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ÎN ACESTE ULTIME ZILE ALE ANULUI

Să îmbogățim bilanțul realizărilor
să asigurăm o bază trainică
producției din anul 1971!

AMBASADORU REPUBLICII NIGERPreședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit vineri, 25 decembrie 1970, pe Ibra Kabo, care și-a prezentat
Pe șantierul 

sistemului
hidroenergetic 
de pe Someș

scrisorile de acreditare ca ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Niger în țara noastră. (Cuvîntările rostite, în pag. a Vll-a),
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JUDEȚELE RAPORTEAZĂ
REZULTATELE

UNUI AN DE MUNCA
Telegrame adresate C.C. al P.C.R.,

tovarășului Nicolae Ceaușescu

Oamenii industria Alba, sub organelor țiilor de partid, au îndeplinit planul anual la producția globală și producția marfă vîn- dută și încasată la 25 decembrie. îndeplinirea înainte de termen a planului creează posibilitatea ca județului să suplimentar, finele anului, în valoare de 70 milioane lei.In telegrama adresată cu acest prilej Comitetului Partidului Român,Nicolae Ceaușescu, de către comitetul județean de partid se arată : „Aplicind în viață prețioasele indicații, de o înaltă valoa-

muncii din județului Îndrumarea și organiza-

industria realizeze pînă ia produse aproape
Central al Comunist tovarășului

Cu satisfacția datoriei împlinite, se spune în telegrama adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, de

ALBAre teoretică și practică, date de dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a guvernului din noiembrie a. c. și în recenta plenară a C.C. al P.C.R., vom mobiliza întregul potențial, toate resursele umane și materiale pentru îmbunătățirea prevederilor planului pe perioada 1971—1975. Vom urmări îmbunătățirea parametrilor tehnico-tuncționali ai produselor, vom pune un accent deosebit pe reproieetarea și modernizarea mașinilor- unelte pentru prelucrarea metalelor, pe diversificarea producției și îmbunătățirea calității acesteia, pe

creșterea productivității muncii, reducerea cheltuielilor de producție și mărirea beneficiilor, pentru sporirea eficienței întregii activități economice din județ.încredințăm conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, stimate tovarășe Nicolae" Ceaușescu, se spune în încheierea telegramei, că vom depune eforturi susținute pentru îmbunătățirea și perfecționarea continuă a activității de partid în vederea indeplinirii și depășirii sarcinilor ce ne revin în primul an al noului cincinal, con- știenți fiind că aceasta va contribui la ridicarea bunăstării poporului nostru, la înflorirea României socialiste.
BACĂU

Biroul Comitetului județean de partid Bacău, oamenii muncii din întreprinderile industriale ale județului raportează că, la data de 25 decembrie 1970,
au îndeplinit sarcinile planului pe 1970 la producția globală și marfă. Pînă la sfîrșitul acestui an se va putea(Continuare în pag. a III-a)
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Piesele de schimb pentru
industria ușoară

ÎMBUNĂTĂȚIREA situației depinde în mare măsură 
DE URGENTAREA CONTRACTĂRII LOR Șl ORGANIZAREA 

JUDICIOASĂ A PRODUCȚIEI

Nu o dată problema pieselor de schimb a făcut obiectul dezbaterilor in ședințele comitetelor de direcție și consiliilor de administrație ale întreprinderilor și combinatelor din industria ușoară, chiar în colegiul ministerului ; nu o dată s-au elabora' planuri de măsuri pentru grăbirea asimilării în fabricație a unor asemenea piese in atelierele mecanice și in unitățile de specialitate. Totuși. problema rămine in continuare deschisă, intrueît soluțiile aplicate sînt insuficiente, iar altele, destul de promițătoare cînd au fost ’r.i- țiate, nu au urmat un curs ndrmal pentru finalizarea practică ; și azi. in diferite unități timpii de staționare a utilajelor sînt ridicați din cauză că anumite piese sînt asigurate cu mari intirzieri.Ne oprim din nou asupra acestei chestiuni din considerentul că, pentru 1971, s-a estimat că unitățile industriei ușoare vor avea nevoie do un volum de piese în valoare de 381 milioane lei. dar garanția certă pentru livrarea loi- — ne referim la perfectarea contractelor cu întreprinderile furnizoare și la pregătirea fabricației pieselor de schimb — nu există insă pentru intregul necesar Mai întîi, o precizare : aproape două treimi din piesele de schimb solicitate de . combinatele industriei ușoare pentru 1971 se vor produce in întreprinderile» „Metalul roșu" din Cluj, „Tchnometal" din București. „Nicovala” din Sighișoara și întreprinderea de utilaje din Tg. Mureș, unități componente ale Centralei industriale de articole casnice, u- tilaje și piese de schimb din Ministerul Industriei Ușoare. O altă parte se asigură de către Înseși eombina-
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tele și întreprinderile din această ramură, iar ceva mai puțin de 10 Ia sută din necesar, de uzine ale industriei construcțiilor de mașini.Pentru început, să ne referim la stadiul încheierii contractelor pentru piesele de schimb furnizate de u- nitățile centralei industriale de specialitate a Ministerului Industriei U- șoare. Contractele de livrare intre a- cestea și combinate trebuiau încheiate integral pînă la 1 noiembrie a. c.■ Cum stau lucrurile, in această privință ? - 1-ăni întrebat pe ing Gheorghe Vlâduț, șeful serviciului coordonare piese de schimb al centralei— întreprinderile noastre mai au de perfectat cu combinatele contracte insumind circa 20 la sută din valoarea totală a livrărilor noastre de piese de schimb din 1971 — a precizat interlocutorul. Este insă vorba . de simple formalități, intrueît unitățile furnizoare din centrală au firmat beneficiarilor, acceptarea turor comenzilor.Chiar dacă „in mare" așa se,, zintă situația, in amănunt lucrurile nu stau prea bine. în cele trei mari combinate în care ne-am oprit Îndeaproape cu investigațiile noastre — Combinatul de bumbac nr 1 din Capitală. Combinatul textil din Iași și Combinatul de pielărie și încălțăminte. din Sibiu — încheierea contractelor economice cu întreprinderile centralei sus^amintite se află încă în- tr-o fază incipientă. Combinatul de bumbac nr. 1 din Capitală, bunăoară, a comunicat furnizorilor necesarul de piese de schimb pentru 1971 pe fiecare poziție incă din luna iulie 1970 ; totuși, nu a primit încă confirmarea comenzilor pentru aproape jumătate din acest necesar. Piese de schimb în valoare de circa 1 milion lei, de a căror procurare din timp depinde realizarea in fabricile combinatului a unei producții de multe milioane de metri pătrați de țesături, se află astfel sub semnul incertitudinii. La Combinatul textil din Iași și la cel de pielărie și încălțăminte din Sibiu, deși. în general, situația este mai bună, sînt totuși numeroase poziții de piese de schimb a căror fabricație nu a fost nici măcar avizată de către furnizori, darmite contractată La combinatul textil din Iași, spre exemplu, se află in această situație zeci de pie-
Dan POPESCU, Manole 
CORCACI, Nicolae BRU- 
JAN

