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înțifică șî realistă pe care o promovează partidul în vederea valorificării tuturor resurselor, tuturor energiilor capabile să ridice pe o nouă treaptă locuri odinioară vitregite, rămase în urmă.Iată cîteva argumente semnificative. In cuprinsul acestui an, uzinele textile „Moldova" și-au extins capacitatea productivă cu 154

ci șl prin obținerea unor noi sortimente — tuburile de irigație șl teracotă. Tot la Dorohoi, împletiturile de răchită — aflată din abundență în— găsesc bil pînă Intrarea unor noi le, la Săveni, ori de covoare, la Darabani, contribuie la o mai intensă și mai
zonele de luncă plasament rentași peste hotare, in funcțiune a ateliere de bina-
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Mai sînt 11 zile pînă la sfîrșitul anului

SĂ FACEM TOTUL PENTRU
ÎNDEPLINIREA Șl DEPĂȘIREA
PLANULUI ECONOMIC PE 1970!

40 DE 
ÎNTREPRINDERI 
BUCUREȘTENEUrmare a eforturilor susținute pe parcursul întregului an, o serie de întreprinderi din industria Capitalei anunță realizarea înainte de termen a planului de producție pe anul 1970. Dacă la începutul lunii decembrie numărul întreprinderilor care au raportat îndeplinirea planului pe acest an la producția globală se ridica la 11, în prezent numărul acestora a ajuns la 40. Multe dintre ele sînt unități de primă mărime din industria bucureș- teană : uzina de țevi „Republica", uzina „Electromagnetica" sau uzina „Neferal". Se apreciază că pînă la sfîrșitul anului planul pe ansamblul industriei Capitalei va fi realizat șl depășit la principalii indicatori de plan.

HUNEDOARADupă îndeplinirea cu mult înainte de termen a sarcinilor economice care le-au revenit. în acest cincinal, siderurgiștii hu- nedoreni au reușit să producă peste prevederile anului cincinal 571 288 tone fontă, 656 500 tone oțel Martin și electric și 131 500 tone laminate finite, care în cea mai mare parte au fost introduse suplimentar în circuitul economiei naționale. Ritmul actual al producției din marele combinat hunedorean a atins un înalt nivel, îndeosebi în oțelă- rii. In luna decembrie, de exemplu, în acest sector a fost obținută cea mai ridicată producție zilnică de oțel, cu mai mult de 300 tone peste media zilnică realizată în primele 11 luni ale anului, ceea ce demonstrează că toate cuptoarele și agregatele sînt pregătite încă de pe acum să preia cu succes, din mers, sarcinile sporite ale primului an al viitorului cincinal.
SIBIUUzina mecanică din Mîrșa, una din cele mai mari unități industriale din județul Sibiu, a anunțat îndeplinirea planului anual. Colectivul uzinei va realiza suplimentar pină la sfîrșitul lunii o producție globală în valoare de circa 90 milioane lei concretizată în 50 de autobasculante, piese de schimb în valoare de 8 milioane lei și alte produse.Pînă în prezent, un număr de 10 unități economice din județul Sibiu și-au înscris numele pe lista întreprinderilor care au îndeplinit înainte de termen planul anual. Printre acestea se numără Fabrica de geamuri Mediaș, Uzina textilă Cisnădie, Fabrica Progresul Orlat, fabricile Libertatea, Steaua Roșie și întreprinderea poligrafică din Sibiu.

LA UZINA MECANICĂ' DIN BUZĂU

Un reviriment

Cu șase luni în urmă, cînd vagoanele de marfă pe două osii, tip KS, nou asimilate, produse de Uzina mecanică din Buzău, intraseră în parcul de vagoane al căilor ferate, am asistat la o discuție sceptică. Reprezentanți ai Grupului de uzine pentru construcții de vagoane din Arad și ai întreprinderii apreciau că posibilități de realizare a uzinei la acest sortiment, s-au adeverit în parte.Noul tip de vagon a fabricație la sfîrșitul lui aprilie, adică cu o lună mai tîrțiu decît era prevăzut, fără însă să fi fost rezolvate toate problemele de organizare și tehnologie. De aceea, realizarea celor 600 vagoane prevăzute în plănui anului 1970 a însemnat un greu examen pentru colectivul uzinei, examen a cărui reușită, în decurs de cîteva luni, a stat mereu sub semnul întrebării.Mult timp problema asigurării forței de muncă era considerată insolubilă. Strungarii, frezorii, sudorii, lăcătușii calificați la locul de muncă au început să lucreze abia în lunile iunie și iulie, dînd la început un randament scăzut. Acestei greutăți pe care conducerea uzinei o prezenta drept obiectivă — deși răspunderea grupului de la Arad și însăși a întreprinderii buzoiene este evidentă — i s-au adăugat fluctuația de muncitori în întreprindere, indisciplina în producție și absențele nemotivate, actele de încălcare a disciplinei tehnologice, numeroasele rebuturi, în special la secția forjă, funcționarea necorespunzătoare a unor utilaje în timp și ca randament. Aceste cauze au contribuit la plafonarea ritmului zilnic de fabricație a vagoanelor pe două osii la numai 2 bucăți, adică la 60 la sută față de prevederi.In ultimele luni s-a făcut simțită în uzină o schimbare de optică în ce privește realizarea sarcinilor economice. Este, în primul rînd, rezultatul intervenției hotărîte a comitetului județean de partid, a biroului acestuia, care a examinat în uzină cauzele neajunsurilor și a sprijinit organizația de partid, comitetul de direcție în soluționarea unor probleme și lichidarea deficiențelor. La indicația biroului județean de partid, eu două luni în urmă, comitetul de partid al uzinei a discutat amănunțit situația, de loc roză, în care se află producția. Participarea largă a colectivului la analize, ca și a unor specialiști din ministerul de resort, a permis elaborarea unui plan amănunțit de măsuri tehnico-organizatorice, care a vizat. în principal, respectarea tehnologiei de lucru, specializarea lucrătorilor pe operațiuni și faze — fapt care a dus la un spor de producție de 20—30 Ia sută — organizarea complexă a echipelor de sudori și lăcătuși, întărirea asistenței tehnice.

nu există planului Lucrurileintrat in

cere consolidat
Aceste măsuri și-au dovedit eficacitatea în fructificarea mai intensă a rezervelor producției. Iată și rezultatele lor : în lunile octombrie și noiembrie, ritmul construcției de vagoane tip KS a ajuns la trei pe zi, iar în primele 18 zile ale lunii decembrie, la patru vagoane pe zi, ceea ce va permite să se recupereze o mere parte din restanțe.Așadar, colectivul uzinei buzoiene se află în prezent într-un proces e- volutiv pozitiv ; producția se desfășoară într-un ritm aproape normal Acest proces trebuie însă continuat, consolidat. Mai ales în domeniul îmbunătățirii aprovizionării tehnico- materiale mai sînt încă multe lucruri de pus la punct. Zeci de osii nu au fost livrate în ultimele luni uzinei. Și, din păcate, forul de resort, respectiv Grupul de uzine pen tru construcții de vagoane din Arad, nu răspunde cu promptitudine la solicitările întreprinderii buzoiene. In această ordine de idei, ni se pare că numeroasele deficiențe semnalate— și care aparțin in bună măsură grupului de uzine de la Arad— au o cauză : lipsa unei legături logice de interese tehnologice cu uzina de la Buzău. Este cazul ca la începutul anului 1971 să se pună foarte serios problema relațiilor dintre grup și uzină, încît să se poată găsi o soluție judicioasă.Este, ne întrebăm, în final, cazul să tragem o concluzie optimistă, pu- nînd în balanță plusurile și minusurile activității Uzinei mecanice din Buzău ? Fără doar și poate, da. De ce ? In primul rînd; pentru că măsurile tehnico-organizatorice pomenite își dovedesc eficiența. Apoi, pentru că dintr-o nerealizare a producției globale, preliminată cu cîteva luni în urmă la 26 milioane lei, e- forturile colectivului au diminuat cifra la 7 milioane lei, fiind cu certitudine posibilități pentru ca nerea- lizarea să se micșoreze la 3—4 milioane lei. Faptul că producția la unele sortimente de curînd asimilate — clemele elastice — depășește simțitor prevederile planului, iar la aparatele de cale se desfășoară conform angajamentelor luate, că cercetarea posibilităților de valorificare a numeroaselor rezerve interne se extinde dovedește că uzina este pe un drum bun. Secretarul Comitetului județean Buzău al P.C.R., ing. Ion Antonică, ne spunea că măsurile luate, noile îmbunătățiri tehnologice și organizatorice care apar în fiecare zi dau certitudinea că nu se vor repeta aceleași probleme și în anul viitor. De aceasta ne-am convins și noi la fața locului în uzină.

Radu GHEORGHIU
corespondentul „Scînteii*

„E c o t e h n i c a✓ ✓

Am răsfoit, în ultimele zile, citeva broșuri și pliante 
conținînd programul unor manifestări cu caracter eco
nomic și tehnico-științific ce s-au desfășurat in 1970 
in numeroase orașe din întreaga țară. Sub denumiri 
diferite — „Știință, Tehnică, Producție" (Brăila) ; „Eco- 
tehnica" (Bacău) ; „Omul contemporan și tehnica mo
dernă" (Cluj) — bogatul program de simpozioane și 
conferințe a supus atenției a mii și mii de auditori 
probleme de stringentă actualitate ale economiei noas
tre socialiste. Este cert că aceste manifestări au lărgit 
orizontul de cunoștințe profesionale și tehnice, contri
buind astfel la succesele ob
ținute de economia națională 
in ansamblul ei.

Ca intr-un sistem ecologic, 
în care fauna, flora, solul 
și clima se intercondițio- 
nează atît de strins incit o 
minoră dereglare poate duce 
gului sistem, o uzină modernă
foarte complex, unde factori economici, tehnici și 
umani se află intr-o dependență reciprocă, intr-o vie, 
subtilă și dinamică țesătură de forțe ce trebuie ali
niate, concentrate spre același punct, același țel : ran
damentul optim, calitatea superioară, beneficiul maxim.

La începutul acestei ierni am vizitat noua hală a 
Uzinei de mașini grele-București, hală destinată pro
ducției de turbine pentru marile centrale termo-elec- 
trice preconizate în viitorul cincinal. Impresionat de 
giganticele și modernele mașini-unelte, unele din ele 
importate cu bani grei, am fost nu mai puțin impre
sionat de citeva amănunte relatate cu îngrijorare de 
maiștrii și inginerii secției : praful Bărăganului pă-

.PICĂTURA DE CERNEALĂ

la dezechilibrul intre- 
constituie un univers

trundea fără opreliște în hală, temperatura scăzută nu 
atingea nici măcar baremul de la care acești masto
donți sensibili catadicsesc să se pună in mișcare. Difi
cultăți iscate dintr-o mentalitate anacronică, mentali
tatea celui obișnuit cu vechile ateliere cu curele de 
transmisie.

Există la unii oameni prejudecata după care o ma
șină modernă instalată intr-un atelier modifică automat mentalitatea celor ce o folosesc. In realitate, 
această schimbare se petrece în timp, ea trebuie sti
mulată activ prin asimilarea de noi cunoștințe tehnice 

in care să fie implicată și c atitudine profesional-morală înaintată, o viziune modernă asupra tehnicii moderne. Re
venind la titlu, am vrea să 
considerăm că prefixul „eco“ 
provine atît de la cuvintul 

la ecologie care 
de azi ca

(create de 
și modele

ne invită 
un sistem 

om), unde roți 
matematice se

economie, cit și de 
să privim tehnica 
dialectic al naturii 
dințate, tranzistori 
pot interfera chiar și cu fire de praf și grade Celsius, 
precum șl cu alte numeroase elemente ce tind să ne 
scape la o primă vedere.

Iată, deci, încă un motiv pentru a saluta și încuraja 
manifestările și simpozioanele amintite mai sus, aceas
tă preocupare generală, acest efort larg, îndreptat că
tre o mai bună cunoaștere a tehnicii noi, către o 
continuă perfecționare și autoperfecționare, către ridi
carea conștiinței celor ce utilizează și conduc tehnica 
modernă.

Poul DIACONESCU

La Botoșani, începînd cu arterele care duc spre interiorul „platformei industriale" și pînă în inima orașului, semnele aducătoare de esențiale schimbări se vădesc prin șantiere de construcții răsfirate pretutindeni. O nouă și modernă unitate tirială — Fabrica de și piese de schimb industria ușoară —rat prolog al cincinalului viitor — a început din septembrie să-și configureze temeliile. Se extinde zona de locuințe : cele trei mi- croraioane edificate pînă acum — Eminescu, Parcul tineretului și Stadion — însumează peste 2 000 de apartamente. Două noi turnuri de apă, înalte, înconjurate incă de schele, așteaptă să intre în curînd în circuitul urban. Șantierul Botoșanilor de mîine se reorganizează din mers, prin însușirea unor tehnologii noi, de utilizare a prefabricatelor, destinate să facă față unui ritm mai intens : 3 030 de apartamente în viitorii cinci ani.Viața orașului se aseamănă unul izvor nou care-și caută o albie potrivită. Cartierele vechi cunosc semnele modernizării prin construcții de utilitate publică și artere asfaltate. Intr-un păienjeniș schele se află și clădirile unicat : sediul politico-admi- nistrativ, noul hotel „Rapsodia", complexul comercial. Primele două construcții au fost amplasate în apropierea Teatrului „Mihai E- minescu", pentru a configura viitoarea piață centrală. Se creează astfel — în acest loc, ca și în întreaga zonă înconjurătoare, alcătuită din case în stil vechi și construcții moderne — o problemă de urbanism „deschisă", pentru soluționarea căreia forurile locale au inițiat un concurs de sistematizare. Ceea ce dovedește incă o dată că dinamismul care a cuprins orașul are o largă și diversă arie de manifestare.La rîndul său, ea se înscrie într-un perimetru și mai larg al județului, al întregii țări. Sursa primordială a acestui dinamism trebuie căutată în politica ști-

Botoșani
Reportaj de Vasile NICOROVICI

obiectiv major ce șî-I propun forurile locale pentru viitorul plan cincinal. La temelia acestui proces cu atît de multiple și fertile consecințe, se află importantele investiții destinate județului Botoșani — de trei ori mai mari, ca valoare globală, decît în cincinalul precedent.Se prefigurează astfel — pe baza unor studii fundamentate științific — cîteva direcții esențiale de dezvoltare. Una dintre cele mai importante, privește creșterea, modernizarea și industrializarea producției agro-zootehnice. Un vast cimp de preocupări, înce- pînd cu sporirea suprafețelor cultivate cu porumb irigat, în lungul Prutului, continuînd cu realizarea unor complexe zootehnice la Bucecea, Dorohoi, Tru- șești, și sfîrșind cu lărgirea industriei alimentare — printre altele, dublarea producției de brânzeturi la Săveni și Darabani, strucția la fabrici de unui mare tor.Reperelepiat indică, de asemenea, dezvoltarea și adîncirea valorificării naturale, îndeosebi câni, seîn modernele agregate ale fabricii de articole de menaj din sticlă ce urmează să se construiască la Dorohoi, precum și în cele două unități botoșănene (una de izolatori de sticlă, cealaltă de geamuri trase și speciale). Să adăugăm, la toata aceste importante investiții, debutul unei fabrici da șuruburi, precum și a fabricii de utilaje și piese de schimb pentru industria u- șoară — a cărei piatră fundamentală a și fost așezată în toamna acestui an. Sînt obiective care anunță în județul Botoșani nașterea unei noi ramuri industriale : metalurgia.Simpla evocare a acestui peisaj industrial sugerează cu tărie dimensiunile sociale ale afluxului de forța productive atrase în circuitul de ample prefaceri pe care le trăiește acest județ de la miazănoapte, în consonanță cu eforturile șl progresul întregii țări.

con-Botoșani a unei lapte praf și a și modern abaviitorului apro-
de războaie de țesut, fără să se fi construit nici o hală nouă. Cum ? Printr-o mai rațională folosire a spațiului existent. Este urmarea unui studiu temeinic, înfăptuit din inițiativa organizației de partid. Tot în acest an. o altă unitate industrială și-a schimbat atît de mult profilul încît numele pe care-1 mai poartă — Uzina de reparații — a devenit anacronic. Mai aproape de realitatea evoluției acestei unități — unde s-au asimilat numeroase noi repere de o tehnicitate sporită — ar fi titulatura : „Uzină de piese de schimb și utilaj agricol".Au fost puse în valoare și dezvoltate în ritm rapid o serie de resurse naturale ale județului. Astfel, cariera de turbă de la Dersca a atins o producție de 7 000 tone pe an, din care o parte însemnată se exportă. Argila și-a găsit o utilizare eficientă, nu numai în producția sporită a fabricii de cărămizi din Dorohoi,

unor resurse Astfel, nisipurile, cele de la Mior- vor metamorfoza

a-

calificată utilizare a mîinii de lucru din aceste locuri.Potrivit noilor ritmuri economice se înregistrează însemnate mutații demografice. In ultimii cinci ani, populația orașului Botoșani a sporit de la 31 000 la 41 000 de locuitori, ceea ce înseamnă o creștere rapidă, de peste 30 la sută. De remarcat afluxul de populație tînără și, îndeosebi, de vîrstă școlară. 12 000 de elevi sînt înscriși în rețeaua de învățământ —proximativ unul din trei botoșăneni. Considerat pînă de curînd drept un „oraș al pensionarilor", Botoșani e populat acum cu preponderență de oameni tineri (53 la sută din locuitorii orașului au sub 35 de ani). E o consecință directă a industrializării socialiste, care atrage, ca într-un focar gravitațional, forțe proaspete. A spori și mai mult această putere de a- tracție în toate localitățile județului, pentru a determina dezvoltarea lor rapidă. multilaterală — iată un
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puncte de vedere

Scriitorul
1

si cultura
9Relația pare firească între termeni, încît, ma vedere, ei ar putea fi considerați tautologici. Scriitor și cultură ! Dar termenul cel dintîi. e sursa celui de-al doilea, iar cel de-al doilea constituie, așa zicind, aura, mediul natural al celui dintîi. Cultura se alcătuiește din suma operelor făcute de artiști, din punerea laolaltă a produselor spiritualității lor. Artistul, în speță scriitorul, vine din cultură, modelat și în- rîurit de aceasta, că- pătînd glas de la ea și de la sine.Este important de subliniat, într-o viziune istorică, de legătură intimă și determinantă între fenomene, acepstă particularitate de raport care uneori se ignorează.Un tînăr are talent și dorește să se exprime. O face cu pasiune și cu mîndrie, cu dorința enormă de a fi el însuși, de a fi cît mai mult el însuși, de

atît de cei doi la pri- Zoe 
DUMITRESCU 
BUȘULENGA

a fi numai el însuși. Creația lui 1 se dato- rește, fără îndoială, iz- vorîtă dintr-o viziune particulară despre lume, dintr-o sensibilitate deschisă înspre oameni și fenomene, purtînd o pecete stilistică unică, într-adevăr numai a lui. Și așa mai departe.Dar de unde vine glasul și ce limbă vorbește ? Ce adevăruri spune și unde le-a vățat ?Artistul vine din na unor adevăruri neral umane și etern umane pe care le spune în hainele specifice ale poporului căruia îi aparține. Și zona aceea e zona culturii Cu cît șederea lui a- colo a fost mai lungă, cu atît înțelegerea ma-

în-zo- ge-

rilor valori ale lumii îi e mai adîncă, fiindcă tezaurul acela nu are fund, nu știe ce e sfîrșitul. Acolo sînt strînse aspirații și osteneli, jertfe și renunțare, toate lecțiile mitologiei și istoriei, experiența și idealurile.Tot ce s-a gîndit cu noblețe și dezinteresare, tot ce s-a crezut cu tărie și s-a dobîndit în lupta dreaptă, tot ce s-a scris adevărat, cu geniu și modestie, alcătuiește zona culturii, din ce în ce mai densă prin necontenitele adaosuri din partea tuturor generațiilor, a tuturor etapelor istorice. Participarea oricui la această zonă este îngăduită, cu o singură condiție, destul de grea, fiindcă implică o supunere dinăuntru. Și nu mulți dintre scriitori o acceptă întotdeauna pentru că genus iritabile vatum. Roadele răb-
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Un ultim control și întreruptorîi automafi de 220 kV fabricați 
la uzina „Electroputere* din Craiova vor fi expediați benefi

ciarilor
Foto J 8. Cristian

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România 

în numele poporului albanez, al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Albania, Prezidiului Adunării Populare, Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Albania și în numele nostru personal vă 
adresăm dumneavoastră și prin dumneavoastră poporului frate român, 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România mulțumiri 
cordiale pentru urările adresate cu ocazia celei de-a XXVI-a aniversări 
a eliberării Albaniei. Urăm din toată 
noi succese în edificarea socialistă a 
patriei sale.

inima ca poporul român să obțină 
țării și în întărirea armonioasă a

ENVER HODJA
Prim-secretar

al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Albania

HADJI LLESHI
Președintele Prezidiului 

Adunării Populare 
a Republicii Populare Albania

MEHMET SHEHU
Președintele

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Albania

Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 

Secretarul general al Partidului Comunist Român
BUCUREȘTI

Vă mulțumesc călduros pentru felicitările cordiale pe care le-ați 
adresat, cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, Prezidiului Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, popoarelor 
iugoslave și mie personal.

împărtășesc pe deplin convingerea dv. că colaborarea prietenească, 
multilaterală dintre Republica Socialistă Federativă Iugoslavia și Repu
blica Socialistă România și dintre Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia 
și Partidul Comunist Român, care se află într-un progres continuu, se 
va dezvolta cu succes în interesul popoarelor noastre, al păcii și socia
lismului.

