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ȘEDINȚA
CONSILIULUI DE STAT

In ziua de 16 decembrie a.c. a avut 
Ioc plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. La lucră
rile plenarei au participat, ca invitați, 
miniștri și alți conducători ai institu
țiilor centrale de stat, șefi de secții la 
C.C. al P.C.R., membrii Colegiului 
Central de partid, redactori șefi ai 
publicațiilor centrale.

Plenara a dezbătut proiectul pla
nului de dezvoltare a economiei na
ționale și proiectul bugetului de stat 
al Republicii Socialiste România pe 
anul 1971. Apreciind că prevederile 
celor două proiecte sînt în deplină 
concordanță cu obiectivele stabilite 
ie Congresul al X-Iea al partidului 
pentru progresul economiei, învăță- 
mîntului, științei și culturii, pentru 
ridicarea nivelului de trai al poporu
lui în perioada 1971-1975, plenara 
le-a aprobat și a decis să fie supuse 
spre legiferare Marii Adunări Națio
nale.

Plenara a aprobat, de asemenea, 
măsurile hotărîte de Comitetul Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. cu privire la 
îmbunătățirea planului cincinal pe 
1971-1975, care vor asigura un pro
gres mai rapid al economiei, o mai 
bună folosire a rezervelor existente, 
a capacităților de producție și forței 
de muncă, creșterea eficienței între
gii activități economice, sporirea a- 
vuției naționale.

Plenara a aprobat propunerile de 
măsuri privind organizarea, planifi
carea și conducerea agriculturii cu
prinse în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu Ia consfătuirea 
din noiembrie cu cadre de conducere 
din agricultură și însușite de Comi
tetul Executiv al C.C. al P.C.R. înfăp
tuirea acestor măsuri va duce la 
creșterea producției agricole și con
solidarea economică a cooperative
lor agricole de producție, la ridica
rea economică, socială și cultura
lă a satelor, la dezvoltarea susținute 
a agriculturii noastre socialiste și 
sporirea contribuției acesteia la pro
gresul general al patriei.

Comitetul Central al partidului a- 
dresează muncitorilor, țăranilor, in
ginerilor, organizațiilor de partid și 
organizațiilor obștești, activului de 
partid, de stat și din economie, tutu
ror oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, cele mai calde mul
țumiri și felicitări pentru activitatea 
depusă în acest an, pentru succesele 
de seamă obținute în dezvoltarea 
economică, socială și culturală a ță
rii. Comitetul Central al partidului 
cheamă întregul popor să muncească 
cu hotărîre și pasiune pentru înde
plinirea în cele mai bune condiții 
a planului de stat pe 1971 - primul 
an al noului cincinal - punînd ast
fel o bază trainică îndeplinirii pro-

gramului de dezvoltare multilaterală 
a societății noastre socialiste, de ri
dicare a bunăstării materiale și spi
rituale a celor ce muncesc, de înflo
rire a Republicii Socialiste România.

Plenara a fost informată asupra lu
crărilor Comitetului Politic Consulta
tiv al statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia, care a avut 
loc recent la Berlin. Comitetul 
Central a aprobat activitatea de
legației Republicii Socialiste Româ
nia la această întîlnire, documentele 
adoptate cu acest prilej de către re
prezentanții statelor participante, ex- 
primînd hotărîrea Partidului Comu
nist Român și a guvernului Româ
niei socialiste de a acționa în conti
nuare pentru destindere și colabo
rare internațională, pentru securitate 
și pace în Europa și în întreaga 
lume.

La dezbateri au participat tovară
șii : Miu Dobrescu, Iosii Uglar, Tra
ian Dudaș, Costache Trotuș, Constan
tin Cîrțînă, Marin Enache, Nicolae 
Tăbîrcă, Emeric Szabo, Ștefan Boboș, 
Traian Ispas, Gheorghe Roșu, Nicolae 
Agachi, Constantin Dăscălescu, Ion 
Crăciun, Nicolae Ștefan, Mihai Dumi
tru, Vaier Gabrian, Aurel Baranga, 
Mihai Suder.

In încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în ziua de 16 decembrie a.c. a 
avut Ioc la Palatul Republicii șe
dința Consiliului de Stat, prezi
dată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliu
lui de Stat.

în afara membrilor Consiliului 
de Stat, la ședință au participat, 
ca invitați, miniștri, conducători 
ai altor organe centrale de stat și 
președinții unor comisii perma
nente ale Marii Adunări Națio
nale.

Consiliul de Stat a dezbătut și 
adoptat decretele privind institui
rea stemelor județelor și munici
piilor, aprobarea statutului Băncii 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, modificarea Decretului 
nr. 784/1969 aprobat prin Legea 
nr. 69/1969 privind organizarea și 
funcționarea Ministerului Finan
țelor.

De asemenea, Consiliul de Stat a 
ratificat Convenția consulară din-

I

tre Republica Socialistă România 
și Regatul Belgiei și a adoptat de
cretul privind aderarea Republi
cii Socialiste România Ia Conven
ția privind instituirea organizației 
internaționale de ramură de co
laborare în domeniul producției 
chimice de mic tonaj

Au fost examinate 
cereri de grațiere.

„Interchim". 
apoi unele

(Agerpres)

V

con- dez-
Nu peste mult timp se va împlini un an de cînd unitățile de cercetare din țara noastră au trecut la desfășurarea activității pe bază de tracte. Modalitate eficientă devoltare a efortului științific in societatea contemporană, larg verificată de practica internațională, contractul cercetare-producție (cu formele lui intermediare : contractul cercetare- cercetare, cercetare-proiectare) are in țara noastră menirea de a stimula și spori eficiența socială a fondului creator de inteligență științifică și tehnică proprie, de a-1 lega mai strins de cerințele stringente ale economiei naționale, de a amplifica și a da Un caracter continuu contribuției cercetării la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.La un an de la aplicare, confrun- tindu-se această măsură cu practica, constatările validează din plin 6&n- cepția contractului cercetare-produc- ție și, totodată, confirmă aspectele tehnice, procedurale ale mecanismului contractual. Ele reliefează. în a- celași timp, și unele aspecte care ar putea constitui subiect de reflecție in vederea unor eventuale perfecționări aduse acestui instrument, astfel incit el să corespundă și mai bine cerințelor vieții, confruntării cu situațiile atît de variate ale practicii. In acest sens, alături de argumentele ce confirmă utilitatea și viabilitatea contractului pentru cercetarea științifică românească, am înregistrat și u- nele puncte de vedere ce pot prezenta interes pentru a se realiza o maximă fructificare a relațiilor con-

tractuale dintre unitățile științifice și cele de producție.Fiind vorba, deci, despre un bilanț, am dorit să aflăm opiniile unor specialiști din unități care au pornit de pe poziții de plecare oarecum deosebite : un colectiv care a folosit sistemul contractual încă înainte de adoptarea lui la nivelul întregii țări
anchetă științifică
— Institutul de cercetări și proiectări pentru industria electrotehnică (I.C.P.E.) ; un colectiv mai tînăr, care s-a remarcat însă prin rezultate deosebite în domeniul colaborării contractuale cu industria — Institutul <le cercetări electroener- gelice și pentru termoficare (ICEN'ERG) și un nucleu științific ale cărui cercetări, de nivel mai teoretic, prezintă aspecte mai complexe în ce privește încadrarea sa in forme și termene stricte, contractuale — Institutul de matematică a! Academiei. *angajare a contrac- ce vine este în pli-„Activitatea de telor pentru anul nă desfășurare — ne-a informat, la început, <lr. ing. Florin Tănăsescu, directorul I.C.P.E. Posibilitățile de colaborare sînt mai numeroase și mai variate decît în 1970. Totodată, a sporit apreciabil numărul temelor cu a- devărat importante, sub aspect știin-
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CULTURA POTRIVITĂ

PE SOLUL POTRIVIT!
Înfăptuirea programului de zonare

a producției agricole in județul Olt

Pină la sfirșitul anului

de prețioase
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ÎN ACTUALUL CINCINAL
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CUom voi- de brigadă Bănică l-am în Cheile ca și pe

scînduri ; ce roiesc colb, pe dimineața

de-a lungul Oltu- Primele trei — 
o putere insta- de 128 000 kW se vor construi

pe străbătut, minerală a i-a înfiorat

și capacități

0 CASCADĂ DE LUMINI...

țific și economic, pe care urmărim — și vom reuși — să Ie includem în contracte. Folosind sistemul contractelor încă din 1966—1967, am înțeles mși exact avantajele lui, pe care le-aș rezuma astfel : asigurarea debușeului eforturilor și rezultatelor cercetării, crearea condițiilor de a devansa producția și de a o „trage" inainte, in ritmul de modernizare actual. Sint factori hotărîtori pentru realizarea rolului primordial ai oricărei cercetări, acela de a fi principalul promotor al noului".Directorul adjunct științific al ICENERG-ului, ing. Teodor Popa,
Teodor CAZACU

Sîntem malulsting al Oltului, lingă Rimnicu-Vîicea. pe o platformă de lucru. Cîteva barăci, niște linii de drumuri abia schițate în colbul moale, măturat încolo și-ncoace de vint, și. peste toate, silueta unui excavator, răsărit ca un turn peste arbori. Oameni încă puțini, mașini încă puține. Oltul curge netulburat și solemn, la fel ca ieri, ca întotdeauna limpede aici ca un rîu de aer, prin șirurile de stînci care le-a Răceala pietrei unda ș! i-a făcut suflarea limpede, glacială. Suflul epopeic al marii construcții încă au se simte, incă nu se ghicește (ai zice : e șantierul unui oarecare cvartal de blocuri) .'ovîrșit deocamdată de tumultul apelor și al munțilorStăm de vorbă șeful șantierului, între două vîrste, aic. cu obraz tăbăcit, ars de soare. Figură tipică de constructor stîngaci și parcă nela-

* î
I

Pe platforma industriala a orașului Slatina se aflâ în probe tehno
logice unul din cele mai mari obiective ale industriei aluminiului — 
Uzina de prelucrare a aluminiului. Noua unitate economică, dotată 
cu utilaje și agregate la nivelul tehnicii celei mai înaintate, va avea 
în final o capacitate de 35000 tone anual, oferind posibilitatea pre
lucrării superioare a aluminiului primar și a aliajelor furnizate de 

Uzina de aluminiu din aceeași localitateFoto : S. Cristian

mai sint 14 ZILE deosebit

• pentru Îndeplinirea și depășirea planului
DE PRODUCȚIE

O PENTRU RECUPERAREA RĂMlNERILOR IN URMĂ

RAIDUL „SCINTEII" in ‘întreprinderi restanțiere

locul Iul în biroul din baraca de scînduri. al cărei aer închis îl stînjenește. Mîinile aspre, mari, rezemate greu pe schemele și planșele de pe masă, se contractă și se desfac, căutînd parcă ceva •

Argeș, ca șl pe mari șantiere, pe toți ceilalți constructori. Pe toți cei ce ne înconjoară aici, în mica baracă de pe toți cei afară, prin șantier, in

Ion Ionescu, șef de brigadă de mineri, a- celași Ionescu faimos, cindva tînărul stantin intilnit Argeș, lectrică
la Bicaz. Pe inginer Con- Preoteasa l-am prima oară la in centrala e- subterană : pe

„Ții minte, tovarășe Ionescu, lupta aceea de trei zile și trei nopți cu apele de infiltrație de la Steja- ru ?“... Oamenii au construit hidrocentralele de pe Bistrița, de pe Argeș. Acum au

poate aer. Pe Inginerul Constantin Men- {her l-am cunoscut prima oară la Argeș Era șeful șantierulu1 de la baraj. Acum aici, la Rimnic. conduce șantierul primei .■entrate hidroelectrice de pe Olt. inaugural recent, in a doua jumătate a lui octombrie.I-am cunoscut la

de sticlă, lingă apele grele. Prin ei, peisajul capătă, brusc, alt Înțeles ; sensurile (pe care abia le ghiceam) se precizează deodată. dimensiunile se schimbă și se lărgesc Pe șeful Gheorghe cunoscut Argeșului, maistrul dulgher Va- sile Ghinescu, ca și pe

tînărul inginer Ion Grăjdaru, venit la Argeș cu opt ani în urmă, l-am cunoscut castelul de undeva, munți., cute, meni mulți dintre ei toarte tineri, ei o istorie un șir de evenimente care ar putea umple o viață.

la echilibru sus. printre Figuri cunos- familiare, oa- tineri. cei mai

venit la Olt. Acum a 
venit rîndul Oltului— Aici — ne spune Constantin Mengher — inaugurăm lucrările unei prime etape din- tr-o „cascadă" de 34 de centrale hidroelectrice. ce vor fi ridicate lui.cu lată

în această zonă : Rimnicu-Vilcea, vora și Dăiești. Totalul „cascadei", valori- ficînd potențialul hidroenergetic al Oltului pe toată lungimea lui. va însemna o putere instalată de 1 000 MW. cu o producție de nergie electrică de 2,800 miliarde kWh/an. înseamnă cam un sfert din potențialul ame- najabil al tuturor rîu- rilor interioare România. Și mai seamnă...Transcriem cifrele, cu sentimentul participării la unul din acele momente unice, punct ideal de sinteză din perspectiva căruia, ca de pe un pisc, se deschid noi orizonturi, dimensiunile unei geografii, ale unei istorii a locului : la o nouă „Carte a tulul..."...Fiindcă acum venit rîndul Oltului. După Bistrița, după Argeș, după Lotru sau Dunăre, Oltul își va scrie pagina sa. noua

minereuri neferoase și dublarea producției și substanțe nemetali-

I. OLTEANU

(Continuare 
in pag. a III-a)

îndeplinind prevederile cincinalului cu aproape o lună și jumătate mai devreme. Ministerul Industriei Miniere șl Geologiei a realizat în această perioadă un volum de investiții de peste 13 miliarde lei. reprezen- tînd o creștere de 32 la sută față de cei cinci ani anteriori.Fondurile alocate de stat acestui important sector al economiei naționale și materializarea lor integrală au asigurat punerea în funcțiune la termen, sau cu două pînă la cinci luni mai devreme, a tuturor obiectivelor planificate. Au fost astfel inaugurate, în actualul cincinal peste 150 de capacități de producție. Punerea lor in funcțiune a făcut posibilă creșterea producției în 1970. față de 1965 cu 94 la sută la cărbune, 52 la sută la precum de sare fere.Orientarea investițiilor spre satisfacerea necesităților de materii prime și combustibili a creat posibilități pentru obținerea unor importante sporuri de producție. Astfel, din bazinul Olteniei s-a obținut o creștere anuală de circa 5,7 milioane tone lignit, din Valea Jiului s-au extras mai mult cu circa 2.7 milioane tone huilă, producția de minereuri neferoase a sporit cu 1.5 milioane tone anual, iar cea de sare cu 2,9 milioane tone.în această perioadă au fost deschise noi zăcăminte de minereuri nemetalifere, ca cel de la Mahmudia. cu o capacitate de un milion tone de calcar pe an. și cel de la Arghireș. care produce un milion tone de nisip. Concomitent s-au creat noi și moderne capacități de prelucrare Ia Baia Mare. Cluj, Moldova Nouă. Leșul Ursului șl Bălan.
(Agerpres).
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FONDUL LOCATIV ÎN PRAGUL IERNII
„în cartierul Ploiești Nord, care are peste 20 000 de locuitori — ne scrie un grup de cetățeni — de mai bine de un an de zile apa curge doar în anumite ore, dar și atunci cu țîrîita". Scrisori primite din Cluj semnalează că la blocurile din cartierele „Gruia" și „Gheorghieni" robinetele rămîn uscate cu săptămî- nile. Situații asemănătoare se întîl- nesc și în orașele Craiova, Tîrgo- viște și Brașov. Chiar și în Capitală, în ciuda faptului că sursele de alimentare cu apă au fost mult extinse, în unele blocuri din cartierele Pantelimon, Gara de Est, Ber- ceni-sud și altele se face simțită lipsa apel.Care este cauza acestor stări de lucruri ce pricinuiesc multe necazuri cetățenilor 7In multe locuri concordanță intre țiilor de locuințe și asigurarea surselor de alimentare cu apă potabilă, dar o cauză deloc neglijabilă a dificultăților intîmpinate de populația unor localități sau cartiere este faptul că întreprinderile consumă o cantitate exagerat de mare de apă potabilă, luată din rețeaua de distribuție a orașelor. In o- rașul Ploiești, bunăoară, numai 40 la sută din rezerva de apă potabilă este consumată de către populație. Cum se explică acest mod nerațional de consum al apei 7 Inginerul-șef al întreprinderii comunale, Spiridon Costescu, ne-a vorbit despre niște sondaje făcute mai de mult, cu care ocazie s-a constatat că unele unități industriale dispun de rezerve de apă pe care nu le folosesc, preferind să-și astîmpere „setea" din rețeaua de apă a orașului. Ce s-a întreprins după sondajele amintite 7 Nimic. „Bunăvoința" pe care a dovedit-o Consiliul popular al municipiului Ploiești a îndemnat unele unități ca, din comoditate, să abandoneze sursele proprii de apă. La Uzina de utilaj chimic — secția nord, un puț de apă a fost lăsat să se înnlsipeze ; tot din aceleași motive, la I.R.I C„ puțul existent în loc să aibă un debit de 32 000 mc de apă pe lună, dă numai... 10 mc etc.,.In Capitală — ne-a spus tov. Ing. Ioan Nimereală, directorul gospodăriei apelor I.C.A.B. — majoritatea întreprinderilor mari și-au creat surse proprii de aprovizionare cu apă, prin săparea a 300 de puțuri. Unele din aceste unități nu numai că-și satisfăceau, pe această cale, necesitățile de consum de apă, ci chiar puteau să furnizeze apă potabilă rețelei de consum a orașului. Dar pentru că nu toate aceste surse sînt folosite — sau sînt folosite doar parțial — o parte din întreprinderi, din furnizori către rețeaua urbană au devenit „abonați". Printre acestea se numără întreprinderile „Antrefrig", „Zarea" și altele, mari consumatoare de apă și, In același timp, cu surse abundente proprii. Dintr-un calcul sumar rezultă că, dacă întreprinderile ar folosi sursele proprii — de altminteri, această obligație a unităților este prevăzută în decizia nr. 29/2 iulie 1970 a Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului București — rețeaua de rezultînd de apă 100 000

crurl cu intenția de a sugera forurilor responsabile — consiliile populare, organele tutelare ale diferitelor întreprinderi etc. — să o analizeze cu toată seriozitatea, să ia măsuri împotriva acelor conduceri de unități care continuă, nejustificat, să se aprovizioneze din rețeaua de apă potabilă a orașelor. Evident, problema alimentării cu apă nu va fi

răcire, peste 500 mc de apă), ne-a spus că sursa proprie va fi creată peste cîțlva ani, deși posibilități e- xistă și în prezent. In numeroase întreprinderi din Cluj, spălarea autovehiculelor se face cu apă potabilă, iar pe șantierele de construcții se risipesc fără rost mii și mii de mc de apă Ce a făcut Comitetul executiv al Consiliului popu-

și instituțiile, locatarii care lasă să cuzgă robinetele și nu repară la tin p instalațiile defecte. Față de aceste manifestări (care, de altfel, au făcut, în mai multe rînduri, o- biectul unor critici apărute în ziarul nostru), conducerile instituțiilor, comitetele asociațiilor de locatari trebuie să ia atitudine, să intervină operativ

Cine „seacă" robinetele
de la etaj

a apărut o ne- ritmul construc- peste tot și în întregime, soluționată prin asemenea măsuri de re- strîngere a consumurilor din partea întreprinderilor, dar o diminuare a deficitului existent în prezent și, prin urmare, o îmbunătățire a alimentării cu apă a orașelor se poate realiza.Mari cantități de apă sînt folosite în scopuri industriale și la Cluj. Pe motiv că participă cu anumite cote la fondurile municipiului, întreprinderile au renunțat să-și mai creeze surse proprii de apă. Ing. Petru Santo, directorul complexului frigorific din localitate (întreprindere care utilizează zilnic, pentru

Iar municipal Cluj față de o asemenea situație 7 Printr-o hotărîre a sa (nr. 18, din noiembrie 1969), alcătuită din 17 articole, se reglementa consumul de apă și se stabileau amenzi pentru cei ce o risipesc. Dar fără efect ; risipă de apă se înregistrează și în prezent. Directorul Cluj, ing. „Nu prea rii. N-am întreprindere, crezînd că este bine să procedăm cu vorbă bună“. (!) Cît de bine este, s-a văzut din exemplele de mai susRisipă mare de apă potabilă fac

întreprinderii comunale Gh. Mureșan, recunoaște: ne-am conformat hotărî- aplicat amenzi în nici o mai

ori de cite ori le constată ; de asemenea trebuie luate unele măsuri în scopul prevenirii apariției unor astfel de pierderi lăturalnice. Am insistat a- supra consumului mare de apă din rețeaua urbană, practicat de întreprinderile industriale, pentru că. după cum am văzut, aceasta este o cauză importan- 1 tă a diminuării debitului de apă potabilă necesar orașelor. Se impune ca în fiecare localitate urbană, consiliile populare să treacă la măsuri menite să curme asemenea anomalii, să imprime disciplină in dirijarea a- pei către consumator. în același timp, se cere intervenția energică a forurilor tutelare. Prin aceasta se va asigura folosirea mai rațională a surselor nătățirii șelor. existente în scopul imbu- alimentării cu apă a ora
Vasile MIHAI 
și Constantin CÂPRARU 
Alexandru MUREȘAN 
corespondenții „Scînteii