con- tu-pre-

(Continuare în pag. a III-a)

nisterului Comerțului Interior ne-a oferit imaginea concretă a rezultatelor unor eforturi susținute pentru îndeplinirea măsurilor preconizate. Cîteva date referitoare la situația din luna decembrie sînt concludente. In această lună cut — valoarea ția populației a întreprinderilor tente în comerț
— comparativ cu decembrie anul tre- produselor alimentare puse la dispozi- fost cu 15 la sută mai mare ; livrările industriei alimentare și stocurile exis- ______... ________ r au permis ca magazinele să fie aprovizionate in cantități sporite cu 24 ta sută la pîine, 38 la sută — făină. 6 la sută — carne, U la sută — preparate de carne, 10 la sută — slănină si untură, 19 la sută — ulei. 27 la sută — unt, 20 Ia sută — ouă, 84 la sută — cartofi etc. Aceste sporuri Însemnate, față de ultima lună a anului trecut, au fost posibile datorită livrării unor cantități in plus chiar față de planul inițial. Astfel, s-au suplimentat cantitățile prevăzute, cu 1 000 tone carne, 21 500 tone făină, 500 tone unt, peste 6 milioane ouă. 10 000 tone cartofi etc.Măsurile întreprinse pentru mobilizarea resurselor de aprovizionare existente au fost completate prin contractarea unor cantități mai mari de produse alimentare exotice. Unitățile comerciale au fost aprovizionate cu aproape 4 000 tone mai multe portocale decit in decembrie ’69 : s-au pus in vînzare de aproape trei ori mai multe lămîi și de 7 ori mai multe măsline. în

ouă, 100 tone ulei, 50 tone untură ; la Harghita — 40 tone carne, 45 tone preparate de carne ; la Caraș-Seve- rin — 350 tone făină, 30 tone brinzeturi etc.Desigur, asemenea exemple atestă prezenta In magazine a unor cantități îndestulătoare de marfă. Cum va decurge aprovizionarea in continuare ? Datele care ne-au fost puse ta dispoziție arată că in primul trimestru al anului viilor, comparativ cu aceeași perioadă a anului 1970. desfacerile vor reprezenta, la pîine — 108 la sută : la paste făinoase — 112 la sută ; la carne —105 la sută : la preparate de carne — 112 la sută : la ulei — 109 la sută : la ouă — 122 la sută : la legume — 136 la sută : la cartofi — 124 la sută ; la făină și mălai — 114 la sută : la orez — 250 la sută. In depozite se află deja de patru ori mai mult pește congelat, cu 10 la sută mai mult orez, eu 40 la sută — ouă, cu 50 la sută — conserve de carne, cu 25 la sută — conserve de legume etc. Aceste stocuri cit și livrările viitoare ale furnizorilor constituie premise sigure ale creșterii volumului de marfă ce va fi pus la dispoziția populației in trimestrul I al primului an al cincinalului.Datele statistice prezentate de Ministerul Comerțului Interior permit să se aprecieze că sînt asigurate condiții depline pentru ca. in continuare, la toate categoriile de produse, cererea curentă a populației să fie bine satisfăcută.
ÎN PAGINA A ll-A CITIȚI RAIDUL-ANCHETĂ REA
LIZAT DE REPORTERII NOȘTRI ÎN MAGAZINELE 

BUCURESTENE

Construcția sistemului hidroenergetic Someș avansează în- tr-un ritm rapid. Barajul de greutate și barajul deversor de la Gilău au și fost terminate, iar apele Someșului Mic au fost deviate. La Tarnița, pe Someșul Cald, s-a străpuns galeria de deviere metri unde peste sistemului hidroenergetic de la porțile Munților Apuseni au mai încheiat și alte lucrări importante. Au început lucrările de construcție a marelui baraj de la Fîntînele.

și s-au excavat peste 16 000 cubi de stîncă din locul se va turna barajul. Cei 3 000 de constructori ai
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• Reportaj pe glob

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a în- mînat, vineri dimineața, academicianului Henri Coandă, consilier cu rang de ministru Ia Consiliu] de Stat, ordinul „Meritul Științific" clasa I pentru înfăptuiri deosebite în domeniul științei și tehnicii, pentru contribuția remarcabilă a- dusă la dezvoltarea aeronauticii și mecanicii fluidelor, cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la realizarea și pilotarea primului avion cu reacție din lumeLa solemnitatea care a avut loc cu acest prilej, au luat parte tovarășii Emil Bodnaraș, Manea Mă- nescu și Vasile Vîlcu, vicepreședinți ai Consiliului de Stat, Mihai Marinescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Constantin Stă- tescu. secretarul Consiliului de Stat. Gheorghe Cioară președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice, Alexandru Boabă, ministrul petrolului, acad. Miron Nicole&cu, președintele Academiei, acad. Horia Hulubei, consilier cu rang de ministru la Consiliul de Stat, alți academicieni și oameni de știință.

Mulțumind pentru înalta distincție acordată, academicianul Henri Coandă a arătat că acest gest de prețuire se adresează nu numai lui ci și tuturor românilor care au contribuit la dezvoltarea științei românești la larga ei afirmare.Felicitînd pe sărbătorit, în numele Consiliului de Stat, pentru activitatea depusă în slujba științei și tehnicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a exprimat speranța că academicianul Henri Coandă, în colaborare cu alți oameni de știință din țara noastră, va contribui și în viitor la dezvoltarea, în condiții noi, a aviației românești.Conducătorii partidului și statului, celelalte personalități participante la solemnitate au felicitat cu căldură pe marele om de știință Henri Coandă, urîndu-i sănătate, viață îndelungată și noi succese în activitatea științifică, căreia i s-a consacrat cu pasiune.După solemnitate. tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat s-au întreținut cordial cu academicienii șl ceilalți oameni de știință prezenți la solemnitate. (Agerpres)