COMITETULUI CENTRAL
AL FRONTULUI NAȚIONAL DE 

DIN REPUBLICA VIETNAMULUI
Cu ocazia celei de a X-a aniversări a constituirii 

de Eliberare din Republica Vietnamului de Sud vă 
nea voastră, întregii populații sud-vietnameze, un călduros salut și cela 
mai cordiale felicitări.

Poporul român își reafirmă profunda simpatie și solidaritate In- 
temaționalistă cu lupta eroică a populației sud-vietnameze împotriva 
agresiunii imperialiste și sprijină propunerile Frontului Național da 
Eliberare și ale Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud ca o bază rațională pentru soluționarea conflictului pe 
cale politică. Este necesar să se pună capăt intervenției străine și să fie 
retrase trupele S.U.A. și aliaților lor din Vietnam, să se asigure formarea 
unui guvern de coaliție care să permită dezvoltarea democratică, inde
pendentă a Vietnamului de sud, iar poporul vietnamez să fie lăsat să-și 
rezolve problemele fără nici un amestec din afară.

Urăm din toată inima Frontului Național de Eliberare, întregii popu
lații sud-vietnameze, succes deplin în lupta sacră pentru apărarea liber
tății și independenței naționale.

ELIBERARE 
DE SUD

Frontului Național 
transmitem dum-

CONSILIUL NAȚIONAL 
FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

IOSIP BROZ TITO

AL
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMANIA
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Comitetului Consiliului

Tovarășe Ziftu, capetele celor care vă sicîie din ce material sint 1 Dacă aflați, scrieți-mi.
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Anul tone de plăcintă, de

CU, director București).— Cele două

încălțăminte spune : „In defectele de produselor de
de control unitățile producă- de încălțăminte și. pentru aplicarea răspun- Fabricii Fetești, apariția invenție

plastic, cu două întrebuințări : pe timpul revelionului folosesc la fixarea bradului, iar după aceea pot înlocui vazele de flori (ION GRE- comercial al I.L.F.
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Atmosfera specifică pregătirilor pentru Anul Nou se simte peste tot, dar mai ales în unitățile comerțului. Aci se înregistrează — în a- ceste zile — o mare afluență de cumpărători. Sint aprovizionate magazinele cu produse specifice sărbătorilor de iarnă? Ce noutăți oferă ele 1 Ne-am adresat — pentru a primi răspunsul — atît direcțiilor de specialitate ale Ministerului merțului rior, cît și factori de pundere sfera comerțului.Primul sector asupra căruia ne-am oprit a fost cel alimentar. Interlocutor — tovarășul ION VINTILĂ, director în M.C.I.— Ce fond de marfă o- feră populației, pentru sărbătorile de iarnă, comerțul ?— Față de prevederile planului de aprovizionare toamnă-iarnă, s-au luat măsuri pentru suplimentarea repartițiilor date județelor la 
o serie de produse de bază. Aceste suplimentări au avut în vedere în special ultima parte a lunii decembrie cind, după cum se știe, solicitările populației ating punctul maxim în domeniul aprovizionării.— Care sînt produsele la care s-au făcut suplimentări și în ce cantități ?— Planul de aprovizionare întocmit Inițial a fost suplimentat cu 35 000 tone pîine, 11 500 tone făină albă, 4 000 tone ulei, 2 580 tone conserve de pește, 500 tone conserve de carne, 1300 tone paste făinoase. Menționez că, la repartizarea fondului de marfă pe județe, am avut in vedere atît criteriul consumului realizat pe locuitor în ultimii ani, cît și criteriul priorității — în cazul orașelor mari și al centrelor muncitorești. Bazați pe aceste fapte, apreciem că, pe întreg teritoriul țării, s-a asigurat un fond de marfă care este în măsură să satisfacă cererea populației.— Anumite mărfuri specifice sărbătorilor de Iarnă — citricele în special — se vor găsi In cantități corespunzătoare ?— Da. Anul acesta punem la dispoziția populației o cantitate de portocale echivalentă cu consumul de mere pe aceeași perioadă a anului trecut — 8 000 de tone. In același timp, unitățile comerciale vor desface, de sărbători, 1 450 tone măsline, 2 500 tone lămîi, I 800 tone banane, 1 500 tone cafea. Atit pe ansamblu, cit și pe fiecare județ în parte, cantitățile de produse citrice repartizate sint, în u- nele cazuri, de 2 și 3 ori mai mari decit anul trecut. Informăm populația, de asemenea, că se vor desface în cantități mult îmbunătățite față de alți ani drojdie comprimată, stafide, smochine, pudră de cacao, produse zaharoase etc.— Cum va fi aprovizionată, de A- nul Nou, Capitala — ccl mai mare oraș al țării ? întrebarea am a- dresat-o de data aceasta tovarășului ȘT. VOICULESCU, director adjunct al direcției comerciale a consiliului popular municipal.

Co- Inte- altor răs- din

— Planul de aprovizionare pe perioada de Iarnă — ne spune interlocutorul — a fost astfel eșalonat Incit pentru luna decembrie sint prevăzute sporuri considerabile — față de anul trecut — la unele produse alimentare de bază :
piilor, cadourile cumpărate pentru cei mici vor fi aduse acasă chiar de... Moș Gerilă — la simpla comandă telefonică. (ȘT. VOICULES- CU).— Anul acesta oferim o gamă bogată, mult diversificată, de jucării

Organele comerciale ne

clienții, să răspundă solicitărilor
legate de pregătirea sărbătorilor de iarnă

pllne. făină albă, ulei, zahăr, legume, lapte etc.— Ce sporuri sînt prevăzute, concret, șt la ce produse ?— Cantitățile obișnuite de consum la principalele produse alimentare sporesc — în luna decembrie — după cum urmează : la pîine cu 3 000 tone, la făină albă cu 1800 tone, la carne cu 300 tone, la cartofi cu 2 500 tone etc.— Există o recomandare în legătură cu carnea : să fie desfăcută și preambalată, pe specialități, in cantități judicios proportionate. Ce măsuri s-au luat in acest scop ?— Unitățile comerțului vor pune tn vînzare cantități suficiente de carne. Asigurăm populația că va găsi în această perioadă carne atît în carcasă, tranșată și preambalată. cît și sub forma unor subproduse — pentru cirnați, căpă- țîni și picioare pentru piftie etc. Am luat măsuri, de asemenea, ca in ultima decadă a lunii decembrie să fie desfăcute o serie de preparate specifice sărbătorilor de iarnă. Altfel vor fi puse în vînzare — există deja in magazine — 100 tone de cîr- nați de porc proaspeți, 18 tone afumați. 14 tone de tobă, 20, tone .de caltaboși, 30 tone de lebărvurști, 20 tone jambon afumat de porc.Am indicat organizațiilor comerciale să deschidă puncte de desfacere — in tonete, chioșcuri alimentare etc. — atît in jurul unităților de bază, cît și în piețe, tn Capitală vor fi amenajate. în această perioadă, peste 100 de puncte suplimentare de desfacere. Am stabilit de asemenea ca organizațiile comerciale să angajeze personal suplimentar — remizieri — care să deservească in special aceste puncte.— Ce oferă comerțul pentru cei mici, care abia așteaptă să se in- tilnească cu pomul de iarnă, cu o- bișnuitele cadouri ?— Aproape 300 de magazine sint organizate in Capitală pentru a desface cadouri și articole destinate împodobirii pomului de iarnă. In perioada 20—31 decembrie, la magazinele Vulturul de Mare. Favorit. Așchiuță. Macul roșu și Lumea co

mecanizate, de articole pentru carnaval și pomul de iarnă. Pe lingă cele produse de fabricile din București și Arad, s-au importat recent peste 1 milion de jucării și articole pentru carnaval. Avem de asemenea in vînzare peste 7 milioane de globuri pentru împodobirea pomului de iarnă și peste 5 milioane de felicitări. (ADRIAN PATRAULEA, director în M.C.I.).— Unitățile noastre și cele inter- cooperatiste au pus în vînzare primele cantități din cei peste 250 000 de brazi aduși să fie vînduți în Capitală. Am comandat, de asemenea, 100 000 de suporturi din material

trusturi de cofetării și răcoritoare I din București au în pregătire pentru Nou 52 foi de 28 tone securi, 72 de torturi 32 tone de naci, 81 000 tor- tulețe porționa- te, mii de figurine 'de zahăr și ciocolată, zeci de mii de porții de înghețată. Un număr însemnat de cofetării — care au și făcut publică această intenție — primesc . comenzi (ȘT. VOICULESCU).Sint cunoscu- ' te cititorilor — nu mai insistăm asupra lor • — măsurile stabilite în ultimul timp de conducerea de partid și de stat pentru a asigura o bună aprovizionare a populației. Informațiile pe care ni le-au furnizat interlocutorii noștri, precum și cele ale conducătorilor organizațiilor comerciale din diferite județe, arată că se depun in continuare eforturi pentru ca — în toată perioada pină la sfirșitul anului — printr-o organizare mai eficientă a activității să se asigure o și mai bună aprovizionare.

In articolul „Ac pentru cojocul lucrului de min- tuială" — publicat în. „Scînteia" din 18.XI.1970— erau abordate cauzele apariției in comerț unor produse de calitate. Articolul mai ales asupra ciențelor existente temui cat în toare pleda unei metodologii de control mai eficiente — recent experimentate la fabrica „Flacăra roșie" din București. Din partea întreprinderilor criticate am primit răspunsuri din care rezultă decizia de a folosi necruțător „acul" pentru cojocul lucrului de mîntuială.„Articolul a fost studiat de către conducerea intreprinderii — se spune în răspunsul semnat de conducerea fabricii „Libertatea" Arad — și, analizindu-se cauzele pentru care producția curentă a fabricii este respinsă de recepția comerțului, s-a constatat că cele relatate in ziar sini juste, fapt pentru care am luat următoarele măsuri : s-a trecut la instruirea tuturor controlorilor de produse finite și a controlorilor interfazici în legătură cu cunoașterea și respectarea atribuțiilor de serviciu privind aplicarea STAS-urilor și a normelor interne, referitoare la calitatea produselor finite ; s-a făcui analiza activității fiecărui controlor de calitate și, in raport de cunoștințele dovedite, s-a trecut la a- testarea acestora de către o comisie pe fabrică. Colectivul de muncă al fabricii „Libertatea" Arad— se spune in încheiere— este hotărit să ia toate măsurile pentru ca pe poarta fabricii să nu mai iasă marfă necorespunzătoare".în scrisoarea de răspuns a Combinatului de

a slabă insista defi- în sis- practi-
uni- com- și iu intre- „Solidaritatea" comuni- urmă-

pielărie Oradea legătură calitate confecționatetățile aparținind binatului nostru, mod special ale prinderii din Oradea, vă căm că am luat toarele măsuri : s-a trecut la îmbunătățirea și perfecționarea proceselor tehnologice la fiecare sortiment ; s-a asigurat asistență tehnică de înaltă calificare in ambele schimburi ; s-a completat personalul tehnic la sectorul încălțăminte pentru a asigura indrumarea mai operativă a colectivelor de muncă din fiecare a- telier ; in luna noiembrie a.c. s-a trecut la introducerea în cite un atelier a sistemului de atestare a persoanelor care execută produsele și a controlează Ne-am propus sfirșitul lunii 1970 — se spune în încheierea răspunsului semnat de directorul general al combinatului — să generalizăm acest sistem la toate atelierele din toate unitățile aparținind combinatului nostru. Sintem convinși că aceste măsuri — și altele pe care le preconizăm — vor duce la îmbunătățirea continuă a calității produselor".„In fabrica noastră, încă din anul trecut funcționează un sistem de urmărire zilnică a calității producției, cu stabilirea responsabilităților precise, pe persoane — se menționează în răspunsul conducerii Fabricii de pielărie și încălțăminte Cluj. Completările sistemului (sugerate de articolul publicat în „Scin- teia") se vor aplica de la 1 ianuarie 1971, cind vom porni la drum cu această metodologie unitară, pentru asigurarea unei calități superioare".

Execuția Hotelului Intercontinental din București a intrat in faza finală. Finisajul exterior este aproape încheiat și se lucrează intens la finisajele interioare, tn afara celor peste 400 de camere, distribuite pe 17 nivele, destinate cazării, construcția găzduiește restaurante, baruri, săli de conferințe, de recepții și banchete, o piscină, un salon de frizerie- coafură, o modernă spâlătorie-curățătorie ș.a. în curînd, cei mai modern complex hotelier din țară, găzduit în cel mai înalt edificiu al Capitalei, va fi complet pregătit pentru o mult-asteptată premierăFoto : Gh. Vințilă
Un sfetnic bun pentru
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îngrijirea sănătății

pune la dispoziția
cititorilor săi

O 0 convorbire cu decanul car
diologiei românești despre în
grijirea inimii

• 0 prezentare a plantelor medi
cinale și 15 rețete de ceaiuri

• Lista apelor minerale cu pro
prietăți terapeutice și profi
lactice

pundere „înghețat" al responsabililor cu căldura — răspunsul a fost expediat după mai mult de o lună (la 10 zile după expirarea termenului legai) ; b) nu se prea înțelege rostul informației din finalul scrisorii (datată 27 nov.) despre obligația constructorului de a remedia „integral și urgent" defecțiunile ; c) mai pri-

mim totuși sesizări de ia unii locatari din Berceni, care se pling — chiar și acum — de insuficiența căldurii și lipsa periodică a apei calde ; d) in așteptarea unui nou răspuns (oare tot atît de prompt?), sperăm că nu primăvara va aduce dezghețul spiritului de răspundere al responsabililor dura.
doilea ecou

al „exploziei 
pare mai autentic

In urmă cu cîteva săp- tămîni publicam sul directorului de conserve din trimis după articolului : „O nedorită : «Mazărea... explozivă»". Sublimam cu acel prilej atitudinea neprincipială, lipsa oricăror accente autocritice din partea conducerii fabricii respective. Publicăm a-, cum punctul de vedere al Ministerului Industriei A- li men tare — sub semnătura ing. Luca Eugen, director general — referitor atît la articolul menționat cit și la răspunsul trimis redacției : „...Sintem de acord că răspunsul dat de Fabrica de conserve Fetești la articolul rea... explozivă" necorespunzător.municăm că Ministerul Industriei Alimentare a luat o serie de măsuri concrete privind ridicarea calității întregii activități a fabricii printre care menționăm următoarele : s-a repartizat in ultima perioadă intreprinderii respective o mașină de

închis cutii și este preva- zut pentru anul 1971 să mai primească încă 2 mașini de închis, utilaje determinante in reducerea la maximum a rebuturilor : a fost trimis la Fabrica de conserve Fetești un delegat permanent din partea Direcției conserve, care să sprijine această întreprindere in activitatea de producție și de îmbunătățire a calității produselor ; in luna decembrie a.c. se va organiza o consfătuire pe sector, care va analiza și stabili măsuri pe linia calității și diversificării producției de conserve ; s-au transferat întreprinderii o serie de cadre tehnice de la alte fabrici, care vor ridica nivelul activității tehnico- economice a fabricii".Punctul de vedere al ministerului este foarte clar și nu mai necesită alt comentariu. Adăugăm doar că el confirmă pe deplin realitatea deficiențelor criticate de ziar. Așteptăm rezultatul măsurilor preconizate.
Sfatul e bun 

dar ați greșit adresa I

In articolul intitulat „Ușa cu șapte lacăte din fața ustensilelor bucătăriei moderne", publicat in ziarul nostru, pornind de la absența de pe piață a unor produse de uz casnic, erau arătate piedicile care stau în calea a- similării varietății necesare de astfel de mărfuri, precum și unele propuneri pentru înlăturarea lor. în răspunsul primit de la Comitetul de Stat pentru Economia și Administrația Locală, după -ce se subliniază aportul , industriei locale la aprovizionarea populației cu "ustensilele necesare gospodinelor, se arată :„Comitetul de pentru Economia și ministrația Locală și mitetele executive ___consiliilor populare județene sînt preocupate in permanență pentru creșterea și diversificarea continuă a producției bunurilor de consum, in vederea satisfacerii cerințelor populației. în a- cest scop, Comitetul nostru a solicitat Ministerului Comerțului Interior lista produselor deficitare pentru a le asimila în producția industriei locale. Printre produsele care se vor asimila, se găsesc și cele menționate în articolul din ziar și a- nume : siguranțe demontat tn broască ce se vor produce în județul Brăila. întrerupătoare prin apăsare — în județele Caraș-Severin. Galați și Vrancea, burleți pentru ferestre și uși — în județul Mehedinți. Considerăm că realizarea produselor propuse de Ministerul Comerțului Interior, precum și a altora, preluate de către industria locală de la diferite vor îmbogăți articolelor de

și gospodăresc și putea satisface într-o măsură mai mare cerințele populației". Deci, un prim răspuns, promițător.In articolul amintit se menționa, insă, că gama ustensilelor electrice dt. uz casnic ar putea ti mult îmbogățită dacă industria de specialitate ar produce diferite motoare electrice, de care acestea nu pot funcționa. Referitor cele de mai sus, centrala . industrială de resort din cadrul M.I.C.M. ne dă un răspuns din care nu se poate trage nici o concluzie. După ce ne informează că Fabrica de motoare electrice specializată în producția de motoare cu ____  Idestinație, a asimilat — din 1967 pînă in prezent — numai 11 tipuri, ne demonstrează cit de dificilă este pregătirea fabricației unui nou motor. „Considerăm că, în momentul de față — se încheie răspunsul — pro- iectanții de bunuri de consum ar trebui să a- nalizeze cu dec ;ebită a- tenție, atunci cind borează proiectele pective, posibilitatea a utiliza produsele milate și numai in cazuri bine justificate (de serie mare) să solicite noi tipuri de motoare".Sfatul este bun, dar a- dresa este evident greșită. Tn ce ne privește, am fi fost mai bucuroși dacă răspunsul amintit spunea cîteva cuvinte despre intențiile respectivei centrale industriale de a acorda mai multă atenție și pentru satisfacerea cerințelor producției unor mărfuri de uz casnic, din ce in ce mai solicitate publiculcumpărător.
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o de ter- datorită care le dificul- ener-

„in legătura, Tu articolul „Spiritul de răspundere al responsabililor cu căldura a înghețat", publicat in nr. 8580 din oct. 1970, vă aducemcunoștință problemele ce revin direcției noastre. în ultimii ani, au fost puse in funcțiune — fără a fi predate la I.D.G.B. serie de instalații moficare care, defecțiunilor pe prezintă, creează tăți in distribuțiagiei termice. Pentru înlăturarea acestei situații, prin decizia nr. 773. din 27 mai 1970, a executiv alpopular al municipiului București, s-a stabilit, printre altele, că punerea in funcțiune a instalațiilor de încălzire să se facă numai după predarea a- cestora la I.D.G.B. Intrucit constructorul, la data de 1.X.1970, nu avea lucrările terminate in punctele termice nr. 10, II și 12 Titan și nr. 2, 3 și 6 Berceni Sud 1, iar rețelele de cuartal pornind de la acestea prezentau

facțiuni, nu »-a furnizat agent termic.in luna octombrie, unele puncte termice au fost recepționate, insă cele din cartierul Berceni Sud I, precum și rețele de cuar- tal sint și in prezent ue- receptionate, intrucit prezintă o serie de deficiente. Dată fiind răcirea vremii in luna octombrie și condiționat de remedierea principalelor defecțiuni la lucrările ce nu s-au putut recepționa. Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului București a hotărit totuși furnizarea energiei termice și la blocurile alimentate din punctele termice menționate în articol, cu obligația constructorului de a remedia integral și urgent defecțiunile constatate".Răspunsul de mai sus aparține direcției generale de gospodărie comunală și este semnat de ing. Androne Begrea, director tehnic. Conținutul pare încurajator, dar nu întocmai : a) exprimind parcă stilul de muncă delăsător — spiritul de răs-
0 INIȚIATIVA MAI 

VALOROASĂ DECIT 
0 CEAPĂ 
DEGERATĂCoop'erativa agricolă producție Mîndra (ne formează o adresă cu o ștampilă foarte rotundă), a fost invitată de cineva de la Direcția agricolă județeană Brașov să cultive, printre altele, și niște ridichi de toamnă.— Și cui le vindem ? au întrebat C.A.P.-iștii.— Ridichile 1 ! Vai ce întrebare ? ! Păi C.L.F. Făgăraș abia așteaptă să deschideți gura și să ceți : „Avem ridichi toamnă". Făgărășenii morți după ridichi.Cooperatorii s-au pus pe treabă și. săptăminile trecute, au recoltat vreo 53 mii kilograme de ridichi de toamnă. S-au adresat C.L.F. Făgăraș :— Avem ridichi.— Și ce dacă aveți ?— Veniți să le luați ! Direcția agricolă județeană ne-a spus că...— Dacă-i vorba de Direcția agricolă județeană, atunci se schimbă situația.— Deci, veniți să le luați ?— Nu ! Depozitați-le undeva și dacă, cine știe, o să se ivească beneficiari, o să vă dăm de veste.Președintele C.A.P.. Ilte Bija. ne mai scrie că așteaptă și astăzi niște beneficiari. dar aceștia nu se

N-AM 0 SCARĂ 
SĂ MĂ SUI...

arată. în schimb, sint perspective să vină niște... geruri. Niște geruri gărășene. care și sint „moarte" după ridichi de toamnă. Degerate, insă. Totuși, mai corect ar fi fost ca Direcția a- gricolă să-i povățuiască să cultive ceapă. Una-i ridichea degerată, alta-i ceapa... De unde și vorba. Inițiativa cu ridichile nu face nici cit o ceapă degerată.