Dincolo de fațade

n limbajul cotidian dintre dintre felurite în ulti-

apă s-ar degreva mult, un debit zilnic suplimentar pentru populație de circa mc*.Semnalăm această stare de iu

întreprinderea de locuințe și localuri șoara beneficiază zestre tehnică și rială considerabilă, superioară mediei pe țară. în condițiile actuale de dotare, cu mijloacele materiale și bănești care îi sînt puse la dispoziție de către stat, s-ar putea însă face mai mult, incomparabil mai mult decît se realizează.Pare ciudat că, de pildă, deși în oraș mai sînt multe locuințe ce o intervenție (42,2 la sută din locativ a depășit normată de funcționare) 13 la sută din capacitatea întreprinderii este afectată altor scopuri. Nu am înțeles bunăoară de ce să facă I.L.L. modernizări de unități comerciale, cînd de asemenea lucrări se pot ocupa alții. Este, credem, de datoria consiliului popular județean să intervină pentru a se pune capăt unei structurări anormale a planului, cu atît mai mult cu cît se constată că atenția a- copdată de întreprindere lucrărilor „adiacente" acționează în detrimentul reparațiilor de locuințe : in timp ce la cele dinții planul pe 11 luni a fost îndeplinit și depășit, la

Timide omate-

necesită urgentă fondul durata

reparații curente el a fost realizat doar în proporție de 89 la sută.O a doua observație, cu caracter general, se referă la sistemul de a- cordare a priorităților în cadrul lucrărilor de reparații. Se știe cîtă urgență presupune o reparație la un acoperiș, de exemplu. Și cu toate acestea, învelitorile caselor, șarpantele imobilelor nu se dreg imediat ci sînt... planificate de pe un an pe altul. Se impune o re- analizare a priorităților, astfel incit să se rezerve, în cadrul capacității actuale a întreprinderilor, o pondere corespunzătoare lucrărilor ce reclamă maximum de operativitate.Am ales prin sondaj, din planul tehnic al întreprinderii timișorene, 20 de lucrări de înlocuire a învelitorilor și de reparații tind sută an), verificarea lor la fața locului 7 Din toate lucrările, de înlocuire a învelitorilor, doar una singură era corespunzătoare; în celelalte cazuri, cetățenii reclamau că le plouă în casă ca și înainte. în privința lucrărilor

curente (reprezen- aproximativ 10 la din planul pe acest Ce a rezultat din

de reparații curente, situația nu este cu nimic mai bună. Iată, spre edificare, ce ne-a declarat Cornel Damian, președintele asociației de locatari de la imobilul din Oituz nr. 3 : „■ meseriașii I.L.L. pucat de fațadă, interior așteptau foarte urgente, care consolidări ne, de planșee etc.rog, ne-am zis noi, locatarii o să le facă ei și pe acestea. Dar ne-am înșelat. Cum au terminat fațada, au plecat șl duși au fost 1 Ba nu, au mai făcut ceva : au niște chiuvete, insă bine le lăsau pe vechi, căci acum, In să se scurgă la canal, apa curge în casă. Pereții pe care s-au montat chiuvetele arată ca după un cutremur. După cum s-a lucrat la Imobliul nostru, înclin să cred că mai- marii întreprinderii și funcționarii de la consiliul popular apreciază activitatea de reparații după aspectul exterior al clădirii".în legătură cu faptele relatate, Petru Fiat, directorul I.L.L. Timișoara, ne-a declarat : „Intr-adevăr, o mare parte din capacitatea de intervenție

str. ,Mai tntîi, s-au a- deși in lucrări printre de tava- Mă
înlocuit mai cele loc

a întreprinderii se irosește din cauza ineficientei controlului. Noi nu avein nici măcar un tehnician care să se ocupe cu verificarea lucrărilor. în loc să se ocupe cu activitatea de teren, tehnicienii noștri stau în birouri, fiind obligați să întocmească tot felul de acte, note, justificări, informări. Birocrația ne înăbușe pur și simplu munca. Pentru o lucrare obișnuită, sînt necesare sute de semnături, kilograme de hîrtie. Se impun, după părerea mea, măsuri radicale de simplificare a formalităților pentru a se crea posibilitatea unei folosiri raționale a aparatului actual. Altfel se va perpetua la nesfîrșit situația de azi, cînd, datorită lipsei de control, meseriașii tac ce vor pe teren, astfel încît sîntem nevoiți — la anumite lucrări — să revenim de 2—3 orL Practic, se imobilizează o parte însemnată din capacitatea întreprinderii, pierderea fiind incontestabil mai mare decît efortul necesar pentru organizarea unui control corespunzător".
Mihai IONESCU 
Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii*

In limbajul al relațiilor locatari sau locatari și instituții a pătruns mii ani un termen cu semnificații precise : împuternicitul. Cine este acest personaj și care e rolul ce i s-a atribuit pe temeiul legislației în vigoare 7Potrivit statutului asociațiilor de locatari. împuternicitul este angajatul a cărui principală îndatorire de serviciu este gestionarea sumelor de bani încasate de la locatari pentru plata diferitelor taxe. Incredințin- du-i-se o gestiune, se înțelege că împuternicitul trebuie să îndeplinească anumite condiții : să fie un om de încredere, competent și bun gospodar. Statutul precizează că împuterniciții se numesc dintre membrii asociației ori din afară, fiind obligați să acționeze numai cu asentimentul comitetului de asociație ori al adunării generale. La rîndul său, asociația controlează activitatea împuternicitului, mai ales prin comisia de cenzori, care are obligația să-i facă, „cel puțin o dată pe trimestru", verificarea gestiunii.Activitatea de bază a împuternicitului constînd. cum se vede, din încasarea cu regularitate de la locatari a taxelor comune și a fondurilor de rulment, din efectuarea ieli privind întreținere a din vărsarea contul C.E.C., precum și din întocmirea actelor și tinerea la zi a evidențelor care privesc aceste operațiuni, este firesc — și obligatoriu — ca persoana căreia i s-a încredințat o asemenea funcție salarizată să cunoască principalele norme financiare (asemeni tuturor celor ce manevrează în mod curent fonduri bănești), să fie prevenită de la început cu privire la consecințele ce decurg din nerespecta- rea acestor norme, și, bineînțeles, să fie controlată cu regularitate. Si nu e de prisos (se va vedea de ce) să amintim că. în privința controlului, mai ales pe linie financiar-contabilă. îndatoriri precise revin — conform H.C.M. 1678'1969 art. 3 — și comitetelor executive ale consiliilor populare.Se mai întîlnesc însă, din păcate, cazuri de împuterniciți care, ieșiți de sub rigorile unui control permanent și competent, socotesc fondurile pe care le manipulează drept un fel de... avuție personală, din care pot să se înfrupte după bunul plac, fără să dea socoteală cuiva. Se înțelege că pe un asemenea teren buruiana necinstei găsește mediu prielnic de a prinde rădăcini. Astfel, la Hunedoara. au fost descoperite în rîndul imputerniciților șase cazuri de delapidări și trei de fals în acte oficiale, cu un prejudiciu total adus asociațiilor de locatari în valoare de peste 300 000 lei.Cercetarea atentă a acestor cazuri ne conduce la u-

nele observații de ordin mai general în legătură cu neajunsurile care persistă în acest sector. De la început atrage atenția faptul că numirea imputerniciților se face pe alocuri cu multă ușurință, candidații fiind aleși Ia intimpiare de parcă n-ar fi vorba de minuirea unor însemnate valori. Ba chiar, dintr-o verificare e- fectuată de organele miliției Hunedoara, a reieșit că în funcția de Împuternicit au fost numite și persoane care suferiseră anterior condamnări pentru infracțiuni în dauna avutului obștesc (în special delapidări). Curat încredere" 1 persoane „de
Lipsa de răspunc care prezidează neori recrută

unor cheltu- nevoile de imobilelor, sumelor în

Lipsa de răspundere care prezidează u- neorl recrutările pentru această muncă a rezultat clar și din convorbirile pe care le-am

destul de bun. că o să mă conduc după statut și că nu e muncă grea...— De cite ori ai fost controlat in perioada cit ai îndeplinit această muncă 7— Timp de mai bine de un an de zile, adică pină la arestare, niciodată.Respectivii au fost, prin urmare, un fel de subordonați ai nimănui, beneficiind de o totală libertate de acțiune și. în plus, lipsa oricărui control, primul rînd ei nu aveau și această poate face și în — un program lucru și nici un unde să poată fi creția Lupu ne spunea, ca și alți împuterniciți, că își avea „sediul" la domiciliu, unde își ținea chitanțierele, actele și banii, de multe ori amestecate printre banii și actele proprii. Cu alte cuvinte, clnd stătea a-

de Inseconstatare alte cazuri precis de loc anume găsiți. Lu-

Persoana
de încredere"

era recidivists
Cum au fost angajați și controlați 

împuterniciții unor asociații 
de locatari din județul Hunedoara

purtat, Intr-un penitenciar, cu unii dintre foștii împuterniciți găsiți în culpă Ia Hunedoara.— Am obținut postul de împuternicit printr-o cunoștință de la consiliul popular — ne spune Lucretia Lupu (25 ani, 7 clase, arestată pentru un prejudiciu de 50 000 lei). După ce am luat în primire, timp de doi ani nu am fost verificată de nimeni.— Nici de comisia de cenzori 7—. Nu. De altfel, cel din această comisie nici nu se pricepeau.n alt fost împuternicit, Petru Păpală (tehnician energe- tician, 22 ani, condamnat pentru delapidarea sumei de 90 000 lei), ne declară :— M-am dus într-o zi pe la I.G.O. să-mi caut un serviciu, iar ei m-au întrebat dacă nu vreau să devin împuternicit. Mi s-a spus că o să am salariu

casă se chema să se află Ia serviciu și pentru asta primea 1300 Iei lunar ! Iar în ce privește avutul obștesc — sumele de bani încasate de la locatari — el se amestecase într-atit cu vutul personal, încît totul devenise... o apă și-un pă- mînt. Aceleași lucruri le-a declarat și. Păpală.— Ne-a atras atenția activitatea unor asociații locatari faptul că nu se îndeplinește prevederea statutară care precizează obligațiile comisiilor de cenzori de a sesiza organele de miliție în legătură cu e- ventualele nereguli constatate în activitatea împu- terniciților — ne spune maiorul Iosif Ilea din cadrul miliției Hunedoara, care s-a ocupat de această problemă. Pornind de aici, ne-am dat seama de totala inactivitate a unor comisii de cenzori.— Socotiți că activitatea comisiilor de cenzori, finind seama de componenta unora dintre aceste comi-

a-niin de

Calea Rahovei : în loc să fie folo
site la pavatul străzii, pietrele sînt 

stivuite pe trotuar

ACUM E SEZONUL 
DEPLASĂRILOR ?O scrisoare colectivă ne informează că Trustul de construcții „Carpați" din Mangalia-Nord are o cantină la care iau masa peste 1 000 de muncitori. Mai sînt informat că interiorul acestei cantine seamănă cu localul In care s-a turnat filmul „7 păcate". Geamurile sparte, mesele și scaunele dogite, fețele de mese (care mal sînt) seamănă mai degrabă cu niște fanioane de frînari, solnițele, cănile de apă și paharele cu „Omul invizibil". Ba mai rău. Nu le vezi nici măcar bandajate. în schimb, calitatea meniurilor e nesatisfăcătoare, iar responsabilul cantinei (scrie negru pe alb în scrisoare) vine uneori și treaz la serviciu. Semnatarii scrisorii cer cu insistență să se deplaseze cineva la fața locului, pentru a se lua niște măsuri. Am trimis scrisoarea la centru, dar... Asta e vreme de deplasare pe litoral 7 De ce n-ați trimis scrisoarea astă-vară, veneam și eu cu familia in „anchetă". Dacă ar fi cantina asta la munte, doamne, ce de delegații ar mai veni 1„Ah, Mangalia. Mangalia..." 1

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!ani din Balș-Olt, primește, o dată cu salariul, un bilet de intrare pe stadion și o „reținere" care variază între 5—12 lei.— Pentru ce-mi rețineți suma 7— Sport I Toată lumea trebuie să contribuie. Ai, n-ai treabă cu sportul, trebuie să contribui. De data aceasta aveți biletul

de Nicuță TĂNASE
DACA MORARUL 

NU AVEA 
24 DE MĂSELE ?

„OCUPAȚI LOCUL 
INDICAT PE BILET"De ani de zile, profesoara Consuela Georgescu, de la Școala generală de 10

pina și Slobozia-Cîmpina. Foarte frumos, nu 7 Aici florile, colea magazinul. Cuiva. Insă, i s-a părut că N-AM NICI 
0 PĂRERE

CHAt OtTfNii.1

de intrare seria 42, tribuna A, locul 1381. Aveți grijă să „ocupați locul indicat pe bilet".— Ce se face cu suma asta, pe care o „oferi voluntar", reținîndu-ți-o din salariu 7— Mi se pare că au un fotbalist șchiop.— Păi numai cu banii care s-au reținut de la școala noastră îi făceau fotbalistului, pînă acum, un picior nu de lemn, ci de aur.— Dar într-o echipă de

fotbal sînt 11 jucători, plus rezervele.— Și de toți trebuie să avem noi grijă 7Tovarășa profesoară mă întreabă dacă e „cinstit" cum se procedează la Balș. ti pot răspunde altceva : că la Bacău (după cum ne informează Valeriu Bîrsan) e mai ieftin. Salariații de la întreprinderile de aici găsesc în plic o lipsă de doi lei și un portret al lui Dembrovschî. (El o fi știind 7). Cu poza asta și cu întrebările de pe verso-ul fotografiei „voluntari" prin tragere la sorți, dacă răspund exact la întrebări, o butelie de aragaz, un lampadar, un stilou, ori chiar o minge de fotbal cu picățele. Deci, vrei nu vrei, dai doi lei să-1 vezi în alb- negru pe Dembrovschi.Știți ce părere am eu despre „contribuțiile" astea benevole 7... Dar e mai bine să-mi „ocup locul indicat pe bilet" și să-și spună alții părerea.

participanții pot cîștiga,

23 DE PAȘI 
FĂRĂ REPARAȚII 

CAPITALE !Paulina Grecu, din comuna Plopșoru-Gorj, și-a

cumpărat o pereche de pantofi și, cică, a parcurs cu ei fără nici o reparație capitală, vreo douăzeci și trei de pași. La al douăzeci și patrulea talpa unui pantof (nu se știe precis care pantof : dreptul ori stîngul) s-a desprins. A împachetat pantofii și i-a trimis la „Crișul“-Oradea, cu mulțumirile de rigoare și rugămintea de a-i trimite alți pantofi, ori chiar ăia. dar reparați.

Au trecut multe săptă- mîni de-atunci și n-a primit nici măcar o vedere de la susnumita fabrică de încălțăminte. Mă întreabă : de ce 7De unde să știu eu 7 De cînd nu mai e „Crișul" în divizia A, țin cu „Rapidul". Care e, desigur, cu totul altceva.

In comuna Vîrtop-Dolj s-a construit nu de mult o moară cu două valțurl. A măcinat ea ce a măcinat și la 1 august 1970 s-a detectat un cilindru de la motor. Au venit urgent specialiștii de la I.I.L. Băi- lești, au luat motorul să-l repare și de atunci tot repară la el. In schimb, responsabilul morii este chemat la fiecare 1 și 15 ale lunii să raporteze realizarea planului de măcinat.— Dacă n-am motor la moară, cum să macin 7— Te interesează. Mie să-mi raportezi bilunar cum stai cu realizarea planului de măcinat !Ca să-și realizeze, totuși, planul, morarul macină din măsele. (Are 24, că-i oltean get-beget). Cetățenii insă se duc cu sacii cu boabe la moara din satul vecin.E, totuși, o realizare I Dar dacă morarul nu avea 24 de măsele 7
PORUMB 

PENTRU FLORICELEPensionarul Grigore Grigoraș ne-aduce la cunoștință că la Cîmpina există un magazin de flori. Acest magazin este aprovizionat de serele din Cîm-

lucrurile sînt prea simple și a venit cu ideea să predea magazinul întreprinderii din Codlea-Brașov. Deci, Ccdlea va aduce flori de la Codlea și le va vinde în Cîmpina, iar serele din Cîmpina și Slobozia-Cîmpina își vor desface marfa unde vor găsi. Chiar și la Codlea. „De ce naiba complică lucrurile în așa hal unii oameni 7“ întreabă semnatarul scrisorii.Tovarășe Grigoraș, pe mine nu mă miră povestea asta cu florile. Fiind bolnav de ulcer, am avut cinstea să fac un tratament de ulcer cu somnoterapie la Spitalul nr. 9. Am văzut acolo niște lucruri și mai complicate. în tot cazul, vă mulțumesc pentru sesizare și vă rog să ne informați dacă magazinul de flori din Cîmpina va fi bine aprovizionat cu flori de Ia Codlea. Dacă nu, am să-i scot eu din impas. Le voi trimite porumb pentru floricele. Trebuie să vîndă și ei ceva...

Constantin Sîrbu, din comuna Jupînești-Gorj, avea casă, dar n-avea acoperiș la ea. S-a învoit în ziua de 24 aprilie a.c„ cu cooperativa din Bărbătești, ca a- ceasta să-i facă acoperiș prin secția de tîmplărie Rogojina. A achitat omul suma, conform devizului nr. 24, și s-a așezat pe banca de la poartă să-l aștepte pe dulgheri. I-a așteptat o lună, două, trei, patru, cinci... în a șasea, în sfîrșit, a venit poștașul cu suma pe care o achitase și cu o veste. „Nu vă mai facem acoperișul, ne-am răzgîndit". Nea Constantin a refuzat banii. Voia acoperiș. Acoperișul contractat. A mai alergat o lună, pe ici-pe colo, și iar, in sfîrșit, au venit doi delegați care i-au propus ca în locul acoperișului să-i furnizeze niște trunchiuri de copaci. (Ce legătură exista între trunchiul de copac și un acoperiș numai un psihiatru ne-ar putea lămuri). Refuzînd să pună trunchiuri de copaci pe acoperiș, i s-a oferit în prețul plătit pentru scln- duri. cuie șl manoperă, niște putregaiuri. Sînt Întrebat :— Ce părere ai 7— Ce părere am despre ce 7 Despre... ori despre putregaiuri 7

sil, poate asigura un control calificat asupra tmpu- terniciților 7— In comisiile respective activează de multe ori persoane care nu au nici cele mai elementare noțiuni de contabilitate și administrație ; oameni care, deși bine intenționați, nu se pricep să facă o verificare în documente financiare.— Nu e oare cazul să Intervină consiliul popular făcînd verificări în acest sector prin organele sale specializate, cele de control financiar intern, bunăoară i'— Verificări mai amănunțite nu s-au mai făcut pentru că. de cînd asociațiile de locatari sînt persoane juridice, se consideră că au ieșit de sub tutela consiliilor populare.Din constatările corespondentului „Scînteii" în județul Hunedoara reiese că. într-o serie de cazuri, nu numai comisiile de cenzori, dar nici conducerile asociațiilor de locatari nu-și îndeplinesc cum se cuvine o- bligațiile. Bunăoară, Teodor Moga, președintele asociației locatarilor din blocul Onești 1 (unde a lucrat ca împuternicită Lucreția Lupu), a declarat că descărcările de gestiune ale împuternicitei se făceau... „pe vorbe, nu pe acte" 1— Nu am acordat sprijin pe linie financiar-contabilă — ne spune tov. Gheorghe Florescu, secretarul Comitetului executiv al consiliului popular municipal Hunedoara — deoarece nu ni s-a cerut nici o dată.-otlvul invocat se dovedește la o mai atentă cercetare, nu întrutotul justificat. Și apoi, chiar dacăar sta așa lucrurile, reținem opinia tovarășului Alexandru Opreanu, șef adjunct al „Unele consilii s-au degajat prea de răspunderile lor față de asociațiile de locatari. La rîndul lor. comisiile de cenzori. fiind alcătuite din persoane care au diverse îndeletniciri și neexistînd nici o posibilitate efectivă de a fi trase la răspundere, în unele cazuri nu-și îndeplinesc cu seriozitate atribuțiile. Ne aflăm într-un cerc vicios, fără o soluție de ieșire".Aparent numai, pentru că soluția există. Ea constă, pe de o parte, in activizarea a- sociațiilor de locatari, care trebuie să-și exercite atribuțiile conform statutului, cu deplină exigentă, iar pe de altă parte in intervenția mai hotărită a consiliilor populare, care nu au temei să se considere eliberate de orice răspundere, ci dimpotrivă, trebuie să sprijine asociațiile, în primul rind indrumind activitatea comisiilor de cenzori și contro- Iindu-1 pe împuterniciți, a- sigurînd mai ales stricta selecționare a acestora pentru a se evita cazurile cînd 1 se încredințează tocma; ursului gestiunea... mierii

procurorul județului : populare repede

Ion VLAICU

Modernizare
cu hîrtoape

In Capitală s-au obținut în ultimii ani rezultate meritorii pe linia întreținerii străzilor, a modernizării unor artere principale ale orașului. In acest scop statul a alocat fonduri însemnate Iată însă că, așa cum vom vedea mai jos, pe alocuri acești bani nu sînt cheltuiți cu chibzuială ; unele lucrări executate sint de slabă calitate și trebuie refăcute, altele au fost abandonate, iar altele, abia terminate, sînt stricate pentru a li se aduce unele „modificări". Mihail Peneacă din str. Plivitului nr. 14, sectorul 6, ne relatează, într-o scrisoare, despre soarta de neinvidiat pe care întreprinderea de drumuri și poduri București i-a hărăzit-o Căii Rahova : „Porțiunea dintre str. Petre Is- pirescu și str. Șindrilei — se arată în scrisoare — continuă să aibă aspect de șantier, ca și acum trei luni, cînd au fost începute lucrările de modernizare. După turnarea betonului, echipa I.D.P.B. a dispărut, cu utilaje cu tot. Și de atunci n-a mai văzut-o nimeni"...La fața locului, pe Calea Rahoveî, Intîlnim grămezi mari de piatră care acoperă complet trotuarele, obli- gîndu-i pe pietoni să le escaladeze ; pămintul zace și el în mormane, iar nenumărate tuburi de beton sînt a- runcate Betonul bilă, pe metri, a sură de peste el. Au și apărut în beton o sumedenie de fisuri, gropi care, la prima precipitație atmosferică, se vor transforma în „ochiuri" de apă. Pe șantier lucrează intens echipe de la I.T.B., de la Teleconstrucția și din alte locuri, numai de la I.D.P.B. — nimeni I Este de neînțeles de ce au fost a- bandonate de atîta vreme aceste lucrări, care, după spusele tov. Dan

la întîmplare, pe trotuare, turnat pe partea carosa- o lungime de vreo 250—300 fost deteriorat în bună mă- mașinile grele care circulăsau chiar