Energia și elanul tineretului 
sînt consacrate nobilei cauze

a progresului României socialiste
colocviu cu două milioane și sute de mii de participanți, ______ ar putea fi caracterizate adunările și conferințele de dare de seamă și alegeri ale organizațiilor U.T.C. Desfășurate la întrepătrunderea celor două cincinale, cînd întregul popor iși concentrează energiile spre a ridica pe o treaptă și mai înaltă activitatea din toate domeniile construcției socialiste, adunările și conferințele de a- legeri ale organizațiilor de tineret preced, totodată, un eveniment de mare importanță in viața tineretului : Congresul al IX-lea al U.T.C., care va avea loc între 18—22 februarie 1971. Stabilind direcțiile viitoare ale activității organizațiilor U.T.C., congresul se va înscrie ca un moment cu adinei rezonanțe in viața tineretului nostru, va conferi noi vaiori contribuției tinerei generații la înfăptuirea vastului program elaborat de partid pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.Un cplocviu cu două milioane și patru sute de mii de participanți, care a constituit o puternică expresie

Un patru astfel a dragostei de patrie și profundului atașament al tineretului față de politica partidului, față de orînduirea noastră socialistă, a conștiinței datoriei de a se înscrie cu întreaga sa capacitate in uriașul efort al poporului consacrat progresului României. O
însemnări prilejuite de conferințele 
organizațiilor județene ale Uniunii

Tineretului Comunist

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST AL UNIUNII SOVIETICE

PREZIDIULUI SOVIETULUI SUPREM AL UNIUNII 
REPUBLICILOR SOVIETICE SOCIALISTE

CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
REPUBLICILOR SOVIETICEDrag! tovarăși,Comitetul Central al Partidului Comunist

AL UNIUNII 
SOCIALISTEMOSCOVARomân, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri ale Republicii Socialiste România vă transmit profunde condoleanțe în legătură cu încetarea din viață a tovarășului Nikolai Svemik, vechi militant al mișcării revoluționare, conducător de seamă ai P.C.U.S. și al statului sovietic, luptător neobosit pentru cauza construirii socialismului și comunismului în U.R.S.S.Vă exprimăm dumneavoastră, popoarelor sovietice și familiei îndoliate sentimentele de sinceră compasiune din partea noastră și a poporului român

expresie a strădaniei tineretului de a se dovedi demn de înalta prețuire pe care i-o acordă partidul, de a răspunde prin muncă perseverentă, plină de abnegație, aprecierii făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu care arată că „în tot ce s-a înfăptuit în acești ani in România, sub conducerea partidului comunist, este încorporată și munca generațiilor tinere”.Contextul deosebit de dinamic și fertil în care au avut loc actualele adunări și conferințe de alegeri ale organizațiilor U.T.C. conferă acestora semnificații bogate, înscriin- du-le ca un prilej de fructuos bilanț și, în același timp, de investigare a căilor și mijloacelor de perfecționare necontenită a activității» în scopul mobilizării milioanelor de tineri la înfăptuirea sarcinilor stabilite de cel de-al X-lea Congres al partidului. Ca o notă distinctă, conferințele organizațiilor județene au dezbătut, totodată, prevederile proiectului de Statut al U.T.C., care va fi supus aprobării viitorului congres.Dacă ar fi să relevăm o dominantă a desfășurării adunărilor și conferințelor de alegeri ale organizațiilor U.T.C., s-ar impune, dintru început, ideea responsabilității și angajării. Responsabilitate și angajare abordate în mod concret, raportate, pretutindeni, ta realitățile locului de muncă, la sarcinile actuale. De aceea. în mod firesc, dările de seamă, dezbaterile, programele de activitate adoptate au pus în centrul lor, cu combativitate și răspundere, blcmele majore ale participării retului la îndeplinirea, la un nivel calitativ, a sarcinilor de ducție în perspectiva viitoruluicinai, stimularea interesului, a pasiunii pentru o temeinică pregătire profesională și politică, pentru formarea unui profil politico-moral potrivit idealurilor orînduirii noastre socialiste. In felul acesta, concluzia care se desprinde cu claritate este că, prin rezultatele obținute în realizarea prevederilor hotărîrii plenarei C.C. al P.C.R. din 29 noiembrie—1 decembrie 1967 privind îmbunătățirea muncii educative în rîn- dul tineretului, a obiectivelor stabilite de cel de-al X-lea Congres al partidului, organizațiile U.T.C., conduse și Îndrumate de organizațiile
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SOCIALISTE ROMÂNIA

de partid, și-au sporit capacitatea de educare și influențare, și-au diversificat mijloacele, metodele, formele de a se adresa masei tinerilor. S-a dobîndit astfel — și adunările și conferințele de alegeri au evidențiat-o în bună măsură — o bogată experiență politică și organizatorică ce se reflectă în participarea tinerilor la eforturile de perfecționare a activității în toate domeniile social- economice, în a- portul lor pe șantierele patriei, în contribuția memorabilă la lupta eroică din primă- împotriva stihiilorvara acestui an dezlănțuite ale naturii, în realizările mai bune în întreprinderi, pe ogoare, în școli și facultăți, în institutele de cercetare științifică etc.Partidul, orînduirea socialistă au creat tinerei generații condiții minunate pentru a se pregăti, pentru a-și aduce contribuția la progresul general al țării. Peste 4 milioane de tineri cuprinși în școlile de toate gradele ; numărul studenților este de cinci ori și jumătate mai mare decit în 1938, din care aproape două treimi beneficiază de burse, considerabil mărite in ultimii ani ; asigurarea condițiilor corespunzătoare de muncă — în continuă amplificare în viitorul cincinal prin creșterea cu aproximativ 1 100 000 a numărului de salariați, din care cea mai mare parte vor fi tineri ; o bogată paletă de mijloace destinate calificării. perfecționării profesionale — iată numai cîteva din reperele semnificative ale vieții și muncii tineretului. Este o generație responsabilă, o generație care crește înconjurată de grija și sprijinul întregii societăți, o generație căreia îi sînt larg deschise căile afirmării plenare în toate domeniile vieții sociale.Viitoarea etapă în activitatea tineretului iși află punctul de plecare aici, în dezvoltarea experienței do- bindite. astfel ca. așa cum au muite adunări și conferințe legeri, organizațiile " ~concentreze în plan superior, nate formării educație prin muncă, să cultive la tineri pasiunea pentru învățătură, dragostea pentru meseria aleasă, respectul și prețuirea față de făuritorii bunurilor materiale și spirituale. Reprezintă, astfel, o datorie de cinste pentru fiecare organizație U.T.C. să sădească la membrii săi un adevărat cult al muncii, conștiința că numai prin munci harnică, plină de abnegație, slujesc cu adevărat patria socialistă.Un deosebit de fertil cîmp de activitate au organizațiile U.T.C. în a ajuta tinerii să se califice, să-și per-

U.T.C.continuare, preocupările tineretului i muncă și
i relevat • de a- să-șl Si pe desti- printr-o pentru

Platon FARDAU

(Continuare în pag. a IV-a)