— ne întreabă Anica Solomon. Au terminat cumva formularele pentru decizii ?Asta am vrea să știm și noi.P. S. Am telefonat la Brăila și ni s-a comunicat că pensia totuși a fost trimisă. Sînteți, cumva, certată cu poștașul ?
EU NU SAP GROAPA 

ALTUIA...
Șl NOI AM VREA 

SĂ ȘTIM...Anica Solomon, din strada Școlii 82—Făurei, și-a Întocmit dosarul de pensie de urmaș in luna septembrie a.c. L-a depus la Direcția muncii și probleme de asistență socială din Brăila și acolo i s-a spus să se ducă liniștită acasă, c-o să fie bine. în octombrie a primit o decizie în care era înștiințată că i s-a stabilit pensia de atît... • Mulțumită, aștepta să-i vină și banii. Tn noiembrie. in loc de bani i-a sosit o altă decizie. Cu o sumă ciuntită cu vreo 12 lei. Nu-i nimic, și-a zis bătrina și așteaptă să...Decembrie e pe sfirșite, și nici măcar o altă decizie. Ce «-o fî intîmplnt ?

Acum aproape două luni, un delegat de la Spații verzi a mobilizat locatarii blocurilor A 11 și A 12 din Berceni-Sud I și le-a spus:— Fiecare familie sapă cîte o groapă în fața blocului.— Și pe urmă ?— V-aducem noi arbori ornamentali.— O, ce frumos o să fie!Și astfel s-au săpat, in jurul blocurilor, zeci de gropi. Arborii însă n-au sosit. Gropile au început să se astupe. în primăvară o să vină iar delegatul de la Spațiile verzi, o să-i pună să sape alte gropi, care or să se astupe... în încheierea scrisorii, sînt rugat să sap și eu o groapă. O sap, dar ce să-n- grop în ea ? N-am arbori ornamentali. Cum ? Să-i dau brînci în ea delegatu-

lui ? Nu, așa ceva nu fac. Nu sap groapa altuia. Niciodată. Să încerce alții.P. S. O veste bună și mai ales de ultimă oră : Ieri a venit „delegatul" cu arborii. Nu mai să- , păm alte gropi. Ura !
APARTAMENTE
SUPRAELASTICEArfitu Ziftu, din Brașov, str. Mihai Viteazu 94, aflind că fac colecții de curiozități birocratice și mici tembelisme, îmi scrie:— Știi că apartamentele cu două camere 1, 2, 6 și 9 din blocul meu și apartamentele similare din blocul vecin sint supra- elastice ?— Supraelastice și cu dantelă prin-prejur ?— Vorbesc foarte serios. Cele două camere ba au 28 de metri, ba 29.31. ba 27 metri pătrați. La diferite intervale ni se scade chiria, ca apoi să ne-o mărească, iar pe urmă din nou s-o scadă ș.am.d.-- Și, de fapt, care este realitatea ?— Care v-am arătat-o. Sintem mereu sîcîiți.

AU CREZUT 
CA N-AM ȘTIUTMihai Stei, din strada Aliorului nr. 5, sectorul tot 5, și tot din București, primește în fiecare lună de la I.A.L. Vitan cite una ori două somații. Prima i-a sosit în iulie : „Dacă in termen de 15 zile nu plătiți chiria și majorările respective o s-o pățiți..."A luat o dovadă de la servici, precum că e cu chiria la zi, și s-a prezentat la I.A.L.-ul somator, unde :— Scuzați, am crezut că n-am știut...Liniștit, omul și-a văzut de treburi și tot în iulie a mai primit o somație. Tot de la I.A.L. "" 1 _dus cu o altă dovadă.— Scuzați, noi... Știți, se mai intimplă...Și-n felul acesta, lună de lună. Mihai Stei primește cite o somație cu sume care variază de la o somație la alta. A primit și alaltăieri somația nr. 53, care mi-a trimis-o mie, împreună cu propunerea de a face cu

domnia sa schimb I.A.L.-uri.Nu fac ! Mă simt bine la al meu ! Pină la prima somație.
„PRAFURI" 

DE URGENȚAin spatele blocului 2, din Bd. 13 Decembrie-Ti- mișoara, este un atelier de timplărie. Cei 32 de semnatari ai scrisorii sosite la redacție sint de a- cord să fie și 73 de asemenea ateliere de timplărie. Cu altceva nu sînt ei de acord. Cu poluarea aerului. împrăștie atelierul ăsta un praf atît de fin, incit nici nu-ți dai seama cind îl inhalezi.Vecinii atelierului, ani de zile, sesizează ferite foruri și tot de de zile li se promite se vor înlătura deficientele instalației de filtrare a prafului. Așadar, ce-a fost mai greu s-a rezolvat. Sînt promisiuni de doi ani. Ce mai urmează ? Doar să se ia măsuri. Dacă Inspectoratul sanitar de stat al județului Timiș prescrie conducerii acestui atelier de timplărie niște „prafuri" de urgență, o să fie un aer curat printre blocuri.

„Tn sectorul 6, la terminarea străzii dr. Lister incepe strada dr. Romni- ceanu. La numai 50 de metri se află o scară de circa 80—90 de trepte, care te conduce în actuala stradă Parcului. Această scară este calvarul tuturor cetățenilor care caută să coboare din strada Panduri in cartierul Co- troceni, precum și al celor care urcă spre tramvaiele 25, 9, 11. Scara, in halul de degradare în care se află, reprezintă un adevărat pericol public..."Tovarășul Corneli u Zot- ter, care îmi trimite a- ceste rinduri, se „rățoieș- te“ de parcă eu aș fi e- dilul șef al sectorului 8 Tovarășe Corneliu, eu locuiesc in sectorul 2, lucrez în sectorul 1, am o mătușă în sectorul 3 și nici o legătură cu scara din sectorul 6. Totuși, cind voi avea treabă în sectorul ăsta, am să cer la radio melodia preferată cîntată de Zavaidoc : „N-am o scară să mă sui / Zumbalai, zumbalai meștere...".Poate să se găsească un suflet de om responsabil s-o și facă 1P. S. „Cîntatul interzis". Aflăm, în sfirșit, că s-a început repararea scărilor. Dacă-i așa. să tot urcăm.
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pagina economică
SĂ FACEM TOTUL PENTRU ÎNDEPLINIREA
Șl DEPĂȘIREA PLANULUI ECONOMIC PE 1970!

BRĂILAPrintr-un telex transmis la redacție, ing. Gheorghe Neculau, directorul general al Combinatului de celuloză și hirtie din Brăila, ne-a relatat că a fost realizat planul la producția globală Industrială pe anul 1970 în această importantă întreprindere brăileană. Pînă la sfîrșitul anului, aici se va reaiiza o producție suplimentară de 32 milioane lei, concretizată în 400 tone sodă caustică, 265 tone hirtie și alte produse necesare economiei naționale.
PLOIEȘTIInstitutul de cercetări și proiectări tehnologice pentru prelucrarea țițeiului Ploiești — cu gestiune proprie — și-a îndeplinit planul anual la producția globală și marfă cu 15 zile înainte de vreme. Pînă la sfîrșitul anului se estimează o producție suplimentară de proiecte in valoare de peste 2 milioane lei. Se cuvine subliniat în mod cu totul deosebit faptul că cercetătorii, proiec- tanții acestui institut au reușit ca, prin proiecte mai raționale, să obțină economii însemnate la unele materii prime. Astfel, față de proiectele similare din anii trecuți și în raport cu indicatorii de consum s-a reușit să se economisească la noile condiții industriale 952 tone metale, 375 metri cubi lemn, 4 766 tone ciment.
ARGEȘîntreprinderile industriale locale, gospodăriei comunale și trustului de construcții din cadrul Consiliului popular județean Argeș au anunțat îndeplinirea cu 15 zile înainte de termen a sarcinilor actualului plan cincinal.Bilanțul acestor realizări arată că în perioada 1966—1970 planul de investiții revenit acestor unități a fost depășit cu 223 400 000 Iei, realizin- du-se peste prevederi, între altele, 1 276 apartamente, 12 săli de clasă, 24 magazine alimentare. De asemenea, în municipiul Pitești au fost date în exploatare, peste plan, 2.8 km rețele de alimentare cu apă potabilă. Potrivit calculelor preliminare, pină la finele anului aceste întreprinderi vor produce bunuri de uz industrial și casnic în valoare de 99 500 000 lei, iar la indicatorul livrări către fondul pieței se va înregistra un spor de 52 300 000 lei.
ILFOVîntreprinderile agricole de stat din județul Ilfov și-au îndeplinit planul de investiții pe anul în curs înainte de termen. In acest sector al agriculturii județului au fost realizate 70 de obiective noi, printre care patru mari complexe avicole la Buftea, Crevedia, Mihăilești și Tărtășești, complexul de vaci de la Mihăilești, noi sectoare de producție la complexele de creștere și îngră- șare a porcilor de la Giurgiu Nord și Cocioc, cu o capacitate de cite 150 000 porci pe an fiecare. La alte întreprinderi agricole de stat au fost date în folosință adăposturi pentru animale, s-a executat un mare volum de lucrări hidroameliora- tive, de extindere a rețelelor de aprovizionare cu apă, energie electrică etc.
BOTOȘANIîntreprinderile agricole de stat din județul Botoșani și-au depășit planul anual la producția marfă cu peste 2 500 tone cartofi, 845 hectolitri lapte, 126 tone carne și alte produse. Pînă la sfîrșitul anului, unitățile agricole de stat boto- șănene vor realiza suplimentar o producție marfă însumînd circa 18 milioane lei și beneficii în valoare de 11 milioane lei.
CONSTANȚAIn rîndul întreprinderilor din județul Constanța care au anunțat îndeplinirea înainte de termen a planului anual de producție s-a înscris și Uzina de superfosfați și acid sulfuric din Năvodari. Colectivul acestei unități s-a angajat să realizeze, pină la sfîrșitul anului, o producție suplimentară de peste 1 500 tone de îngrășăminte fosfați ce.Au mai anunțat îndeplinirea. înainte de termen, a planului anual întreprinderea de prelucrare a lemnului din Constanța, Trustul șantierelor de construcții turistice „Litoral" și alte unități economice din județ.

EFORTURILE SUSȚINUTE 
CĂ SE POATE MAI

DOVEDESC
MULTIn urmă cu aproape trei luni, cînd am fost la uzina „Electronica" din București, directorul tehnic al întreprinderii ne spunea la încheierea unei discuții : „în sfîrȘit, cred că sîntem pe drumul cel bun I Sînt convins că planul va fi realizat și depășit și în octombrie și în noiembrie și in decembrie. Consider că rămî- nerile în urmă la principalii indicatori pe acest an vor putea fi recuperate". Și era vorba, atunci, la începutul acestui trimestru, de rămîneri în urmă serioase la toți indicatorii de plan. Nu puțini au fost cei care își exprimau îndoiala că în uzină vor putea fi găsite resursele unei revița- lizări a muncii în toate compartimentele, pentru a frîna procesul in- volutiv al restanțelor față de plan, pentru lichidarea lor în ultimul trimestru al acestui an.Ce s-a întîmplat în perioada care a trecut din acest trimestru ? Același director tehnic, ing. Octavian Juncu, ne spune cu o vădită satisfacție :— Am realizat și depășit planul pe lunile octombrie și noiembrie. In cele două decade încheiate din această lună am dat peste prevederi circa 5 000 de radioreceptoare și 1 200 de televizoare. Menționez că în aceste zile am lichidat restanțele la producția globală. Pînă la sfîrșitul anului, sperăm să recuperăm rămînerile în urmă la radioreceptoare, iar la televizoare realizările vor fi apropiate de nivelul planificat.Sînt date certe, a căror interpretare, prin prisma măsurilor care le-au dat dimensiune și valoare, duce la con

cluzia că la „Electronica" s-a declanșat un adevărat reviriment în activitatea de producție. Este vorba acum de un plus al fabricației constant, ritmic, declanșat și susținut de hotărârea fermă a muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor, a întregului colectiv de a nu ceda în fața unor greutăți, de a căuta cu insistență drumul

mit din partea Comitetului de partid al sectorului 2, cu toate că normal era ca acesta să ne fie acordat de către centrală și mai ales de minister.Peste cîteva zile se încheie bilanțul acestui an economic. Cu siguranță că aici, la „Electronica", întreaga activitate a acestui an va fi supusă unui examen critic. Important este
IA UZINA „ELECTRONICA" DIN BUCUREȘTI

cel mai scurt spre asigurarea unor înalte randamente Ia fiecare loc de muncă, în fiecare atelier și secție. Iată doar cîțiva dintre pilonii acestui evident reviriment de la uzina „Electronica".— Pentru început, măsurile luate le-am numit excepționale — a ținut să precizeze directorul tehnic. Acum ne-am convins că, de fapt, este vorba de măsuri firești, care trebuiau să se aplice cu mult timp înainte în uzină. De aceea, multe dintre măsurile adoptate vor fi menținute în continuare. Mă gîndesc la introducerea schimbului trei în secția montaj televizoare, întărirea asistenței tehnice, asigurarea unui decalaj. între secțiile primare și cele de montaj, pentru a se evita golurile de producție din prima parte a lunii, îmbunătățirea aprovizionării tehnico-materiale. In legătură cu ultima problemă, vreau să subliniez sprijinul direct, deosebit de eficace, pe care l-am pri

să se rețină, în aceste zile, că, așa cum a dovedit în ultima vreme, colectivul întreprinderii este în măsură să se alinieze la sarcini de producție mobilizatoare prin eforturi susținute, că dispune de competența și puterea de muncă de a realiza ritmic planul de producție. în același timp, însă, credem că se vor trage maxir mum de învățăminte din situațiile critice care s-au creat în primele trei trimestre din acest an, cînd planul de producție n-a fost realizat integral la nici unul din indicatori, cînd sub ochii conducerii întreprinderii, ai comitetului de partid s-au înregistrat grave abateri de la disciplină, și-au făcut loc superficialitatea și neglijența în muncă, care au afectat calitatea produselor. Desigur, nu de o analiză în sine a acestor situații este nevoie, ci de una utilă, din care să se desprindă concluziile și măsurile practice cuvenite pentru a evita cu desă- vîrșire repetarea lor în anul viitor.

Se poate aprecia că în uzină exîstă, la ora actuală, o preocupare stăruitoare pentru a lichida din rădăcină tarele producției anului 1970, pentru a asigura o temeinică pregătire fabricației anului 1971. Astfel, de cîteva zile, majoritatea secțiilor primare pregătesc piese pentru producția anului viitor, problema asigurării decalajului față de sectoarele de montaj fiind deja rezolvată la o serie de piese — ansamblu ecran, șasiu t.v., piese bobinate ș.a. De asemenea, este în curs de aplicare un program cuprinzător de măsuri pentru îmbunătățirea calității pieselor și a lucrărilor de montaj, pentru extinderea fabricației la noul televizor „Lux", cu tub cinescop românesc (sînt tuburi realizate la nivelul celor mai bune, existente pe plan mondial ! — ne-au asigurat specialiștii din uzină cu care am discutat). Totuși mai ră- mîne de rezolvat problema acoperirii cu contracte a întregii producții, din anul viitor, domeniu în care se așteaptă un sprijin mai susbstanțial din partea Centralei industriale de electronică și automatizări.Fiecare dintre zilele care au mai rămas pină la sfîrșitul anului va aduce, cu siguranță, însemnate sporuri de producție, hotărîtoare pentru recuperarea restanțelor în această uzină bucureșteană, va însemna eforturi și mai susținute din partea întregului colectiv pentru a consolida bunele rezultate din ultima vreme și a asigura o pregătire temeinică a fabricației din anul ce vine.
Viorel SALAGEAN

CONTRASTE
• 0 groapă cusută

de alta

9

Nu știm cum arătau chiar toate drumurile ce duceau la Roma, dar ne-am convins cum arată cele care duc spre șantierul hidrocentralei de pe Lotru. Le recunoști și cu o- chii-nchiși, pentru că orice călător care le străbate, oricît ar fi de inteligent, competent și cunoscător, tot... dă în gropi. De fapt, drumul e făcut după o rețetă simplă — o groapă cusută de alta. Nici constructorii de aici nu s-au putut feri, și pînă cînd s-a modernizat traseul de la Brezoi la Voineasa pierderile provocate prin stricarea mijloacelor de transport s-au ridicat la aproape 31 milioane lei — aproape cît planul de investiții pe a- nul 1971 al șantierului de la Baraj.Performanța deosebită a fost înregistrată

la ministerele Interesate, Ministerul Transporturilor, Ministerul Energiei Electrice și Ministerul Industriei Lemnului, care s-au hotărît să modernizeze și drumul de la Vol- neasa la Baraj. Tocmai la sfîrșitul lucrărilor. Și cum ne informează corespondentul nostru, Petre Dobrescu, povestea se repetă, numai gropile sînt altele.E drept că e mai bine mai tîrziu decît niciodată, dar de ce chiar atit de tîrziu ? Unii spun că specialiștii din cele trei ministere nu s-au înțeles în privința construirii unor pasaje subterane, și-au pasat răspunderea unul altuia pînă la plecare, că vorba aceea, călătorului îi șade bine cu drumul. Da, dar fără gropi — trebuie să a- dăugăm. Altfel se rupe căruța-n drum...

Cadru nou, stimulativ, perspective rodnice dezvoltării agriculturii noastre cooperatiste

INITIATIVE PENTRU DEZVOLTAREA MAI RAPIDĂ
9

A PRODUCȚIEI ANEXE
NEAMȚ:

__________________________  9

De la împletituri de nuiele 
pînă la frumoasele bundițe 

moldovenești

HARGHITA:

Pe primul plan — 
cărămida, țigla, varul

• Vacile in dilemă
filozoficăLa cooperativele a- gricole din Uliuc. Sîn- mihaiul German, Ot- vin, Dolaț și altele din județul Timiș nu a început repararea a- dăposturilor pentru a- nimale. Pină în ziua de 20 noiembrie a.c. în cooperativele agricole din acest județ, din 1032 grajduri de bovine fuseseră reparate numai 863. Multe grajduri, saivane etc. nu au puse la punct ușile și ferestrele, la altele nu funcționează normal canalele pentru evacuarea de- jecțiunilor, se produc curenți de aer rece care periclitează sănătatea animalelor. Noroc că s-a găsit o soluție contra frigului : animalele se încălzesc cu cel mai

a-scump combustibil, dică... cu furaje.E drept, unele vaci, mai înțelepte, își pun întrebarea — bine, bine, ne încălzim cu ele acum, dar ce vom mînca pînă la primăvară. Alte animale fac și ele speculații : ce-i mai bine — flămind la căldurică sau sătul in frig ? Întrucît părerile sînt împărțite, ar fi cît se poate de util ca organele agricole să organizeze o consultație filozofică pentru clarificare. Iar dacă nu — atunci cel puțin să acorde un sprijin eficient conducerilor cooperativelor agricole pentru ca în toate unitățile, fără nici o excepție, repararea adăposturilor să se încheie în cel mai scurt timp.
• Castelul norilor

de ploaie

Noua fabrică de plăci aglomerate din lemn din cadrul 
Complexului de industrializare a lemnului din Ca. 

ransebej Foto : Gh. Vințilă

In județul Neamț, dată fiind suprafața mică a terenurilor cultivabile, unele cooperative agricole, pentru a folosi eficient forța de muncă, au dezvoltat mult ramurile anexe. La cea din comuna Vînători, de exemplu, se realizează din aceste activități venituri în valoare de 1,5 milioane lei. Aici, din capetele de butuci nefolosite în alte scopuri se confecționează lăzi, diferite ambalaje sau obiecte de lemn. „încheiem din timp contractele de aprovizionare și de desfacere, facem lucru de bună calitate și treaba merge bine" — ne declară tovarășa Ana Urzică, președinta cooperativei agricole.Și la Gherăești s-a organizat, încă din anii trecuți. producția unor materiale de construcții, care s-a dezvoltat mereu. Exploatîndu-se nisipul și pietrișul din râul Moldova se fabrică cărămizi, dale de mozaic pentru construcții sau din beton pentru lucrările de irigații, șpalieri din beton pentru vii și grădini. In fiecare an, aceste activități aduc cooperativei agricole venituri de peste 1 milion lei. Venituri asemănătoare realizează și cooperativele a- grlcole din Bodeștii de Sus, Negrești și alte comune, prin prelucrarea deșeurilor de lemn și a nuielilor din pădure din care se confecționează lăzi, răsadnițe, tocuri de uși și ferestre, cozi pentru unelte, măturoaie. La cooperativa agricolă de producție din Tg. Neamț se fabrică și se comercializează cu succes cărămidă, teracotă și alte asemenea produse. Sînt în întreg județul Neamț 25 cooperative agricole care și-au organizat secții anexe. Dar tot în județul Neamț, sînt alte 57 de cooperative agricole în care nu s-au pus încă bazele unor asemenea secții de activitate. S-au epuizat cumva posibilitățile județului în a- ceastă privință ? Să vedem.La Humulești, Bălțătești, Ghin- dăoani, Grumăzești, Petricani, Tir- pești, Urecheni, Păstrăveni, Davi- deni și în multe alte așezări din jurul Tirgului Neamț, se produc covoare moldovenești de o rară frumusețe, pe care oricine și le-ar dori în casă. Ele sînt lucrate de gospodinele de prin partea locului. La Ghindăoani sînt meșteri neîntrecuți în confecționarea cojoacelor și bun- dițelor înflorate, adevărate opere de artă populară. Și cite alte obiecte de artă populară nu se fac pe aici — de la linguri de lemn înflorate |i sculptate, măști folclorice și îm

pletituri sau broderii artistice, pînă la costumele populare. Numai că în cooperativele agricole nu au fost organizate ateliere în care să se producă astfel de obiecte de artizanat, care nu se găsesc nici măcar în magazinele specializate din județ, darămite în restul țării. La Ghindăoani, meșterii cojocari spun cu durere că nu au comenzi, iar la Grumăzești vestiții sculptori tn lemn, frații Răzmeriță și o întreagă pleiadă de alți meșteri cunoscuți de ei, stau cu brațele încrucișate, ori caută de lucru pe unde pot. Și cite zeci de asemenea ateliere de artizanat nu se pot întemeia în satele județului care ar trimite în magazine cantități mari de obiecte executate într-o veche tradiție, autentice și excepțional de reușite.Varul de construcție este mult solicitat in județ. Pentru producerea lui există suficientă materie primă : la Bicaz-Chei sînt munți de calcar neexploatat. Cu toate acestea varul este un material deficitar și constructorii resimt din plin lipsa lui. Concluzia se impune de la sine : reconsiderarea rolului secțiilor anexe din cooperativele agricole și dezvoltarea tuturor acelor activități pentru care există condițiile necesare.Uniunea județeană Neamț a cooperativelor agricole a hotărât promovarea unor asemenea activități. într-o serie de cooperative agricole, cum ar fi cele din Bălușești, Icușești, Ion Creangă, Valea Ursului, Oni- ceni, Păncești, Bozieni, s-a trecut la înființarea de plantații de răchită sau se va însămința porumb cin- cantin, care are pănușe foarte bună pentru împletituri. Aici vor fi făcute împletituri, scop in care s-au și trimis oameni la specializare în județul Harghita. La cooperativele a- gricole Bălțătești, Agapia, Vînători și altele, se formează echipe specializate care vor lucra pe bază de contracte, tot timpul anului, in exploatările forestiere. In multe cooperative agricole se vor crea echipe permanente de cărăușie. Sînt cîteva propuneri legate de dezvoltarea ramurilor anexe — problemă care va trebui să se afle la loc de frunte pe agenda de lucru a UJCAP și a consiliilor de conducere ale cooperativelor din județul Neamț.
Ion PREDA
corespondentul „Scînteii"