Simlonescu, director adjunct al Direcției de drumuri și spații verzi a consiliului popular municipal s-ar fi putut termina în numai cîteva zile. Acum va fi necesar ca betonul fisurat să fie spart și turnat din nou. Cine va suporta pagubele 7 Lipsa de organizare judicioasă a muncii de către I.D.P.B., se face simțită și pe alte artere. Bunăoară, pe șos. Olteniței, colț cu str. C. Brîncoveanu, după ce s-a săpat a- dînc în stradă, ca să tonul, treaba a fost tot pe șos. Olteniței, Brîncoveanu pînă la Nițu Vasile, trotuarul pe aproape toată lungimea lui, cu pietroaie și pămînt ; pe Bd. Muncii, pe circa 100 m lungime, s-a turnat binder (mixtură asfaltică) de proastă calitate, ce urmează să fie curățat și înlocuit ; iar pe Splaiul Independenței, de la Podul Izvor înainte, pe partea dreaptă, i-am In- tîlnit, în sfîrșit. pe constructorii I.D.P.B. săpînd cu năduf in asfaltul proaspăt așternut ! Se uitase un „amănunt" : nu se asigurase înclinația necesară scurgerii apelor în canal ! Trebuie precizat că, din cauza lucrărilor de slabă calitate executate de I.D.P.B., beneficiarul a fost nevoit să refuze să-i plătească anul acesta circa 600 000 lei.Am discutat despre aceste lucruri cu tov. G. Cernescu, director al I.D.P.B. ~ spunem însă că răspunsurile date n-au fost în măsură murească asupra cauzelor nării lucrărilor de pe Calea Raho- vei, de ce se sparge la ora actuală, pe Splaiul Independenței, asfaltul abia turnat, de ce se aștern pe u- nele străzi asfalturi necorespunzătoare.

se toarne be- lăsată baltă ; de la str. C. intersecția cu este acoperit,

Cu regret trebuie săsă ne lă- abando-

Dumitru MINCULESCU

Pe Șoseaua Oltenijei, înaintea căderii primei zăpeziFoto : M. Andreeseu
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Toate eforturile pentru 
îndeplinirea planului 

in fiecare întreprindere, 
la fiecare sortiment!

Multe întreprinderi din toate ramurile industriale au raportat sau se pregătesc să ra
porteze in următoarele ziie conducerii de partid și de stat că și-au îndeplinit planul anual 
la principalii indicatori, precum $1 angajamentele luate In Întrecerea socialistă. In alte 
unită|i economice, insă, există incă o serie de restanțe in realizarea planului valoric și sorti
mental. Economia națională are nevoie de fiecare produs care a fost prevăzut in plan. 
Cu atit este mai important să nu se precupețească nici un efort, să se folosească din plin 
fiecare zi, fiecare oră, pentru recuperarea tuturor restanțelor, pentru realizarea planului 
la toate sortimentele planificate, spre a se încheia cu succes bilanțul economie pe acest 
ultim an al cincinalului.

Redactori și corespondenți ai ziarului nostru au Întreprins un raid In unele din în
treprinderile care au restanțe față de plan, urmărind modul in care se asigură recuperarea 
rămînerllor în urmă. Publicăm mai jos constatările din trei mari unități industriale.
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întreprinderea „Tricodava** 

din București

Restanțele vor fi 
integral recuperateLa sfirșitul lumi noiembrie a. c., la Combinatul de tricotaje nr. 1 din Capitală planul la producția globală și la producția marfă era îndeplinit în proporție de numai 99.5 la sută. Restanța se datora exclusiv întreprinderii „Tricodava"' din București — unde nerealizările însumau circa 20 milioane lei — deoarece toate celelalte patru unități ale combinatului îndepliniseră și depășiseră prevederile planului de producție.Acum, cînd mai sînt numai 14 zile din anul 1970, problema care se pune cu toată acuitatea este aceasta : planul de producție ce revine în acest an modernei întreprinderi „Tricodava" va fi îndeplinit integral ?— Da — ne-a răspuns ing. Alexandru Gui

de», directorul general al combinatului. Planul de producție va fi depășit atit la fiecare unitate cît și pe ansamblul combinatului.Ce stă la baza acestui optimism ? Mai în- tîi, aplicarea riguroasă a unui grafic de livrări încheiat de întreprinderea „Tricodava" cu Filatura de lină pieptănată din București asigură o aprovizionare corespunzătoare cu fire — cantitativ, sortimental și la termen. Apoi, asistența tehnică în toate schimburile de lucru contribuie la obținerea unui ritm și a unei înalte calități a producției. în fine, analizele zilnice la care participă șefii sectoarelor și alți factori de răspundere au menirea de a se stabili măsurile necesare și a se interveni operativ ori de cite ori producția o cere.Cum se acționează efectiv. In aceste zile, in fabrică, în fiecare secție și la fiecare mașină și loc de muncă ? SîntCm în unul din atelierele de confecții. Ritmul de lucru este intens. Organizarea în cadrul atelierului a unui compartiment de preparație și pregătire care asigură aprovizionarea completă a fiecărui loc de muncă, specializarea pe agregate și mașini a brigăzilor și a muncitorilor, instaurarea unei discipline ferme în muncă sint premisele care garantează menținerea cadenței ridicate a lucrului.Toate aceste acțiuni convergente nu se putea să nu aibă rezultate favorabile : pînă azi jumătate din restanța în producție consemnată la sfirșitul lunii noiembrie a.c. a fost recuperată, adică întreprinderea a făcut un pas de... zece milioane lei spre realizarea în proporție de 100 la sută a planului. Rezultatele ar fi putut fi și mai bune, însă, dacă toate neajunsurile din activitatea de producție ar fi fost eliminate. Bunăoară, dacă nu ar mai fi muncitori care nu-și îndeplinesc normele de muncă. De cea mai mare importantă este normalizarea aprovizionării cu pale de melană a combinatului.E clar că asemenea dificultăți trebuie rapid Înlăturate. Capacitatea, spiritul de răspundere al cadrelor de conducere, al fiecărui specialist din fabrica „Tricodava", priceperea și dăruirea in muncă a muncitoarelor au acum un cîmp larg de afirmare. De eforturile lor susținute depind realizarea și depășirea planului de producție al întreprinderii „Tricodava" pe 1970, pregătind astfel abordarea cu succes a sarcinilor stabilite pentru anul următor.
Dan MATEESCU

Uzina de strunguri 
din Arad

Scepticismul 
nu-și are loc!La Uzina de strunguri din Arad, in zilele care au mai rămas pină la finele anului 1970. toate eforturile sînt subordonate recuperării restanței la producția de mașini-unelte. „în pofida intensității cu care se lucrează în fiecare din secțiile de fabricație, vom încheia acest an cu o nerealizare de aproape 400 de mașini-unelte" — ne-a spus Ion Blăgăilă, in- ginerul-șef al uzinei.Afirmația inginerului-șef a fost confirmată de directorul întreprinderii, ing. Gheorghe Mareea. De ce nu s-au luat măsuri din timp ca măcar acum, în decembrie, să fie lichidate rămînerile în urmă față de planul de producție ? — l-am întrebat pe directorul unității.— Nu sinteți primul care îmi adresați o astfel de întrebare. Dar nu trebuie uitat că la data de 1 septembrie consemnam o restanță de 480 mașini-unelte de diferite tipuri, înre- gistrînd cea mai grea situație din ultimii ani a uzinei. în lunile ce au urmat am luat o serie de măsuri vizînd întărirea disciplinei în producție, stabilirea de atribuții precise între diverse compartimente, constituirea unor brigăzi specializate de montaj, reorganizarea de linii tehnologice si a unor noi bancuri de probe și rodaj etc. Restanța este însă prea mare ca să mai poată fi recuperată...Nu știm dacă restanța e mică sau mare. Știm însă că planul de producție al uzinei s-a stabilit judicios, în funcție de capacitățile existente ; știm că produsele respective sînt așteptate de beneficiarii lor, știm că ele trebuie livrate. Căile de realizare a planului stau la îndemîna conducerii, a lucrătorilor uzinei în primul rînd, e vorba de îmbunătățirea disciplinei tehnologice, care și în prezent este alterată de serioase lipsuri organizatorice. Și în aceste zile, piesele și reperele se lucrează încă în loturi reduse, neoptimizate, pierzîndu-se astfel un timp prețios cu reglarea mașinilor și agregatelor pentru producerea acestor serii mici, în același timp, se impune folosirea completă a tuturor utilajelor tehnologice.Desigur, uzina trebuie mai temeinic ajutată de furnizorii și colaboratorii săi. Aducem această problemă in discuție deoarece piesele turnate livrate de întreprinderea de industrie locală din Băilești au fost în marea lor majoritate rebuturi. Greutăți se mai intîmpină și din cauza electromotoarelor furnizate de Uzina de motoare electrice din Pitești. Gabaritul depășit al acestora provoacă dificultăți la montarea lor.Așa cum ni s-a spus de mai mulți specialiști ai uzinei, greutățile întîmpinate din partea unor colaboratori ar putea fi totuși depășite prin efortul propriu al lucrătorilor, al inginerilor de aici. Totul depinde deci de capacitatea colectivului de a se mobiliza, de a învinge și depăși situația grea în care se află această bine cunoscută întreprindere.Mașinile-unelte fabricate în uzina arădanâ sînt absolut necesare economiei naționale ; ele sint destinate unor noi obiective care se construiesc în tară sau sint prevăzute să fi. livrate la export. De aceea, în zilele care au mai rămas pînă la sfirșitul anului, trebuie concentrate toate eforturile. întregul potențial al uzinei pentru a se recupera cît mai mult posibil din rămînerile în urmă.

Gabriel GOIA
corespondentul „Scînteii*

Fabrica de ciment 
din Medgidia

Se impune 
o intervenție energicăPentru ansamblul industriei materialelor de construcții, Fabrica de ciment din Medgidia ocupă, plastic vorbind, rolul viorii a II-a din orchestră. Aici trebuiau produse în acest an 1,7 milioane tone de ciment, două milioane mp plăci de azbociment, 1550 kilometri de tuburi de azbociment de diferite dimensiuni. Capacitățile de producție nominalizate prin plan asigurau îndeplinirea exemplară a sarcinilor amintite. Și totuși, în această întreprindere, a doua ca mărime din țară, nu s-au asigurat temeinic de la începutul anului condițiile îndeplinirii sarcinilor. Potrivit planului de investiții, trebuia să intre în funcțiurv incă din 1969 alte două linii tehnologice complete de producere a cimentului, avînd o capacitate anuală de 640 000 tone, precum și o linie de plăci de azbociment.Pînă la începutul acestui an intraseră în producție, cu un noian de provizorate însă, doar cuptoarele de clincher nr. 8 și 9, rămi- nînd neexecutate lucrările la cele trei mori de ciment, mijloacele de transport al clincheru- lui. sectorul de pompe, instalațiile de despră- tuire și la alte poziții. Așa se face că în luna septembrie Fabrica de ciment din Medgidia rămăsese în urmă în realizarea planului cu 50 000 tone ciment și aproape 30 000 mp plăci de azbociment.Care este situația „la zi" privind îndeplinirea planului ? Ne-a răspuns tov. Vasile 
Șerban, inginer-șef al fabricii :— Pentru a suplini imobilitatea constructorilor, am acționat cît ne-a stat în putință pe cont propriu. Am proiectat și realizat din fonduri de mică mecanizare instalații suplimentare de transport al cimentului de la morile de ciment la silozuri. O instalație similară a fost pusă in funcțiune pentru transportul zgurei umede la uscătoare. Cu sprijinul proiectanților de specialitate, am optimizat in ultimele trei luni procesul tehnologie la cele două cuptoare noi de clincher, reușind să depășim capacitatea proiectată cu 50 tone pe fiecare cuptor. Tn felul acesta am izbutit să recuperăm din restanță, în trei luni — adică pînă la 1 decembrie — B 000 tone de ciment. La fabrica de plăci din azbociment, prin stabilirea unei noi rețete de fabricație, am recuperat, de asemenea în trei luni peste 15 000 mp. Judecind după cantitățile ce ne-au mai rămas de produs. în luna decembrie, avem toate condițiile să realizăm planul anual la acest din urmă sortiment.— Dar la ciment, care este totuși situația acum, cu puțin înainte de sfirșitul anului ?— Prin măsurile amintite, .am recuperat în 14 zile din luna decembrie 2 900 tone, contăm pe recuperarea a încă 3 000 tone pînă la 31 decembrie. Zi și noapte facem eforturi pentru menținerea fabricației la parametrii cei mai ridicați. Dar nici acum constructorii nu și-au terminat treaba.Toate aceste greutăți sînt de mult cunoscute de către Centrala industrială de lianți și azbociment din Brașov, de către Ministerul Industriei Materialelor de Construcții. Socotim că acum, mai mult ca orieînd. este nevoie ca centrala industrială, ministerul să intervină prompt, cu soluții eficiente, în așa fel ca să se recupereze cit mai mult din restanțele a cestui an și să se asigure premise favorabile producției anului viitor.

Radu APOSTOL 
corespondentul „Scînteii"

■ ■■BIIBI9III
(Urmare din pag. I)sa pagină, pusă sub semnul marii creații a omului. Ampla carte a Directivelor Congresului al X-lea al P.C.R. — în care se prevede amenajarea, în perioada 1971— 1980, a unui sistem de centrale hidroelectrice cu o putere instalată de 4 300— 4 400 MW — conferă acestui rîu, rapsod milenar al Transilvaniei și Țării de jos. magistrală a istoriei poporului nostru, un nou destin, cu ecouri de epopee.

★Oltul... Acum, de pe înălțimile de piatră albă ale Carpaților, din vrana strimtă a Hașmașului Mare șl pînă jos, în vasta cutie de rezonanță a Dunării, pe o distantă de 700 de kilometri, apele cîntă cu glas de iarnă. Un gigantic bazin de 24 000 kilometri pătrați, în care se cuprind cel puțin zece localități importante (inclusiv Brașovul, Sibiul. Victoria. Făgăraș, Rîmnicu-Vîlcea. Drăgășani, Slatina, Tr. Măgurele), va intra, conform proiectelor, într-un sistem de amenajări complexe, a- vînd ca prim și redutabil •x amenajările hidroener

getice, „cascada" celor 34 de centrale-baraje și cen- trale-canale ridicate de-a lungul Oltului. Apele, aici, vor căpăta putere de turbine.în peisajul măreț, sălbatic și fastuos al Oltului, Rimnicu-Vilcea e un punct de sprijin. Un punct cardinal. Oltul a fierăstruit pină aici șiruri de munți, a slă- rimat cu buzduganele de apă porțile grele de granit, bazalt și porfiruri. Acum are dreptul la odihnă. La odihnă și la visare. La visare și reverie... De aici, se deschide cimpia, pîl- nie de țărînă și cer prin care ecourile apelor a- leargă și se alungă slobode, pînă la Dunăre. Dar aici, la prima clipă de reverie, la primul popas de odihnă al Oltului, după bătălia cu munții, a început și primul mare asalt constructiv. Prima etapă a amenajărilor hidroenergetice de pe Olt înseamnă și prima etapă din vastul complex de amenajări sau de „folosințe", cum spun experții, care vor desena cu oțel și piatră noua hartă a acestui bazin.Transcrise de pe schemele și caietele pe care le au tn față constructorii, datele acestei hărți compun, prin

densitatea elementelor noului, prin mișcarea lor vie, o veritabilă nouă civilizație. Totul, aici, înseamnă transformarea unor structuri milenare, nașterea altora inedite ; totul iți fuge, dezve- lindu-ți alt unghi și altă
etape, aceasta va însemna, printre altele, rezolvarea problemelor legate de alimentarea cu apă a orașului Rm. Vîlcea, asigurarea unui debit de apă suplimentar, de circa 6—7 mc/sec., pentru combinatul chimic etc.).

solidate, lucrări de protejare împotriva inundațiilor (pe circa 20 de kilometri, in cazul citat).Se adaugă, in sfîrșit, rezolvarea planurilor de sistematizare a orașelor și satelor de pe firul apei. Oltul

Înfăptuirea programului de zonare

a producției agricole în județul Olt
Județul OLT, datorită poziției sala geografice, oferă o mare diversitate de forme de relief, tipuri de sol și zone cu microclimat diferit. De la Dunăre spre partea de nord se întîl- nesc diverse soluri, de la cele mai fertile, aluvionare și cernoziomuri din zona de sud, pînă la pămînturile de natură podzolică, brun-roșcate de pădure și smolnițe ce caracterizează zona de mijloc și, în sfîrșit, solurile podzolice sărace din zona de nord sau colinară cu un relief frămîntat, brăzdat de văi, supuse eroziunilor. De aici rezultă necesitatea zonării științifice a producției agricole, în funcție de condițiile concrete pedoclimatice și economice — problemă de importanță majoră pentru dezvoltarea agriculturii județului, profilarea producției în fiecare cooperativă agricolă.In expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu privire la îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii. agriculturii, se arată că în cadrul cooperativelor agricole de producție s-a făcut prea puțin pentru înfăptuirea unei zonări judicioase a culturilor, în funcție de condițiile pedoclimatice și economice, pentru specializarea în producție și cooperarea mai strînsă între diferite unități. De asemenea, planificarea unui mare număr de culturi pe suprafețe mici nu permite o amplasare rațională a producției agricole și nu dă posibilitatea acordării unei asistențe de specialitate corespunzătoare.Asemenea neajunsuri se manifestă in activitatea multor cooperative agricole din județul Olt. Iată care este situația în cooperativele agricole Scărișoara, Coteana și Colo- nești. situate în zone pedoclimatice distincte. La Scărișoara, cooperativă situată în zona de sud, cu sol foarte fertil, în acest an cultura griului a ocupat 22,6 la sută din suprafața arabilă, iar porumbul numai 32 la sută O bună parte a suprafeței arabile a fost ocupată de alte circa 30 de culturi.La Coteana, cooperativă situată in zona de mijloc a județului, cu fertilitate mediocră, grîul a ocupat 24,3 la sută din suprafața arabilă, iar porumbul — 38 la sută. Și aici, pe lingă culturile de bază mai erau alte circa 25 de culturi diferite.La Colonești, cooperativă așezată în partea de nord a județului, cu o fertilitate foarte scăzută, grîul ocupă 47 la sută din suprafața arabilă, iar porumbul — 40 la sută. Numai 0.8 la sută din terenul arabil este desti

nat cartofului și cam la atît se rezumă culturile de bază în această unitate. Lipsesc, deci, plantele specifice acestei zone, cum ar fi leguminoasele sau culturile tehnice. Și în această unitate avem de-a face cu o puzderie de culturi secundare ; fiecare din acestea se rezumă la suprafețe mici și dă producții neînsemnate. Adunată la un loc însă, a- ceastă „puzderie" ocupă o mare parte din terenul arabil.Se desprinde concluzia că amplasarea culturilor nu a corespuns condițiilor pedoclimatice și economice din fiecare unitate agricolă. Să luăm, bunăoară, cazul porumbului. Această cultură ar putea fi mai mult extinsă
CADRU NOU, STIMULATIV, 

PERSPECTIVE RODNICE DEZVOLTĂRII 
AGRICULTURII NOASTRE COOPERATISTE

în unitățile din sudul județului, unde producția obținută depășește, în medie, 5 000 kg la ha. Pe cînd, în zona de nord, producțiile sînt în mod o- bișnuit de abia 1 500 kg la ha. Cu totul anapoda apare și amplasarea culturii cartofului ; mai mult în sud decît în zona de mijloc și de nord a județului, deși este știut că această plantă este mai potrivită condițiilor din nordul județului. Atrage atenția mai ales faptul că la unitățile amintite existența unei sumedenii de culturi secundare aduce mai multe pierderi decît venituri, datorită ponderii neînsemnate și adesea amplasării lor necorespunzătoare. Evident, o asemenea zonare a culturilor de bază, mai ales în zonele de centru și de nord ale județului, nu poate oferi cooperativelor agricole de aici o bază optimă pentru valorificarea condițiilor naturale de producție.Recent, în județ s-a încheiat acțiunea de constituire a consiliilor intetcooperatiste, în număr de 34. Pe agenda de lucru a consiliilor stau sarcini de măre însemnătate pentru dezvoltarea cooperativelor agricole. Una dintre problemele care se cer grabnic rezolvate este și trecerea la zonarea culturilor, în funcție de condițiile pedoclimatice și economice ale cooperativelor componente. De asemenea, cu asentimentul acestora, trebuie stabilite cele mai potrivite terenuri pentru cultura griului, porumbului, florii-soarelui, sfeclei de zahăr, cartofului, a plantelor furajere, urmărindu-se amplasarea lor corespunzătoare, comasarea în loturi mari de teren. In acest mod se creează posibilitatea utilizării rațio

Clădirea noului centru de calcul teritorial din TimișoaraFoto ■ Gh. Vintilă
vele pline cu mărfuri. Un studiu amplu, întreprins de Ministerul Energiei Electrice, Ministerul Agriculturii și Silviculturii, Ministerul Transporturilor și alte ministere și organe interesate — urmărind corelarea

SE NAȘTE
0 CASCADĂ DE LUMINI...

culoare a noului, mai înainte ca prima senzație să te umple deplin.O primă „folosință" din acest complex de amenajări o constituie, cum spuneam energia electrică. O altă „folosință" o va reprezenta asigurarea cu apă potabilă și industrială o localităților riverane, a marilor fabrici și combinate înșirate pe firul văii. (In cadrul primei

Se adaugă extinderea irigațiilor, smulgerea de noi teritorii fertile de sub imperiul stihiei (în cadrul a- celeiași prime etape, de trei unități hidroelectrice, posibilitatea prelevării pentru irigații a unui volum d> circa 16 milioane mc apă din lacurile de acumulare ale barajelor) ; se adaugă diguri și contraforți de beton, șosele și maluri con-

căpătînd, astfel, ca „magistrală a energiei", toate atributele unei „magistrale", inclusiv centura de civilizație a decorului. Același Olt, spun proiectele, va deveni navigabil, arhitecturii noi a centralelor și a celorlalte construcții alătu- ■îndu-i-se porturi, ecluze cheiuri albe de piatră, macarale de mare tonaj care vor încărca și descărca na-

funcționării centralelor la parametrii finali cu necesitățile izvorîte din Programul național privind gospodărirea rațională a surselor de apă, extinderea lucrărilor de irigații, îndiguiri, desecări și de combatere a eroziunii solului - stă la baza acestor temerare și vaste proiecte, des prinse din directivele de partid.