PAGINA 2 SC1NTEIA — sîmbătă 26 decembrie 1970

ÎN ACESTE ZILE,

PRIN MAGAZINELE 
CAPITALEI

O plimbare, in aceste zile, prin Capitală oferă deopotrivă priveliști tradiționale și inedite. Seara, cu deosebire, marele oraș arată într-un fel nou : "pregătirile pentru sărbătorile de iarnă i-au adus un plus de frumusețe. Explozia de lumini și de culori, de pe marile bulevarde, te introduce în atmosfera acestor zile de sfîrșit de an. punct de joncțiune a două planuri cincinale, unul realizat la cota maximă prin strădania întregului popor, altul prefigurîndu-se. reîm- prospătind optimismul general.Pe bulevardul Bâlcescu. cunoscută arteră comercială, trec in ambele sensuri 50 de cetățeni pe secundă. Duc sacoșe pline, transportă spre furgonete aparate de radio și televizoare. în fiecare dintre aceste ultime zile ale anului ’70. magazinele desfac un volum de mărfuri de două sau chiar de trei ori mai mare decît într-o zi obișnuită. Constatăm cu plăcere că în magazinele alimentare mari, cu autoservire („Bitolia", „U- „nic“, „Complex-Drumul Taberei* etc.) sînt suficiente puține minute pentru cumpărarea mărfurilor necesare. Pe trotuare se dau de-a dura, din autocamioane, butoaie cu vinuri și alte... stimulente, care dispar în damigenele pregătite din timp.Se apropie Revelionul... Cum îl în- tîmpină, ce au pregătit organizatorii rețelei comerciale ? Tovarășul Toma Albuleț, directorul Direcției generale comerciale a Capitalei, ne prezintă date concludente : „Necesarul do marfă pentru luna decembrie și sărbători a fost analizat cu furnizorii, cu toți factorii de răspundere. încă de la începutul lunii noiembrie. Rezultatul discuțiilor ? Suplimentarea planului de aprovizionare și desfacere cu : 400 tone brinzeturi. 2 000 tone piine, 5 milioane ouă, 500 tone carne, 1 300 tone făină. 100 vagoane de vin, 2 500 tone portocale. 500 tone măsline etc. Aceste suplimentări au făcut ca fondul de marfă pus Ia dispoziția consumatorilor să fie mai mare. In această lună, față de aceeași perioadă a anului trecut, cu 91 7 Ia sută la făină. 55 la sută brinzeturi. 14.3 la sută preparate de carne. 40 la sută carne. 15.7 la sută ulei, 40.7 la sută ouă. 87.9 la sută portocale, 107.6 la sută pește etc.*Din lunga listă prezentată de tovarășul director, am mai retinut că vor fi desfăcute, în aceste zile, importante cantități de produse tradiționale : cîrnați afumați și proaspeți de porc. tobă, caltaboși, piftie, friptură de porc la tavă.Ne-am propus să vedem cum arată magazinele, cum se materializează cifrele statistice in mărfuri, în rafturile unităților comerciale, adică să luăm pulsul" activității comerciale in prag de sărbători. Ne aflam ieri seara in cunoscutul cartier bucureștean Drumul Taberei. Ne-am oprit o clipă la „Orizont* — unul din marile complexe comerciale ale Capitalei.Pe tejghele și în vitrinele frigorifice se rînduiau, într-un sortiment variat, mezeluri și produse de carne : lebăr, tobă, șuncă, salam, cîrnați oltenești și „trandafiri", mușchiuieț afumat, zeci de sortimente, inclusiv jambonul afumat, gustos, aflat la mare căutare. Practic vorbind, nu lipsea nici un sortiment din mezelurile cunoscute. Pe măsură ce marfa trecea in sacoșele cumpărătorilor, vînzăto- rii aduceau alta, din magazia de mină. Mașinile sînt trimise, din vreme, la depozit, pentru reîmprospătarea stocurilor.— Problema care ne preocupă — spune șeful unității — este cum să organizăm o servire mal rapidă ; mărfuri sint destule.Spre convingere, ne invită tn depozitul magazinului. Și acolo, la „umbra" stivelor de mărfuri, am continuat discuția, tn timp ce vinzătorii

ambalau și preambalau, într-un zor propriu zilelor de stradă, vitrinele mult gust, făcînd magazinului. Ni originală o idee a acest sector al Capitalei : pentru a economisi timpul cumpărătorilor, au amenajat în vitrine mari expoziții de marfă. La cofetăria complexului, de pildă, erau expuse sute de sortimente : un mic imperiu al dulciurilor.Magazinul alimentar cu autoservire e „lipit" de cofetărie. Strecurîndu-se cu abilitate printre cumpărători, vin- zătoare în halate albastre reîncarcă la iuțeală gondolele cu produse pre- ambalate, aflate la îndemîna cetățeanului : zahăr tos și cubic, orez, făină, mălai, griș... Marin Frîncu, directorul complexului, și Sfelian Be- riciu, șef de magazin, ne dau cîteva date despre pregătirile făcute pentru aprovizionarea populației din acest mare cartier. „De fapt — spune directorul — avem tot ce se cere. Firește, pentru vitrină am ales din depozite mărfurile cele mai solicitate pentru sărbătorile care se apropie".— Afluența cumpărătorilor, normală pentru aceste zile — ne informează șeful magazinului — ne-a determinat să luăm unele măsuri organizatorice : un grafic rațional de a- provizionare ; am prelungit programul de lucru ; ne ducem direct în depozite și comandăm la fața locului produsele necesare. Ca rezultat, în decembrie am avut cantități de niarfă de două ori mal mari decît în lunile anterioare......De la Romană și pînă dincolo de Magistrala Nord-Sud, pe bulevardul Muncii, spre zona industrială a uzinelor „23 August", pretutindeni vezi . reapărînd un detaliu simbolic : pomul de iarnă. Mii de brazi, aduși din pepiniere montane, împodobesc colțuri de cameră.De-ar fi nins 1... Zăpada ar fi pus mai bine în valoare străduințele celor ce fac acum ultimele lucrări, de finisare, la „Orășelul copiilor" din Obor, acolo unde-i știm locul de ani și ani. Un brad imens, de vreo 30 de metri, adus cu rădăcină cu tot din pădurile carpatine, este înveșmîntat pe îndelete. De jur împrejur, cabane și chioșcuri cu jucării și dulciuri, platforme cu jocuri distractive, construcții lilipute reprezentînd scene din basmele copilăriei.Forfota neîntreruptă, iluminatul multicolor dau marelui oraș un aer festiv. La cofetăria „Scala" se descarcă un autocamion cu cozonaci, împrejurimile sînt inundate de miresme ademenitoare. Intrăm în marele magazin alimentar „Unic".— Cumpărătorii sint «trași de varietatea mărfurilor ; cred că avem pe puțin 5 mii de sortimente — apreciază responsabilul. Vindem zilnic 2 000 kg de carne și preparate din carne, mii de sticle cu diferite băuturi, mii de prăjituri și cozonaci. Sînt mult căutate legumele conservate prin frig șl preparatele culinare de la „Gospodina". Vindem zilnic tone de fasole verde, mazăre, tocană sîrbească. sărmăluțe, roșii cu carne, ardei um- pluți, vinete....Complexul comercial din strada Mărășești 42. însoțiți de tovarășul C. Vlad, directorul O.C.L. Alimentara din sectorul 5, trecem pragul magazinelor : la autoservire, carne, lactate, mezeluri, brinzeturi ; la „gospodina" întîlnim aceeași afluență de consumatori, specifică momentelor dinaintea sărbătorilor, aceeași bună aprovizionare. în vederea satisfacerii volumului sporit al cererilor populației, s-au luat măsuri pentru folosirea intensivă a spațiilor comerciale, crearea unor noi raioane, extinderea vînzării produselor pre- ambalate. „La autoservire, valoarea