Și în cooperativele agricole din județul Harghita au fost inițiate măsuri în vederea valorificării resurselor existente și impulsionării activității sectoarelor anexe. Cele din Ditrău, Joseni, Lăzarea, Remetea. Sîncrai-Odorhei, Mădăraș-Ciuc și altele, au realizat, în acest an, din secțiile anexe venituri de 1—5 milioane lei fiecare. La cooperativa agricolă din Praid, folosindu-se ca materie primă lemnul rezultat din curățirea celor aproape 2 000 hectare pajiști naturale, se produc cozi pentru unelte și lăzi. In felul acesta, produsele secundare ale pădurii, prea puțin valorificate în trecut, au devenit surse de sporire a veniturilor. Alte cooperative agricole, care dispun de materii prime, au dezvoltat producția materialelor de construcție : var, țigle și cărămizi. Se produc, de asemenea, articole de cojo- cărie și de artizanat. Unele cooperative agricole s-au ocupat cu prestările de servicii pentru transportul produselor din secțiile anexe, precum și cu efectuarea unor construcții de interes obștesc sau privat.Ce se întreprinde în continuare ? Pe teritoriul cooperativei agricole din Voșlobeni, de exemplu, există rezerve aproape inepuizabile de calcar. Cooperativa dispune și de cuptoare pentru arderea varului. Cu toate a- cestea, posibilitățile locale nu au fost valorificate. în loc să se ia mă

suri pentru producerea In cooperativă a varului, consiliul de conducere a găsit mai comod să închirieze cuptoarele, tncasînd o chirie de 4 000 lei pe an. în urma studiilor întocmite s-a ajuns la concluzia că, în anul ce urmează, cooperatorii vor putea obține, cu aceleași cuptoare, o producție de cel puțin 500 tone de var, în valoare de 400 000 lei.Și conducerile cooperativelor a- gricole din Mihăileni, Merești, Lăzarea, Valea Casinului și Dănești studiază posibilitățile de producere a diferitelor materiale de construcții și a unor obiecte de uz gospodăresc. Unele studii au și început să ia contururi precise și sînt urmate de măsuri concrete pentru amenajarea cărămidăriilor, vărăriilor, etc. Față de cele 72 de sortimente produse în prezent, se vor produce peste 100 de sortimente. Prin mărirea echipelor de construcții se creează posibilitatea e- xecutării unor lucrări în valoare de peste 2 000 000 lei.în aceste zile, în județul Harghita are loc constituirea consiliilor in- țercooperatiste, prilej pentru a se întreprinde noi măsuri în vederea dezvoltării ramurilor anexe. Aceasta va contribui Ia sporirea substanțială a producției globale și, implicit, la creșterea veniturilor bănești ale cooperatorilor.
Lorand DEAKI
corespondentul „Scînteii'

Multă vreme, oamenii au cunoscut un singur fel de ploaie : cea căzută din nori. O dată cu perfecționarea tehnicii irigațiilor și crearea instalațiilor de aspersiune s-a încetățenit ploaia artificială, iată că să se un tip stalația zată Ia creștere a porcilor de la Birda, județul Timiș. Intenția — mărturisită și planificată — a fost construcția unui castel de apă. Dar realizarea soldat cu o sui-generis : za fisurilor, infiltrează pe pămînt căturilor Așa incit apă tinde un nor de ploaie. Un nor stabil.întrucît invenția poate să intereseze pe localnicii secetoase, sumar, modalitatea de

Și Dar cale încă In-este pe breveteze de ploaie, a fost reali- complexul de
s-a invenție din cau- apa se și cadeaidoma pi- de ploaie, castelul de să devină

ținuturilor descriem.

acțiune : construcția piciorului la castel a început in mai 1969 și a mai durat un an pînă să se facă paharul (bazinul apei). In acest an, lucrările au fost abandonate timp de două luni. Ultimul termen de dare în folosință era de 30 octombrie, apoi s-a a- mînat la 30 noiembrie — iar în tot acest timp s-a urmărit buna calitate a fisurilor. Nici acum nu s-a a- sigurat întreaga titate de apă — don, de ptoaie ! necesară.nedeprinși să-și capul sus, să le stropii în gură, guiță de sete. Cît privește faptul că nu s-a terminat nici stația de epurare și din această cauză dejecțiile au fost deversate pe o vale, creînd o sursă de poluare a apei și atmosferei — aceasta nu are legătură cu patentul invenției. E doar o ameliorare facultativă. Pe cînd premierea unității de construcții ?

Porcii,

„Incoruptibilii" 
și „Vinalcoolul"

can- par-Încă țină cadă

GORJ:

Asociație intercooperatistă 
pentru producția de covoareîn județul Gorj, o dată cu aplicarea măsurilor care se referă la îmbunătățirea organizării planificării și conducerii agriculturii, consiliile de conducere ale cooperativelor agricole se preocupă de valorificarea resurselor locale de produse și materii prime prin crearea unor diverse activități anexe. Astfel, la Telești s-a propus crearea și s-a trecut deja la organizarea unei asociații inter- cooperatiste pentru confecționarea de carpete, covoare și alte articole de artizanat. Tradiția cooperației meșteșugărești din Tismana. posibilitățile locale de materii prime permit ca prin organizarea producției de covoare, la care vor lucra cîteva sute de femei, să se obțină un venit anual de aproape jumătate milion lei. La Peștișani, tot prin cooperare, va lua ființă un mare atelier de timplă- rie in care vor fi cuprinși peste 200 cooperatori din cîteva unități înve

cinate. Cei din comuna Stejari și-au propus să reia o veche îndeletnicire locală, dar abandonată din păcate în ultimii ani, și anume fabricarea de cărămizi, țiglă și teracotă. în scurt timp, la Bărbătești se va organiza un atelier de confecționare a sacoșelor din păr de capră, foarte căutate atit în țară cît și peste hotare. în comuna Gilard, inginerul Constantin Radu ne-a arătat locul unde va fi amenajată în săptămînile următoare o mare crescătorie de ciuperci, produs deficitar în prezent.Sint numai cîteva din inițiativele care au ca scop dezvoltarea activităților anexe în cooperativele agricole din județul Gorj Ele vor asigura de lucru unui număr important de oameni mai ales în perioadele dintre campaniile agricole, sporind și veniturile cooperatorilor.
Mihai DUMITRESCU 
corespondentul „Scînteii*

Cine a urmărit pină acum la televizor peripețiile luptei lui Ness și ale Incoruptibililor săi în chestiunea cu alcoolul, n-a văzut mai nimic. Pentru că peripețiile de la unitatea „Vinalcool" din Tîr- năveni (secție a Combinatului de industrie alimentară din Tg. Mureș) sînt incomparabil mai palpitante. Pînă nu de mult, de la sus-pomenita unitate se achiziționau cantități de vin (e și normal, după firma respectivă). Oamenii cumpărau spunindu-și, cu sufletul împăcat, că, ori ce-ar fi, din vin apă nu se face. Dar „Incoruptibilii" au prins de veste — și au intrat în acțiune. Incit, după o luptă plină de mistere, au reușit să transforme vinul în oțet. Printre primii pedepsiți au fost cei de la I.C.R.A. Timiș care, destupînd 2 000 de sticle de vin

spumos, au constatat că nu poate fi băut nici în amestec cu lapte de pasăre. Cel mult, pentru salată verde.A fost o acțiune de răsunet — dar „serialul" a continuat. Lupta „Incoruptibililor" a înregistrat o nouă victorie : Combinatul de industrie alimentară Bihor, comandînd 7 tone de vin. a constatat că poate folosi numai drojdia, și a- ceea doar la copt cozonaci.Corespondentul nostru. Lorand Deaki, ne spune că s-au pierdut, dintr-un condei, cu a- ceastă afacere, peste 50 000 de lei. Desigur, după asemenea succese, „Incoruptibilii" ar trebui sărbătoriți. Ce să li se servească cu acest prilej 7 Păi, după preferințe : să-și deguste propriul lor vin sau să li se servească altceva, fără sifon. Dar acid 1
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Semnătura 
poetului

La Thermopylae, 
persanii au trimis vor
bă grecilor să se pre
dea, avertizind că sini 
atit de mulți incit vor 
întuneca lumina soare
lui cu săgețile lor. 
Leonidas le-a răspuns: 
cu atit mai bine, vom 
lupta la umbră. Isto
ria literară susține că 
grecul din antichitate
— sau cel puțin scrii
torul, căci pe acesta îl 
cunoaște — era omul cuvintelor. Alte pilde 
atestă că Evul Mediu 
este definit prin fapte
— la fel de străluci
toare. Pentru burghe
zul scriitor romantic 
din secolul al optspre
zecelea, emoția funda
mentală rezidă în dorință. N-am veleități 
de istoriograf literar. 
Dacă ar fi insă să de
finesc starea sufleteas
că reprezentativă pen
tru scriitorul veacului 
nostru, aș opta fără 
doar și poate pentru atitudine. Aceasta îmi 
pare a fi azi condiția 
sine qua non a cuvin- 
tului scris. De fapt, ia 
atitudine și cel ce nu 
ia atitudine, precum a 
luat Herodot atribuin- 
du-le eroilor săi cu
vinte frumoase ; și tot 
atitudine exprimă exa
gerările poetului din 
evul cavaleresc, cultul 
iluminist al rațiunii și 
așa mai departe. Fap
tul că atitudinea — 
lege estetică-morală o- 
bligatorie in toate epo
cile — are astăzi pu
terea imperativului, 
iar cuvîntul, fapta, do
rința și toate celelalte 
forme ale ținutei etice 
ii sînt subordonate ei 
constituie un fenomen 
tipic secolului al două
zecilea.

Am spus : imperativ. 
Imperativ lăuntric. 
Statornic. Cum altfel 
aș putea zice ? încer
cările de evaziune — 
de fugă din fața răs
punderii lăuntrice — 
in actuala epocă a e- 
voluției literare ar pu
tea fi, pentru unii, ex
plicabile. Oricum, ele 
sint de neacceptat. Pen
tru că azi nu se mai 
poate susține nici mă
car iluzia credinței po
trivit căreia arta ar ți 
un joc.„Orice poezie «re trei părți, și anume : titlul, trunchiul și semnătura". Aserțiu
nea a făcut-o un mare 
scriitor maghiar, Ba- 
bits Mihăly, vorbin- 
du-i unui confrate tî- 
năr. E un obicei al 
virstnicilor venerabili 
să-ți predea — însoțit 
de un zimbet adine o- 
menesc — un pachet 
foarte greu, care, în 
mina lor, pare ușor ca 
fulgul. Ei anticipează 
prin zimbet surpriza 
celui vizat, teama de a 
nu părea neputincios.Titlu, trunchi, semnătură... Părți ce se în

mănunchează intr-un 
întreg. Titlul e, întot
deauna, idee, intenție, 
scop și justificare. Sau 
cadru — care se um
ple sau nu se umple 
cu conținut. Așadar : 
titlul e necesar. Fără 
el, cum te-ai înscrie 
în competiție. Scriito
rul nu se naște înzes
trat cu titluri, ca des
cendența familiilor is
torice. Titlul este ace
la care se naște în 
scriitor. La un moment 
dat — la început sau 
la sfîrșit — el îl va 
pune : Hamlet, Simfonia Destinului, Nicoa- ră Potcoavă... Titlul 
este idee, dorință, o- 
biectiv. Madame Bo-

însemnâri de 
HUSZÂR Sândor

vary putea foarte bine 
să primească un alt 
nume — dar, oricum, 
tot visele lui Flaubert 
s-ar frământa . în ro
man, in personajul 
creat.Trunchiul e mai o- 
menesc decit titlul. 
Căci, față de intenție, el este realizare. Față 
de ideal — realitate. 
Un cîmp de bătălie al 
cărui erou învingător, 
al cărui învins poate fi 
deopotrivă creatorul. 
Învins sau erou al cir
cumstanțelor și al for
ței proprii. Ba, poate 
și victimă și erou. 
Trunchiul înseamnă : 
„atita m-au ținut pu
terile, atita am izbu
tit".Semnătura poate fi 
detașată de titlu și de 
trunchi ? Asta n-ar 
putea fi decit o sim
plă glumă. Fiindcă in
tenția, realizarea tre
buie să aibă acoperire umană. Fiindcă omul 
este liber. Optează și 
decide. Iși asumă sau 
nu iși asumă un ideal, 
o răspundere care, în
totdeauna, trebuie să 
poarte girul semnăturii sale.

Cîndva, un om copi
lărește vanitos, un om 
care atîrnase cu capul 
in jos portretul dușma
nului său, a scris aces
te rinduri: „Un gind 
mă chindie mereu : să 
mă sfirșesc în perne, 
eu ?!“ Și s-a sfîrșit pe 
cimpul de luptă. Alt
fel nu se poate ? De 
pildă : să scrii, dar să 
nu mori în bătălie. Sau 
să scrii așa : „Un gind 
mă-ncintă tot mereu : 
să mă sfirșesc in per
ne, eu" — și să cazi pe 
timpul de onoare. Se 
poale și așa. In multe 
feluri se poate. Numai 
un singur lucru nu se 
poate : să scrii dede
subt — Petbfi.

Am spus : acoperire 
umană — deci : cinste. 
Trebuie să fim leali 
atit față de cotidian, 
cit și față de istorie. 
Sofocle a scris poves
tea Antigonei. După 
două mii și citeva sute 
de ani, Jean Anouilh 
o reformulează. Prin 
cerința aplicării și ros
tirii adevărului istoric 
maturizat, Kreon — 
groaznicul tiran al lui 
Sofocle — devine un 
conducător care a în
țeles necesitatea isto
rică, pășește în arenă 
în condiții istorice 
precare și acționează 

vorba românului 
(minunată vorbă !) — 
cu inima-n dinți, deși 
trebuie să-și dea sea
ma, profund conster
nat, că intransigența 
sa are un preț nedo
rit : nefericirea. Dar, 
la Anouilh, nici Anti
gona nu este fata nai
vă și neștiutoare, a- 
junsă — din pur idea
lism — victima sama
volniciei. Kreon o im
ploră să admită că, 
uneori, momentul isto
ric îți impune să fii 
neîndurător. Că el, 
Kreon, trebuie să pro
moveze legea, acesta 
fiind singurul mod de 
a apăra colectivitatea. 
Va trebui să facă pasul 
decisiv, chiar dacă va 
stîrhi multe antipatii. 
Pe acest temei moare 
Antigona. Pentru că 
această moarte i-o da
torează omeniei. Și 
pentru că nu admite 
compromisul. Pentru 
că însăși cauza pe care 
o reprezintă — cauza 
umanismului desăvir- 
șit — nu cunoaște 
compromisul. „Desti
nul meu e să nu ac
cept compromisul" — 
declară ea.

Dar pentru ce? — 
exclamă spectatorul. 
La urma urmei : de 
partea cui e scriitorul ?

Dacă nu mă înșeală 
memoria, răspunsul se 
cuprinde intr-o repli
că a lui Ilemon : dacă 
nu există Antigona, 
viața Kreonilor e tih
nită : fără cumpăniri, 
fără zbucium, fără fră
mântate, fără kathar
sis.

Titlu, trunchi, sem
nătură... Ce riguros rit
mată succesiune ! In 
definitiv, titlul il poa
le scrie și altcineva. 
Trunchiul poate crește
— sau se poate usca
— „mai apoi" cu tre
cerea timpului. Dar 
semnătura se pune a- 
cum. Zi de zi. Ea este 
valoarea noastră. Cu 
ea ne înălțăm existen
ța cotidiană. Cit timp 
trăim, sintem semnă
tură — pe fapte, pe 
scrieri mai mult sau 
mai puțin mari. Dar 
se cere să aspirăm și 
să trudim ca scrierile 
noastre să fie mari, să 
fie scrieri ale vremii 
noastre.
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PROGRAMUL T

B,4â Deschiderea emisiunii. Gim
nastica de dimineață.

9,00 Matineu duminical pentru 
copii și școlari. „Toate pin- 
zele sus !“. Din cuprins : A- 
gendă de vacanță ; serialul 
,.Tuktu“ ; „Cîntați cu mine" 
vă invită Anda Călugăreanu ; 
„Enigmele Terrei" de I. IIo- 
bana ; Beatrice Huștiu — cea 
mai tînără maestră a sportu
lui ; Pretutindeni trăiesc co
pii — o invitație la carnava
lul organizat de pionierii Șco 
Iii de coregrafie din Sofia, 
serialul „Imbatabilii*1 — epi
sodul , „Stiloul» — de O. 
Pancu-îași și Titi Acs. Pre
zentator : Florin Piersic.

10 00 Viața satului.
11.30 Amfiteatru muzical. Pagini 

simfonice românești în inter
pretări celebre : Rapsodia s 
Il-a de George Enescu — di
rijor Zubin Mehta ; Omagiu 
lui Enescu de Theodor Gri- 
goriu — dirijor Ionel Perlea. 
Prezintă : Ada Brumaru.

12,00 De strajă patriei.
12.30 în reluare, la cererea tele

spectatorilor. Cîntă Tereza și 
Raphael.

12,48 Fotbal : Amintiri Mexic ’70 : 
Brazilia — Italia, finala „El 
Mundialului". înregistrare de 
la Ciudad de Mexico.

14,ÎS Cîntece maramureșene în in
terpretarea grupului vocal- 
folcloric „Miorița”.

14.30 Handbal masculin : Româ
nia — Ungaria (înregistrare 
de la Berlin).

15,00 Emisiune în limba maghiară. 
Din cuprins : • însemnări 
săptămînale de prof. dr. Ernb 
Gâll ; • în lungul și în latul 
țării — rubrică de actualități 
filmate ; • Orfevrarul K.
Fuhrman din Cluj — film de 
Pâl Bodor și I. Ollerer ; > 
Folclorul în trei ipostaze ; de 
la sursă la prelucrări corale 
și prelucrări instrumentale ;
• Program pentru copii.

16.30 Studioul „N“. Invitatul emi
siunii : prof. Virgil Cândea.
• în exclusivitate pentru 
Studioul „N“ : interviu acor
dat de Michel Simon • Gara 
— film ein£-verit£, realizat 
de Nicolae Nlță • Desene 
animate- • Microrecital Pui

ca Igiroșanu • Dansuri gru
zine • Vă prezentăm pe Al
bert Yersin, figură marcantă 
a plasticii elvețiene • Folclor 
inedit cu Nastasia Costin din 
Breaza — Bistrița Năsăud 
• „Miniaturi sub cupola cir
cului*1 — film de Andrei Bră- 
deanu • „Șase evadați11 — 
un episod din filmul ceho
slovac premiat cu principa
lele premii la festivalul de la 
Montreux • Cîntă John Bur- 
ness — Anglia. Prezintă Tu
dor Vornicu și Catinca Ralea. 

18,00 Cîntare patriei. Participă for
mații corale din județele Te
leorman, Iași și Prahova.

19,20 1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Film artistic : „Trezește-mă 

cînd se va sfîrși războiul11 — 
premieră pe țară. în rolurile 
principale : Ken Berry și Eva 
Gabor.

21.15 Acrobație pe zăpadă.
21.40 „Să-mi cînți un cîntec de iu

bire11. Omagiu lui Ion Vasi- 
lescu. își dau concursul : 
Constanța Cîmpeanu, Mela
nia Cîrje. Denise Constanti- 
nescu, Gigi Marga, Cătălina 
Marinescu, Fory Etterle, Gică 
Petrescu, Aurelian Andrees- 
cu, Nicol ae Nițescu, Dan 
Spătaru.

22.15 Reportaj pe glob. „Victoria 
de la Kham-Duc" — film do
cumentar realizat în Vietna
mul de sud de Studioul Eli
berarea.

22.30 Telejurnalul de noapte.
22.40 Duminică sportivă.
23,00 închiderea emisiunii progra

mului 1.