Șantierul de la Rîmnicu- Vîlcea e numai un început. Un perimetru de muncă deocamdată restrîns, înghesuit între livezi și zăvoaie, deschis numai spre viitor. Și totuși, micul (deocamdată 1) șantier are deja un „trecut", măsurat nu în lungime, ci în intensitate. în aoest „trecut" intră munca numeroșilor specialiști de diferite profesii (geologi, geotehnicieni, hidrologi, to- pografi, energeticieni, economiști etc.), sute de mii de 
ore de muncă consacrate studierii condițiilor geomor- fologice ale Oltului, stabilirii amplasamentelor barajelor și centralelor, tipurilor de centrale, tipului de echipament, corelării construcțiilor hidroenergetice cu etapele și dimensiunile întregului complex de amenajări, proporției investițiilor și duratei recuperării lor etc. întreg acest efort de concepție se include u- nui vast și complex efort (material, tehnic, financiar) întreprins de statul socialist pe baza echilibrării atente a exigențelor modernității, tehnicității și economicității lucrărilor. Concepute in tară, dotate în întregime cu echipament românesc, viitoarele hidrocentrale de pe 
Olt vor avea o durată re

nale a fondului funciar șl a practicării unei agriculturi intensive.Efectuarea acestor lucrări depinde, în ultimă instanță, de existența unul plan pe ansamblul județului pentru zonarea culturilor agricole de bază, din care să se desprindă microzona- rea. Ce s-a întreprins în acest sens ? Ne-am adresat ing. Apostol Botoiu, directorul direcției agricole.— Pentru anul viitor, ne-a spus Interlocutorul, îmbunătățirea planificării în agricultură oferă un mijloc de a determina efectuarea zonării științifice a culturilor în cadrul fiecărui consiliu intercooperatist. A- ceasta, deoarece fiecărei cooperativa agricole i se planifică numai indicatorii care se referă la asigurarea fondului de stat la culturile agricole de bază ; în corelație cu potențialul productiv al zonei pedoclimatice în care se află situată. In zona de nord, cu condițiile cele mai grele de producție, ponderea va reveni viilor, pomilor și plantelor tehnice. Grîul și porumbul vor ocupa suprafețe atît cît le trebuie cooperativelor să producă pentru consumul intern și pentru plata muncilor I.M.A.Pentru a se putea extinde porumbul din sud, s-au scos o parte a suprafețelor cultivate cu floarea-soare- lui, care se amplasează în zona de centru, unde se obține aceeași producție. Este firesc așa, pentru că porumbul cultivat în sud, în condiții de Irigare, dă producții de 2—3 ori mal mari. In același fel se procedează cu toate culturile pentru situarea lor in zonele cele mai favorabile. Prin aceasta se va asigura o bază favorabilă creșterii producției agricole, valorificîndu-se mai deplin condițiile naturale de producțieiRecent, colectivul de specialiști al stațiunii experimentale Șimnic a elaborat un studiu aprofundat cu privire la cadrul economic-natural al agriculturii din județ. Studiul prevede că 20—35 la sută din suprafața cu grîu să se amplaseze în zona de sud, 25—30 la sută în zona de centru și peste 30 la sută în partea de nord a județului. Porumbul se va extinde, cu precădere, în zona de sud, îndeosebi în sistem irigat. Cultura sfeclei de zahăr va fi extinsă doar în cooperativele agricole din jurul fabricii de zahăr Corabia. Toate cele 7 000 hectare care se vor cultiva cu legume vor fl amplasate în bazine tradiționale situate în lunca Oltului, cu posibilități de irigare.Un capitol aparte il formează măsurile luate pentru dezvoltarea producției animaliere. în acest sens, ideea de bază o constituie multiplicarea formelor de cooperare și de asociere. Un număr de 15 cooperative agricole vor constitui complexe cu o capacitate de 7 500 de vaci cu lapte. La cooperativele agricole Celeiu, Movileni, Mogoșești și Călinești se vor construi îngrășătorii de tip industrial pentru tineret taurin, cu o capacitate totală de 20 000 de capete. La cooperativele agricole Gîrcov și Mărunței se vor construi îngrășătorii cu o capacitate de 120 000 porci anual, iar Ia Scornicești și Găneasa se vor înființa complexe de 36 000 de păsări ouătoare și 600 000 de pui pentru carne anual de fiecare.Este necesar însă ca, începînd eu acest an agricol, să se treacă hotărît la îndeplinirea acestui vast program, în strînsă corelație cu acțiunea de specializare și profilare a producției în fiecare cooperativă agricolă. Cînd într-o cooperativă sau alta vor fi două-trei culturi de bază și mai puține specii de animale, procesul de producție se va putea desfășura pe baza unor tehnologii moderne, de mare randament, în scopul creșterii producției agricole vegetale și animale, în condiții de maximă eficientă.
Aurel PAPADIUC
corespondentul „Scînteii'

BBBBBBBBBdusă de recuperare a investițiilor (12,5 ani, față de 23, cît se prevede ca limită e- oonomică pentru acest tip de centrale), iar prețul de cost al energiei electrice furnizate se situează printre cei mai economici indicatori în amenajări hidroenergetice de acest gen.
★E seară. Tumultul apelor se aude mai viu, mai vibrant, larma șantierului s-a stins. Undeva, un reflector cuprinde in fascicolul de lumină un grup de oameni. Membrii unei echipe — una din echipele de constructori — mai întîrzie și, rezemați cu spatele de peretele unei barăci, pun la punct planul asaltului de a doua zi. Imaginile se înlănțuie. Cuprindem în ele oamenii, primele mașini, primele drumuri de acces, primele valuri de pămînt răscolit. Un Început de nou peisaj. Un început de nouă istorie. Am vrea să înregistrăm pe retină totul, pînă la ultimul amănunt, cu precizia unui instantaneu fotografic.Sîntem pe malul Oltului, lîngă Rîmnicu-Vîlcea, și privim — de pe țărmul prezentului — viitorul. Un viitor al luminilor, al marii construcții, o parte din viitorul cel mare al patriei.

La Vaslui un nou

obiectiv Industrial

FABRICA
DE MATERIALE

IZOLATOAREVASLUI (Corespondentul „Scin- teii", Vasile Iancu). — In partea de vest a orașului Vaslui au început lucrările de construcție la fabrica de materiale izolatoare, un nou obiectiv al cincinalului următor.Fabrica va ocupa o suprafață de 15 ha. Peste 90 la sută din utilajele întreprinderii vor fi de fabricație românească. Fabrica vasluiană va produce anual 5 milioane cărămizi dialit, 50 milioane mp carton bituminizat, 12 800 tone vată minerală și produse din vată și altele.



PAGINA 4 SC1NTEIA - joi 17 decembrie 1970

TREPTE SPRE INDIVIDUALIZAREAI
PROCESULUI DE iNVĂȚĂMlNT

Noile planuri și programe de !n- vățămînt, o seamă din manualele elaborate de curînd asigură deopotrivă cunoștințe mai bogate, aduse „la zi“ și dezvoltarea — in mai mare măsură decît în urmă cu cîțiva ani — a gîndirii logice a tineretului școlar. Realitatea aceasta este atestată de rezultatele cu care s-a încheiat trecutul an de Invățămînt, precum și primul trimestru din actualul an de studiu în cele mai multe școli din țară, inclusiv în școala noastră, școală cu limba de predare maghiară.Există Insă firesc numeroase posibilități de lărgire a sferei succeselor dobindite. Ca pretutindeni în lume, și in țara noastră pedagogii, psihologii, biologii, medicii, ciberneticienii sînt preocupați de elaborarea unor sisteme pedagogice care să conducă la creșterea eficienței învățămîntului, adică la însușirea tot mai aprofundată de către elevi a unui volum cît mai mare de cunoștințe, într-o perioadă cît mai scurtă de timp. Preocuparea aceasta încearcă să rezolve o problemă reală ce confruntă azi procesul instructiv-educativ, determinată de faptul că in timp ce în ultimele decenii, volumul cunoștințelor umane a crescut de cîteva ori, timpul de școlarizare, capacitățile asimilare au rămas mai mult sau mai puțin aceleași. Una din soluțiile care se preconizează — pe deplin justificată după părerea mea — este individualizarea procesului de Invățămînt, respectiv organizarea lui în așa fel încît cerințele față de fiecare elev din colectivul unei anumite clase să fie formulate în raport cu adevăratele sale capacități, cu talentul și aptitudinile sale reale.După cum se știe, la București, Cluj, Iași, Tg. Mureș și în alte orașe cu cîțiva ani în urmă au luat ființă clase speciale de matematică și fizică, iar începînd din toamna aceasta și de chimie și biologie, care înmănunchează elevi ce dovedesc aptitudini pentru studiul disciplinelor respective. în momentul de față există peste 120 de asemenea clase. Firește experimentul este încă la început de drum, dezbaterile pe care le-a suscitat sînt adesea contradictorii. Dar, dincolo de acestea, se acreditează îdeea că asemenea clase — organizate cu grijă — pot stimula cu adevărat aptitudinile și cultiva talentul elevilor la disciplinele respective. Controversele pe care le implică a- cest experiment sînt de cel mal mare Interes pedagogic și, desigur, ele își vor găsi rezolvarea cu timpul, unele opinii și rezultate vor fi validate de practica însăși a vieții școlare, altele

vor fi infirmate de aceeași practică școlară.Fără Îndoială, individualizarea ln- vățămîntului nu se poate realiza doar pe această cale Sarcina principală pentru înfăptuirea ei revine fiecărei școli în parte, fiecărui profesor, care pot adopta, în funcție de condițiile concrete, o varietate de metode și procedee menite să conducă la realizarea acestui scop. Mă gîndesc, de pildă, că una din modalitățile posibile și realizabile ar putea fi lucrul în clasă cu grupe de elevi alcătuite în funcție de nivelul de pregătire al acestora. Fiecare profesor cunoaște că într-o clasă există elevi disciplinați și indisciplinați, elevi foarte buni la învățătură și elevi rămași în urmă etc. O asemenea fizionomie amalgamată pune cadrul didactic,
puncte de vedere

vrînd nevrînd, în situația să coboare nivelul expunerilor sale ; pentru a asigura transmiterea unui cuantum de cunoștințe medii el este obligat, în mod automat, să se ocupe cu precădere de elevii care au lipsuri evidente în însușirea obiectului de studiu, ceea ce înseamnă frustrarea elevilor buni și foarte buni de ajutorul și îndrumarea ce 11 se cuvin. Consecință firească : tocmai acei elevi care sînt capabili de eforturi mai susținute în timpul desfășurării lecției lucrează mai puțin, își irosesc energia, talentul și inteligența în contextul altor preocupări, în loc să le valorifice la maximum prin studiu aprofundat, multilateral. Reiese limpede că procedîndu-se astfel și activitatea independentă a elevilor este extrem de redusă.Cred că în fiecare școală există posibilitatea, la clasele mari, în primul rînd, de instruire pe grupe de 3—5 elevi, grupare care să fie făcută pentru fiecare materie de bază, după anumite considerente — capacitatea de înțelegere, nivel de cunoștințe, a- fecțiune etc., bineînțeles ținînd constant seama de posibilitățile fizice șl intelectuale ale elevilor. (Practica pedagogică ne-a rezervat nu o dată ne- împliniri pentru că, de foarte multe ori, am cerut și cerem elevilor peste puterile lor). Acordînd atenția cuvenită instruirii diferențiate, cît și muncii independente a elevilor, vom

teatre
J, Opera Română (Baletul Operei 

In Budapesta) : Spartacui — 
19,36.
• Teatrul da Operetă : Suzana — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale* (sala Comedia) : Coana 
Chlrița — 20 ; (sala Studio) : Cui 
i-e frică de Virginia Woolf 7 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din str. Alex. Sa- 
hla) : Purtcele In ureche — 20.

Îl Teatrul de Comedie : Cher An- 
olne — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste

— 19,30 ; (sala Studio) : O lună la 
țară — 20.
• Teatrul Gluleștl : Gllcevile din 
Chioggia — 19,30.
• Teatrul Evreiesc de Stat : Go
lem — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă* : Roata 
morii — 9,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Guliver în țara 
păpușilor — 17; (sala din str. 
Academiei) : Căluțul cocoșat — 17.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" : Floare de 
cactus — 19,30.
• Teatrul satiric muzical ,,C. Tă- 
nase‘ (sala Savoy) ; La Grădina 
Cărăbuș — 19,30 ; (sala Victoria) : 
Sonatul Lunii — 19,30.
• Studioul de Teatru „Casandra“t 
Divertisment '70 — 20.
• Ansamblul „Rapsodia Româ
nă" ; Pe aripile rapsodiei — 19,30.
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reuși să mobilizăm forțe nebănuite care rămîn, de regulă, nefolosite în procesul instruirii tradiționale. Bunăoară, dacă grupelor de elevi „avansați" la matematică le propunem spre rezolvare probleme mai grele decît acelora care abia reușesc să rețină noțiunile învățate, numai printr-un mare număr de exerciții, le vom demonstra și unora și celorlalți că pot lucra și pot progresa în activitatea lor într-un ritm adecvat capacităților lor. în felul acesta, cei silitori nu numai că nu se mai plictisesc, dar au satisfacții deosebite prin însușirea treptată a unor noi cunoștințe, în timp ce elevii mai puțin dotați ne dezvăluie greutățile lor și astfel știm cum să-i ajutăm cu mai mult folos. Esențial mi se pare că această metodă de lucru permite fiecărui profesor să sesizeze nu numai ce n-a înțeles colectivul clasei în genere, ci să corecteze la fiecare elev chiar și cea mai mică greșeală pe care o face în redactarea sau rezolvarea unei teme, să descopere acele „mici" erori care îi împiedică mai tîrziu însușirea unor cunoștințe superioare. Bineînțeles, este necesar, socotesc eu, nu numai să semnalăm, ci să și explicăm, să argumentăm ce anume și de ce este greșit, să urmărim pe parcurs dacă elevul a mai repetat sau nu a- celeași greșeli, pentru a le corecta din nou cu răbdare, pînă ce elevul se va debarasa de ele. Nu este ușor, poate, nici prea plăcut să procedezi așa, dar individualizarea învățămîntului trebuie să aibă în vedere și a- cest „amănunt".Se poate pune însă întrebarea : dar cum este posibili ca într-o clasă de 20—30 de elevi să se lucreze deodată cu mai multe grupe ? In liceul a cărui directoare sînt și unde numărul elevilor pe clase este mai mic, exprimentăm curent această modalitate. Fiecare profesor, de pildă, pregătește 3—4 tipuri de probleme pentru, să zicem, 3—4 grupe. Le distribuie elevilor, corespunzător nivelului de pregătire dobîn- dit de fiecare și astfel lucrează diferențiat cu întreaga clasă. Desigur, aceasta cere un efort de muncă mai mare din partea noastră, a profesorilor, dar satisfacțiile muncii sînt și ele mai mari. Se înțelege de la sine că, lucrînd astfel, profesorului i se cere o susținută pregătire profesională și o atentă alcătuire a temelor propuse spre rezolvare în clasă și acasă. Experiența noastră arată că acest mod de lucru stimulează elevii în însușirea conștientă a cunoștințelor, în participarea la propria lor pregătire. Dar pledînd pentru instruirea individuală, nu înseamnă că scap din vedere rolul pe care-1 are modalitatea „clasică" de instruire : cea colectivă. Bunăoară, o problemă pe care o enunță profesorul în fața întregii clase, obligă întregul colectiv de elevi să se antreneze în rezolvarea ei, ceea ce se soldează, a- desea, cu numeroase soluții care, confruntate, dau satisfacții generale. De aceea cred că, în funcție de specificul fiecărei școli și, mai, aleș, de nivelul de pregătire mediu al fiecărei clase, profesorul trebuie să aelagă o metodă sau alta și să îmbine acele procedee care să asigure, în ultimă instanță, reușita procesului instructiv-educativ.Am relevat în rîndurile de față doar un aspect din experiența noastră. Ea se înscrie, firesc, în preocuparea generală existentă la noi în țară pentru sporirea eficienței procesului de învățămînt, a dobîndirii de către elevi a unor cunoștințe cît mai numeroase și cît mai profunde, condiție esențială a pregătirii lor temeinice pentru muncă și viață.
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cinema
• Șarada :
(seria ’ *
• B- 
TRIA
21.30, 
13,30;
• z: 
17,45; 20,30, 
11; 13,30,
— 8,30; îl; 13,30; 16; 18,30, 21.
• Căpitanul Florian î FLAMURA
— 9; 11,45; 14,45; 17,30; 20,15.
• Vagabondul : VICTORIA —
12,15; 16,45; 20,15, FEROVIAR 
9; 12,30; 16; 19,30, MELODIA — »; 
12,30; 16; 19,45, MODERN — 9;
12,30; 16, 19,30, BUCUREȘTI —
8,30; 11,45, 16; 19,30.
• In ghearele invizibile ale dr. 
Mabuse : FESTIVAL — 8,45; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21.
• Cimaron : LUMINA — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Program pentru copii : DOINA
— 10.
• Departe de lumea dezlănțuită : 
DOINA — 11,30; 16; 19,30, POPU
LAR — 15,30; 19.
• In genunchi mă întorc la tine
— 9; 10,30; 12,30; 14,30, Dragoste de 
țigancă — 16,30; 18,45, Caruselul
— 21 : CINEMATECA (sala Union).
• Răzbunarea Sflntulul : GRIVI- 
ȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.30, FLOREASCA — 15,30; 18; 
20,30, ARTA — 14; 16; 18,15; 20,30.
• 100 de carabine : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE — 15,30; 17,45; 
20, PROGRESUL — 15,30; 18; 20,15.
• Fantasme î BUZEȘTI — 15,30; 
18; 20,30.
• Străinii : DACIA — 9,45—20,30 
în continuare.
• Femeia să >e teamă de băr*
bat : BUCEGI — 16 ------
MIORIȚA 
18,15; 20,30.
• Vînătoarea de 
REA — 15,30.
• De șapte ori
— 18;
20.
• Soarele alb al pustiului j LIRA 
— 15,30; 18; 20,15, COTROCENI — 
15,30; 17,45; 20.
• Sechestru de persoană j DRU
MUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
• Ultimul mohican : FERENTARI

i — 15,30; 17,45; 20, COSMOS —
) 15,30; 17,45; 20,15.
I • Călugărița din Monza I GIU- 
1 LEȘTI — 15,30; 18; 20,30.