mare dever. Spre sint aranjate cu o bună reclamă s-a părut foarte comercianților din
conservelor de carne, legume și pește, a uleiului, făinel și băuturilor, a altor numeroase articole de băcănie vindute numai în cursul zilei de ieri a însumat peste 60 000 lei. S-au vîndut mărfuri mai mult cu aproape 10 000 lei decît în ziua precedentă — na mărturisește responsabilul. Ion Neagu. Cifra în sine poate să nu spună prea multe ; aș mai adăuga că ea înseamnă satisfacerea integrală — de Ia ora deschiderii și pînă la aceea a închiderii — a cerințelor clienților noștri".Vizităm șl alte magazine din raza de activitate a acestei organizații comerciale. Peste tot, pe Magistrala Nord-Sud, în piața „Coșbuc", în cartierele Berceni. Giurgiului și Pieptănari, magazinele oferă — într-un cadru sărbătoresc — cantități îndestulătoare de marfă, începind de la cele maj obișnuite conserve de încheind cu specialitățile lapte și brinzeturi.— Să știți — ne spune C. Vlad ...................... ........in cartierele sectorului nostru sint în această lună cu 23,5 la sută mai mari decît lună torul anul proapc 200 portocale, cu 37 tone preparate de carne, cu 40 de tone măsline etc. De

legume și de carne,directorul că vinzările preliminateanul trecut. Astfel, in această oferim5 maitrecut consumatorilor din sec- mull decit în decembrie cu 167 tone făină, cu a- tone carne, cu 40 tone

asemenea, finind seama că, în preajma sărbătorilor, a momentului în care se organizează mese festive, consumul crește, am sporit aprovizionările față de lunile precedente. Fajă de noiembrie, de pildă, oferim nțjj mult cu 55,5 la sută produse zaharoase, cu 62,2 la sută carne, cu 82,1 la sută făină, cu 61,1 la sută viD etc. Știm, însă, că o aprovizionare masivă nu poate satisface, ea singură, in mod corespunzător, cererea de mărfuri a populației ; am fost preocupați, in ultimul timp, de îmbunătățirea organizării desfacerii. Avem în permanență un merceolog de serviciu, care intervine operativ, la orice oră, oriunde se dereglează ceva in mecanismul aprovizionării ;membru al comitetului de direcție răspunde de modul cum se desfășoară activitatea ; el controlează zilnic mai multe magazine.Sîntem din nou în stradă. Pretutindeni, circulă autocamioane și autodube, Încărcate cu cele mai felurite mărfuri, de la baze șl depozite, spre unitățile comerciale ale Capitalei.Se apropie Revelionul...

fiecare

Gheorghe GRAURE

Noi construcții pe litoral
Trustul șantierelor de con

strucții turistice — Litoral a 
pus în acest an la dispoziția 
beneficiarilor hoteluri, căsuțe 
șt campinguri cu aproape 
10 000 de locuri, restaurante 
cu circa 9 000 de locuri, spații 
comerciale cu o suprafață de 
3 400 mp, două baruri de 
noapte, opt terenuri de sport, 
un teatru de vară și alte o- 
biective turistice. Toate aces
te obiective au fost predate

înainte de termen, urmînd ca 
pînă la sfîrșitul anului să rea
lizeze lucrări suplimentare 
care vor depăși 7 milioane 
lei. Sint de altfel "începute de 
pe acum o serie de construc
ții din planul pe 1971. Au fost 
stabilite măsuri ca lucrul pe 
șantiere să se desfășoare tn 
ritm susținut și pe timpul 
iernii.

(Agerpres)

Al doilea cargou maritim 
construit la ConstanțaCONSTANȚA (corespondentul „Scînteii", Radu Apostol).Din portul Constanța a plecat In prima cursă de probe pe mare cel de-al doilea cargou maritim, construit la șantierul naval din localitate. Față de prima navă de acest fel, durata de execuție a noului cargou a fost redusă cu 6 luni. El are o capacitate de 1920 tdw și este

destinat transportului de material lemnos și al mărfurilor generale. Dispune de un motor de 1560 CP și de aparatură de navigație și dotări speciale care ii permite să navigheze în condițiile apelor nordice.în prezent, alte trei cargouri asemănătoare se află intr-un stadiu avansat de construcție pe șantier.

încă de la mijlocul lunii octombrie, harnicul colectiv de muncitori, ingineri și tehnicieni de la Uzina de produse sodice din Govora, județul Vîl- cea, a raportat îndeplinirea cu succes a angajamentelor pe care și le-a asumat în întrecerea socialistă pe anul 1970. Aceasta a făcut ca în ultimele două luni, chimiștii din Govora să cantități plan. A calitateaîn prezent, din Govora se expediază spre numeroșii săi beneficiari din țară și de peste hotare numai sodă calcinată de calitate extra (99 la sută) și calitate superioară (98,8 la sută), precum și sodă caustică de înaltă calitate. Acestor două produse de bază li se adaugă importante cantități

realizeze importante de produse peste crescut, concomitent, produselor.

de silicat de sodiu — (alcalin, lichid și solid — neutral).Pentru ca produsele sale să fie cit mai competitive pe piața internă și externă, pentru ca mașinile, instalațiile și utilajele pe care le are în dotare să funcționeze cu maximă eficiență, colectivul Uzinei de produse sodice din Govora se preocupă permanent de ridicarea și perfecționarea calificării tuturor membrilor săi. Numai în acest an, în cursurile de ridicare a calificării au fost cuprinși 700 de muncitori, dintre care aproape jumătate își însușesc tainele meseriei de operator chimist și laborant. Intrînd într-o nouă etapă de dezvoltare, Uzina de produse sodice din Govora își va spori, în viitorul cincinal, nu numai producția, ci și numărul beneficiarilor care-i apreciază și-i solicită produsele.