PROGRAMUL II
20,00 Lumea copiilor. „Un nou Ro

binson*1 — producție a stu
diourilor franceze.

20.30 Stagiune lirică TV : Giselle11 
de Adam. Interpretează an
samblul de balet „Kirov11 din 
Leningrad. în distribuție : 
Irina Kdlpakova, Vladek Se- 
mîonov, Natalia Boșakova, 
Mihail Barișnikov, Tamara 
Larkina. Regia și coregrafia : 
I. Coralii, Y. Perrot și M. Pe
tipa

21.25 Buletin de știri.
21.30 Carnet bucureștean.
21,45 Retrospectivă lirică. Seară de 

romanțe cu Mihaela Păsărin, 
Lizeta Chirculescu, Florentina 
Szatmary și Constantin Co- 
criș.

22,10 Reluarea serialului de sîmbă- 
tă seara. „Incoruptibilii11 — 
„Povestea lui Legs Diamond1*.

23,00 închiderea emisiunii progra
mului II.

cinema
• B.D. intră în acțiune : PATRIA
- 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, LU
CEAFĂRUL - 9: 11.15: 13.30: 16. 
18,30; 21.
• Z : FAVORIT - 9,30; 12,15; 15, 
17,45: 20,30, EXCELSIOR - 8,30. 
11; 13,30; 16; 18,30; 21. CAPITOL
- 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30: 21.
• Căpitanul Florian : FLAMURA
- 9; 11,45; 14,45; 17,30: 20,15.
• Vagabondul : VICTORIA — 9
12,15; 16 45; 20.15, FEROVIAR -
9; 12,30; 16: 19.30, MELODIA •—
9; 12,30; 16; 19,45, MODERN — 9: 
12,30; 16; 19,30. BUCUREȘTI -
8,30; 11,45; 16; 19,30.
• în ghearele invizibile ale di*. 
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 : DOI
NA — 10.
• Departe de lumea dezlănțuită : 
DOINA — 11,30; 16: 19,30. POPU
LAR — 15,30; 19.
• Feldmareșala — 14,15. 16,30,
Urmărirea cea mare — 18,45; 21
CINEMATECA (sala Union).
• Răzbunarea Sfîntului î GR1V1- 
ȚA — 9: 11,15; 13,30; 15.45; 18,15; 
20,30, FLOREASCA — 15,30; 18:
20.30. ARTA — 14; 16; 16,15; 20,30.
• 100 de carabine : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,30; 17,45: 
20, PROGRESUL — 15,30; 18; 20,15.
• Fantasme : Buzești — 15,30; 18:
20.30.
• Străinii : DACIA — 8,45—20.30 
în continuare.
• Femeia să se teamă de bărbat : 
BUCEGI — 16; 18,15; 20,30, MIO
RIȚA — 9: 11.15: 13,30; 16: 18,15;
20.30.
• Vînătoarea de vrăjitoare : U- 
NIREA — 15,30.
• De șapte ori șapte : — UNI
REA — 18: 20.15. PACEA - 15.45: 
18; 20.
• Soarele alb a) pustiului : LIRA
- 15,S0; 18; 20,15, COTROCENI - 
15,30; 18: 20,30.
• Sechestru de persoană : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
• Ultimul mohican : FERENTARI
- 15,30; 17,45; 20, COSMOS - 15.S0. 
17,45: 20,15.
• Călugărița din Monza: GHJ-
LEȘTI - 15.30; 18; 20,30.
• Amintiri bucureștene : VIITO
RUL — 16: 18; 20. CENTRAL —
20.30.
• Ai grijă de Suzi : CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,45: 16; 18.15.

I

i

A

i
i
i
i

J

Manifestări dedicate 
aniversării semicentenarului 
partiduluiIn cadrul manifestărilor organizate in cinstea semicentenarului Partidului Comunist Român, la Cluj a avut loc un simpozion pe tema : „Însemnătatea creării P.C.R.". Cu acest prilej au vorbit prof. dr. docent Mihail Dan și lectorul universitar loan Lei- cu, de Ia Universitatea „Babeș-Bo- lyai". Au participat salariați din instituțiile și întreprinderile municipiului, studenți și elevi. Simpozioane similare au avut loc la Turda, Dej, Huedin și în alte localități din județ-

★S-a încheiat prima etapă a ciclului de manifestări „Tribuna Astrei", organizat în județul Sibiu, în cinstea aniversării partidului. Timp de mai multe săptămini, „Tribuna Astrei" a programat în comunele Poiana Săliș- te, Seica Mare, Slimnic, Sadu și Riul Sadului conferințe și simpozioane pe teme legate de istoria mișcării muncitorești din această parte a țării, de realizările obținute de oamenii muncii din județul Sibiu în dezvoltarea economică, culturală, despre politica internă și externă a partidului nostru.
SrLa casele de cultură din Strehaia. Orșova, Vînju Mare și Baia de Aramă, precum și la căminele culturale din Pătulele, Gruia, Pristol, Gîrla Mare, Cujmir și Vînători au fost organizate fotoexpoziții cu tema „Din realizările economice și social-cultu-

rale ale județului Mehedinți". Exponatele redau sugestiv succesele obținute in dezvoltarea economiei și culturii din acest județ, îndeosebi in ultimii ani. Mehedințiul prezintă astăzi tabloul unor vaste și Impresionante înnoiri. Producția sa globală industrială a crescut in ultimii 20 de ani de zece ori.Tot în Cinstea semicentenarului partidului, la peste 50 de cămine culturale au avut loc expuneri cu temele ..Comuniștii, promotori ai celor mai înalte idealuri etice", „Socialismul și valorile etice", „România in viața politică internațională".
★In cadrul festivalului „Serbări In amfiteatrul Bucegilor-Sinaia ’70", acțiune dedicată aniversării semicentenarului partidului, la Casa de cultură din Sinaia, a avut loc un simpozion intitulat „Pagini de neuitat". Cu a- cest prilej, dr. Elena Gligor, de la Institutul de istorie al P.C.R., și Mihai Rachieru, directorul Filialei arhivelor de stat Prahova, au vorbit despre acțiunile grupurilor de partizani din valea superioară a Prahovei în luptele contra fascismului.în cadrul aceleiași manifestări a fost deschisă expoziția de artă plastică „Peisaje sinăene", iar colectivul de teatru al casei de cultură din localitate a prezentat in fața unui numeros public piesa „Oameni care tac“ de A). Voitin. (Agerpres)

PRtMIIU REVISTEI „TEATRUl“ PE ANUL 1970 
PENTRU DRAMATURGIE, REGIE $1 INTERPRETARE

PE ECRANE B.D. intra în acfiune

Scenariul : Nicolae Tie, Mircea Drăgan. Regia : Mircea Drâgan.
Cu : Toma Caragiu, Sebastian Papaiani, Puiu Călinescu, Dem. Radulescu, 
Jean Constantin, lurie Darie, Ioana Drăgan, Dumitru Furdui, Cella Dima, Boris

Ciornei, Ștefan Bănică.
Imaginea : N. Mărgineanu, Muzica : I. Cristinoiu. Decoruri Ctin. Simionescu.

adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări

Antologia prozei 
in dialect șvăbescLa Timișoara a ieșit zilele acestea de sub tipar „Antologia prozei în dialect șvăbesc", prima lucrare de acest fel care a- pare in țara noastră. Volumul, editat prin grija ziarelor ,,Neuer Weg“ din București și „Neue Bana- ter Zeitung" din Timișoara, reunește pagini dintre cele mai valoroase ale literaturii scrise în a- cest dialect — al populației de naționalitate germană din Banat —, atit în trecut, cit și în anii construcției socialiste. Selecția de povestiri, schițe, fragmente de roman, dialoguri (datorată lectorilor universitari timișoreni Karl Streit și Josef Ziren- ner — aceiași care cu un an în urmă s-au îngrijit de alcătuirea primului volum de lirică șvăbească din Banat), prilejuiește cititorului cunoașterea

creației reprezentative a unor scriitori bănățeni din generația mai veche ca Egydius Haupt, Johann Szimits, sau a celor afirmați in ultimii gni. precum Nikolaus Berwanger, Hans Kehrer, Ludwig Schwarz, Heinrich Lauer etc. Beneficiind și de o frumoasă ținută grafică, ..Antologia prozei in dialect șvăbesc" sau Cartea populară șvăbească. cum o mai denumesc localnicii, s-a bucurat de la început de mult succes. A- pariția acestei lucrări se înscrie semnificativ printre numeroasele acțiuni organizate In țara noastră și menite să pună în valoare — recomandin- du-le unui public larg — operele creatorilor de literatură și artă.
Cezar IOANA

Cit de documentar

este „documentarul"Am văzut zilele trecute — ne scrie Al. C. Sta- nimir — un film documentar : Marmura — realizat la exploatarea de la Rușchița. Imaginile sint foarte frumoase, sionante chiar, și părut că simt eu încordarea muncii ceasta carieră de mură. Ca nespecialist in cinematografie, aș vrea să spun, totuși, că m-a deranjat lipsa unui comentariu. Si alte filme de a- cest fel nu au comentariu, deși cred că imaginea

impre- mi s-a însumi din a-mar-

în sine, neinsoțită de a- numite explicații competente, la obiect, nu poate asigura caracterul mentar, adică și instructiv, scurt-metraj gen. Imaginile .prinde frumuseți de peisaj, pot aduce anumite sugestii, pot face diferite asociații — dar pentru mine, ca spectator, aceasta este insuficient. Este insuficient că în filmul „Marmura" este filmată frumusețea carierei (intr-un contrast speculat destul de ostentativ cu

docu- informativ al de pot unui acest sur*

unele fizionomii sau eu aspectele de primitivism din momentul de pauză). M-ar fi interesat mai mult să aflu ceva nou despre îndeletnicirea acestor oameni sau despre destinele marmurei românești, și cred că împărtășesc opinia multor spectatori. In aceeași ordine de idei, mi-e greu să înțeleg de ce apar atit de rar documentarele pe teme actuale, de interes imediat, sau de ce n-au mai apărut filme-anclie- tă, domeniu in care rolul educativ al cinematografului se poate afirma în modul cel mai direct. Cînd sint prezentate ast

fel de filme, bine tăcute, apropiate de noi și de ceea ce ne preocupă, —• avem sentimentul scurtele „completări" cârcă inutil și abuziv programul cinematografului, cum se întîmplă din păcate de atîtea ori. Cu alte cuvinte, așteptăm ca studioul care produce aceste filme să țină seama de cerințele spectatorului obișnuit și să-i ofere „documentare" cu adevărat documentare, filme interesante despre viață, despre oameni, despre tot ce este nou și semnificativ in cele mai diferite domenii
Al. N. CRISTEA

Maimuțele și...

„șantanul"

cu- celor ver

De citeva luni, „Arici l’ogonici", revistă ilustrată. dedicată preșcolarilor, consacră una dintre paginile sale unei inițiative, fără indoială, utile — „Biblioteca Pogonici". împăturind pagina in cr- dinea numerotării sa obține o cărticică în cuprinsul căreia, parodiind noscutul cîntec al „zece negri mititei",șurile poetului Victor Tulbure și desenele semnate de D. Dobrică se completează, povestind întimplâ- rile prin care trec eroii lor : cele „zece mițe", cei „zece iezi", cei „zece melci" sau cei „zece a- rici". Inițiativa și-a găsit insă configurarea in numărul apărut în luna noiembrie, intr-o manieră „cel puțin deplasată", așa cum scrie. într-o scrisoare adresată rubricii noastre, prof. ing. Mihai Renert de la Institutul politehnic din București.Dar despre ce este vorba in povestirea încriminată. de ce n-a reușit co-

nu că in-

respondentul nostru să răspundă întrebărilor pe care i le-a pus pe marginea textului nepotul său ? Personajele, cu nume cind elene, cînd indice, sînt de astă dată „zece maimuțe — Kora, Ketta. Koka, Kerry, Krila, Khuka, Klara. Klio. Kira. Kiva - care își îndeplinesc cu promptitudine și modestie rolul de a se juca „de-a omul" și de a dispărea una cite una, fie găsindu-și funestul sfirșil, fie rătăcindu-se in Hawai sau în... Chitila, Două dintre ele sînt menite, in viziunea autorului. să ilustreze străvezii alegorii despre barmani hidrofili șj despre persoanele feminine de moralitate dubioasă, secvențe menite, pare-se, să-i pună în gardă pe cei mici față de tertipurile barmanilor și instabilitatea prieteniei dulcineelor. Dar să lăsăm să grăiască textul : 
„Cinci maimuțe șarlatan» / 
Tot vînzînd din zori în 
noapte I Nuci de cocos do-

lofane, / Le scurgeau inlit 
de lapte...". Țapul ispășitor, gonit dintre ceilalți, este însă numai „Khuka, 
dintre toate cea mai hoa
ță, I Că umplea cu apă 
nuca..." ne spune laconic comentariul. In continuare, grupul celor patru se împuținează. De ce “ 
„Patru vesele maimuțe, 
Intr-o seară de șantan. 
După două 
Se certară 
Fiindc-a fost 
Klara / Don 
gutanul, / Să

//// 
cu

păhăruțe, 
grosolan, 
numai i 
Juan-uran- 
danseze-n- 

treaga seară, / Părăsind 
:u ea șantanul"...înțelegem acum nedumerirea și stupefacția co; respondentului nostru cu privire Ia oportunitatea prezentării unor asemenea aspecte de viată in paginile revistei. înțelegem refuzul său — ca de altfel al oricărui părinte — de a-i citi copilului versuri ca acelea de mai sus, de a încerca să-i explice desenele de un gust

îndoielnic care le ilustrează. Indiscutabil, nu în a- ccst fel iși poate îndeplini o revistă pentru preșcolari îndatoririle instructiv-e- ducative, nu in acest fel poate contribui la formarea trăsăturilor de caracter ale celor cărora li se adresează. Este regretabil că aici nu au acționat spiritul de răspundere și exigența, care trebuie să călăuzească activitatea tuturor publicațiilor noastre și cu atit mai mult activitatea unei publicații menite să faciliteze contactul celor miei cu universul de frumuseți al artei și literaturii. Este regretabil că poetul Victor Tulbure, el insuși unul dintre conducătorii revistei..Arici Pogonici", a încredințat tiparului versurineinsoirate, lipsite nu numai dar tice. de valoare artistică, și de semnificații •- educative.
G. ALEXANDRU

0 prezență

necesara in librariiPrin grija Casei centrale a creației populare și sub egida caselor județene ale creației populare au tost editate in ultimii ani numeroase culegeri de folclor, tare sumară este catoare : „Folclor nou", ..Spectacolul ților"
O ci- edifi- poetic nun- (Casa centrală a creației populare), ..Cîntec vechi din (Dolj), tec nou tule ce ____(Olt), „Comori" „Cetioara (Bacău), de unde și altele, să că devin rarități la apariție. Tirajul mic și

Oltenia"„Viață nouă, cîn- (Bihor). „Ol- curgi la vale" ' ' (Vilcea). de brad" mă-ntrebi (Suceava) folos în- culegeri încă de
meaCe aceste

mai ales sistemul de distribuire a lor intr-un circuit închis, prin căminele culturale sau prin schimb intre casele de creație, lipsesc pe resați de procurării ră a mai necesara publicului cu privire nor asemenea culegeri Nu înțelegem de ce citeva exemplare măcar din aceste cărți, editate de cele mai multe ori cu multă competență și incondiții grafice ireproșabile, nu-și găsesc loc in vitrinele librăriilor.

cititorii inte- posibilitatea lucrărilor, fă- vorbi despre informare a cel mai larg la apariția u-

Ion Rusu ȘIRIANU

Un juriu alcătuit din personalități ale vieții noastre artistice a hotărît acordarea premiilor de dramaturgie, regie și interpretare ale revistei „Teatrul" ne anul 1970. Au fost decernate :PREMIUL DE DRAMATURGIE : Miron Radu Paraschivescu, pentru lucrarea Asta-i ciudat — versiunea 1970 — reprezentată la Teatrul ..Maria Filotti". din Brăila.PREMIUL DE REGIE : Vlad Mu- . rur. pentru spectacolele Un vis din noaptea miezului de vară de Shakespeare (Teatrul Național din Cluj) și Trei surori de Cehov (Teatrul Maghiar din Cluj) : Geo Saizescu. pentru spectacolul Ciuta de V, I. Popa <la Televiziune).PREMIUL DE INTERPRETARE FEMININA : Mariana Mihuț, pentru rolurile din Ciuta (la Televiziune). Acești îngeri triști de D. R. Popescu și Nunta lui Figaro de Beaumarchais (Teatrul Giulești) ; Valeria Seciu,

V 
i

t a t r
• Filarmonica de Stat „George 
Enesicuv (Ateneul Român) : Con
cert coral. 20 de ani de activitate 
a corului Filarmonicii „George 
Enescu11. Dirijor : D.D. Botez
20.
• Opera Română : Madame But
terfly — 11 ; (Baletul Operei din 
Budapesta) : Spartacus — 19,30.
• Teatrul de Operetă : Voievodul
țiganilor — 10,30 : Țara ---- 1 —
- 19,30
• Teatrul Național ,.I. 
giale11 (Sala Comedia) :
— 10,30, Fanny — 15,30, 
Lear — 20 : (sala Studio) 
frică de Virginia Woolf ? - 10.30 , 
Moartea ultimului golan — 15.30 ; 
O femeie cu bani — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bn- 
tandra11 (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Iubire pentru iubire — 
10,30; Un tramvai numit dorință 
—20; (sal «a din str. Alex. Sah’a) 
Gluga pe ochi — 10.30; Acești 
nebuni fățarnici — 20.
• Teatrul de Comedie : Cher An
toine — 10,30: Nicnic — 15,30; A1- 
cor și Mona (premieră) — 20.

surisulin

L. Gara
Becket
Regele 

: Cui i-e

pentru rolurile din Camera de alături de Paul Everac și Cui i-e frică de Virginia Woolf ? de Ed. Albee (Teatrul Național „I.L. Caragiale") și Trei surori (Ia Televiziune) ; Magda Stief, pentru rolurile din Trei surori (Teatrul Maghiar din Cluj) și Un vis din noaptea miezului de vară (Teatrul Național din Cluj) ; Melania Ursu. pentru rolurile din Opinia publică, de Aurel Baranga și Un vis în noaptea miezului de vară (la Teatrul Național din Clui).PREMIUL DE INTERPRETARE MASCULINA : Mircea Andreescu. pentru rolul din O noapte furtunoasă de I.L. Caragiale (Teatrul din Brașov) ; Costel Constantin, pentru rolurile din Moartea ultimului golan, de Virgil Stoenescu și Cui i-e frică de Virginia Woolf ? (Teatrul Național „I.L. Caragiale") ; Peter Paul Hoffer, pentru rolul din Tango la Nisa de M. R. lacoban (Teatrul Giulești). (Agerpres)
• Teatrul Mic : Primarul lunii 91 
iubita sa — 10,30; Dezertorul — 
15.30; Fata care a făcut o minu
ne (premieră) — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara1* (sal»
Magheru) : Crimă și pedeapsă — 
10 ; Bărbați fără neveste — 15.30. 
Rebelul 19,30 
Cercul morții — 10,30; _ ____
țară — 16: Sus pe acoperiș... în 
sac — *20.
• Teatrul Giulești : Omul care » 
văzut moartea — 10: 19,30, (Sala 
Palatului) : Tango la Nisa — 19.30
• Teatrul Evreiesc de Stat ; Ac
tul ele căsătorie — li, Dibuk - 
19.30.
• Teatrul „Ion Creangă** . Poveste 
neterminată — 10: Comoara din 
insula piraților — 16.
• Teatrul „Țăndărică*1 (sala din 
cl. Victoriei) : Guliver în țara pa* 
puși lor — 11; (sala din str. Acade
miei) : Strop de rouă» brot&celul 
— 11; (Teatrul de păpuși Constan
ta) : Șoricelul și păpușa — 17.
• Teatrul de revistă și comedie 
..Ion Vasilescu11 (Sala Palatului) 
Revista la volan — 10: Fetele Dî- 
dinei — 19,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tâ- 
nașe» (sala Savoy) ; La Grădina 
Cărăbuș — 19,30 ; (sala Victoria) 
Souatul Lunii — 11; 19,30.
• Ansamblul ..Rapsodia Româ
nă11 : Pe aripile rapsodiei" — 20

(sala Studio)
O lună la

**
***
*
*

SCRIITORUL
Șl CULTURA

(Urmare din pag. I)dării sint, adevărat, mai tîrzii și deci foloasele lor imediate nu sînt palpabile. Dar cit adevăr și cită pace dau aceste roade ale aprofundării valorilor, căci de ele e vorba ! Cultura adevărată se recunoaște după tabla de valori sigure la care cineva subscrie, aderă, după o lungă și deseori răzvrătită ucenicie. Nu știu care dintre noi nu s-a plictisit în copilărie și adolescență de latină și greacă sau de lectura clasicilor. „Ilia- da“ părea anostă. Es- chil de neînțeles, Dante greu de parcurs cu nesflrșitele lui aluzii la Italia secolului XIV învățatul pe dinafară din Corneille, din Racine ori din Goethe — de-a drfcptul nesuferit. Și așa mai departe.Dar pe măsură ce anii trec și lucrurile intelectului și spiritului se string din lecturi, din contemplarea artelor, din reflecție pe marginea lor, din lectura filozofică sistematică, incepi să ințelegi în lumina imperceptibilă a vechilor, solidelor sedimentări uitate, ce înseamnă cartea bună și cartea mai puțin bună, ce înseamnă cartea de căpătîi, aleasă acum tocmai dintre acelea pe care nu le iubeai, dar le luai după îndemnul altora mai știutori decit tine, ca pe o doctorie salutară. Treptat ți se constituie sistemul de referințe, tot mai bogat.