SALA PALATULUI 
de bilete 3540) — 19.
D. intră în acțiune i PA- 

— 9; 11,30; 14; 18,30; 19;
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 

16; 18,30; 21.
FAVORIT — 9,30; 12,15; 15; 

EXCELSIOR — 8,30; 
16; 18,30; 21, CAPITOL 

: 13,30; 16 -----

9;

18,15; 20,30, 
11,15; 13,30; 16;

vrăjitoare s UNI- 
șapte : UNIREA

20,15, PACEA — 15,45; 18;

»;

20,
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Cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la zborul primului

avion cu reacție din lume construit și pilotat de Henri Coandă

Adunarea Inaugurarea

(Urmare din pag. I)menționa, de asemenea, că „spre deosebire de trecut, a sporit considerabil — aproape pînă la dimensiunile întregului plan — numărul temelor reflec- tind cerințe, preocupări reale ale practicii, ale producției.Experiența de pînă acum reflectă, totodată, creșterea responsabilității cercetătorilor în ceea ce privește efectuarea investigațiilor și finalizarea soluțiilor. Mă număr printre cei care consideră pozitiv faptul că cercetătorului nu-i mai sînt astăzi străine preocupări de ordin oarecum mai „administrativ", legate de propriile lucrări — vreau să spun de aspecte e- conomice ale acestora, adică de pro- pleme de utilitate socială. Evident, fără a accepta grevarea exagerată a timpului său de creație".Unii cercetători susțin că „mula- 
rea" după cerințele beneficiarilor poate duce la scăderea nivelului temelor abordate, că există pericolul aglomerării aspectelor de importanță locală, pasageră. Cei doi interlocutori de pînă acum ne-au adus con- traargumente convingătoare.

Ing. Teodor Popa : „In cazul nostru, îi combate realitatea unor teme de certă importanță științifică și economică : cercetările privind arderea 
șisturilor bituminoase în centralele 
electrice (un combustibil nou, de mare perspectivă) sau cercetările 
legate de realizarea unor Impor
tante obiective (turnurile de răci
re de 49 000 mp/h). De altfel, pericolul este evitat și prin faptul că cercetările pot să aibă o finanțare diversă : de la buget, din fondurile de producție, din cele de investiții sau din cel de tehnică nouă al întreprinderilor" In funcție de profilul tehnologic al ICENERG-ului, proporția acestor finanțări diverse este în prezent — așa cum ni s-a relatat la Ser
viciul plan — organizarea muncii al Institutului — următoarea : 12 la sută 
de la buget, 15 la sută din fonduride producție, 15 la sută din fonduride investiții. 55 la sută din fonduride tehnică nouă

Dr. Ing. Florin Tănăsescu : „Pentru a se evita preponderența în planurile de cercetare a temelor legate de solicitările uneori minore ale întreprinderilor, conducerea ministerului nostru a creat un „fond de tehnică nouă centralizat" din care finanțează grosul cercetărilor de anvergură, de mare însemnătate la nivelul întregului domeniu și chiar la cel al economiei naționale. Am Izbutit astfel și în acest an ca, pornind de la unele cerințe ale întreprinderilor, să formulăm teme de cercetare 
de cel mai larg interes Unele dintre cele depistate în trecut s-au și soldat cu o serie de patente de invenție apreciate • bateriile de con
densatoare de serie sau acționările 
electrice pentru instalația de foraj

320-D.F., care au trezit interes In rîndurile specialiștilor străini pre- zenți la recentul Tîrg internațional de la București, unele fiind chiar solicitate peste hotare".In afara succeselor incontestabile, acest an de experimentare a sistemului contractual a evidențiat și alte aspecte. Ing. Marlo Duma, șeful sec
ției electrice de la ICENERG, a început prin a ne relata un episod petrecut în primăvară, cînd o serie de întreprinderi co-titulare de contracte au trecut brusc la rezilierea acestora. Motivul ? „Cercetările respective a- 
veau pregnante aspecte de inedit și 
originalitate, prezentînd și o oare-

din Capitală
împlinirea a 60 de ani de la zborul primului avion cu reacție din lume construit și pilotat de inginerul Henri Coandă a fost marcată printr-o adunare festivă, organizată miercuri dimineața în Capitală.Numeroase personalități științifice din țară și de peste hotare, cercetători și proiectant! din domeniul aeronauticii, piloți ai aviației militare și civile, elevi, studenți, reuniți sub cupola aulei Academiei, au adus un omagiu pionierului român al aviației reactive — Henri Coandă.Adunarea a fost deschisă de acad. Miron Nicolescu, președintele Academiei Republicii Socialiste România.In prezenta savantului — cel care în urmă cu șase decenii,. într-o duminică de iarnă, la Issy Ies Moull- neaux, s-a desprins de sol la bordul primului avion cu reacție din lume — ing. Gheorghe Cioară, președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice, acad. Elie Carafoli, președintele Secției de științe tehnice a Academiei, general-maior Ștefan Ispas, director general al Centralei industriale de mecanică fină și aeronautică. prof. Constantin Dinculescu. președintele Consiliului național al inginerilor și tehnicienilor, precum și M. Segaut din Franța și prof. B. Ivanovlci din R.S.F Iugoslavia, invitați la această reuniune, au evocat momente din activitatea și crea-

Coandă, românești societății
de 

sa- 
fe- 
ac-a-

țla științifică a lui Henri subliniind aportul științei la progresul general al umane.In semn de prețuire, oameni știință de peste hotare au trimis vântului Henri Coandă mesaje de licitare și urări de noi succese in tivitatea științifică.în încheierea adunării a fostdoptat textul unei telegrame adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar genera! al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, în care se spune, printre altele : Participanțll la adunare — oameni de știință, cercetători, cadre didactice, studenți. elevi — sînt hotărîți să servească știința și tehnica cu aceeași tenacitate șl spirit de abnegație, cum au făcut-o marii înaintași români. Folosim prilejul aniversării de azi. se spune mai departe în telegramă, pentru a exprima șl pe această cale adeziunea noastră totală la Înaltele principii ale politicii interne și externe a partidului și statului nostru. Ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru a ne aduce contribuția la progresul continuu, material și cultural, al patriei noastre dragi. Republica Socialistă România.
(Agerpres)

unui muzeu
științificLa București a fost inaugurat miercuri Muzeul științific al Academiei Republicii Socialiste România, consacrat vieții și operei savantului Henri Coandă.Noua instituție, deschisă în casa părintească a eminentului om de știință, oferă vizitatorilor o amplă imagine a activității uneia dintre personalitățile marcante ale științei contemporane. Sînt expuse machete, în- fățișînd avionul turboreactor cu care Henri Coandă a înscris în 1910 o pagină de glorie în istoria aviației mondiale, avioanele cu elice de mari performanțe, aerodina lenticulară. Numeroase exponate demonstrează din plin larga arie de aplicabilitate a fenomenului ce-i poartă numele — efectul Coandă — în diverse domenii ale științei și tehnicii actuale. Sînt Ilustrate, de asemenea, multiplele preocupări ale savantului în legătură cu instalațiile pentru desalinizarea apei de mare, de transporturi, precum și pentru realizarea unor instalații de extracție a petrolului sau a unor uriașe rezervoare submarine pentru hidrocarburi, construcții case din elemente prefabricateLa festivitatea de inaugurare luat parte ing. Gheorghe Cioară, ședințele Consiliului Național al

de etc.au pre- ,_________ ____ __________ Cercetării Științifice, oameni de știință din țară și din străinătate. Printre invitați se afla Pierre Pelen, ambasadorul Franței la București.Cu acest prilej, acad. Miron Nico- lescu, președintele Academiei Republicii Socialiste România, a rostit un discurs inaugural. (Agerpres)

TULIPANT llona
directoarea Liceului nr. 9 
cu limbâ de predare maghiară 
din București

vidențiate și de un alt specialist, ing. Dan Ionescu-Sisești, 
șeful sectorului turnuri și circuite <le 
răcire de la ICENERG : „Sistemul contractual ne oferă posibilitatea de a Interveni și pe parcurs cu anumite modificări cerute de viață. Prin așa- numitele „contracte adiționale" se pot modifica, eventual, clauze din contractul inițial și chiar sista anumite cercetări care se dovedesc ulterior a fi Inoportune sau nerentabile. Dar planul, deși se bazează pe contracte, nu oferă a- semenea posibilități. Au apărut ast
fel situații in care Ia unele 
teme s-a renunțai sau au fost in-

I 
I 
I

î
î
î

ț 
î 
î 
î 
î 
î

î ț

t V
PROGRAMUL I
18,00 Deschiderea emisiunii. Emi

siune în limba maghiară « 
Zile de iarnă la Sindominlc 
(județul Harghita) — Trecu
tul și prezentul comunei — 
Activitatea culturală din co
mună — O inițiativă lăuda
bilă : crearea secției de etno
grafie a casei de cultură — 
Arta populară în plină în
florire (reportaj) — La șeză
toare (Povești șl cîntece 
populare din comună).

18.30 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.

18,50 Mult e dulce șl frumoasă. 
Emisiune de prof. dr. Sorin 
Statl • Limba traducerilor. 
Capodopere ale literaturii u- 
nlversale : „Homer" în lim
ba română. Prezintă Radu 
Hîncu. Recită Forry Etterle 
• Arta cuvtntulul rostit. 
Dialog cu Irina Petrescu • 
Din goana condeiului. Foile
ton de dr. N. Mlhăescu.

18,15 Publicitate.
19,20 1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Festival Beethoven. Dirijor 

Iosif Conta. Cuvînt înainte 
— prof. Tudor Clortea. Sim
fonia a V-a. Interpretează 
Orchestra simfonică a Radio- 
televizlunii. Transmisiune din

studioul de concerte al Ra- 
dlotelevtziunli.

20.50 Școala cu un singur învăță
tor. Reportaj de Alexandru 
Stark și Cornel Udrea, reali
zat în satul Subcoastă, jude
țul Cluj, cu Învățătorul An
drei Juga.

21,05 Partea a n-a a Festivalului 
Beethoven. Concertul nr. 3 
pentru plan șl orchestră. So
list Emil Ghllels.

21.50 în reluare, filmul serial „VI- 
docq" (III).

22,15 Teleglob — Seattle — un oraș 
american. Reportaj filmat de 
Eugen Preda, Petre Sava Bă- 
leanu, Nlcolae Nlță, Mircea 
Gherghinescu.

22,45 Acrobație pe zăpadă.
22.50 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii progra

mului L
PROGRAMUL n.
30,00 Univers XX. Evoluția speciei 

umane șl cîteva incertitudini.
30,30 Concurs Internațional de pa

tinaj artistic — proba de pe
rechi. înregistrare de la 
Moscova.

31,25 Buletin de știri.
31,50 Istoria filmului (emisiunea a 

4-a). Filmul mut danez șl 
suedez • Se vor prezenta 
creațiile regizorilor suedezi 
Victor Sjâstrdn, Maurltz 
Stiller. • Evoluția școlii da
neze va fl Ilustrată prin fil
mele regizorilor Urban Gad. 
A. Sandberg, A. Blom, Cari 
Dreyer. Prezintă D. I. 8u- 
chlanu șl Viorica Bucur.

33,00 închiderea emisiunii progra
mului n.
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cadrelor, In primul rînd pentru că, 
trecind din industrie sau proiectare, 
prin concurs, in cercetare, specialis
tul iși pierde vechimea, deoarece nu se permite transferul. Justă în tendința ei de a lega mai strîns pe specialist de locul de muncă — pentru evitarea fluctuației de cadre — a- ceastă reglementare ar trebui să fie adaptată totuși condițiilor specifice ale cercetării, care nu-și poate recruta specialiștii decît ori dintre cei abia leșiți de pe băncile facultății, ori dintre cei aflați In alte sectoare ale domeniului : producție, proiectare. In al doilea rînd, un specialist 
in energetică preferă să lucreze in

Cercetarea
J| • • Vștiințifica

9 9

care doză — Inerentă — de risc". Șl pentru că cheltuielile în acest domeniu al cercetării sînt contabilizate extrem de riguros, anual, atît la institut cît și la Întreprinderi — nu același lucru !ntîmplîndu-se șl eu beneficiile rezultate, în timp, din a- plicarea cercetărilor 1 — întreprinderile respective (ținînd de Centrala industrială de transport și distribuție a energiei electrice) au preferat să rezilieze contractele încheiate. Un asemenea fenomen are însă și cauze mai profunde — între altele, faptul că actuala legislație cu privire la 
cercetarea științifică și contracte, pli
nind un accent justificat pe terme
nele de finalizare, nu dă un răspuns 
clar conturat, precis, problemei nor
melor legate de nivelul de rezolvare 
și calitatea soluțiilor științifice și tehnice preconizate. Din această cauză apar și unele discrepanțe cum este cea dintre normele pe care se bazează activitatea contractuală și concepția — judicioasă — a Consiliului Național al Cercetării Științifice în alcătuirea „fișelor de eficiență" ce însoțesc fiecare temă contractată Spre deosebire de normele contractuale această fișă admite, pe bună dreptate, elemente ca riscul sau alte efecte etc.Unele aspecte de necorelare, de rigiditate în aplicarea prevederilor referitoare la contracte au fost e-

loculte de comun acord cu benefi
ciarul (sau chiar la inițiativa aces
tuia), dar au rămas în plan pină la 
sfirșitul semestrului, fiind conside
rate neindeplinite, cu toate consecin
țele unui asemenea fapt, 
grevarea asupra unei părți din sala
riile cercetătorilor respectivi și a 
conducerilor secțiilor in cauză. Alteori — cum a fost cazul temei privind utilizarea benzilor adezive pentru manșonarea cablurilor — nu s-a avut în vedere că neîndepllnirea se datora beneficiarului, care nu livrase, conform contractului, materialele pe care să se facă lucrările experimentale de laborator".Alți cercetători menționau că etapa 
de contractare a temelor cu industria 
Începe relativ tîrziu, în lunile 
iembrie—decembrie, deci „în 
mul moment" față de perioada 
clanșării cercetărilor. „Cînd să mai facă aprovizionările specifice de rigoare ? Cînd să se mai încheie subcontractele cu eventualii colaboratori (alte colective de cercetare sau de proiectare) ? De asemenea 
— așa cum sublinia și Gheorghe 
Ciurea. șeful Serviciului plan — or
ganizarea muncii de la ICENERG — se ivesc dificultăți și in privința a- sigurării altor condiții inerente activității contractuale, de pildă, în legătură cu recrutarea specialiștilor : „Întîmplnăm dificultăți în recrutarea

inclusiv

no- 
ulti- 

de- 
se

producție sau In proiectare, unde 
este remunerat mai bine decit in cercetare. Refenndu-mă strict la situația din institutul nostru doresc să arăt că sînt cazuri care dovedesc că, deși in cadrul recentelor majorări de salarii s-a încercat să se reducă a- cest decalaj, reglementările Intervenite ulterior... l-au sporit și tot in dezavantajul cercetării, care pierde astfel cadre cu experiență*.Idee» unor retușuri aduse actualelor normative referitoare la contracte — mai ales a unei maleabili- tăți sporite in aplicarea acestui sistem — a fost subliniată și în intervențiile specialiștilor de la Institutul de matematică al Academiei. Doctorul 
în matematici Paul Mustață, cerce
tător principal, locțiitorul directorului adjunct al institutului, menționa că s-a încercat intensificarea legăturilor directe Cu întreprinderile, dar că solicitările pe care acestea le aveau erau în genere ori minore, ori nu țineau de cercetarea matematică. „Am înecrcat să facem tot ce se putea în acest sens, inițiind o serie de contacte directe cu întreprinderile, organizînd un „cabinet de consultație în probleme de aplicații moderne ale matematicii*' la institut etc. Dar aceste forme nu si-au atins scopul". Că un institut cu un asemenea profil este mai potrivit să colaboreze direct, contractual, cu insti-

tutele de cercetare și cu cele de proiectare a susținut și cercetătorul prin
cipal Teodor Morozan, șef de sector, precizînd: „Este nevoie însă ca aceste institute să-și creeze anumite gru
puri de specialiști cu un profil mai 
teoretic, in stare să preia și să a- 
plice rezultatele cercetărilor moder
ne ale matematicii la specificul sectorului respectiv. Asemenea nuclee ar putea să ia ființă in jurul unor cercetători și proiectanți care, pînă nu de mult, participau cu regularitate la seminariile de specialitate organizate de institutul nostru".Totuși, posibilități de a încheia linele contracte pe aspecte și teme mai largi, de perspectivă, există încă de pe acum și aici. O dovedesc și recentele măsuri ale C.N.C.S.-ului, care a creat între timp un fond, pus Ia dispoziția Ministerului In- vățămîntului, pentru finanțarea pe bază de contract a patru teme de Importanță majoră în matematica actuală (două privind aplicații în mecanica fluidelor, a treia în teoria potențialelor și a patra — în spațiile analitice). în acest mod, Institutul va obține circa fondurile anului viitor restul de 75 la sută bază de finanțare de proporție ce se poate tăți continuu, în viitorul în favoarea contractelor.

★Cu tot caracterul său limitat, sondajul efectuat a scos în evidență, ca o constatare generală, dominan
tă, că sistemul contractual s-a impus 
ca un bun cîștigat al cercetării noa
stre științifice. Desigur, mai există șl manifestări de rutină și inerție din partea unor sectoare ale cercetării sau unor specialiști care au ezitări în fața unor practici noi, inexperien- ță In căutarea debușeelor. în găsirea „cîienților" interesați și care înclină să apeleze mai degrabă la ideea unor modificări ale mecanismului contractual în loc de a-și dirija în principal preocupările tocmai spre aplicarea sa largă, efectivă. Firește, caracterul relativ recent al folosirii acestui instrument eficient face ca experiența acestui prim an de aplicare să impună un studiu mai amănunțit, efectuat de forurile centrale și locale de resort (C.N.C.S.. direcții tehnice din ministere, conduceri de institute), analize mai cuprinzătoare și detaliate a concluziilor reieșite din confruntarea cu practica — precum și. acolo unde se va considera că este cazul, reflectarea la unele măsuri de ameliorare, tractul lat cît le și funcție de tipul fiecărui institut, de fiecare gen de cercetare luat în parte.

25 la sută din din contracte, rămînînd pe la buget — Insă îmbună- apropiat,

Astfel ca mecanismul con- să fie cît mai elastic, muma! perfect pe detalil- specificul sectoarelor, în

note de lectură • note de lecturS

POEZIE LIMPEDE
în mod justificat, presa și nu numai cea de specialitate a luat în dezbatere producția literară a ultimilor ani, atrăgînd luarea aminte a- supra aspectelor ei inflaționiste. Paul Anghel numește acea parte a monedei hîrtie care circulă pe piață, fără acoperirea în aur a ideilor, a emoției, a mesajului artistic genul confuz. I s-ar putea spune șl genul sărac și genul impostor.La adăpostul, plin de umbre șl de tainice cotloane al complexității și polivalentului, se strecoară, ici, colo, pretențiosul, golașul snobism. Cutărică se vrea modern cu orice preț, cu sau fără necesitate interioară. Obscuritatea rebarbativă a versului sau prozei dumisale rezultă nu din- tr-o densitate a substanței poetice, neobișnuită, multistratificată, ci din- tr-un deliberat hocus-pocus de bîlcl, trucuri ieftine, menite să epateze pe însă nu epateazăcei neavizați. Ele pe nimeni. Autorii lor fac mult zgomot pentru nimic. Scot peri albi redactorilor de e- ditură. Sînt cro- nofagi, pairofagl, consumă timpul scurt și prețios al semenilor lor.Cele lume vom 

TECE _____ __________________gelei Croitoru și CORĂBII ale Mo- nicăi Pillat — se află, după opinia mea, la antipodul 'poeziei obscure, dificile (cu sau fără acoperire și justificare substanțială).De la primul contact cu această poezie limpede, fluentă, ne situăm sub zodia „poemelor simple", cum, frumos și adecvat, și-a întitulat, pe vremuri, Zaharia Stancu primul său volum de poezie. Aș vrea să remarc, din capul locului, că situarea unei poezii într-una sau alta dintre familiile spirituale, poetice, nu-i conferă, Implicit, un semn pozitiv sau negativ, ci, pur și simplu, o situează. însușirea poate fi sau poate deveni calitate, după cum poate fi sau deveni limită, mărginire. Ori- cît n-am vrea să ne jucăm cu vorbele, trebuie spus că există simplitate și simplitate : simplitate sinteză și simplitate amorfă, ternă, banală.Dar să nu facem speculații în gol. Volumul de poezie CINTECE DE 
TOATE ZILELE al ANGELEI 
CROITORU ne stă la îndemînă ca o clară demonstrație a virtuților și a primejdiilor de care e pîndit discursul poetic al acestui tip.De la Francisc din Assisi la Francis Jammes și pină-n zilele noastre au fost și sînt poeți ce spun, cu predilecție, evlavioasa lor uimire în fața naturii, extazul lor în sînul existenței și al devenirii, umilul, slăvitul miracol al nașterii oricărei făpturi ; bucuria pură pe care o răs- pîndesc în noi pomul, pasărea, vîn- tul, liniștea unei seri miezi însorite. Angela harul unor asemenea tice, pe care reușește, impresionantă economie de mijloace, să ni le transmită : „Uneori pă- 
mintul mă intimpină cu un miros / 
pe care mi se pare că-l recunosc, / 
că l-am cunosqut demult, demult, 
demult. I E un miros de sin ma
tern, I un miros de pat proaspăt și 
odihnitor...-. (MIROSUL PAMIN- 
TULUI). Desenul delicat și concis transpare in scurte poeme precum „PRIMA FRUNZA", „CAIS ÎNFLO
RIT" sau mai jos citatul „FLUTURE" : „Un fluture cu aripi luminoa
se / a poposit pe mine in neștire / 
Sînt fericită ți nu îndrăznesc să 
respir".Nu numai stările de limpede contemplare, de euforie și extaz își găsesc în poezia Angelei Croitoru o expresie directă, sinceră, nealterată de prețiozitate, ci și stări mai greu de prins în cuvînt și în vers : fiorul trecătoarei noastre existențe Nu numai stărilor de seninătate nostalgică le dă, așadar, glas poeta. Alte poeme, ca „Amurg greu" sau

însemnări

de Maria BANUȘ

două vo- de versuri consemna DE TOATE ZILELE ale An-pe care le aci — ClN-

sau unei a- Croitoru are trăiri auten- uneori, cu o

„Năluca" sînt expresia unei trăiri și viziuni complexe, dramatice, turnate în aceeași expresie directă, accesibilă.Din păcate, însă, simplitatea, limpezimea, fluența versului liber decad prea adeseori în plat, banal și discursiv. E primejdia majoră care dă tircoale acestui tip de poezie și 
de care Angela Croitoru încă nu știe sau nu vrea să se ferească. Expresia uzată, figura de stil tocită abundă. Despre copilărie, de pildă, poeta ne spune, acumulînd comparațiile de uz comun că e : val de romaniță, miez de fruct, lăuntru de mugur, parfum, lăuntrică stare, stinsă stea, bob greu, vîrstă de azur, ochi de azur, frunte de azur, suflet de azur. Și toate într-un scurt poem de 11 versuri. E prea mult. Șl e păcat. Păcat că Angela Croitoru nu e mai riguroasă cu poezia sa. A- ceeașl 'vîrstă edenică și „lăuntrică stare", ea dă dovada că o poate surprinde intr-unele dintre impalpabilele ei momente. notate cu autentică fervoare și grație naivă. Ea e un poet autentic care nu vrea să fie decît vrea să mimeze unceea ce e, nulimbaj care-1 e străin. Dar ca să devină deplin cea ce e, cred că e nevoie să exercite o selecție severă asupra creației sale poetice, să facă din cintecele sale numai cîh- tece elective, așa cum șl sînt multe dintre cele adunate în această carte de poezie.