în aceste zile, din preajma Anului Nou, magazinele alimentare se aflâ — mai mult ca oricînd — in centrul atenjiei generale

Peste cinci ani
intr-o comună gălățeană
Comuna Băleni deține — prima, in județul Galați — un proiect aprobat privind realizarea centrului său civic. Evenimentul s-a produs in ziua de 21 decembrie a.c., cind biroul permanent al comitetului executiv al consiliului popular județean, împreună cu comitetul executiv al consiliului popular comunal, au discutat a- mănunțit, la fata locului, toate detaliile proiectului. stabilind ultimele retușuri și modalitățile practice de realizare a lui, începind chiar de a- nul viitor.După cum se știe — finind seama de faptul că circa 60 la sută din totalul populației locuiește în mediul rural și că, pentru progresul social general, dezvoltarea armonioasă a comunelor și satelor, înflorirea vieții economice și social-politice a acestora este de o mare Importanță — Conferința Națională a partidului, din decembrie 1967, a stabilit ca, în perspectivă, comunele să se dezvolte ca unități administrative puternice, capabile să asigure cadrul corespunzător pentru valorificarea intensă a resurselor materiale și umane din mediul rural. Atingerea unul a- semenea obiectiv nu e deloc ușoară, dacă ținem seama de situația moștenită, de potențialul scăzut al unor sate și comune, de densitatea redusă

a vetrelor de sat, Întinse adeseori e- xagerat pe seama terenului agricol — toate acestea influențînd, bineînțeles, în sens negativ, amplasarea rațională a construcțiilor agro-zooteh- nice și a celor social-culturale, realizarea lucrărilor edilitare necesare, a dotărilor in stare să asigure desfășurarea unei vieți cetățenești susținute.încă din luna iulie 1968, Consiliul popular al județului Galați a stabilit începerea acțiunilor pregătitoare în vederea sistematizării localităților ru-

și ca modalități de soluționare practică, concretă, a numeroaselor probleme pe care le ridică realizarea construcțiilor prevăzute, a rețelei de drumuri, a aprovizionării cu apă potabilă, cu energie electrică și termică etc.La întocmirea schiței de sistematizare a comunei Băleni și a proiectului centrului ei civic, s-a avut in vedere o complexă tematică de studiu: analiza exactă, precisă a situației actuale a comunei, din punctul de vedere al cadrului natural ; situația de-
CUM SE DESFĂȘOARĂ ACȚIUNEA

DE SISTEMATIZARE A SATELOR

Macheta centrului civic al comunei Bâleni, județul Galați

rale din cuprinsul Județului. De *- tunci s-a desfășurat o acțiune vastă, în care au fost antrenați zeci de ipe- cialiști — arhitecți, prolectanți, hldro- amelioratori, ingineri constructori, e- nergeticieni etc. — reușindu-se să se întocmească pînă tn prezent schițele de sistematizare a 42 comune și ur- mind ca, tn 1971, să se încheie elaborarea acestora pentru toate cele 56 comune ale județului. Acțiunea este condusă direct de membrii comitetului executiv al consiliului popular județean, fiecare răspunzind de un număr de comune.Studiile de sistematizare sint discutate la nivelul comunei, cu consiliile populare, cu conducătorii unităților productive, cu cadrele didactice și sanitare ; abia după aceea, ele sînt avizate definitiv de către Direcția de sistematizare, arhitectură și control și supuse aprobării comitetului executiv al consiliului popular județean. Pînă tn prezent, din cele 42 studii de sistematizare a comunelor existente, 17 au și fost aprobate. Este semnificativ faptul că — potrivit schițelor de sistematizare aprobate pentru a- ceste 17 comune — în urma delimitării raționale șl a stabilirii une! densități corespunzătoare, vetrele de sat vor ocupa, in viitor, numai 2 683 hectare, față de 6 766 hectare cit o- cupă In prezent, urmînd ca 4 083 hectare (adică 60 la sută din suprafața totală 1) să fie redate, treptat, circuitului agricol. Și asta doar în 17 comune 1 Dar în 56, cite are județul ? Dar in miile de comune ale întregi! țări ?După cum spuneam, comuna Băleni este prima din județ pentru care s-a întocmit și aprobat nu numai studiul de sistematizare, ci și pioiec- tul privind amplasarea și realizarea centrului civic. în intenția edililor județului, acest prim proiect (căruia ii vor urma, tn scurt timp, și altele), este menit șl rolului de etalon, în vederea alcătuirii proiectelor pentru centrele civice ale celorlalte comune, atît ca metodologie de proiectare, cit

mografică șl prognoza sporului natural al populației pentru o perioadă de 20 de ani ; principalele funcțiuni economice ; dotarea prezentă și de perspectivă cu :onstrucții destinate producției ; modul de folosință a terenului din vatra satului ; tipul și gradul de uzură a locuințelor ; dotările social-culturale existente, starea lor etc. Am făcut această enumerare pentru a sublinia un element esențial : materializarea principiilor generale ale sistematizării localităților rurale nu se poate face șt nu trebuie tăcută după șabloane, in mod uniform ; la alcătuirea schiței de sistematizare a fiecărei comune t luați in considerație numeroși tori " ’ 'vea sint sînt oadă de 15—20 colo.Cit privește propunerile de sistematizare cuprinse in schiță, ele au urmărit țeluri precise : delimitarea vetrei satului ; stabilirea densității populației in zona de locuit ; amplasarea centrelor de producție ; zoni- ficarea vetrei satului, pe funcțiuni ; stabilirea amplasamentului optim pentru centrul civic al comunei ; amplasamentele exacte ale investițiilor preconizate a se realiza intr-o etapă și în perspectivă ; indicarea exactă a zonelor cu disponibilități de terenuri pentru construcții de locuințe ; propuneri concrete, evaluate și valoric, privind echiparea tehnico-edill- tară a comunei ; lucrări de gospodărie și igienă comunală ; lucrări și a- mertajări hidrotehnice și plantații de protecție ; indici tehnico-economici ^m parați vi și costul pe locuitori al lucrărilor edilitare, costuri repartizate pe etape etc.De toți acești factori — și de muițf alții pe care nu i-am mai pomenit — s-a ținut seama la întocmirea schiței de sistematizare a comunei Băleni și a proiectului de detaliu privind construcția centrului său civic. De reținut faptul că, la Institutul de proiec-

particulari, garanția cele mal viabile cel
trebuie . I tac- specifici, pentru a a- Că soluțiile adoptate corespunzătoare, că puțin pentru o peri- de ani de acum in-