care-ți transformă pasiunile în prudență (in sensul clasic de rezervă, înțelepciune și circumspecție), ce evită judecățile pripite de valoare, entuziasmul pentru ultima carte apărută undeva, pe fața pâmintului. Tabla de valori sigure te face să fii mereu tu însuți, adică să-ți exerciți nestingherit facultățile critice față de fenomenele care te înconjoară, te face să eviți confuzia atit de dău nătoare între valori și non-valori, îți întărește personalitatea și-ți dă reculul necesar, care-ți asigură luciditatea superioară in orice împrejurare.Un scriitor cu adevărat cultivat, cu un intelect întemeiat pe o ierarhie de valori durabilă, nu va scrie niciodată ca autorul ultimei cărți pe care a citit-o. Cultura constituie fundalul peren pe lingă care se strecoară trecătoareamodă, experimentele, ca și imposturile, fiindcă în artele și literatura modernă greu se pot deosebi acestea din urmă de autenticele creații în jurul cărora scandalul mai rar zăbovește.Ierarhia de valori pe care o presupune cultura, adevărata, cea adunată cu răbdare și trudă, împiedică haosul și confuzia din capetele pline de informații, dar lipsite -le formație, stăvilește pătrunderea non-valori- lor intr-un circuit in

care nu se potrivesc și nu pot decit dăuna.De altfel, ar trebui poate să reamintim că în ciuda unei atitudini de frondă uneori chiar violentă, covîr- șitoarea majoritate a inovatorilor în arte, ca și în literatura, s-au sprijinit pe valorile consacrate ale marii tradiții de cultură pe care au vrut să le continue intr-un tel, și de fapt răzvrătirea lor privea filistinismul contemporanilor sau academismul confraților lipsiți de creativitate și cultură adîncă. Așa s-a întîm- plat că unii dintre cei mai îndrăzneți, atit sub raportul conținutului de idei, cit și al formei, au devenit foarte curînd ei înșiși clasici, ca Rimbaud și Camus, de pildă, sau, la noi, ca un Arghezi sau Ion Barbu.Și se mai petrece uneori un fenomen ciudat, dar cu semnificative subînțelesuri Rămîn în literatură scriitori care n-au a- vut prea mare talent, dar au fost plini de răsupetele culturii clasice./ în vreme ce nici un talent, oricît de mare, n-a dăinuit fără sau în afara culturii. Asta pentru că artist aj cuvîntului nu poate fi decit acela care vine dinspre inefabila și atotcuprinzătoarea cultură a „logosului". Care potențează, desigur, roadele observării a- tente a vieții, ale cunoașterii realităților sociale și umane ale epocii.
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FAPTUL! 
DIVERSi
Călători I 
peste... 
Turnul
Colței |Da. Peste citeva iile, vom I trece, vrînd-nevrînd, peste Tur- . nul Colței. în urma lucrărilor I de sistematizare efectuate în I Piața Universității, anul trecut, ’ 

a fost descoperit locul pe care I se afla situat acest monument, I de a cărui existență se leagă » multe momente din istoria t Bucureștiului. Turnul nu mai I putea fi reclădit pe locul său de | odinioară — în mijlocul bulevardului 1848 — deoarece ar fi ] stinjenit circulația. Cu toate a- I cestea, el nu va lipsi din noul ’ peisaj al pieței. Dale de piatră I încrustate în asfaltul străzii vor I reda conturul turnului, iar în | mijloc va fi încrustată de ase- . menea inscripția „Turnul Colței I 1715—1888“ — anii între care a I existat. Lucrarea, aflată în curs 1 de desăvîrșire, va da, fără îndo- I ială, o notă inedită de pitoresc I unuia dintre cele mai frecventa- I te locuri ale Capitalei. .
„Gențiana" 
la drumProfesor de geografie la $coa- I la generală ne. 1 Pitești, Cdh- | stantin Popescu este un pasionat al drumeției. Acum un an, im- I preună cu mai mulți elevi care I au alcătuit echipajul „Gențiana“, ■ a efectuat un studiu tizico-geo- | grafic al munților Făgăraș, ciș- I tigînd cu acest prilej trofeul | „Portul de mătase'1 pus în în- . trecere de Consiliul Național al I Pionierilor. Anul acesta, aceiași I temerari eu pornit spre Canpații 1 Orientali, avînd de astă dată I drept obiectiv diferite aspecte I hidrogeologice. Cu acest prilej, I ei au colectat eșantioane de la , 30 de izvoare de apă minerală I potabilă. Către ce direcții se vor I îndrepta în anii viitori este greu ' de spus. „Izvoarele11 curiozității I sînt, intr-adevăr, nesecate.
La asa* I
clienți, așa | 
„apărători"

Aveau-n-aveau treabă, Ion 
Stanescu din București, șos. Co- I 
troceni 4, și Anton Andrei din I 
Petriceni (Neamț) erau în fie- I 
care zi la tribunal. Primul îl * 
prezenta pe cel de-al doilea I 
drept un înalt personaj al justi- | 
ției, care poate face și desface 
tot felul de procese. Bineînțeles, I 
numai cu banii in mină. Și nu I 
duceau deloc lipsă de clienți. * 
Alexandrina Gingă din Buca- I 
rești, al cărei soț este implicat I In afacerea cu telemeaua (vezi I 
„Scinteia" nr. 8 572), le-a oferit... . 
50 000 lei, ca să-l scoată basma I curata. Nicolae Stanciu din Gă- I 
taia (Timiș) le-a oferit 17 000 lei • 
pentru a-i salva fiul (autor al I 
unei delapidări de 55 000 lei) și I 
a-l pune apoi mandatar la cam- • 
pingul Șag. Și lista — se pare ~ | 
este departe de a fi completă. I 
Acum celor doi li s-a oferit o | 
scurtă perioadă de... răgaz.

Închideți 
porțile 
garajelor |Control-fulger pe șoselele ju- • dețului Dolj. Tema : cum sint I folosite autoturismele aflate în | dotarea instituțiilor 7 Rezultatul : 179 de abateri soldate cu I amenzi și imputarea cheltule- I Iilor prilejuite de diverse plim- • bări fără forme legale. în cele ■ mai multe cazuri, vinovați de I cursele clandestine efectuate se | fac conducătorii auto. în altele . însă — înșiși conducătorii de in- I stituții (Ion Bîldea și Con- I stantin Iliescu — director și respectiv director adjunct la | I.C.R.M., Leontin Măciucă, direc- I tor la întreprinderea de foraj, I Teodor Dragna, director la > I.E.I.L.I.F„ Constantin Militaru, I inginer-șef la I.A.S. Giubega ș.a.) | au încuviințat plecarea lor în cursă pentru transporturi ilegale. I De unde se vede că, pe lingă I amenzi, sînt necesare măsuri ’ drastice pentru a se închide por-. ■ țile de la garaje.
Așa-imodala | 
„Modern" ? .

Depozitele de specialitate dh» | 
Capitală au primit mai multe 
mii de perechi de cizme de I 
damă, livrate de fabrica „Mo- I 
dern“ din Timișoara. Citeva zile 
după aceea, peste 5 000 de pe- I 
rechi de cizme porneau de la I 
depozitele menționate spre fa- I 
brica producătoare. Multe pentru • 
că nu aveau... tălpi, iar altele I 
pentru că nici nu erau scoase | 
de pe calapoade ! Admitem ca 
tălpile or fi fost reținute pentru I 
a li se da, eventual, o altă intre- I 
buințare. Dar de ce și-o fi exVe~ • 
diat oare fabrica și calapoadele ? . 
Să nu mai aibă pe viitor nevoie I 
nici de ele ? Nu credem ca. In | 
cizmărie, să se fi introdus o ase- 
menea inovație. De aceea, sesi- I 
zăm Ministerul industriei Ușoa- I 
re. Pentru a-i Incălța așa cum • 
•e cuvine pe cei vinovați.

Rubricâ redactată de : I
Dumitru TÎRCO3 «
Gheorghe DAVID I

cu sprijinul corespondenților ' 
„Scînteii"

La Palatul Marii Adunări Naționale au avut loc, in cursul zilei de simbătă, ședințele unor comisii permanente ale Marii Adunări Naționale, care, din însărcinarea Consiliului de Stat, au examinat activitatea Ministerului Industriei Metalurgice, Ministerului Petrolului, Oficiului Național de Turism, problema îndeplinirii planului de investiții pe 1970 in industrie, construcții și transporturi, situația in domeniul protecției muncii.Discuțiile s-au desfășurat pe baza concluziilor desprinse din analiza e- fectuiată de comisii, împreună cu specialiști din cadrul organelor centrale de stat, din diferite unități de cercetare și învățămint.în cadrul dezbaterilor au fost reliefate realizările importante obținute in îndeplinirea sarcinilor prevăzute în actualul plan cincinal, efortul și contribuția colectivelor de muncă pentru înfăptuirea Directivelor Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român.; totodată, au fost a- nalizate deficiențele constatate în activitatea unor ministere, centrale industriale și întreprinderi, precum și măsurile ce se impun pentru îndeplinirea cu succes a prevederilor planului de stat pe 1971, pentru traducerea în viață a indicațiilor cuprinse în expunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului E- xecutiv al C.C. al P.C.R. și a guvernului din 25 noiembrie și la Plenara C.C. al P.C.R. din 16 decembrie a.c.La lucrări au participat membrii cotnisiilor șl alți deputați, iar. ca invitați, conducători ai unor ministere și instituții centrale, directori de întreprinderi și alte cadre de specialitate.Comisia pentru industrie, construcții și transporturi a dezbătut activitatea Ministerului Industriei Metalurgice, stilul și metodele în munca de conducere și de organizare a producției și muncii. O atenție deosebită s-a acordat problemei dezvoltării și diversificării producției de metal pentru satisfacerea nevoilor sporite ale întregii economii naționale aflate în plin avînt, precum și creșterii în continuare a eficienței economice în această ramură importantă a industriei noastre grele.La ședința acestei comisii, prezidată de tovarășul Alexandru Senco- vici, au participat tovarășii Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, președintele Consiliului Economic, Dumitru Coliu, președintele Comisiei pentru agricultură și silvicultură a M.A.N., Nicolae Aga- ehi, ministrul industriei metalurgice, Dumitru Niculescu, inspectorul general de stat pentru controlul calității produselor.Comisia pentru industrie, construcții și transporturi, împreună cu Comisia pentru consiliile populare și administrația de Stat au discutat activitatea Ministerului Petrolului. Au fost dezbătute problemele legate de continua perfecționare a stilului și metodelor în activitatea de conducere a ministerului, a organizării producției și muncii în centralele, grupurile și unitățile petroliere, pre
Semnarea unor protocoale 

româno-cehoslovaceîntre 16 și 19 decembrie au avut loc în Capitală convorbiri între delegații ale ministerelor de comerț interior din Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă.Oaspeții cehoslovaci au fost primiți de Nicolae Bozdog, ministrul comerțului interior.Simbătă a avut loc la București semnarea protocoalelor privind schimburi de sortimente de bunuri de larg consum și colaborarea tehnico-științifică pe linia comerțului interior între România și Cehoslovacia pe anul 1971.Se prevede o creștere însemnată a volumului livrărilor reciproce de
înființarea Centrului de calcul 
funciar-bancar in CapitalăPrintr-o hotărîre a Consiliului de Miniștri s-a aprobat înființarea în Capitală a Centrului de calcul fi- nanciar-bancar. Noua unitate din subordinea Ministerului Finanțelor are ca obiect de activitate elaborarea proiectelor și programelor de prelucrare automată a datelor, a modelelor matematice cu aplicabilitate în sistemul financiar-bancar. Ea va asigura prelucrarea automată a datelor pentru Ministerul Finanțelor, bănci, Casa de Economii și Consem- națiuni, Administrația Asigurărilor de Stat și Loto-Pronosport.în același timp, centrul de calcul
Regulament pentru organizarea 

și funcționarea școlilor profesionaleMinisterul învățămintului a elaborat și difuzat unităților școlare Regulamentul pentru organizarea și funcționarea școlilor profesionale, întocmit pe baza Legii învățămintului. Acest document stabilește normele referitoare la organizarea și funcționarea școlilor profesionale din toate ramurile economiei naționale, cuprin

POLO: Echipele iugoslave victo
rioase in turneul final al C.C.E.în turneul final al competiției internaționale de polo j>e apă „Cupa campionilor europeni , care are loc la Belgrad, echipa Mladost Zagreb a învins cu scorul de 3—2 (0—0, 2—1, 1—0, 0—1) echipa Dinamo Moscova. Partizan Belgrad a dispus cu 7—2 (1—0, 2—0, 2—1, 2-1) de S.K.K. Stockholm.

SIR ALF RAMSEY, directorul teh- nio al echipei de fotbal a Angliei,' a semnat un nou contract pe o perioadă de 4 ani cu federația engleză. El se va ocupa cu pregătirea echipei naționale pentru campionatul mondial din R. F. a Germaniei. 

cum și aspecte privind activitatea de cercetare și proiectare, de selecționare, creștere și promovare a cadrelor, în acest context, au fost examinate rezultatele obținute și preocupările de viitor ale Ministerului Petrolului pentru ridicarea la un nivel superior a activității sale economice, în lumina sarcinilor sporite ce revin acestei ramuri de bază a economiei naționale în anii următori.La lucrările prezidate de tovarășul .Alexandru Sencovici au participat tovarășii Andrei Cervenoovici, vicepreședinte al Comisiei pentru consiliile populare și administrația de stat, Alexandru Boabă, ministrul petrolului.în Comisia economico-financiară, prezidată de tovarășul Aurel Vijoli, s-au analizat principalele probleme privind îndeplinirea planului de realizare a investițiilor pe anul 1970 în industrie, construcții și transporturi, în cadrul dezbaterilor a fost relevată necesitatea de a se lua măsuri eficiente pentru punerea în funcțiune la termen a obiectivelor a căror execuție este rămasă în urmă, pentru asigurarea condițiilor necesare intrării în producție a investițiilor planificate în cursul anului viitor, livrarea la timp a utilajelor și instalațiilor, asigurarea calității corespunzătoare a tuturor lucrărilor.Comisia pentru sănătate, muncă și asigurări sociale a dezbătut situația în domeniul protecției muncii și măsurile necesare pentru îmbunătățirea acesteia. în ședință au fost subliniate realizările obținute pe linia prevenirii accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale. Totodată, s-a reliefat necesitatea de a se îmbunătăți în continuare organizarea și controlul activității desfășurate în acest domeniu, de a se acorda o mai mare atenție păstrării igienei mediului la locul de muncă, de a se respecta cu strictețe prevederile legale privind protecția și tehnica securității muncii.La ședința care s-a desfășurat sub președinția tovarășului Gheorghe Va- silichi, au participat tovarășii Petre Lupu, ministrul muncii. loan Cotoț și Gheorghe Petrescu, secretari ai Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor. . _Comisia economico-financiară,^ im- preună cu Comisia pentru sănătate, muncă și asigurări sociale au examinat activitatea Oficiului Național de Turism.Printre problemele principale abordate se numără folosirea mai bună a bazei materiale existente în scopul creșterii eficienței întregii activități turistice din țara noastră. S-a subliniat, de asemenea, necesitatea îmbunătățirii continue a deservirii turiștilor.La lucrările ședinței, prezidate de tovarășul Gheorghe Vasilichi, au participat tovarășii Vasile Vilcu, vicepreședinte 3I Consiliului de Stat, Aurel Vijoli, președintele Comisiei economico-financiare, și Alexandru Sobaru, președintele Oficiului Național de Turism. (Agerpres)

mărfuri, precum și extinderea schimbului de experiență în diferite probleme de comerț interior. Documentele au fost semnate din partea română de Gheorghe Cazan, adjunct al minstrului comerțului interior, iar din partea cehoslovacă de Emil Vicen, adjunct al ministrului comerțului din R.S. Slovacă.Au fost de față Ion Oiteanu, adjunct a) ministrului comerțului interior, membri ai ambasadei R. S. Cehoslovace la București, precum și membrii celor două delegații. (Agerpres)

al sistemului financiar-bancar va colabora cu alte instituții similare in probleme legate de aplicarea tehnicii electronice de calcul, va contribui la studiile ce se fac pentru proiectarea sistemului național de informatică și conducere și la elaborarea de modele matematice Ia nivelul economiei naționale.Pentru realizarea sarcinilor ce-i revin în vederea perfecționării activității instituțiilor financiar-bancare, noul centru va fi înzestrat cu echipamente moderne de calcul de mare randament. (Agerpres)

de prevederi referitoare la admiterea in aceste școli, structura anului de învățămint, condițiile instruirii practice, activitatea personalului didactic, mijloacele didactico-materiale etc. Prevederile regulamentului se aplică învățămintului de zi și seral al școlilor profesionale, cît și uceniciei la locul de muncă.
ȘTIRI SPORTIVE«

UN PURTĂTOR DE CUVÎNT AL 
FEDERAȚIEI ENGLEZE DE 
FOTBAL, dl. Len Shipman, a declarat reprezentanților presei că anul viitor „Cupa europeană a tîrgurilor" va fi organizată de un comitet alcătuit din 7 oficiali, în frunte cu dr. 
Franchi, președintele forului italian. 
In viitor, „Cupa europeană a tîrguri
lor" se va numi „Cupa U.E.F.A.11.

TITLUL DE CEL MAI BUN 
FOTBALIST DIN POLONIA pe anul 1970 a fost atribuit lui LU- 
BANSKI, care joacă în echipa Gor- nik Zabrze. El a întrunit cele mai multe voturi. Au mai primit voturi, printre alții, Stakurski. Gadoha, Ia- 
rosik etc.

Cronica zilei
SOSIREA NOULUI AMBASADOR 

AL REPUBLICII NIGERSimbătă, 19 decembrie a.c., a sosit în Capitală Ibra Kabo, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Niger în Republica Socialistă România.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a primit o telegramă din partea secretarului de stat pentru afacerile externe al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, Mirko Tepavaț, prin care mulțumește pentru felicitările transmise cu prilejul sărbătorii naționale a Iugoslaviei.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a primit o telegramă din partea ministrului afacerilor externe al Republicii Populare Albania, Nesti Nașe, prin care mulțumește pentru felicitările transmise cu ocazia celei de-a XXVI-a aniversări a eliberării Albaniei.

DEPUNERI DE COROANESimbătă dimineața, noul ambasador al Republicii Ghana la București, Alhaji Yakubu Tali, a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.Eduardo Casuso Gandarillas, ministru plenipotențiar, șeful reprezentanței consulare și comerciale a Spaniei la București, a depus sîm- bătă o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.în cursul zilei de simbătă, noul ambasador al Regatului Cambodgia la București, Huot Sambath, a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.
★La București a avut loc, între 17 și 19 decembrie, o consfătuire a asociațiilor, federațiilor și cluburilor automobilistice din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Iugoslavia, Mongolia, Polonia, România, Ungaria șl U.R.S.S. în cadrul consfătuirii s-a făcut un larg schimb de păreri cu privire la turismul automobilistic, sportul auto, carting și motociclism. Au fost stabilite, totodată, calendarele competiționale la aceste discipline sportive, la care au posibilitatea să participe fiecare dintre cluburile prezente la consfătuire.
★Simbătă a părăsit Capitala, îndrep- tindu-se spre patrie, delegația Uniunii harțerilor polonezi — Organizația pionierilor din R.P. Polonă — condusă de Stanislav Bohdanowicz, comandantul șef al uniunii, care, la invitația Consiliului Național al Organizației Pionierilor, a făcut o vizită în țara noastră.în timpul șederii în țara noastră, oaspeții au vizitat școli generale și case ale pionierilor din București și alte orașe, au purtat discuți» cu activiști ai organizației pionierilor.înaintea plecării, membrii delegației au avut o intrevedere cu Virgiliu Radulian, președintele Consiliului fla- țiorlal al Organizației Pionierilor, adjunct al ministrului invâțămîntului, in cadrul căreia au fost abordate aspecte ale colaborării și dezvoltării ih’ continuare a relațiilor dintre cele două organizații. (Agerpres)
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La îl decembrie a.c., orele 

13, va avea loc în Capitala, 
în «ala Clubului Finanțe- 
bănci din str. Doamnei nr. 2, 
tragerea la sorți pentru luna 
decembrie a.c. a obligațiuni
lor C.E.C. și tragerile la sorți 
trimestriale al» libretelor de 
economii cu dobîndă și ciști- 
guri și libretelor de economii 
cu cîștiguri.

La tragerea la sorți a obli
gațiunilor C.E.C., Casa de E- 
conomîl și Consemnațiuni va 
acorda 2 887 cîștiguri în bani 
cu valori de 100 000 lei, 75 000 
lei, 50 000 lei, 25 000 lei și al
tei».

Titularilor libretelor de eco
nomii cu cîștiguri, Casa de 
Economii și Consemnațiuni le 
va acorda, la fiecare 1 000 li
brete, cîte 15 cîștiguri cu va
lori între 250°/o și 25% îață 
de soldul mediu trimestrial al 
libretelor ieșite ciștigătoare, 
iar titularilor libretelor cu do- 
bindâ și cîștiguri, importante 
cîștiguri în obiecte, garnituri 
de mobilă, televizoare, frigi
dere, aragazuri cu butelii ș.a.

Tragerile la sorți îiind pu
blice, toți cei interesați pot 
participa la efectuarea aces
tora.

PÎNĂ IN PREZENT, LA SĂPTĂ- 
MINA PREOLIMPICA INTERNA
ȚIONALA DE IARNĂ DE LA 
SAPPORO și-au anunțat oficial participarea 72 de sportivi din 12 țări : S.U.A., Suedia, Norvegia, Finlanda, Olanda, Canada, Iugoslavia, R. F. a Germaniei, Italia, Austria, Polonia și 
România, care va participa cu un 
echipaj de bob pentru două persoane.