CORĂBIILE tinerel poete MONICA PILLAT alunecă blind, înaintează domol pe apele transparent uleioase ale unui vers de factură neoclasică, tradițional, muzical, care impune prin simplitate, caracter ușor accesibil, grație nesofisticată.Monica Pillat dă uneori versurilor o lapidară, fericită concizie. Iată un scurt poem de dragoste vădind delicata tușă poetică, ce nu exclude desenul ferm, conturul precis : 
„Timpul se oprise delirind. / Nu știam de ce-mi venea să țip I O- 
chii-ncremeniseră păzind / Umbre
le de pași de pe nisip. / Nu-ndrăz- 
neam să-ntreb cine era. / 
palid așteptînd / Umbra-i 
lingă a mea / Umbre 
generind..." (LEGENDA).Primejdiile banalității se apropie de o asemenea poezie pe alte cărări decit cele indicate mai înainte. Ele se apropie, viclene, pe dire fluide, in cadența monotonă a versului cu reminiscențe simboliste sau factură, demult intrate în moniul istoriei literare.Poezia curge, cuminte, in tradiționale. Uneori ți se pare auzi o veche cantilenă. Răzbat e- couri din Bacovla. Alteori din MI- nulescu. Amintirile merg mai departe, spre Eminescu : „Plutesc pă
mânturi pe oceane / Oceanele plu
tesc pe zări / Necunoscute trec li- 
mane / Spre-nsomnurate depăr
tări...- (TOAMNA). Vulpea ne-a adus aminte de Esenin : „Cind s-a 
întors, nici vizuina / N-o mai găsi 
ți nici pe ea / Luna-mpușcată se 
zbftea / în cerul moale cu rășina I 
Și trupul vulpii se-nopta.."Neeliberată încă de sub imperiul diverselor tnrturiri literare, Monica Pillat, nu e totuși, mal puțin, o autentică poetă. Ea nu șt-a găsit încă propriu-i glas, timbrul recog- noscibil dintr-o mie. îl caută, fără grabă, parcă in somnoroasa adolescență, mai fecundă poate decit grăbitele curse intru glorie literară ale unor tineri poeți.Limbul vag ce precede zămislirea unui poet original e pentru unii o etapă necesară, uneori îndelungată de trecere. La Monica Pillat am impresia că perioada aceasta, de maturație lirică trebuie să ia sfîr- șit prin smulgerea de sub influențe livrești, printr-o deschidere către actul de viață contemporană și trăirea ideilor, trăirea aspirațiilor șl tmplinirilor majore ale vremii noastre.

El sosise pe nisip 
nesflrșite

de altă patri-forme că
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REDUCEREA PRETURILOR>
PRIMIRE

UNOR PRODUSE INDUSTRIALE
DESTINATE PRODUCȚIEI 

SI INVESTIȚIILOR ÎN COOPERATIVELE 
AGRICOLE SI GOSPODĂRIILE 

țărănești

LA CONSILIULPrim-vlcepreședintele Consiliului de Miniștri, Ilie Verdeț, a primit, miercuri dimineața pe ziariștii vest- germani Gustav Chalupa și Erhard Thomas, de la posturile de radiotele- viziune „West Deutscher Rundfunk“ din Koln. In cursul convorbirii care

DE MINIȘTRIa avut loc cu acest prilej tovarășul Ilie Verdeț a înfățișat ziariștilor preocupările actuale ale economiei românești șl perspectivele sale de dezvoltare în viitorul plan cincinal.(Agerpres)
LUCRĂRILE COMISIILOR PERMANENTE 

ALE MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

DIN VIAȚA PARTIDELOR 

COMUNISTE $/ MUNCIȚOREȘ1Ț 

încheierea celui de-al XX-lea 
Congres al P. C. din Uruguay

SALUTUL DIN PARTU C. C. AL P. C. R.

TELEGRAME
EXTERNE

Proiect 
de modificări 
în Constituția

R. S. F. Iugoslavia

Comitetul Executiv al Comitetu
lui Central al P.C.R. și Consiliul de 
Miniștri au adoptat o hotărîre cu 
privire la reducerea și unificarea 
prețurilor, de la 1 ianuarie 1971, la 
produsele industriale ce constituie 
obiectul aprovizionării tehnico- 
materiale a cooperativelor agricole 
de producție și a gospodăriilor ță
rănești individuale.

Se vor reduce prețurile la urmă
toarele grupe de produse : mașini 
și utilaje agricole, piese de schimb, 
anvelope și camere, produse petro
liere, produse electrotehnice, ci
ment și alte materiale de construc
ții, furaje concentrate, medicamen
te de uz veterinar și alte produse 
chimice.

Prin toate aceste măsuri coope
rativele agricole de producție vor 
beneficia în anul 1971 de o eco
nomie de circa 540 milioane lei, iar 
gospodăriile țărănești individuale 
de circa 18 milioane lei.

In vederea creării unor condiții 
mai bune pentru înfăptuirea pro
gramelor naționale de irigații și 
îmbunătățiri funciare și de dezvol
tare a creșterii animalelor, Comi

tetul Executiv al C.C. al P.C.R. și 
Consiliul de Miniștri au hotărît re
ducerea prețurilor la unele mașini, 
utilaje și materiale specifice nece
sare realizării acestor programe. In 
acest fel cooperativele agricole de 
producție vor realiza, în perioada 
1971—1975, economii de încă 315 
milioane lei.

Aceste măsuri fac parte din 
complexul de hotărîri stabilite de 
conducerea de partid și de stat, cu
prinse în Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat, la ședința de lucru de la C.C. 
al P.C.R. din 23 noiembrie 1970 
pentru dezvoltarea continuă a agri
culturii noastre. Ele reprezintă un 
nou și puternic sprijin pentru spo
rirea producției agricole, consoli
darea economico-organizatorică a 
cooperativelor agricole de produc
ție și ridicarea nivelului de viață 
al țărănimii, pentru creșterea apor
tului agriculturii la aprovizionarea 
tot mai bună a populației cu pro
duse agro-alimentare, la dezvol
tarea întregii economii naționale.

In zilele de 15 și 16 decembrie a.c., comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale, în continuarea lucrărilor lor, au examinat proiectele de legi ce urmează să fie supuse spre adoptare Marii Adunări Naționale.Comisiile permanente, întrunite sub președinția tovarășului Aurel Vijoli, președintele comisiei economico-fi- panciare, au ascultat expunerea tovarășului Maxim Berghianu, președintele Comitetului de Stat al Planifică

rii, privitoare la Proiectul planului de stat pe anul 1971, precum și expunerea tovarășului Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor, privitoare la proiectul bugetului de stat pe anul 1971.Lucrările comisiilor continuă, în cadrul acestora examinîndu-se secțiunile planului și bugetului de stat, precum și unele proiecte de legi, de competența lor. (Agerpres)

Scrisoare de protest a juriștilor români 
in legătură cu procesul intentat celor 

16 luptători patrioți basci

Plecarea delegației Uniunilor 
Profesionale din R. P. Albania

Asociația juriștilor din Republica Socialistă România a trimis o scrisoare de protest autorităților spaniole din Burgos, în legătură cu procesul intentat celor 16 luptători patrioți basci.In scrisoare se arată că acest proces, care încalcă norme procesuale elementare, constituie un atentat împotriva năzuințelor de libertate și dreptate socială ale poporului spaniol. Astăzi, cînd în întreaga

lume idealurile de libertate și justiție au pătruns adine în viața și conștiința popoarelor, nu se mai poate concepe ca prin represiuni și înscenări judiciare să se pună stavilă acestor aspirații. Exprimîndu-și sentimentele de adîncă solidaritate cu lupta neînfricată a patrioților basci, juriștii din România cer cu toată hotărîrea să se pună capăt acestui simulacru judiciar, care primejduiește în mod grav viața și libertatea celor 16 militanți basci.

MONTEVIDEO 16 (Agerpres). — Cel de-al XX-lea Congres al Partidului Comunist din Uruguay și-a îri- cheiat lucrările. Delegații au adoptat rezoluții asupra problemelor dezbătute și au ales noul Comitet Central. Rodney Arismendi a fost reales prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Uruguay.După cum s-a mai anunțat, la lucrările congresului, din partea Partidului Comunist Român, a participat o delegație condusă de Dumitru Balalia, membru al C.C. al P.C.R., președintele Comisiei permanente a M.A.N. pentru consiliile populare și administrația de stat. Luînd cuvîntul în cadrul lucrărilor, conducătorul delegației P.C.R. a adresat delegați- lor un salut frățesc din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a tuturor comuniștilor români. El a exprimat sentimentele de solidaritate internaționalistă și simpatie cu care comuniștii și oamenii muncii din România socialistă urmăresc lupta plină de abnegație a Partidului Comunist din Uruguay pentru cauza celor ce muncesc, pentru înfăptuirea aspirațiilor poporului Uruguayan spre o dezvoltare de șina stătătoare și prosperitate.In decursul anilor, a spus vorbitorul, între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Uruguay

s-au statornicit relații de prietenie și colaborare tovărășească, caracterizate prin stimă și respect reciproc. EI a exprimat convingerea că aceste relații se vor dezvolta și în viitor, pe baza marxism-leninismului și a internaționalismului proletar, în interesul ambelor partide și popoare, al unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Vorbitorul a prezentat liniile directoare ale politicii externe a partidului și statului nostru, politică conformă intereselor fundamentale ale poporului român, cauzei socialismului și păcii în lume.In continuare, vorbitorul a subliniat că P.C.R. consideră că îndatorirea supremă a partidelor comuniste și muncitorești este să militeze neobosit pentru depășirea dificultăților temporare din mișcarea comunistă, pentru restabilirea unității și coeziunii țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale pe baza marxism-leninismului și internaționalismului proletar, egalității în drepturi, autonomiei în elaborarea liniei politice generale, neamestecului și respectului mutual.In încheiere, conducătorul delegației P.C.R. a urat comuniștilor uru- guayeni succes deplin în activitatea viitoare, în îndeplinirea hotărîrilor adoptate de congres.

BELGRAD 16 (Agerpres). — Agenția Taniug anunță că președintele R. S. F. Iugoslavia, losip Broz Tito. a prezentat Skupștinei Federale proiectul privind unele modificări în Constituția R. S. F. Iugoslavia. Se propune constituirea Prezidiului R. S. F. Iugoslavia ca organ constituțional autonom al Federației. In componența sa urmează să intre un număr egal de reprezentanți ai fiecărei republici și un număr corespunzător de reprezentanți ai fiecărei regiuni. Prezidiul urmează să preia funcțiile ce revin în prezent președintelui Republicii, dar să aibă și alte atribuții și, în primul rînd, adoptarea de inițiative politice și legislative. Prezidiul ar urma să propună, de asemenea, măsuri și să adopte hotărîri în problemele relațiilor dintre republici și regiuni, ale apărării populare și ale politicii externe. A- cest organ colectiv, a subliniat președintele Tito, trebuie să fie unul din factorii importanți de unire, sinteză și stabilitate politică.
Comunicat 

cu privire la vizita 
delegației 

P.C. Italian

„Pentru a merge
Miercuri după-amiază a părăsit Capitala delegația Uniunilor Profesionale din R.P. Albania (U.P.A.), condusă de tovarășul Rita Marko, președintele Consiliului Central al Uniunilor Profesionale, care, la invitația Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, a făcut o vizită în țara noastră.Din delegație au făcut parte tovarășii Qimo Kocani, membru al Prezidiului Consiliului Central al U.P.A., Shega Asabella, președintele Consiliului regional al sindicatelor din districtul Gjirocaster, Murat Hita, președintele comitetului sindicatului de la rafinăria din Fieri, Filip Kota,

șeful secției relații internaționale a Consiliului Central al U.P.A.ba plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de tovarășii Florian Dănălache, președintele Consiliului Central al U.G.S.R., Constantin Herescu și Larisa Munteanu, secretari ai Consiliului Central, Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai Comitetului Executiv al Consiliului Central al U.G.S.R., activiști ai Consiliului Central al U.G.S.R.Erau prezenți Nikolla Profi, ambasadorul R.P. Albania la București, și membri al ambasadei. (Agerpres)
Cooperativa agricolă de producție
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înainte"
Din partea Muzeului de istorie

a Partidului Comunist, a mișcării
* >

revoluționare și democratice

din Româniavederea îmbogățirii expo- '.r'iU

UN EDITORIAL SEMNAT DE LUIGI LONGO, 
SECRETAR GENERAL AL P.C. ITALIAN, IN ZIARUL „L'UNITA"

din Băleni- Galați la două decenii de existențăȚăranii din comuna Băleni, județul Galați, au sărbătorit două decenii de la constituirea cooperativei agricole de producție. In răstimpul celor 20 de ani, sub conducerea comuniștilor și cu ajutorul nemijlocit primit din partea statului, țăranii din Băleni au întărit și au dezvoltat continuu cooperativa lor. Ei au redat agriculturii noi suprafețe, iar prin terasări, irigații, lucrări de îmbunătățiri funciare, prin mecanizare și chimizare au dat pămîntului noi valențe obți- nînd an de an recolte tot mai mari. Viața satului s-a schimbat din temelii, această schimbare reflectîn- du-se In edificiile și casele noi construite, în nivelul de trai material și spiritual tot mai ridicat al oamenilor. Cu prilejul acestui eveniment țăranii cooperatori din comuna Băleni au adresat o telegramă COMITETU
LUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN. TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU, in care se spune, printre altele : In aceste clipe, gîndurile noastre cele mai curate se îndreaptă către conducerea înțeleaptă a partidului, către dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, exprimîndu-ne toată recunoștința, dragostea nemărginită și

atașamentul deplin față de politica justă, marxist-leninistă a Partidului Comunist Român, care nu cunoaște interese mai înalte decit interesele celor ce muncesc din patria noastră.Ne angajăm, se spune în încheierea telegramei, să muncim cu mai multă hărnicie și dăruire pentru realizarea măsurilor cuprinse în expunerea dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general, pentru îmbunătățirea organizării planificării și conducerii agriculturii și cele ale noului plan cincinal, măsuri care vor contribui la o mai bună fructificare a rodniciei pămîntului și a hărniciei oamenilor și care se vor reflecta nemijlocit în dezvoltarea economiei naționale.
Vizita A. S. prințul 
Shahpoor Mahmood 

Reza Pahlavi

Inziției de bază cu noi exponate, ' Muzeul de istorie a Partidului Comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România colecționează fotografii care înfățișează aspecte ale luptelor revoluționare (greve, întruniri și demonstrații, congrese, procese antifasciste, aspecte din închisori, case conspirative etc), ziare și broșuri ale organizațiilor de partid, sindicale și de tineret, manifeste, opere ale clasicilor marxism-leninismului alte lucrări care au circulat ilegalitate, obiecte legate de activitatea revoluționară din trecut, piese lucrate în închisori și lagăre, diferite obiecte care au aparținut unor militanți ai mișcării muncitorești (carnete, legitimații, insigne, cărți literare ori științifice etc), obiecte din tipografiile ilegale, portrete ale u- nor militanți ai mișcării muncitorești și orice alte mărturii documentare referitoare la relațiile mișcării muncitorești din

Și în

Româiliâ ’ cu mișcarea muncitorească internațională.Muzeul colectează, de asemenea, materiale documentare referitoare la înfăptuirea insurecției armate, participarea României la războiul antihitlerist și desfășurarea revoluției populare, precum și obiecte legate de edificarea orînduirii socialiste în patria noastră (machete ale unor întreprinderi sau ale unor produse fabricate pentru prima dată la noi, brevete ale unor invenții românești, diplome și insigne. obiecte folosite la diferite congrese, conferințe sau consfătuiri, afișe, obiecte personale ale unor Eroi ai muncii socialiste, fruntași in producție, personalități din domeniul artei, culturii, învățămîntului și științei etc.)întreprinderile, instituțiile, persoanele care dețin asemenea materiale sînt rugate a anunța conducerea muzeului sau a le expedia prin poștă pină la 1 februarie 1971 pe adresa Muzeului, Șos. Kiseleff, nr. 3, sectorul 1, București.

Ziarul „L’Unită" publica un editorial semnat de Luigi Longo, secretarul general al Partidului Comunist Italian, care se referă ia ultimele e- venimente din Italia. După ce menționează că toate forțele democratice italiene cer ca, în legătură cu manifestațiile anarhiste de la Milano, să se ia măsuri pentru a se preîntîmpi- na repetarea unor asemenea acțiuni, pentru a se respecta libertățile constituționale, autorul articolului subliniază : înnoirea națională constituie o cerință urgentă, pentru care luptă clasa muncitoare, țărănimea, tineretul studios, păturile mijlocii, forțele cele mai avansate din domeniul în- vățămintului și culturii.Guvernul de centru-stînga s-a angajat ca, împreună cu cele trei mari centrale sindicale, să poarte o discuție asupra reformelor privind folosirea deplină a forței de muncă, construcția de locuințe, asistența sanitară, transporturile, învățămîntul, taxele fiscale. Dar componentele de dreapta ale coaliției de centru-stînga au cerut guvernului să mai „reflecteze". Reluarea, într-un spirit unitar, a mișcărilor revendicative de mare amploare demonstrează că gruparea de centru-stînga își face iluzii cînd se gîndește că ar mai putea evita cerințele urgente ale maselor largi de oameni ai muncii.Noi nu sîntem dispuși să intrăm în nici o coaliție de forțe care nu-și propune și nu este capabilă să realizeze o transformare profundă a sistemului, a subliniat Luigi Longo. Dar, chiar rămînînd în opoziție, noi sîntem mereu gata pentru orice în

țelegere și apropiere, chiar și cu forțele coaliției guvernamentale, care să poată face să avanseze, în țară și in adunările reprezentative, revendicările juste populare și reformele cele mai urgente. De fapt, în ultimul timp, problemele soluționate sau în curs de rezolvare (pensiile, statutul oamenilor muncii, îmbunătățirile aduse decretului economic, reforma regională) âu ajuns în stadiul in care se află numi după ce și-au adus contribuțlâ” toate forțele de stingă și îndeosebi comuniștii, deci de fiecare dată cînd s-a renunțat la principiul pe baza căruia a fost constituită,așa- zisa grupare organică de centru^tîn- ga. In acest sens, în ultimul timp s-av obținut rezultate însemnate. Ele au fost posibile datorită politicii noastre unitare... Datorită acestei politici și rezultatelor realizate pînă acum, astăzi s-au creat noi posibilități de colaborare și de confruntări de opinii între noi, comuniștii, și celelalte forțe democratice de stînga, laice și catolice.Nu mai este posibil ca astăzi să fie negată, în fața amplorii și a gravității crescînde a problemelor aflate la ordinea zilei, necesitatea de a duce țara înainte, pe calea unei profunde reînnoiri, necesitatea de a căuta un echilibru politic nou și mai avansat.După părerea noastră, trebuie depășite timiditatea și frinele prin care unele partide împiedică constituirea unui nou echilibru, printr-o confruntare deschisă și generalizată, utili- zînd pe deplin posibilitățile, ba chiar noile cerințe de acțiuni unitare și de colaborare în toate domeniile și în toate forurile

in R. D. VietnamROMA 16 Corespondentul Agerpres, Nicolae Puicea, transmite : La invitația Comitetului Central al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, o delegație a Partidului Comunist Italian, condusă de Giancarlo Pajetta, membru al Biroului Politic și al Direcțiunii Partidului, a făcut între 27 noiembrie și 12 decembrie o vizită de prietenie în R. D. Vietnam.In comunicatul comun dat publicității la încheierea vizitei, se arată că delegația P.C.I. a fost primită de Le Duan, prim-secretar al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, și a avut convorbiri cu o delegație a Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, condusă de Nguyen Duy Trinh, membru al Biroului Politic. Cele două delegații au făcut un schimb de informații asupra situației din cele două țări, precum și cu privire la întărirea relațiilor de prietenie dintre cele două partide, în legătură cu intensificarea mișcării populare din Italia în sprijinul luptei poporului vietnamez. Delegația P.C.I., sa spune în continuare în comunicat, a salutat cu deosebită căldură victoriile poporului vietnamez împotriva a- gresiunii americane, lupta acestuia pentru construirea socialismului în Vietnamul de nord.