țări județean, s-a elaborat în trei variante proiectul pentru centrul civic, pentru a da posibilitatea alegerii unei rezolvări optime. Practic, s-a optat pentru varianta a cărei realizare afectează cel mai puțin, prin demolări, locuințele din zona centrală a comunei. De asemenea, s-au avut in vedere și construcțiile social- culturale existente, în așa fel incit încadrarea lor în ansamblul general proiectat să fie cit mai armonioasă.Concret, ce va cuprinde centrul civic al comunei Băleni ? Sediul cooperativei agricole și sediul consiliului popular comunal (care vor fi legate intre ele prin intermediul unei săli de ședințe) ; căminul cultural ; cele două școli (dintre care una are perspectiva să fie transformată în viitor in liceu agricol) ; creșa și grădinița pentru copii ; un muzeu agricol ; magazinul universal ; restaurantul ; un magazin alimentar ; un mare complex de deservire ; bibliotecă comunală cu săli de lectură ; brutărie și sifonărie ; poștă, telefoane, C.E.C. ; dispensarul uman, casa de nașteri și farmacia ; sediul miliției ; locuințe (circa 120 de apartamente dispuse cite 8 în blocuri cu parter și etaj) ; centrala termică (care va asigura încălzirea tuturor acestor spații prevăzute a se realiza în centrul civic) și baia comunală. Un alt amănunt : realizarea dotărilor enumerate e prevăzută pentru o perioadă de 5—6 ani, etapizată in funcție de cerințele imediate ale comunei In primă urgență, vor începe și lucrările de asfaltare, in zona centrului civic și pe artera principală de circulație care străbate comuna, lucrările de extindere a surselor de energie electrică, precum și lucrări care rea cu apă mune.O dată eu acestui proiect, cind s-au ultimele detalii, s-a stabilit ca __colectiv de specialiști — condus de vicepreședintele comitetului executiv al consiliului popular județean care răspunde de problemele de investiții— să elaboreze urgent un plan detaliat al necesarului de materiale și forță de muncă, precum și graficele de realizare a lucrărilor pe etape. In ce privește realizarea propriu-zisă a centrului civic, de lucrări va răspunde trustul de construcții local, care va asigura conducerea tehnică a execuției, locuitorii comunei Băleni an- gajîndu-se să contribuie cu mina de lucru necalificată și cu toți meseriașii din comună Demararea propriu-zisă a execuției va începe încă din luna Ianuarie a anului viitor.Locuitorii comunei Băleni, nenu- miți pentru hărnicia lor, vor Începe— primit, tn județul Galați — materializarea uneia dintre acțiunile importante inițiate de partid, menite să grăbească procesul apropierii satului de oraș, ca nivel de viață și civilizație. Așa cum sînt cunoscuțl, există toată certitudinea că vor duce cu succes, pînă la capăt, ceea ce și-au propus.

să asigure potabilă adiscutarea
aproviziona- tntregii co-șl aprobarea precizat un

Sfelian SAVIN 
corespondentul „Scînteii'
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de 74 de oriîn cei 48 de ani de muncă neîntreruptă la bordul mașinii. Leonida Zutis din Focșani a străbătut tara de la un capăt la celălalt, fără să fi fost măcar o dată sancționat. Timp de 11 ani a parcurs cu un automobil „Po- beda" 620 000 km. De curînd, a împlinit 62 de ani și s-a pensionat. Chiar dacă l-am reduce la o singură cifră, bilanțul activi- tățji sale nu ni s-ar părea mal puțin impresionant. Pentru că cei aproape trei milioane de kilometri parcurși de el Ia volan' alcătuiesc o distanță de 74 de ori mai mare decît lungimea ecuatorului pămîntului. Care nu și-ar dori să parcurgă un a- semenea drum ? șofer
Fals „tratat" 
de vînătoareDupă o lege scrisă și nescrisă, orice vînător nu se poate întoarce acasă, de la o vînă- toare, cu mai mult de o piesă (iepure. fazan sau alt vinat). Măsura are drept scop ocrotirea fondului cinegetic. Iată însă că unii nu se pot abține să nu ia la ochi tot ce le iese în cale. Un caz recent. Fără a poseda autorizațiile cuvenite, opt vînători din comuna Greci (Olt) au pornit după iepuri. Pînă la prînz, cind au fost surprinși de organele de control, împușcaseră nu mai puțin de 32 de iepuri. Cite patru de fiecare. în urma acestui fapt, toți cei in cauză s-au întors acasă cu tolba goală cu permisele suspendate toată durata sezonului actual vlnătoare. Și pe de
ReabilitareaZilele trecute. Tribunalul municipiului București a pronunțat o sentință mai puțin obișnuită. Iată despre ce este vorba. Gheorghe Dinu executa o pedeapsă (pentru ultraj) la penitenciarul Văcărești. într-una din zile, la punctul de lucru unde muncea — o secție de sortare a bumbacului — a izbucnit un incendiu. Flăcările s-au intins cu repeziciune, amenin- țind să cuprindă cele 90 de tone de bumbac, aflate in depozit. Cu fiscul propriei vitfți, Gheorghe Dinu a sărit să salveze depozitul aflat în pericol. Acțio- nînd cu două extinctoare, a reușit mai intîi să localizeze și apoi să stingă incendiul. Analizîn- du-i comportarea, instanța a ho- tărit anularea pedepsei ce-i mai rămăsese de executat și reabilitarea sa.
Un record
de întîrziereNu putem să nu consemnăm — în definitiv, tot sîntem la sfîrșit de an — un adevărat record poștal. Este vorba de o scrisoare pe care ne-o trimite Laurean Moțățăianu din Sibiu. După cum arată stampila poștei, scrisoarea respectivă a plecat din Pardina (Tulcea) la 19 noiembrie 1969. Cind credeți că a ajuns la destinație, în Sibiu ? O altă stampilă ne spune foarte clar : la 20 noiembrie 1970 ! A- dică exact după un an. Felici- tîndu-i .pe cei ce au reușit performanța, nu putem totuși să nu ne întrebăm : cu ce fel de melc au expediat scrisoarea 7
Nutrii la 
CăteascaOriginare din Argentina Uruguay, nutriile se pare că vor simți ca la ele acasă și țara noastră. Nu de mult, ferma agricolă de stat din Că- teasca (Argeș) au sosit primele 260 de nutrii din cele 1100 care vor fi găzduite in crescătoria înființată aici. Crescătoria dispune de tot ceea ce este necesar — începind de la hrană și terml- nind cu bazinele de înot — pentru creșterea și dezvoltarea lor în condiții optime. Nu peste multă vreme, specialiștii fermei ne vor oferi și prima recoltă de blănuri, deosebit de apreciate pentru calitățile lor.