BOXERII ENGLEZI DE CAT. 
GREA CARL GIZZI ȘI JOE BUG- 
NER se vor întîlni în prima lună a anului viitor într-un meci care va desemna pe noul șalanger la titlul european deținut de compatriotul lor Cooper. Meciul va avea loc la Londra. Bugner este neînvins în carieră. Cu toate că are 21 de ani, Bugner a susținut 33 de partide.

IO ani de la crearea Frontului Național

de Eliberare din Vietnamul de sud

Solidaritate deplină cu lupta
eroică a poporului vietnamez!
La 25 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial, pe pă- mîntul Vietnamului glasul tunurilor, șuieratul bombelor încă nu au amuțit. Dar poate nicicînd în istoria sa fră- mîntată n-au fost mai pregnante ca astăzi dorul de libertate, voința bărbaților și femeilor acestui popor de a-și cuceri dreptul sacru de a fi stă- pînii vetrei lor, de a-și rindui viața așa cum le este dorința.Se împlinește, la 20 decembrie, un deceniu de la crearea Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, acea puternică forță catalizatoare a mișcării patriotice, cu nume simbolic pentru misiunea istorică ce și-a asumat-o : eliberarea sudului țării de sub dominația intervenționiști- lor americani și a tiraniei regimului marionetă de la Saigon....Trecuseră doar cițiva am de Ia semnarea acordurilor de la Geneva, documente internaționale care garan- . tau poporului vietnamez dreptul la independență și suveranitate, con- semnînd angajamentul statelor semnatare de a se asigura acestui popor posibilitatea de a-și exprima voința asupra propriilor destine, inclusiv problema reunificării pașnice a patriei, și de a i se respecta această voință potrivit dreptului inalienabil al oricărui popor de a-și așeza viața așa cum o dorește. După cum este bine cunoscut însă, aceste acorduri au fost încălcate pas cu pas de regimul antipopular înscăunat la Saigon cu sprijinul direct și nemijlocit al protectorilor lor — cercurile reacționare, imperialiste din S.U.A. care au luat locul vechilor colonialiști. Impunând ca un fapt împlinit scindarea Vietnamului și urmărind permanentizarea acestei scindări, regimul de la Saigon a dezlănțuit o cruntă teroare împotriva tuturor patriotilor, propu- nîndu-și să înăbușe aspirațiile lor de libertate și independentă națională. Concomitent, Vietnamul de sud a fost împînzit cu baze militare ale S.U.A., efectivele americane au crescut de la un an la altul, în încercarea deșartă de a zăgăzui mișcarea de eliberare în continuă extindere.Crearea Frontului Național de Eliberare a marcat un moment de hotar în lupta neînfricată a populației sud- vietnameze pentru independență, pentru apărarea ființei sale naționale. Reunind într-un singur și vast fluviu forțele patriotice din sudul țării (in componența sa intră 40 de organizații politice și de masă), F.N.E. s-a afirmat ca o puternică forță politică, organizator și conducător neabătut al luptei poporului din Vietnamul de sud împotriva agresiunii americane și a marionetelor saigoneze. în deceniul care ;s-a scurs de la crearea Frontului, patriotii sud-vietnamezi aii înscris pagiiii de pilduitor eroism in lupta lor împotriva intervenționiștilor.Poporul nfetru, care a urmărit cu caldă simpatie și admirație faptele de eroism ale patrioților sud-vietnamezi, a acordat întregul său sprijin și solidaritatea sa internationalistă Frontului Național de Eliberare, luptei sale neînfricate, bucurîndu-se din toată inima de succesele obținute de poporul vietnamez. „împreună cu cercurile largi ale opiniei publice mondiale — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu de Ia tribuna sesiunii jubiliare a O.N.U. — România consideră necesar să se pună capăt războiului din Vietnam, intervenției străine in Indochina, să se treacă la retragerea totală din Vietnam a trupelor Statelor Unite ale Americii și ale aliatilor lor. Poporul vietnamez și celelalte popoare din Indochina să fie lăsate să-și rezolve singure problemele existenței lor, fără nici un amestec din afară11.Dînd dovadă de o admirabilă vitejie și curaj, de un înalt patriotism, partizanii și forțele Armatei populare, sub conducerea F.N.E., au eliberat sat după sat, provincie după provincie, asigurînd eliberarea unui teritoriu ce reprezintă patru cincimi din suprafața țării, cu o populație de 11 milioane de locuitori. Drapelul F.N.E., devenit drapelul de stat al Republicii Vietnamului de sud, flutură astăzi pe mari întinderi ale țării — din zona platourilor înalte și pînă în delta Mekongului, din satele din junglă și pină, adeseori, chiar în inima unora dintre orașele principale.

SEMNAREA UNUI PROTOCOL
INTRE ȚĂRILE MEMBRE ALE C.A.E.RMOSCOVA 19 — CorespondentulAgerpres, Laurențiu Duță, transmite : în conformitate cu recomandările celei de-a XXIV-a sesiuni a C.A.E.R.. în cursul lucrărilor celei de-a 50-a ședințe a Comitetului Executiv C.A.E.R., reprezentanții împuterniciți ai țărilor membre la Banca Internațională de Colaborare Economică au semnat protocolul referitor

BUDAPESTA 19 (Agerpres). — A- dunarea de Stat a R.P. Ungare a dezbătut și aprobat proiectele de lege cu privire la bugetul de stat pe anul 1971 și la reglementarea bugetară a planurilor financiare ale consiliilor pe perioada 1971—1975.Ministrul de finanțe, Peter Valyi, prezentind proiectul de buget, a arătat că țelurile propuse pentru perioada planului ce se încheie în acest an au fost atinse și că s-a creat o bază bună pentru realizarea noilor sarcini ale celui de-al patrulea cincinal, care începe in 1971. Cu toate acestea, a spus vorbitorul, in 1970 s-au produs și fenomene nefavorabile. Din cauza inundațiilor din această primăvară, precum și datorită secetei din timpul verii, producția agricolă nu a atins nivelul anului precedent, ceea ce a avut repercusiuni și asupra altor ramuri ale economiei naționale. Balanța bugetului de stat pe 1970 va înregistra, după toate probabilitățile, un deficit mai mare decît cel planificat — aproximativ 3,5 miliarde fo- rinți, a spus vorbitorul.Bugetul de stat pe anul 1971 înscrie la capitolul cheltuieli suma de 193 miliarde forinți, ceea ce depășește cu

F.N.E. este nu numai organizatorul luptei de eliberare a populației sud- vietnaimeze, ci și al construirii unei vieți noi. în zonele eliberate, F.N.E. a inițiat și înfăptuiește un amplu program de prefaceri economice și sociale. Unul din obiectivele cele mai importante care au figurat în programul său încă de la înființare l-a constituit înfăptuirea reformei agrare. Pînă în prezent, circa două milioane de hectare, din cele patru milioane, cît reprezintă întreaga suprafață arabilă a Vietnamului de sud, au fost împărțite țăranilor săraci. în ciuda bombardamentelor, populația sud- vietnameză din aceste regiuni a reușit și reușește să-și asigure întreg necesarul de alimente, aprovi- zionind în același timp forțele Armatei populare de eliberare. S-a lărgit an de an rețeaua de învăță- mînt și cea sanitară. Potrivit unei statistici recente, în zonele eliberate funcționează peste 7 000 de școli de toate gradele, în care învață aproximativ un milion de elevi. Viața nouă din regiunile eliberate constituie un izvor nesecat de speranțe pentru sud-vietnamezii aflați încă sub jugul opresiunii americano-sai- goneze.F.N.E. a realizat o largă unitate a diferitelor pături sociale și naționalități conlocuitoare, a partidelor politice, organizațiilor de masă și religioase, a tuturor elementelor patriotice. S-a instaurat un puternic sistem al puterii revoluționare cu organisme stabilite la toate eșaloanele. F.N.E. a organizat alegeri libere și democratice, in urma cărora au fost instituite consilii populare și comitete administrative la scară comunală și provincială. Asemenea organisme există în prezent în 1500 de comune, 182 de districte, 44 de provincii și șase orașe din Vietnamul de sud.Consacrând această stare de fapt, realitățile social-politice din această țară, a fost creat, în urmă cu un an și jumătate. Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, guvern reprezentativ, investit cu largi competente emanînd de la popor, bizuindu-se pe voința poporului. El dispune de puteri depline pentru a-și asuma conducerea tuturor treburilor interne și externe ale țării. Dezvoltînd tradițiile de luptă ale F.N.E. și valorificând bogata sa experiență. Guvernul Revoluționar Provizoriu s-a dovedit un conducător demn, un luptător dîrz în apărarea intereselor populației sud- vietnameze. Pornind de la faptul că G.R.P. este adevăratul exponent al voinței și aspirațiilor poporului din Vietnamul de sud, deținătorul real al puterii pe aproape întreg teritoriul țării, Republica Socialistă România ‘ l-a recunoscut oficial, fiind printre primele state care au stabilit cu el relații diplomatice. în răstimpul ce a trecut, țara noastră a dezvoltat raporturi de colaborare frățească cu Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, a militat pentru larga sa recunoaștere internațională.Știrile care sosesc zilnic din Vietnamul de sud conturează tabloul unor aprige bătălii pe care forțele de eliberare Ie desfășoară pe întreg teritoriul țării. Tot mai mult se îngustează terenul de acțiune al trupelor intervenționiste care s-au văzut nevoite să se regrupeze în marile centre urbane. Doar superfortărețele zburătoare „B-52“, încercînd să semene teroare, Întreprind raiduri dincolo de zonele orașelor, aruncindu-și la întîmplare încărcăturile distrugătoare, substanțe toxice pentru distrugerea vegetației, in timp ce elicopterele mitraliază populația pașnică. Pe cît de lipsite de
TeleCu prilejul celei de-a X-a aniversări a creării Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud. Uniunea Generală a Sindicatelor, Uniunea Tineretului Comunist, Comitetul național pentru apărarea păcii, Consiliul național al femeilor, U- niunea Ziariștilor, Comitetul național 

la modificarea convenției privind decontările multilaterale in ruble transferabile și organizarea Băncii Internaționale de Colaborare Economică, precum și a statutului acestei bănci.Documentele respective au fost semnate din partea Republicii Socialiste România de Gheorghe Rădu- lescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.
STAT A R. P. UNGARE2 miliarde forinți veniturile. Vorbind despre cauzele acestui deficit, Peter Valyi a arătat, printre altele, că bugetul de stat a fost nevoit să-și asume o povară mai mare decît ritmurile obiectivelor de dezvoltare pe 1971. Echilibrul bugetar trebuie să fie creat pas cu pas in decurs de cițiva ani.Vorbitorul a arătat că in 1971 venitul național va crește cu 7 la sută, iar producția industrială cu 6 la sută. Comerțul exterior se va dezvolta, după toate probabilitățile, mai moderat, dar, in același timp, mai echilibrat decît în 1970. Din capitolul cheltuieli al bugetului de stat pe 1971 se alocă 90 miliarde forinți pentru investițiile capitale în sectorul socialist, cu 5—6 la sută mai mult decît in anul acesta. Vor crește considerabil cheltuielile pentru învăță- mîntul public, cultură și cercetările științifice.în încheiere, vorbitorul a subliniat că, deși bugetul de stat pe 1971 prevede un deficit, el poate fi redus dacă în sporirea rentabilității economiei și societății vor fi obținute progrese mai mari. 

sens, asemenea acțiuni se dovedesc și pe atît de lipsite de eficacitate. Departe de a fi slăbite, voința și capacitatea de luptă a forțelor patriotice sînt mai puternice decît orieînd.întreaga evoluție a evenimentelor de pe cîmpul de luptă demonstrează impasul politicii Statelor Unite in Vietnam, în ciuda impresionantelor mijloace militare pe care le au la dispoziție, zădărnicia oricăror planuri vizînd frîngerea voinței de luptă a poporului vietnamez. Se verifică în mod elocvent o realitate ineluctabilă a zilelor noastre, și anume că, atunci cînd un popor este hotărit să-și apere cu dîrzenie, cu prețul oricăror jertfe, ființa națională, libertatea și independența națională, el este de nebiruit, că politica imperialistă de dominație și dictat, de agresiune și a- mestec în treburile interne ale statelor este condamnată de istoria însăși.învățămintele războiului colonialist ca și cele care decurg din desfășurarea războiului în deceniul care s-a scurs de la crearea F.N.E. converg unanim spre concluzia că singura cale de soluționare a conflictului vietnamez este retragerea totală și necondiționată a trupelor intervenționiste din Vietnamul de sud, încetarea oricărui amestec dinafară în treburile interne ale poporului vietnamez, crearea unui guvern provizoriu de coaliție din care să fie excluse căpeteniile saigoneze și care să organizeze alegeri cu participarea tuturor forțelor politice din țară, dînd astfel posibilitate populației sud-viet- nameze să hotărască asupra viitorului său, inclusiv asupra problemei unificării patriei. După cum se știe, un cadru pentru soluționarea pe cale politică a problemei vietnameze il constituie conferința cvadripartită de la Paris. Țara noastră sprijină poziția justă și constructivă a R. D. Vietnam și programul în zece puncte al F.N.E., apreciind că aceste propuneri corespund intereselor păcii, că ele pot deschide calea spre soluționarea cit mal grabnică a conflictului vietnamez.Din păcate, o serie de acțiuni și declarații oficiale din ultima vreme ale Statelor Unite sînt în vădită contradicție cu cererile tot mai insistente ale opiniei publice mondiale de a se pune capăt acestui război, cu interesele majore ale păcii și securității generale. Recentele bombardamente asupra teritoriului R.D. Vietnam, stat socialist, independent și suveran, care construiește o viață nouă, declarațiile agresive, amenințările cu reluarea și extinderea raidurilor aeriene au fost primite cu o vie dezaprobare în cercurile largi ale opiniei publice de pretutindeni, ele neputînd duce decît la agravarea conflictului, la adîncirea încordării in viața internațională, dăunînd interer selor generale ale păcii în lume.Poporul român, alături de opinia publică progresistă de pe toate meridianele, iși exprimă speranța că pentru soluționarea conflictului vietnamez se va acționa în spiritul rațiunii, pe linia pe care o dictează înseși interesele supreme ale popoarelor — prin retragerea neintirziată a trupelor S.U.A. din. Vietnamul de sud, respectarea dreptului inalienabil ai poporului vietnamez de a-și hotărî singur calea dezvoltării potrivit voinței și dorinței proprii, aspirațiilor firești de libertate și independență.La aniversarea a 10 ani de la crearea F.N.E., țara noastră, poporul român, reafirmindu-și sprijinul și solidaritatea frățească cu lupta eroică a poporului vietnamez, îi urează noi succese în această luptă, exprimin- du-și încrederea nestrămutată în victoria cauzei sale drepte.
Dumitru ȚINU

ramede solidaritate cu lupta poporului vietnamez și Liga română de prietenie cu popoarele din Asia și Africa au adresat telegrame de felicitare organizațiilor similare din Republica Vietnamului de sud. (Agerpres)
Declarația Comitetului 
pentru reunificarea 

națională 
a Adunării Naționale 

a R. D. Vietnam
HANOI 19 (Agerpres). — Comitetul pentru reunificarea națională al Adunării Naționale â R. D. Vietnam a dat publicității o declarație cu prilejul celei de-â X-a aniversări a creării Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud.Comitetul, arată declarația, salută călduros marile victorii obținute in ultimii zece ani de poporul sud-viet- namez și sprijină pozițiile in domeniile politic, militar și diplomatic ale F.N.E. și ale Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de sud. Declarația condamnă cu hotărîre acțiunile agresive ale S.U.A. în nordul și sudul Vietnamului șl cere încetarea tuturor actelor de război împotriva R. D. Vietnam.Comitetul pentru reunificarea națională al Adunării Naționale a R. D. Vietnam cere ca S.U.A. să răspundă în mod serios propunerilor constructive ale F.N.E. și Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de sud, să retragă total și necondiționat trupele lor și ale aliaților lor din Vietnamul de sud înainte de 30 iunie 1971, lăsînd poporul vietnamez să-și reglementez» singur problemele sale.



viața internațională
Lupte violente 
in Cambodgia

CU PRILEJUL VOTĂRII BUGETULUI

ÎN PARLAMENTUL AUSTRIAC

A

PNOM PENH 19 (Agerpres). — între localitățile cambodgiene Skoun și Kompong Cham, de-a lungul șoselei nr. 7, care le unește cu capitala țării, se desfășoară lupte violente între forțele de rezistență populară și trupele regimului Lon Noi — relatează corespondenții a- gențiilor de presă. Deși au lansat o operațiune de amploare, fiind sprijinite și de unități saigoneze, efectivele militare ale regimului de la Pnom Penh nu au reușit pînă în prezent să preia controlul asupra șoselei pentru a putea face joncțiunea cu diviziile aflate în orașul Kompong Cham. Hărțuite continuu de grupurile de patrioți care acționează în acest sector, ele s-au regrupat la est de localitatea Skoun, înaintarea lor pe șosea fiind în momentul de față blocată.între timp, forțele de rezistență populară au declanșat atacuri puternice asupra fortificațiilor deținute de trupele inamice la Prey Totung, în apropierea orașului Kompong Cham. Luptele continuă de cîteva zile.
★WASHINGTON. — Un dezacord asupra Cambodgiei a blocat din nou, în Congresul american, creditele suplimentare prevăzute în cadrul ajutorului economic și militar pentru Israel și țările din Extremul Orient, aprobate deja în cele două organisme legislative americane. Afacerea cambodgiana, care nu constituie decît un aspect al confuziei în care Congresul își termină actuala sa sesiune, repune, de asemenea, în cauză creditele militare pentru anul fiscal în curs, în sumă de 66,6 miliarde dolari, votate în Camera Reprezentanților. Aceste dificultăți de ultimă oră au fost opera senatorilor de tendință liberală, între care William Fulbright, care urmăresc interzicerea din punct de vedere legislativ a unei noi intervenții americane în Cambodgia.

TINERI AMERICANI CER 
RECHEMAREA TRUPELOR 
S.U.A. DIN VIETNAMUL 

DE SUDNEW YORK . — în fața centrului de recrutări din orașul american E- lizabeth (statul New Jersey) a avut loc o puternică demonstrație antirăzboinică. Un grup de manifestanți a pătruns în incinta clădirii, unde a distrus dosarele tinerilor care urmau să fie încorporați și trimiși apoi să lupte în Vietnam. Pe pereții clădirii au fost înscrise inscripții împotriva războiului dus de S.U.A. în Vietnam și cerînd rechemarea în țară a militarilor americani. Majoritatea par- ticipanților Ia această demonstrație erau tineri care refuză să se supună recrutării.

Partidul socialist victorios
in disputaVIENA 19 — Corespondentul A- gerpres, Petre Stăncescu, transmite : Parlamentul austriac a adoptat, cu voturile deputatilor partidului socialist de guvernămînt și ai partidului liberal de opoziție, bugetul pe anul 1971. Deputății populiști au votat împotrivă. Bugetul pe anul viitor prevede cheltuieli în valoare de 119,8 miliarde și venituri de 110 miliarde șilingi. Cabinetul Kreisky, constituit la 20 aprilie numai din reprezentanții partidului socialist și dispunînd în parlament de 81 din totalul de 165 mandate, a trecut prima grea probă în confruntarea cu opoziția. La 20 noiembrie, guvernul a reușit să încheie un acord cu deputății liberali prin care s-a asigurat majoritatea necesară în parlament pentru adoptarea bugetului.Punerea în minoritate a guvernului în legătură cu proiectul legii financiare ar fi însemnat, aproape si-

cu opozițiagur, programarea înainte de termen a alegerilor generale — perspectivă pe care fiecare din cele trei partide reprezentate în parlament doreau s-o evite.încheind o perioadă de guvernare de 8 luni, „cabinetul Kreisky s-a stabilizat", după cum constată ziarul „Die Presse", infirmînd toate a- cele pronosticuri pesimiste ale presei austriece.Micul partid liberal de opoziție și-a revizuit unele poziții și angajamente, care-1 împiedicau să colaboreze cu partidul socialist, obținînd prin reforma legii electorale inițiată de guvern satisfacerea unei vechi revendicări.Mult mai complicat este procesul prin care trece partidul populist. El n-a reușit încă să-și delimiteze clar pozițiile față de celelalte două partide, fiind în același timp frămîntat periodic de dispute interne.

MINIȘTRI SPANIOLI ÎȘI EXPRIMĂ 
REZERVE FAȚĂ DE POLITICA

GUVERNULUI
Proteste împotriva înscenării judiciare de la Burgos

PIAȚA COMUNĂ
ESTE OSTILĂ S.U.A.
declară ministrul american 

al agriculturii
BRUXELLES 19 (Agerpres). — între reprezentanții Statelor Unite și cei ai Pieței comune continuă schimbul de acuzații referitoare la discrl-' minările comerciale. Ministrul american al agriculturii, Clifford Hardin, a criticat politica protecționistă a C.E.E. față de exporturile americane de produse agrare. Declarația lui Hardin a urmat convorbirilor sale cu înalți funcționari ai organismelor comunitare.Un purtător de cuvînt ai comisiei Pieței comune a exprimat, la rîndul său, nemulțumirea pentru convorbirile pe care le-au avut cu ministrul american. El a declarat că Hardin consideră că Piața comună se manifestă ca un adversar al S.U.A. în toate domeniile.