L

Semnarea planului de colaborare științifică

Cronica zileiCu prilejul celei de-a 10-a aniversări a creării Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud, la sediul Ambasadei Republicii Vietnamului de Sud din București a avut loc miercuri dimineața, o conferință de presă, în cadrul căreia ambasadorul Nguyen Duc Van a vorbit despre însemnătatea evenimentului, în- fățișind totodată succesele poporului sud-vietnamez în lupta sa împotriva intervenției americane, pentru independență, pentru eliberare națională.La conferință au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, atașați de presă ai unor ambasade, ziariști români și străini.
★Secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe al Turciei. Orhan Eralp, care face o vizită în țara noastră, la invitația Ministerului A- facerilor Externe, a avut, miercuri dimineața o întrevedere la Ministerul Comerțului Exterior cu adjunctul ministrului. Nicolae Nicolae.La întrevedere. în timpul căreia au fost abordate aspecte privind dezvoltarea în continuare a colaborării economice româno-turce. ,a participat Nazif Cuhruk, ambasadorul Turciei la București.
★Miercuri s-a înapoiat în Capitală delegația Comitetului Național pentru Apărarea Păcii din Republica Socialistă România, condusă de tovarășul Gheorghe Ionescu, membru în biroul comitetului, director al uzinelor „Timpuri Noi“ din București, care a făcut o vizită în Republica Populară Ungară la invitația Consiliului Ungar al Păcii.
★Miercuri, în cadrul unei reuniuni organizate în saloanele Hotelului „Athânăe Palace", senator dr. Frantz Burda a prezentat publicațiile Editurii Burda — Druck und Verlag. Au participat reprezentanți ai Ministerului Comerțului Exterior și ai Camerei de Comerț, reprezentanți ai Întreprinderilor de comerț exterior, ziariști. (Agerpres)

In cadrul vizitei pe care o întreprinde în țara noastră, Alteța Sa prințul Shahpoor Mahmood Reza Pahlavi a sosit miercuri în municipiul Satu Mare. Aici a fost vizitată uzina „Unio“, unde oaspetele a luat cunoștință de unele realizări și de experiența specialiștilor noștri din domeniul construcțiilor de mașini și utilaje . pentru industria mineritului, s-a interesat de procesul tehnologic de fabricație a acestora. In cinstea sa, primarul municipiului, Vasile Gîta, a oferit o recepțieIn cursul după-amiezii oaspetele s-a înapoiat la Baia Mare, de unde a plecat spre Sibiu.Prințul iranian este însoțit de Bujor Almășan, ministrul industriei miniere și geologiei, și de însărcinatul cu afaceri ad-interim al Iranului Ia București, Cyrus Zoka. (Agerpres)

dintre Academia Republicii Socialiste România și Academia

de Stiinte a R. P. 0.■ «Miercuri a fost semnat la București Planul de colaborare științifică dintre Academia Republicii Socialiste România și Academia de Științe a R.P.D. Coreene pe perioada 1971—1972.Planul prevede colaborarea celor două Academii în diverse domenii ale științei, schimburi reciproce de cadre pentru specializare, studii și documentare.Documentul a fost semnat din partea română de acad. Șerban Țițeica,

Coreene pe anii 1971-1972
vicepreședinte al Academiei Republicii Socialiste România, și din partea coreeană de prof. Cioi Fun Su, vicepreședinte al Academiei de Științe a R.P.D. Coreene.Printre persoanele oficiale prezente la solemnitatea semnării se aflau membri ai Prezidiului Academiei, precum și însărcinatul cu afaceri ad- interim al R.P.D. Coreene la București, Pak Bon-Son, și membri ai ambasadei. (Agerpres) Tineretul din Milano demonstrează împotriva recentelor acțiuni ale ele

mentelor neonaziste
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Aseară la Schwerin, în cadrul TURNEULUI INTERNAȚIONAL 
MASCULIN DE HANDBAL, echipa României a învins cu scorul de 18—14 (8—9) echipa secundă a R. D. Germane.Pe patinoarul artificial din parcul sportiv „23 August" s-a disputat a- seară întîlnirea INTERNAȚIONALA 
AMICALA DE HOCHEI PE GHEA
ȚA DINTRE SELECȚIONATA RO
MÂNIEI ȘI ECHIPA SECUNDA A 
CEHOSLOVACIEI. Hocheiștii cehoslovaci au obținut victoria cu scorul de 8—5 (4—1, 3—1, 1—3). Astăzi de la ora 18 are loc meciul revanșă.

ECHIPA DE BOX a CLUBULUI 
VOINȚA BUCUREȘTI, aflată în turneu în Bulgaria, a întîlnit la Sofia puternica formație a clubului Ț.S.K.A.—Septemvrisko Zname. Pu- giliștii români au avut o evoluție meritorie, reușind să obțină un rezultat de egalitate : 5—5.

TURNEUL ȘAHIST DIN OLANDA, 
aflat la cea de-a 33-a ediție, va În

cepe la 11 ianuarie 1971, reunind în 
grupa marilor maeștri pe Tigran Petrosian, Viktor Korcinoi, Robert Hubner, Boris Ivkov, Miguel Naj- dorf, Svetozar Gligorici etc. Pentru a lua parte la grupa maeștrilor a fost invitat și șahistul român Victor Ciocîltea, iar la turneul feminin va participa campioana României, Elisa- beta Polihroniade, alături de maes- trele Katia Jovanovici, Alia Kușnir, Maria Ivanka șl altele.

LA ATENA tntr-un meci de fotbal pentru campionatul european (echipe de tineret) selecționata Greciei a învins cu scorul de 1—0 reprezentativa Elveției.
IN BERLINUL OCCIDENTAL, e- chipa locală Hertha BSC a învins cu scorul de 3—0 (2—0) cunoscuta formație scoțiană Glasgow Rangers.
CONTINUINDU-ȘI TURNEUL ÎN 

AMERICA DE SUD, echipa maghiară de fotbal Ferencvaros Budapesta a jucat la Montevideo în prezența a 35 000 de spectatori, cu formația Na-

cional. Partida s-a încheiat cu scorul de 5—4 (2—2) în favoarea gazdelor.
SELECȚIONATA DE FOTBAL A 

ISRAELULUI a susținut la Jaffa un meci de verificare în compania cunoscutei echipe vest-germane Borussia Moenchen-gladbach. Au cîști- gat fotbaliștii vest-germani cu scorul de 1—0 (1—0) prin golul marcat de Horst Koeppel.
ULTIMELE DOUA PARTIDE ALE 

TURNEULUI DE TENIS DE LA 
TOKIO s-au soldat cu următoarele rezultate : Laver—Rosewall 5—6, 6—3, 6—5 ; Ashe—Smith 3—6, 6—3, 5—5. Smith și Laver termină pe primul loc la egalitate (4 victorii și o tnfrîngere fiecare), dar marele premiu al acestui turneu (15 000 dolari) ii revine lui Smith, care în prima zi reușise să-1 învingă pe Laver.

LA OSLO, meciul internațional masculin de handbal dintre selecționatele Norvegiei și Elveției s-a încheiat cu scorul de 17—11 (10—4) în favoarea sportivilor norvegieni.

Unitatea stîngii 
sporește influența ei

DECLARAȚIA LUI GEORGES MARCHAIS, 
SECRETAR GENERAL ADJUNCT AL P.C. FRANCEZPARIS 16 — Corespondentul Agerpres, Georges Dascal, transmite : în - tr-o declarație făcută presei cu privire la relațiile dintre partidele stîngii, Georges Marchais, secretar general adjunct al P.C. Francez, a subliniat că P.C.F a militat întotdeauna pentru o înțelegere cu celelalte formațiuni politice de stînga, pe baza unui program elaborat in comun între parteneri egali în drepturi și obligații. El a relevat că experiența demonstrează că, de fiecare dată cînd stînga a fost unită, a crescut și influența ei.Referindu-se la convorbirile care au loc în prezent între P.C. Fran

cez și Partidul socialist, Georges Marchais a precizat : „Noi mergem la această reuniune cu dorința sinceră de a realiza un bilanț obiectiv și real, care să permită continuarea convorbirilor pentru atingerea obiectivului pe care ni l-am fixat in decembrie, adică un acord politic pentru lupta în favoarea democrației și socialismului. Ne exprimăm satisfacția că Partidul socialist continuă convorbirile cu noi în vederea realizării unui acord politic. Problema fuziunii Partidului socialist cu Convenția Instituțiilor Re- ?iublicane este o problemă internă, n ce ne privește, rămînem partizanii înțelegerii între toate partidele stîngii", a conchis Georges Marchais.

ACȚIUNI OFENSIVE 
ALE FORȚELOR 

PATRIOTICE 
SUD VIETNAMEZESAIGON 16 (Agerpres). — Forțele militare ale Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud continuă atacurile lansate împotriva pozițiilor fortificate ameri- cano-saigoneze. In provincia Binh luy, situată la 120 de kilometri nord- est de Saigon, patrioții au doborît un elicopter militar american și au produs. inamicului importante pierderi în oameni și materiale de luptă. Un purtător de cuvînt al Comandamentului american de la Saigon * declarat că. în urma luptelor din provincia Quang Try, a fost doborît un elicopter și au fost răniți numeroși soldați americani. Sînt, de asemenea, semnalate lupte în apropierea capitalei sud-vietnameze, în provincia Tay Ninh și în Delta fluviului Mekong.

★PNOM PENH — în prima perioadă a lunii decembrie, forțele de rezistență populară cambodgiene au scos din luptă aproape 200 de soldați inamici în provinciile Kompong Cham și Siem Reap, anunță agenția khmeră de informații. Totodată, 35 de soldați din rîndul trupelor regimului Lon Noi au trecut de partea unităților F.U.N.K. Alți 500 de soldați din armata administrației de la Pnom Penh au dezertat în timpul luptelor angajate de patrioți cu 3 batalioane inamice în localitatea Peam Chikang. In aceeași perioadă, forțele de rezistență populară au capturat material de război și au incendiat două avioane ale trupelor inamice.
CRIZA PIEȚEI COMUNE
A AMERICII CENTRALECIUDAD DE GUATEMALA 16 (Agerpres). —- Piața comună a America Centrale (ALALC) traversează în prezent o perioadă de criză gravă provocată de atitudinea Salvadorului și de amenințările Hondurasului și Costa Ricăi de a se retrage din acest organism, transmite agenția France Presse din Ciudad de Guatemala. Potrivit agenției, criza a fost declanșată de refuzul Salvadorului de a semna protocolul de colaborare si funcționare adoptat la recenta reuniune a membrilor ALALC. Hondurasul și Costa Rica și-au manifestat, totodată, dorința de a părăsi organismul, întrucît interesele lor nu au fost luate în considerare. A- ceste informații, relevă agenția citată, au provocat îngrijorare privind posibilitățile de supraviețuire ALALC.



viața internațională
ÎNCHEIEREA celei de-a xxv-a sesiuni 

A ADUNĂRII GENERALE A 0. N. U.
In legătură cu evenimentele

din Orientul Apropiat
Ample acțiuni de solidaritate 

pentru salvarea patrioților basci
Adoptarea „Declarației cu privire la întărirea securității 

internaționale11 și a altor documente
Miercuri seara, au luat sfirșit lucrările celei de-a 15-a sesiuni ordinare a 

Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

Corespondentă din New York de la 
C. Alexandroaie.împlinirea unul sfert de secol de la crearea acestui for internațional a prilejuit, la mijlocul lunii octombrie, întrunirea unei sesiuni jubiliare desfășurate sub deviza „Pace, Justiție, Progres" la care au luat parte 46 de șefi de state și guverne, șase vicepreședinți și peste 100 de miniștri, ai afacerilor externe sau cu alte atribuții în guverne. După cum se știe, țara noastră a fost reprezentată de exponentul său cel mai autorizat, președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cărui cuvîntare, rostită la 19 octombrie, a stîrnit un puternic ecou în întreaga lume. Sesiunea jubiliară a adoptat patru documente de importanță majoră, privitoare la reafirmarea încrederii statelor în O.N.U., lansarea celui de-al doilea deceniu al dezvoltării, lichidarea ultimelor vestigii ale colonialismului, principiile relațiilor prietenești și de cooperare dintre state.Dezbaterile sesiunii ordinare, grupate în jurul unor probleme cardinale, ca dezarmarea, decolonizarea, dezvoltarea, necesitatea întronării unui spirit nou în viața internațională, au evidențiat preocuparea României, ca și a altor țări membre, de a se trece de la faza declarațiilor de intenții, a propunerilor și recomandărilor, la cea a adoptării unor măsuri concrete, efective în vederea promovării, pe calea eforturilor conjugate ale statelor, a dezideratelor de pace și colaborare în lume. Un eveniment Important l-a constituit Întrunirea pentru prima oară a unui*înaintea Încheierii sesiunii, Adunarea Generală a adoptat „Declarația cu privire la întărirea securității internaționale", al cărei text a fost propus de zece state, între care și România. Declarația cheamă statele să respecte scopurile și principiile cuprinse în Cartă, inclusiv principiul rezolvării diferendelor pe cale pașnică și obligația de a nu interveni în probleme aparținînd jurisdicției altui stat. Adunarea Generală reafirmă în mod solemn datoria ca statele să respecte cu strictețe suveranitatea altor țări și dreptul popoarelor de a-și hotărî singure propriile destine, fără intervenție din afară, presiuni sau constrîngeri, în special prin amenințarea, deschisă sau mascată, cu forța sau folosirea ei, și să se abțină de la orice încercare de scindare parțială sau totală a unității naționale și integrității teritoriale a altei țări. Evidențiind principiul potrivit căruia teritoriul unui stat. nu poate forma obiect de ocupație militară rezultată ca urmare a folosirii forței și nici obiect de acaparare de către un alt stat, documentul proclamă hotărîrea de a nu fi recunoscute actele de anexiune teritorială rezultate din folosirea forței. De a- semenea, se recomandă statelor de a contribui la eforturile pentru asigurarea păcii și securității tuturor națiunilor prin edificarea unui sistem de securitate colectivă și desființarea alianțelor militare.Adunarea Generală a O.N.U. cheamă toate statele să nu se asocieze acțiunilor îndreptate spre negarea dreptului Inalienabil al popoarelor, in special al acelora care se mai află încă sub jugul colonial, la autodeterminare, libertate, independență, să acorde ajutor popoarelor oprimate în lupta lor legitimă pentru grabnica lichidare a colonialismului și să se abțină de la măsuri militare și represiuni.Relevînd pericolele generate de cursa înarmărilor. Adunarea Generală cheamă toate statele. în special cele care posedă arma nucleară, să întreprindă eforturi urgente și concrete în cadrul Deceniului dezarmării pentru Încetarea cursei înarmărilor nucleare și convenționale la o dată cit mai apropiată, pentru eliminarea armelor nucleare șl a altor arme de distrugere în masă și pentru încheierea unui tratat asupra dezarmării generale și complete sub un strict control internațional și. totodată. Bă asigure ca de tehnologia folosirii pașnice a energiei nu- 

vot majoritar In chestiunea restabilirii drepturilor legitime ale R. P. Chineze la O.N.U., ca expresie a necesității înfăptuirii principiului universalității acestei organizații, ceea ce ar determina sporirea rolului și a eficienței sale.De-a lungul celor trei luni ale lucrărilor sesiunii ordinare, România a depus, ca și în anii trecuți, atît în A- dunarea Generală cit și în comitete, eforturi consecvente pentru promovarea măsurilor și inițiativelor menite să răspundă intereselor organizației, ale popoarelor lumii. Numele țării noastre a figurat pe listele coautorilor a 12 documente și rezoluții, printre care Declarația cu privire la întărirea securității internaționale, principiile relațiilor prietenești și de cooperare între state. Tratatul interzicînd amplasarea de arme nucleare pe fundul mărilor și oceanelor și în subsolul acestora, și altele. Totodată, țara noastră a supus dezbaterilor două importante inițiative proprii, referitoare la consecințele economice și sociale ale cursei înarmărilor și la rolul științei și tehnologiei moderne în dezvoltarea națiunilor. Proiectele de rezoluție depuse la aceste puncte au fost adoptate în unanimitate de către Adunarea Generală. Aceasta a constituit o confirmare a interesului general stîrnit de cele două inițiative, o expresie a aprecierii și prestigiului de care se bucură pe plan internațional politica externă a României, al cărei caracter constructiv a fost pus în mod pregnant în evidență și cu prilejul sesiunii din acest an ■ Adunării Generale a O.N.U.*cleare să beneficieze toate statele, cit mai mult posibil și fără nici o discriminare.în continuarea declarației. Adunarea Generală reafirmă necesitatea de a se întreprinde. în cadrul celui de al doilea Deceniu al Națiunilor Unite pentru dezvoltare, acțiuni urgente pe plan internațional în scopul micșorării și eliminării, cît mai de
țările latino - americane preocupate 

de reexaminarea atitudinii fată de CubaLA PAZ 16 (Agerpres). — Ministrul de externe al Boliviel, generalul Emilio Molina Pizarro, a declarat că, potrivit sondajelor întreprinse de departamentul său. Consiliul ministerial al Organizației Statelor Americane (O.S.A.) ar urma să se întrunească în sesiune extraordinară la începutul anului viitor pentru a reexamina atitudinea față de Cuba. El a relevat că dacă această sesiune extraordinară nu va putea fi convocată, problema atitudinii față de Cuba va fi adusă în fața Consiliului ministerial al O.S.A.. programat să aibă loc tn aprilie anul viitor.Se știe că după restabilirea relațiilor diplomatice dintre Chile și Cuba, la începutul lunii octombrie a.e., unele țări latino-amerioane s-au pronunțat
Incidente in orașul polonez GdanskVARȘOVIA 16 (Agerpres). — A- genția P.A.P. transmite că la 14 și 15 decembrie, la Gdansk au avut Ioc grave incidente de stradă Folosind situația creată in cadrul colectivului de salariați ai Șantierelor navale de la Gdansk — arată agenția — e- lemente aventuriste și huliganice au devastat și incendiat cîteva clădiri publice și au jefuit cîteva zeci de magazine S-a ajuns la uciderea unor apărători ai ordinii publice, care au încercat să intervină. în urma ciocni

vreme posibil, a marelui decalaj economic dintre țările dezvoltate și cele aflate în curs de dezvoltare.Vlzînd creșterea eficienței organizației, sporirea prestigiului ei în lume șl îndeplinirea rolului ce trebuie să-1 joace în eforturile de clădire a păcii și securității. Adunarea Generală își exprimă convingerea în necesitatea realizării universalității O.N.U.în încheierea declarației. Adunarea Generală apreciază că promovarea cooperării Internaționale, inclusiv regionale, subregionale și bilaterale între state, în conformitate cu prevederile Cartei, poate contribui la întărirea securității internaționale. Secretarul general al O.N.U. este însărcinat să întocmească un raport pentru cea de a 26-a sesiune a Adunării Generale asupra măsurilor întreprinse pentru aplicarea în practică a prevederilor acestei Declarații.Adunarea Generală a O.N.U. a a- doptat, de asemenea, mai multe rezoluții dezbătute în prealabil în comitetele sale. Forul suprem al Națiunilor Unite a decis în unanimitate să instituie un mecanism internațional pentru ajutorarea rapidă și eficitntă a populațiilor din zonele lovite de calamități naturale. O altă rezoluție adoptată condamnă nazismul, rasismul, politica de apartheid și practicile coloniale. A fost a- doptată, de asemenea, o rezoluție prin care se cere „tuturor statelor interesate" să ia măsurile necesare pentru asigurarea descoperirii, arestării, extrădării și pedepsirii criminalilor de război sau a persoanelor vinovate de crime contra umanității care nu au fost pină în prezent judecate sau pedepsite. O altă rezoluție adoptată adresează un apel Israelului de a a- dera la recomandările misiunii de anchetă desemnate de O.N.U., privind respectarea drepturilor omului in teritoriile arabe ocupate.La Încheierea lucrărilor Comitetului pentru probleme social-umani- tare al Adunării Generale a O.N.U., reprezentanții a 15 state, printre care cei ai Indiei, R.A.U., U.R.S.S.,S.U.A., Maroc, Braziliei, Finlandei au exprimat mulțumiri președintelui Comitetului. Maria Groza, pentru modul cum a condus lucrările comitetului.

deschis pentru anularea rezoluției adoptate de O.S.A. în iulie 1964 privind suspendarea relațiilor dintre statele membre ale acestei organizații și Cuba.Referindu-se la relațiile Boliviei cu statele latino-americane, Molina a subliniat dorința guvernului său de a dezvolta și intensifica legăturile cu toate țările de pe continent. El a relevat că îndeosebi normalizarea raporturilor cu Chile „constituie o problemă permanentă și, deși nu există încă o hotărîre oficială, politica promovată este cea în favoarea unui dialog direct". După cum se știe, relațiile dintre Bolivia și Chile sînt întrerupte de mai multe decenii ca urmare a unui diferend teritorial.

rilor provocate de huligani, șase persoane au fost ucise, iar cîteva zeci de persoane rănite.Măsurile luate de autorități în a- ceste condiții au dus la zdrobirea e- lementelor aventuriste și la restabilirea ordinii in oraș. în același timp, autoritățile au avertizat că vor reacționa cu toată hotărîrea față de orice încălcare a ordinii publice, față de orice acțiuni antiguvernamentale.