Guineea amenințata 
de noi incursiuni

- anunță postul de radio KonakryCONAKRY 19 (Agerpres). — Intr-un comunicat difuzat de radio Conakry se arată că în colonia portugheză Guineea (Bissau) continuă pregătirile în vederea unor noi incursiuni pe teritoriul Republicii Guineea. Totodată, la Conakry s-a anunțat că militari guineezi demobi-
llzați recent vor trebui să se prezinte de urgență la unitățile lor.După ce menționează că starea de război nu a încetat, comunicatul face un apel către populație, cerîndu-i să fie gata să contracareze un eventual nou atac al inamicului.

Divergențe între „cei șase" 
si Marea BritanieBRUXELLES 19 (Agerpres). — La Bruxelles s-a desfășurat vineri o reuniune a miniștrilor adjuncți ai afacerilor externe din țările membre ale Pieței comune, la care a participat și o delegație britanică.Referitor la contribuția financiară la fondul comunitar în eventualitatea aderării Angliei la C.E.E., delegatul britanic a precizat că țara sa dorește ca partea ce i-ar reveni în primii cinci ani să nu depășească 15 la sută din volumul total al fondului. La acest capitol există o divergență între cele două părți, întrucît Comisia C.E.E. solicită din partea Angliei participarea la fondul comunitar cu o sumă reprezentînd peste 20 la sută.

încheierea Conferinței 
internaționale 

de drept aerianHAGA 19 (Agerpres). — La Haga s-au încheiat lucrările Conferinței internaționale de drept aerian — ținută sub auspiciile O.A.C.I. (Organizația Aviației Civile Internaționale) — care a adoptat convenția privind reprimarea deturnărilor de avioane. Această convenție este menită să a- sigure cadrul juridic necesar colaborării internaționale în vederea combaterii capturării ilicite a aeronavelor civile. Potrivit prevederilor ei, convenția este deschisă participării tuturor statelor.La ultima ședință a conferinței, șeful delegației române, Dragomir Popescu, subliniind importanța pe care o acordă țara noastră cooperării internaționale pentru asigurarea unui trafic aerian în condiții de deplină siguranță, a declarat că elaborarea convenției în cauză constituie o e- tapă importantă în lupta pentru asigurarea unor condiții de desfășurare normală a activității aeronautice civile.

MADRID 19 (Agerpres). — După consiliul extraordinar de luni — care a hotărît suspendarea pe termen de o jumătate de an în întreaga Spanie a prevederilor constituționale garan- tînd libertatea individuală — guvernul spaniol s-a reunit a doua oară în această săptămînă, sub președinția lui Franco. A fost una din cele mai lungi reuniuni pe care guvernul le-a ținut în ultimii ani. Potrivit agenției France Presse, ministrul de externe, Gregorio Lopez Bravo, și ministrul fără portofoliu Laureano Lopez Rodo au exprimat rezerve asupra anumitor aspecte ale politicii guvernamentale.După reuniune, purtătorul de cuvînt al guvernului, Sanchez Bella, a declarat ziariștilor că ministrul de externe a informat guvernul asupra acțiunilor de protest din străinătate în legătură cu procesul de la Burgos. Referindu-se la această diciară, Sanchez Bella a precizări, afirmînd că, deliberările nu au luat pletul de judecată de la cătuit din ofițeri ai Consiliului de Război — deliberează în secret, de la 9 decembrie, cînd procesul s-a întrerupt brusc.

C.I.O., George Meany, a lansat un apel pentru boicotarea transporturilor de mărfuri către Spania, în semn de protest față de înscenarea juridică de la Burgos. „Trebuie să condamnăm tratamentul inuman impus de dictatura Iui Franco tuturor acelora ce se opun regimului", a subliniat Meany, care a anunțat, totodată, că va cere guvernului american să sprijine „boicotul economic".

înscenare ju- evitat să facă deocamdată, sfîrșit. Com- Burgos — al-
• WASHINGTON. — Președintele centralei sindicale americane A.F.L.-

• PRAGA. — La Praga a avut loc o conferință de presă la care au fost prezentate rezultatele vizitei unei delegații a Federației Sindicale Mondiale în Spania, informează agenția C.T.K. Delegația a avut întîlniri cu conducători și activiști ai comisiilor muncitorești, a purtat convorbiri cu oameni ai muncii aflați în grevă și a participat la mitinguri în diferite orașe. In toate aceste ocazii, membrii delegației au putut să se convingă de importanța rolului comisiilor muncitorești în organizarea acțiunilor de luptă ale oamenilor muncii, a mișcării de rezistență împotriva dictaturii. Ei au luat cunoștință de amploarea mișcării de protest contra procesului înscenat celor 16 patrioți basci.Delegația a asigurat comisiile muncitorești de deplina solidaritate a Federației Sindicale Mondiale cu lupta lor justă.
Acțiuni revendicative
ale oamenilor muncii

francezi

V

*
*
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Lunohod-1" a parcurs
primul kilometru pe Selena

MOSCOVA 19 (A-
gerpres). — Laborato
rul selenar mobil „Lu- 
nohod-l“ a parcurs 
primul kilometru al 
drumului său pe Se
lena. Aparatul a cobo- 
rît în urmă cu o lună 
de pe platforma insta
lată pe stația automa
tă „Luna-17“ și își con
tinuă călătoria in re
giunea „Mării Ploi
lor".

Kilometrul parcurs 
pînă în prezent nu 
este numai un kilo
metru de drum, ci „un 
kilometru de cercetări 
științifice". Adincimea 
urmei lăsate de roți 
este de numai 2 cm.

Prin compoziția sa, 
roca din zona respec
tivă amintește bazaltul 
terestru și este acope
rită cu un strat subțire 
de praf. Virsta ei este 
apreciată de oamenii 
de știință la 3 miliar
de de ani. Pe Pămînt 
se găsesc rareori roci 
atit de „bătrîne" și, 
de aceea, vorbind la 
figurat, se poate 
ne că lunohodul 
curge „trecutul 
netei noastre", 
este posibil ca

spu- 
par- 
pla- 
Dar 

aceas
ta să fie o călătorie și 
spre viitor, și nu nu
mai al sistemului solar, 
ci și al întregii părți 
vizibile a Universului.

In legătură 
cu situația din 

Orientul Apropiat
• REGELE HUSSEIN 

IN ANGLIA

Șt iată de ce : tele
scopul Roentgen al 
lunamobilului a ob
servat, în prima jumă
tate a celei de-a doua 
zile selenare, 15 por
țiuni de cer. Intensita
tea emisiunilor 
gen a fost 
egală în toate 
porțiuni, ceea

Roent- 
practic 
aceste 
ce în

seamnă că ele sînt un 
produs al gazului in- 
tergalactic, încălzit la 
sute de mii de grade. 
Dacă pe baza acestor 
date se va putea de
termina densitatea ga
zului intergalactic, 
vom afla și viitorul 
Universului.

-/*

*
*
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RIO DE JANEIRO 19 (Agerpres). — Posibilitățile realizării unui acord între autoritățile braziliene și răpitorii ambasadorului elvețian, Giovanni Bucher, au sporit vineri, după prezentarea unei liste autentice, eon- ținind numele celor 70 de deținuți politici pentru care s-a cerut eliberarea. Imediat după primirea „Comunicatului nr. 5", președintele Gar- rastazu Medici s-a întîlnit cu ministrul de externe, Mario Gibson Bar- bose, și cu ministrul justiției, Alfredo Buzaid, pentru a discuta situația, far un purtător de cuvînt al guvernului a anunțat că în curînd va fi dată publicității o declarație privind hotă- rirea ce va fi luată. Este semnalat, de asemenea, demersul ministrului de externe pe lingă ambasadele Algeriei, Mexicului și statului Chile privind posibilitatea acordării de azil deținuților ce ar urma să fie eliberați. In legătură cu acesta, surse bine informate afirmă că Algeria a acceptat în principiu să dea curs demersului, cu condiția ca guvernul brazilian să prezinte oficial o asemenea cerere și să o facă cunoscută public. Apariția în ziarul „Jornal do Brasil" a unui interviu cu ministrul de externe, în care acesta confirmă demersul întreprins pe lingă ambasada algeriană, este apreciată ca un răspuns pozitiv', la condiția formulată.

PARIS 19 — Corespondentul Agerpres, Georges Dascal, transmite : 300 000 de salariați ai serviciilor comunale din Franța au declarat o grevă de 24 de ore, revendicînd îmbunătățirea condițiilor de muncă și a salariilor. De trei zile continuă greva celor 60 000 de salariați din sectorul fiscal. Revendicări cu caracter economic au formulat și cei 12 000 de salariați ai Societății naționale a tutunului, aflați într-o grevă de 24 de ore. Au încetat lucrul, de asemenea, 12 000 feroviari. Muncitorii unor întreprinderi siderurgice și cei de la minele de fier din Lorena au declarat greve perlate.

LONDRA. — Regele Hussein al Iordaniei a sosit ieri în capitala Marii Britanii. La Londra, el va avea convorbiri cu ministrul britanic al a- facerilor externe, Alec Douglas-Home, privind situația din Orientul A- propiat și relațiile anglo-iordaniene.Citind surse oficiale din Londra, a- genția France Presse relatează că în centrul discuțiilor se va afla problema reluării misiunii trimisului special al secretarului general al O.N.U. în Orientul Apropiat, Gunnar Jarring. într-o recentă declarație, suveranul hașemit sublinia necesitatea reluării convorbirilor prin intermediul lui Gunnar registrarea unor evoluția situației piat.

STOCKHOLM 19 (Agerpres). — Cu ultima sesiune din acest an, Riksda- gul suedez bicameral, care a luat ființă în urmă cu 103 ani, și-a încheiat existența. Noul an parlamentar suedez va debuta la 10 ianuarie 1971, cînd Riksdagul nu va mai dispune decît de o singură cameră, a cărei componență a fost stabilită la alegerile din acest an.

Jarring, pentru în- „progrese reale" în din Orientul Apro-
• TURNEUL 

EGIPTEAN AL INFORMAȚII
LOR LA SUD

MINISTRULUI

DE SAHARAîn cadrul turneu-NOUAKCHOTT.lui său prin mai multe capitale africane, ministrul egiptean al informațiilor, Mohammed Fayek, a sosit vineri la Nouakchott, pentru convorbiri cu unii membri ai El urmează să fie Ould Daddah, șeful Turneul lui Fayek este consacrat explicării poziției Republicii Arabe Unite în problemele Orientului Apropiat.
cabinetului local, primit de Moktar statului mauritan. la sud de Sahara

agențiile de presă

Conferința 
ministerială a Comisiei

economice a O.N.U.
pentru AsiaKABUL 19 (Agerpres). — Lucrările celei de-a 4-a conferințe ministeriale a Comisiei economice a O.N.U. pentru Asia și Extremul Orient (E.C.A.F.E.) au început vineri la Kabul. Regele Afganistanului, Mohammed Zahir Khan Șah, a adresat participanților un mesaj de salut.Cu ocazia ședinței inaugurale, mai mulți vorbitori au abordat probleme ale cooperării economice dintre statele regiunii respective. Delegatul Pakistanului a deplîns absența de la lucrările comisiei a reprezentanților R.P. Chineze.

transmit:

La patru luni de la preluarea funcției de președinte al Columbiei, Misael Pastrana Borrero înfruntă prima criză serioasă în relațiile cu parlamentul : ambele camere legislative au convocat pe toți membrii cabinetului ministerial pentru a primi explicații cu privire la cheltuielile administrației publice. Ziarele au interpretat a- ceasta ca un act de represalii la refuzul guvernului de a autoriza majorarea subsidiilor parlamentarilor ; în realitate e un pretext pentru o nouă rundă a confruntării acute dintre guvern și parlament. Teoretic, guvernul posedă o majoritate comodă în Congres, însă disciplina parlamentară a fost încălcată încă din timpul campaniei electorale, cînd două fracțiuni dizidente ale conservatorilor au prezentat candidați proprii la președinție, continuînd de atunci să se situeze pe aceleași poziții rebele. La acest aspect se adaugă ponderea opoziției din A.N.A.P.O. (Mișcarea Națională Populară) și vehemența cu care acest partid atacă proiectele coaliției guvernamentale liberal-conserva- toare. A.N.A.P.O. utilizează intens în parlament tactica interpelărilor, cu care atinge concomitent două obiective : menține pe de o parte pe membrii guvernului într-o permanentă a- lertă, iar pe de altă parte face ca presa proguvernamentală (A.N.A.P.O. nu are ziare, nici posturi de radio) să se ocupe regulat de inițiativele opoziției. Cu prilejul diverselor interpelări, o serie de titulari de ministere au fost puși în situația incomodă de a nu putea respinge acuzațiile de malversațiuni în ce privește importante fonduri publice (inclusiv 20 milioane dolari în sectorul apărării). Interpelările izolate urmăresc să se constituie în piese pentru declanșarea unui atac masiv pe tema corupției în sferele administrației publice. Este tocmai ceea ce se încearcă în acest moment prin convocarea „in corpora" a cabinetului în fața puterii legislative. Rămîne de văzut ce consecințe va avea această confruntare. Deocamdată, puterea executivă a respins

cererea parlamentului ca dezbaterile să fie radiodifuzate, argumentînd că discursurile ar putea crea „neliniște publică", în condițiile în care se menține starea excepțională decretată în luna aprilie, în fața amenințării de lovitură din partea adep- ților lui Rojas Pinilla.In unele cercuri se afirmă că președintele ar intenționa să a- nihileze sfidarea parlamentară prin decretarea unei „stări de urgență economică", ceea ce ar face ca proiectele din sfera economiei și finanțelor să nu mai aibă nevoie de sancțiunea parlamentului.

zenta unica opțiune din afara frontului liberalilor și conservatorilor, reușind astfel să devină un centru de gravitate a nemulțumirilor acumulate. Surpriza avansului lui Pinilla a dat un caracter urgent întrebării : la ce se pot aștepta liberalii și conservatorii în 1974, cind pactul expiră ?In timp ce strategii liberali și conservatori meditează la e- laborarea unor soluții pentru a evita pierderea controlului politic, multiple probleme își așteaptă rezolvarea — între care două se detașează cu deosebire prin gravitatea lor :

COLUMBIA CONFRUNTARE
INTRE GUVERN SI PARLAMENT

J

CORESPONDENȚA DE LA V. OROS

Administrația președintelui Pastrana Borrero reprezintă ultima etapă a coaliției liberal- conservatoare, consfințită prin- tr-un pact care, de peste un deceniu, asigură alternarea la președinție a celor două partide și împărțirea între ele a principalelor funcții publice din toate sectoarele Acest monopol al puterii a fost sfidat de exdicta- torul Rojas Pinilla, care, lansîn- du-și candidatura la ultimele a- legeri prezidențiale, a produs o veritabilă surpriză, fiind foarte aproape de a cîștiga cursa. A- ceasta, nu din pricina virtuților personale sau ale partidului său, A.N.A.P.O., ci fiindcă repre-

nivelul șomajului și situația din agricultură. în acest an, șomajul în Columbia a atins cifra record de 13,9 la sută ; după date oficiale numărul total al celor care nu au de lucru este de 600 000 în momentul de față, iar previziunile pentru 1972 indică 15,3 la sută, cu o circumstanță agravantă — 70 la sută din șomeri vor avea sub 30 de ani. Ca prim pas, pentru o eventuală remediere ă situației, președintele Pastrana a numit încă de la 15 august o comisie însărcinată cu studierea posibilităților de îndreptare a situației, fără insă ca pînă acum să se fi întreprins ceva concret.

In agricultură lucrurile nu stau mai puțin grav. Cu toate că din 1964 se află în curs de aplicare o reformă agrară, pînă acum au fost împroprietăriți doar 182 000 de țărani, dintr-un total de peste zece milioane. Menținerea acestui ritm ar însemna ca definitivarea reformei să dureze... încă cel puțin 324 de ani de acum înainte. în agricultură se etalează grave inechități sociale : trei la sută din proprietari stăpînesc 40 la sută din venitul național. Exproprierea pămînturilor se face lent, nu numai din pricina rezistenței deschise a latifundiarilor, ci și din cauza unul viciu congenital al legii de reformă agrară, întocmită, de altfel, sub privirea atentă a latifundiarilor, care domină parlamentul fie direct, fie prin interpuși. întrucît, conform legii, evaluarea e făcută după prețul pieței, guvernul nu prea are cu ce plăti terenurile expropriate, pe care a- poi „împroprietăriții" trebuie să le cumpere, pe credit, tot la prețul pieței. Cum majoritatea țăranilor nu au bani și deci nici acces la credit, nu pot deveni proprietari.Sferele oficiale recunosc că o schimbare în acest sector trebuie să aibă caracter prioritar, dat fiind că imobilismul agriculturii determină imobilismul economiei în genere.Desigur, problematica econo- mico-socială a Columbiei include multe alte aspecte, între care dezechilibrul financiar cronic, procesul de „înghițire" a întreprinderilor naționale de către capitalul străin, nivelul datoriei externe, procentul a- nalfabetismului și mortalității „explozia urbană" (cauzată atit de sporul înalt de creștere demografică, cit și de exodul rural) etc. Intr-o măsură sau alta, aceste probleme au fost abordate de actualul președinte în cursul campaniei electorale, întîrzie, deocamdată, măsurile practice în vederea soluționării lor.

0 delegație guvernamen
tală a R.A.U. la Moscova. După cum anunță agenția TASS, la 20 decembrie, la Moscova sosește delegația de partid și guvernamentală a R.A.U., condusă de Aii Sabri, vicepreședinte al R.A.U., membru al Comitetului Executiv Suprem al C.C. al Uniunii Socialiste Arabe.

Jonos Kadar, Prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., l-a primit vineri pe Carlos Rafael Rodriguez, membru al Secretariatului C.C. al P.C. din Cuba, ministru în Guvernul Revoluționar al Republicii Cuba, care se află într-o vizită în R. P. Ungară, anunță agenția M.T.I. Cu acest prilej a avut loc un schimb de păreri, care a decurs într-o atmosferă cordială, prietenească.
Primul ministru al Marii 

Britanii, Eciward Heath, și-a încheiat vizita oficială de două zile în Statele Unite. în cadrul unei conferințe de presă organizate vineri la ambasada britanică din Washington, premierul Heath a declarat că în cursul convorbirilor purtate cu președintele S.U.A. au fost abordate principalele aspecte ale situației internaționale. Referindu-se la problema Orientului Apropiat. Edward Heath și-a exprimat convingerea că negocierile de pace, sub auspiciile lui Gunnar Jarring, vor putea reîncepe în curînd.

Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, a primit la Pekin delegația guvernamentală maliană, condusă de căpitanul Charles Semba Sissoko, membru al Comitetului militar al eliberării naționale din Republica Mali, ministru al afacerilor externe și al cooperării. Cu acest prilej, informează agenția China Nouă, premierul Ciu En-lai a purtat o convorbire prietenească cu membrii delegației maliene.
La poligonul din Nevada 

a fost efectuată vineri o ex
plozie nucleară subterană, a anunțat Comisia pentru energie atomică a Statelor Unite. Se precizează că în urma exploziei, în zonele din apropiere, au fost depistate emanații radioactive. Peste 600 de membri ai Comisiei pentru energie atomică care se găseau la centrul de experiențe au fost evacuați datorită acestor emanații. Este al doilea accident de acest gen care s-a produs în această săptămină la acest poligon din Nevada.

Regele Marocului, Hassan 
al II-lea, l-a primit pe mi
nistrul afacerilor externe al 
Franței, Maurice Schumann, care se află într-o vizită oficială la Rabat. La sfîrșitul întrevederii, șeful diplomației franceze a declarat că în centrul convorbirilor purtate cu suvera-

Angiia. Peste 10 000 de persoane au manifestat la Liverpool împotriva le
gislației antisindicale

nul marocan s-a aflat cooperarea pe multiple planuri dintre Maroc șl Franța.
Președintele Skupștinel 

Federale a R. S. F. Iugosla
via, Milentie Popovici, l-a primit pe Gerhard Schroder, președintele Comisiei de politică externă a Bun- destagului R. F. a Germaniei, care se află într-o vizită în Iugoslavia. în cadrul convorbirii, informează agenția Taniug, oaspetele vest-german s-a interesat de unele aspecte ale sistemului social-economic din Iugoslavia.

La Moscova a avut loc o 
conferință la nivel ministe
rial la care au participat reprezentanți ai Danemarcei, Islandei, Norvegiei, Suediei și U.R.S.S., pentru discutarea problemelor legate de reglementarea pescuitului în zona de nord- est a Oceanului Atlantic.

Protocolul celei de-a 12-a 
sesiuni a Comitetului po- 
lono-iugoslav de colabora
re economică * fost semnat 1» Belgrad. în timpul lucrărilor comitetului, informează agenția P.A.P., a fost examinată evoluția colaborării economice și tehnico-științifice bilaterale în perioada care a precedat sesiunea și au fost trasate coordonatele acestei colaborări în viitor. Părțile au constatat creșterea schimburilor de mărfuri, a căror valoare s-a ridicat în 1970 la aproximativ 125 milioane dolari.

Ministrul de externe al 
Italiei, Aldo Moro, care a întreprins o vizită oficială în Anglia, a avut convorbiri cu colegul său britanic, Alec Douglas-Home. Problema securității europene și situația din Orientul Apropiat au constituit principalele teme ale convorbirilor dintre cei doi miniștri.

La Moscova șf_a Inchaiat lucrările sesiunea Comisiei interguver- namentale pentru colaborare econo-. mică și tehnico-științifică dintre U.R.S.S. și R.D.G. în legătură cu aceasta. Nikolai Tihonov și Gerhard Schiirer, vicepreședinți ai consiliilor de miniștri din cele două țări, au semnat un protocol care prevede, între altele, o sporire de aproximativ două ori, în următorii cinci ani, a schimbului reciproc de mașini și instalații.
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