APLICAREA MASURILOR 
DE NORMALIZARE

A SITUAȚIEI DIN IORDANIAAMMAN 15 (Agerpres). — Pri- mul-ministru al Iordaniei, Wasfi Tall, a declarat că forțele armate iordaniene și organizațiile rezistenței palestinene au început să pună în aplicare programul adoptat recent de către cele două părți, în vederea evitării producerii unor noi incidente în țară. El a precizat că la Amman, precum și in orașele Zarka, Jerash și Irbid au fost luate primele măsuri în vederea dezarmării grupurilor paramilitare ale forțelor guvernamentale și ale palestinenilor. De la 20 decembrie, autoritățile iordaniene vor interzice cu strictețe portul de arme în regiunile populate. Premierul iordanian a anunțat totodată că instalațiile militare din Amman, Jerash și Irbid sint în curs de demontare, iar forțele de securitate iordaniene se retrag din capitala Iordaniană pe pozițiile deținute anterior.Un purtător de cuvint al Comitetului Central al Organizației pentru Eliberarea Palestinei a confirmat a- firmațiile primului-ministru al Iordaniei, exprimindu-și sprijinul față de acordul intervenit luni între oficialitățile iordaniene șl organizațiile palestinene.
REGELE HUSSEIN

IN R. F. A GERMANIEIBONN 16 (Agerpres). — Regele Hussein al Iordaniei a sosit miercuri La Bonn Intr-o vizită neoficială de trei zile. Cu ocazia întrevederii avute cu cancelarul federal, Willy Brandt, cei doi interlocutori și-au exprimat speranța că o soluție pașnică va putea fi găsită în conflictul din Orientul Apropiat în cursul acelorași convorbiri, au fost evocate probleme privind cooperarea economică dintre Iordania și R. F. a Germaniei.
„EGYPTIAN GAZETTE" DESPRE POZIȚIA ROMÂNIEI 

IN PROBLEMA ORIENTULUI APROPIATCAIRO 16. — Corespondentul Agerpres, Constantin Oprică, transmite : Sub titlul „România se pronunță pentru respectarea drepturilor poporului palestinean", ziarul „Egyptian Gazette" evidențiază faptul că în cursul vizitei în Maroc, președintele Nicolae Ceaușescu a declarat că România este favorabilă rezolvării situației populației palestinene, în conformitate cu interesele ei naționale, cu dreptul său la autodeterminare, inclusiv de constituire a unui stat național independent. Zia
După reuniunea monetară a „celor șase" de la Bruxelles

„DECEPȚIE, REGRETE... 0 NOAPTE PIERDUTĂ ÎN VAN"
Ultima reuniune din acest an a Pieței comune, prelungită pină în zorii zilei de marți la Bruxelles, a însemnat un adevărat șoc pentru „cei șase", dezvăluind distanțele dintre dezideratele și posibilitățile de concretizare a proiectului uniunii economice și monetare vest-europene, pe baza „planului Werner". Tonul amar al articolelor de ieri din presa franceză și vest-germană este evident în acest sens : „Decepție, regrete — acestea sint cuvintele care au revenit cel mai frecvent in comentariile miniștrilor de externe ai «celor șase» și ale colegilor lor de finanțe, după o zi și o noapte de dezbateri". („LA NATION") „O noapte in van. Nu e prima oară cînd se intimplă acest lucru Ia Bruxelles" („L* AURORE"). „Implicațiile politice ale celei de-a doua faze a «planului Werner» au părut Parisului mult prea net definite, prea dure spre a putea fi acceptate fără reticență". (..DIE WELT"). „Franța s-a ridicat mai ales împotriva transmiterii drepturilor de suveranitate unor organisme comunitare... Comunitatea Economică Europeană va trebui deci să ia o pauză

VIZITA PREMIERULUI 
EGIPTEAN IN ZONA 

CANALULUI DE SUEZCAIRO. - Primul ministru al R.A.U., Mahmud Fawzi, însoțit de ministrul apărării, Mohamed Fawzi, a inspectat marți amplasamentele trupelor egiptene din zona Canalului de Suez. Intr-o alocuțiune rostită cu acest prilej, Mahmud Fawzi a subliniat că R.A.U. nu va renunța la recuperarea teritoriilor arabe ocupate In urma războiului din iunie 1967 și va sprijini lupta poporului palesti- nean. Premierul egiptean a menționat că trebuie intensificate eforturile pentru lichidarea urmărilor războiului. edificarea unei economii naționale moderne, precum și pentru întărirea capacității de apărare a țării.BAMAKO. — Mohamed Fayek, ministrul egiptean al informațiilor, a sosit marți în capitala Republicii Mali intr-o vizită oficială. El va în- mina un mesaj din partea președintelui R.A.U., Anwar El Sadat, șefului statului Mali, Moussa Traore. Mohamed Fayek urmează să efectueze, de asemenea, o vizită în Ghana în cadrul turneului pe care îl întreprinde prin mai multe țări africane pentru a explica poziția R.A.U. în legătură cu situația din Orientul Apropiat
ABBA EBANt 

ISRAELUL SPERA 
IN RELUAREA NEGOCIERILOR 

JARRINGLONDRA. — Ministrul afacerilor externe al Israelului, Abba Eban, care se află in capitala Marii Britanii, a afirmat că guvernul său speră să reia negocierile de sub auspiciile ambasadorului Gunnar Jarring la începutul anului viitor, dacă va primi din partea guvernului S.U.A. anumite „clarificări" de ordin militar. „Ne găsim intr-un stadiu avansat al discuțiilor, iar în zilele care mai rămîn din anul 1970, sperăm să depășim obstacolele existente încă", a precizat eL 

rul subliniază că „România se pronunță pentru retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate, pentru garantarea independenței și integrității teritoriale a tuturor statelor din această zonă. Rezoluția Consiliului de Securitate șl recenta rezoluție a Adunării Generale a O.N.U. — se spune tn continuare tn articol — constituie o bază rezonabilă pentru soluționarea pașnică a conflictului și întărirea păcii în O- rlentul Apropiat".

de gîndire. Rămine cel puțin speranța 
firavă ca această pauză să nu se pre
lungească nelimitat". („NEUE RHEIN 
ZEITUNG").Proiectul uniunii monetare — preconizat să intre pe șantier la 1 ianuarie 1971 — își propune crearea unei zone în cadrul căreia să se instituie convertibilitatea totală a monedelor, eliminarea fluctuațiilor cursurilor de schimb, fixarea irevocabilă a raporturilor de paritate, deplina libertate a mișcărilor de capitaluri etc. în cea de-a doua etapă a edificării sale (1975—1980), uniunea monetară implică fondarea unor instituții comunitare supranațiortale (centrul de decizii asupra politicii e- conomice, sistemul comunitar al băncilor centrale), de natură să știrbească competențele naționale ale unui stat suveran și independent Or. se știe. Franța mai ales, ca și alți membri din Piața comună s-au pronunțat, nu o dată, împotriva oricăror proiecte menite să lezeze atributele inalienabile ale suveranității statului în domeniile politic, economic, monetar și financiar.întîlnirea de la Bruxelles nu a fă

Miercuri, in numeroase țări au continuat demonstrațiile de protest împo
triva simulacrului judiciar de la Burgos. Prin manifestații, scurte greve, 
adoptarea unor moțiuni de solidaritate și declarații de protest, opinia pu
blică internațională condamnă cu vigoare reprimarea de către autoritățile fran- 
chistc a patrioților basci, ridicindu-și glasul în apărarea vieții acestora. Din 
numeroasele telegrame sosite la redacție tn ultimele 24 de ore, spicuim ur
mătoarele :

Grevă generală 
de cinci minute în Franța

De două aâptâmlnl 
opinia publicâ fran
ceză este preocupată 
în cel mai înalt grad 
de situația din Spa
nia. Zeci de manifes
tații de stradă au a- 
vut loc în toate cen
trele muncitorești ale 
Franței, s-au votat mii 
de moțiuni de protest, 
cele mai marcante 
personalități politice, 
științifice, artistice, re
ligioase au ținut să-și 
rostească protestul fa
tă de procesul Însce
nat la Burgos, față de 
teroarea reinstaurată 
tn întreaga Spanie 
prin recenta hotărîre 
a guvernului dictato
rial de la Madrid de

a suspenda pentru 
șase luni libertățile 
cetățenești „garanta
te* de constituția fran- 
chlstă. Miercuri, in a- 
junul pronunțării sen
tinței împotriva celor 
16 patrioți „judecați* 
de tribunalul militar 
din Burgos, în întrea
ga Franță, la chema
rea Partidului Comu
nist Francez, Partidu
lui Socialist, a Con
venției instituțiilor re
publicane, a Partidu
lui radical socialist și 
a centralelor sindica
le, s-a declanșat o 
grevă de protest prin 
oprirea lucrului timp 
de cinci minute în 
toate fabricile și uzi-• ROMA. Biroul Politic al Partidului Comunist Italian a dat publicității. miercuri, un document în care își reafirmă solidaritatea deplină cu toate forțele democratice din Spania și face apel la toate organizațiile de partid și ale Federației Tineretului Comunist Italian să aducă o contribuție și mai mare ca din Italia — născută din mișcarea de rezistentă antifascistă — să răzbată puternic protestul împotriva sentinței pe care o pregătește actualul regim spaniol contra patrioților basci.

★„Direcțiunea Partidului democrat creștin din Italia își exprimă solidaritatea cu democrații spanioli, care luptă pentru recunoașterea drepturilor omului", se spune în declarația acestei formațiuni politice, dată publicității la Roma.• BONN. — Partidul Comunist German a dat publicității o declarație în care condamnă Înscenarea judiciară de la Burgos împotriva celor 16 patrioți basci. Președintele P. C. German, Kurt Bachmann, s-a pronunțat, cu acest prilej, în favoarea întreprinderii unor acțiuni intense de protest față de acest proces, precum și pentru desființarea stării excepționale adoptate de autoritățile franchiste. într-o scrisoare adresată cancelarului Willy Brandt, președintele P. C. German a cerut guvernului de la Bonn să condamne în mod oficial procesul de la Burgos.

cut decît să scoată la iveală și mai pregnant ascuțimea și persistenta an
cestor divergente dintre membrii C.E.E., arătînd că „proiectul Werner", în forma sa actuală, are puține șanse de realizare.Pe de altă parte, ideea formării unui front monetar vest-european s-a născut, după cum se știe, din dorința „celor șase" de a crea. în cele din urmă, o „monedă europeană" care să concureze dolarul în postura sa privilegiată de principal instrument de plată internațional, ceea ce implică un conflict monetar interoccidental, eventualitate care nu surîde unora din „cei șase". Ministrul de externe francez, Maurice Schumann, a subliniat. de pildă, că soluțiile preconizate nu trebuie să ducă la ..crearea de instrumente monetare internaționale de luptă".în aceste condiții, aminarea rezolvării „dosarului Werner" pentru luna ianuarie anunță, după pronosticurile observatorilor, un început de an nou deosebit de agitat pentru țările Pieței comune.

V. P.

9
nele. La Paris, un nu
meros grup de intelec
tuali, printre care sa- 
vanți, scriitori, publi
ciști, au semnat o scri
soare de protest adre
sată guvernului spa
niol, ridieîndu-se îm
potriva procesului cri
minal de la Burgos. 
Greva generală de 
cinci minute, decreta
tă la 16 decembrie 
1970, celelalte mani
festații de protest ex
primă solidaritatea 
poporului francez cu 
lupta spaniolilor care 
nu mai vor să-și vadă 
din nou libertatea în
genuncheată.

L GR.
Paris• CANBERRA. — Grupuri de australieni de origine spaniolă au venit marți de la Melbourne la Canberra pentru a protesta în fata reședinței ambasadorului spaniol împotriva discriminărilor la care este supusă populația bască, condamnînd, totodată, acțiunile de intimidare la care se dedau autoritățile franchiste față de luptătorii pentru libertate și democrație.

Premierul grec 
a primit pe ministrul 
comerțului exterior 

al RomânieiATENA — Corespondentul Agerpres, Al. Cîmpeanu, transmite : Primul ministru al Greciei, Gheorghios Papadopoulos, a primit miercuri pe ministrul comerțului exterior al României, Cornel Burtică.A fost de față ambasadorul României la Atena, Francisc Păcuraru. Tn cadrul convorbirii, desfășurată într-o atmosferă cordială, au fost a- oordate probleme de interes comun.în cursul zilei, ministrul român a avut convorbiri cu ministrul industriei, C. Kypreos și cu guvernatorul Băncii Greciei, D. Galanis.Guvernatorul băncii a oferit In cinstea oaspetelui o masă, la care au luat parte ministrul comerțului. Spyros Zappas, președintele Camerei de comerț Și industrie din Atena, I. Kanelopoulos, industriași șl oameni de afaceri.Convorbirile lui Cornel Burtică cu reprezentanții cercurilor industriale și de afaceri din Grecia au continuat miercuri seara, cu prilejul recepției oferite în cinstea sa de Banca națională de dezvoltare industrială.
CONVORBIRILE 

SOVIETO-AMERICANE 
DE LA HELSINKIHELSINKI 16 (Agerpres). — Miercuri a avut loc la Helsinki, tn sediul Ambasadei sovietice, cea de-a 13-a ședință de lucru din cadrul convorbirilor sovieto-americane asupra limitării cursei înarmărilor strategice (SALT).După cum precizează agenția UPI, ședința de miercuri a fost consacrată pregătirii comunicatului comun, care va fi publicat vineri, cu ocazia ultimei reuniuni din cadrul actualei runde.

Delegația Partidului Co
munist din Spania, de Santiago Carrillo, secretar general al partidului, și-a încheiat vizita făcută în Anglia. După cum subliniază ziarul „Morning Star", în cadrul convorbirilor s-a făcut un schimb de informații cu privire la preocupările celor două partide. Delegația P.C. din Spania a subliniat amploarea luptei poporului spaniol pentru unitatea de acțiune a forțelor democratice din Spania, pentru salvarea celor 16 patrioți basci.

Secretarul de stat al Re
publicii Democrate Ger
mane, M,chael Kohl, l-a Invitat în capitala R.D.G. pe secretarul de stat al Cancelariei Federale a Republicii Federale a Germaniei, Egon Bahr, pentru a avea cu acesta convorbiri — anunță agenția A.D.N. întîlnirea urmează să aibă loc la 23 decembrie.

Senatul venezuelean a 
adoptat un proiect de lege prin care obligă companiile petroliere străine ce operează pe teritoriul țării să plătească o taxă suplimentară de 8 la sută din totalul beneficiilor realizate In acest an. Legea acordă, totodată, șefului statului împuternicirea de a fixa prețurile la produsele petrolifere fără să mai consulte in prealabil companiile respective.

agențiile de presă transmit:
0 nouă fază a negocieri

lor algero-franceze,,n vede- rea redefinirii întregului ansamblu al relațiilor economice, sociale și culturale dintre cele două țări, a început miercuri la Alger.
Un credit de 210 milioa

ne dolari Pentru ființarea construcției avionului supersonic de transport american „SST" a fost votat marți de Camera reprezentanților.
Aldo Moro In Anglia. Mi- nistrul afacerilor externe al Italiei, Aldo Moro, a început .miercuri o vizită oficială de o săptămînă tn Marea Britanie. El l-a întîlnit la Foreign Office pe colegul său britanic Alee Douglas-Home, cu care a trecut în revistă o serie de probleme internaționale. printre care relațiile Est- Vest, conflictul din Orientul Apropiat, situația din Asia de sud-est și Extremul Orient etc.
Un avion militar al S.U.A. 

a pătruns marți în spațiul 

aerian al R. P. Chineze,de8* supra provinciei Guandun, informează agenția China Nouă. Un purtător de cuvint al Ministerului Afacerilor Externe a fost autorizat să dea un avertisment serios in legătură eu această provocare militară.
Jonos Kăddr, P”m-secretar al C.C. al P.M.S.U., precum și Jen6 Fock, președintele Guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar, l-au primit pe vicepremierul italian, De Martino, care face o vizită oficială in Ungaria, tn timpul întrevederii, menționează agenția M.T.I., au fost dezbătute posibilitățile de dezvoltare a legăturilor economice dintre Ungaria și Italia. De asemenea, s-a procedat Ia un schimb de păreri in legătură cu unele probleme Internationale, Inclusiv securitatea europeană.
Convorbirile oficiale din

tre Anglia și Arabia Saudită au luat sfirșit Cele două părți, se arată intr-un comunicat publicat la Londra, s-au declarat de acord cu înființarea unei uniuni a emiratelor arabe. Observatorii remarcă faptul că 

Importanta atribuită de către Anglia constituirii uniunii emiratelor arabe pare să confirme știrile potrivit cărora Londra ar dori să retragă efectir vele britanice din această regiune pină la sfîrșitul anului viitor.
Printr-un decret semnat de 

președintele Nixon, indienilor 
americani le-au fost restituite 
20 000 ha de pămint care le fu
seseră confiscate in 1906 de gu
vernul federal al Statelor Unite. 
Este vorba de o suprafață de 
teren din statul New Mexico 
care cuprinde Lacul Albastru și o întinsă zonă de păduri — pă- 
minturi considerate sacre de 
proprietarii lor, indienii tribului 
Tao. tn cadrul ceremoniei de 
semnare a decretului, la care au 
luai parte funcționari ai Admi
nistrației, deputați și senatori, 
președintele Nixon a declarat că 
această măsură are ca scop re
pararea unei nedreptăți săvirflte 
cu ani tn urmă.

Lucrătorii Japonezi de la 
radio și televiziune au de

clarat grevă, Paralfztnd activitatea principalelor companii de radio- televiziune nipone. Greviștii revendică îmbunătățirea condițiilor de viată și de muncă.
0 seară a televiziunii ro

mâne 8 ,ost organizată marți la posturile de televiziune ungare. Timp de cinci ore au fost prezentate filmele „Fantezie șl ritmuri", „România inedită", „Grație și poezie", „La poarta luminii", „Căldura" și un film cu soliștii Operei Române, Elena Cerne! și Nicolae Herlea.
Guvernele Angliei și S.U.A. 

vor construi o bază comună 
de comunicații ln InsuU Die«c Garcia teritoriu sub administrați» britanică tn Oceanul Indian. Noua bază va fi construită In conformitate cu acordul anglo-american din decembrie 1966, tn baza căruia această Insulă este pusă la dispoziția S.U.A. tn scopuri militare.

0 expoziție a cărții româ
nești 8 (ost deschisă ln holul Teatrului .,Mohamed al V-lea“ din Rabat. Sînt expuse aproape 400 de lucrări.

Președintele Comisiei de 
politică externă a Bundes- 
tagului vest-german, Ger- hard Schrdder, a sosit ia Belgrad la Invitația Skupștinei Federale a R.S.F. Iugoslavia.

Guvernul peruan 8 anuntat că a preluat administrarea minelor
SAVANȚII SOVIETICI ANALIZEAZĂ DATELE FURNIZATE 

DE „VENUS-7"MOSCOVA 16 (Ager
pres). — In dimineața 
zilei dg 15 decembrie, ia Centrul de legături 
radio la mare distanță 
din Uniunea Sovietică. 
« început urmărirea 
prin radio tn spațiu a 
stației automate inter
planetare sovietice „Ve- 
ius-7“, care și-a înche
iat cu succes zborul de 
aproape patru luni spre 
planeta Venus. Cu încă o oră și jumătate înain
tea intrării capsulei er

metice tn atmosfera 
planetei, de pe Pămint 
au fost verificate toate 
aparatele și sistemele 
de bord ale stației auto
mate. Temperatura ln 
compartimentul orbital 
era menținută în per
manență in limitele op
time, iar capsula de 
coborire a fost răcită 
pină la temperatura de 
minus 8 grade centi
grade. Acest lucru a 
fost necesar pentru ca 
aparatele, emițătorul de

care au aparținut societății nord- americane „Anaconda". Industria extractivă și de prelucrare a cuprului din Peru, care furnizează 25 la sută din totalul veniturilor din exporturi ale țării, a trecut astfel tn întregime în proprietatea sau «ub controlul direct al statului.
Consiliul permanent al 

O.E.C.D. (Organizația pentru cooperare și dezvoltare economică), l-a ales pe William Rogers, secretarul Departamentului de Stat al S.U.A., în funcția de președinte al Consiliului pe anul 1971.
radio fi altele să nu s» 
supraîncălzească ln tim
pul trecerii prin atmo
sferă Savanții sovietici 
au început analiza și 
sintetizarea datelor ob
ținute cu privire la pla
neta Venus.Potrivit programului destinat explorărilor cosmice, tn Uniunea Sovietică a fost lansat miercuri satelitul artificial al Pămîntului „Cosmos-387".
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