Șl se în la

Mîcrostatis 
tică la...
starea civilăMai sint cîteva sfirșitul anului, pentru a face un ficiilor de stare civilă. Din datele oferite de cele opt sectoare ale Capitalei reiese că în 1970 s-au oficiat nici mai mult, nici mai puțin decit 12 615 căsătorii. Aceasta înseamnă că, la fiecare o sută de locuitori ai Bucureșliu- iui, doi au hotărît să pornească in viață împreună. Ar mai fi de spus că ponderea căsătoriilor o deține sectorul 3, cu 2 028 de căsnicii întemeiate, că „lunile de miere" cele mai solicitate sînt octombrie și noiembrie (de unde se vede că toamna se numără nu numai bobocii) și, in sfîrșit. <-ă le dorim și noi celor 25 230 de noi căsătoriți multă fericire.

zile pînă la Prilej potrivit bilanț al... o-

Rubrics redactata de :
Dumitru TTRCOB
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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JUDEȚELE RAPORTEAZĂ 
REZULTATELE 

UNUI AN DE MUNCĂ
TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R., 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

CUM S-A ORGANIZAT 
RETRIBUIREA MUNCII
ÎN ACORD GLOBAL

(Urmare din pag. I)realiza o producție suplimentară de peste 170 milioane lei, îndeplinin- du-se astfel angajamentul majorat In acest an.Sub conducerea partidului, se spune în telegramă, urmînd întocmai indicațiile prețioase date de Comitetul Central și de dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, colectivele întreprinderilor din județ au pus mai bine în valoare rezervele existente la fiecare loc de muncă, au reușit să depășească greutățile provocate de calamitățile naturale din acest an, obținînd realizări care confirmă pe deplin încrederea ce ne-ați acordat-o.Realizările obținute în anul 1970, măsurile luate pentru pregătirea a- nului 1971 constituie un fundament solid pentru începerea în condiții optime a viitorului cincinal 1971— 1975.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți oamenii muncii de pe cuprinsul județului Bacău, în frunte cu comuniștii, vor pune în slujba patriei tot elanul lor creator pentru înfăptuirea mărețelor sarcini stabilite de Congresul al X-lea al partidului.
BRAȘOV

Anunțînd printr-o telegramă a- dresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, îndeplinirea prevederilor planului pe ultimul an al cincinalului la pro- ducția-marfă, pe ansamblul Industriei în data de 24 decembrie. Comitetul județean de partid Brașov

subliniază că muncitorii, inginerii și tehnicienii din întreprinderile brașovene — români, maghiari, germani șl de alte naționalități — vor realiza pînă la finele anului o pro- ducție-marfă suplimentară în valoare de peste 480 milioane lei, materializată în 57 000 rulmenți, 57 tone utilaj tehnologic pentru industria chimică, 350 tone organe de asamblare, 16 876 kW motoare electrice, 614 tone uleiuri minerale, 2 948 tone îngrășăminte cu azot sută la sută, 985 tone celuloză și hîrtie, 5 670 tone ciment, 8 850 mc prefabricate din beton, mobilă în valoare de peste 13 milioane lei. 157 000 mp țesături tip bumbac și lînă și alte produse.în aceste zile de confluență a două cincinale, se spune în telegramă, cînd întregul popor privește cu mîndrie la perspectivele mărețe pe care le deschide noua etapă de dezvoltare a țării, vă asigurăm, iubite tovarășe Ceaușescu. că oamenii muncii din județul nostru, animați de un fierbinte patriotism. își vor înzeci eforturile pentru a îndeplini exemplar programul stabilit de Congresul al X-lea al partidului, sarcinile puse de recenta plenară a C.C. al P.C.R. și hotărîrile sesiunii M.A.N.
SUCEAVA

Colectivele de muncă din Industria județului Suceava au îndeplinit la 24 decembrie a.c. prevederile

planului de stat pe anul 1970. Pînă la sfirșitul anului se va realiza o producție globală suplimentară de 100 milioane lei.în telegrama trimisă cu acest prilej Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu de către comitetul județean de partid se spune, printre altele :Aceste rezultate sînt rodul activității susținute desfășurate de toți oamenii muncii din județ, sub conducerea organizațiilor de partid, pentru traducerea în viață a politicii interne și externe a Partidului Comunist Român, o dovadă a abnegației și atașamentului nemărginit cu care ei răspund grijii deosebite pe care conducerea partidului și statului o acordă dezvoltării județului Suceava.Realizările obținute constituie garanția unor noi succese pe care oamenii muncii le dedică măreței sărbători — semicentenarului partidului.Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că organizația județeană de partid, toți oamenii muncii din județul Suceava, nu vor precupeți nici un efort pentru înfăptuirea mărețului program elaborat de Congresul al X-lea al P.C.R., pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate pentru ridicarea patriei noastre dragi, România socialistă, pe culmile tot mai înalte ale civilizației și progresului social

Organizarea și retribuirea muncii in cooperativele agricole ocupă uh loc important in cadrul măsurilor luate de conducerea partidului cu privire la îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii. în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința de lucru de la C.C. al P.C.R. se arată că prin introducerea acordului global, echipa, brigada, fiecare lucrător vor fi retribuiți în raport direct cu eforturile făcute, cu rezultatele dobîndite în producție, ceea ce va spori răspunderea și interesul pentru executarea corespunzătoare a tuturor lucrărilor în vederea obținerii de producții cît mai mari. Vom prezenta, în rindurile ce urmează, modul în care s-a organizat aplicarea acestei forme de retribuire la cooperativa agricolă din Berceni, județul Ilfov.în vechea formă de retribuire, evaluarea muncii se făcea după fiecare lucrare, fără să se poată cîntări calitatea muncii depuse, ceea ce nu cointeresa îndeajuns pe cooperatori în sporirea producției. Din contră, acordul global reprezintă plata pentru întregul volum de lucrări, ținîndu-se seama de cantitatea produselor obținute sau valoarea producției respective. Cu alte cuvinte, o fermă, brigadă sau o echipă care lucrează la cultura plantelor de cîmp va trebui să execute toate lucrările In- cepînd cu pregătirea terenului și terminînd cu recoltarea, transportul și depozitarea sau valorificarea produselor, însă nivelul retribuirii va depinde de producția care se obține pe terenurile respective. Unele terenuri sînt însă mai bune, altele mai slabe șl de la bun început există condiții ca unii să obțină producții mai mari, iar alții mai mici. S-ar părea deci ca primii să fie mai ciștigați decit ceilalți. Pentru a nu se întîmplă asemenea inegalități, la stabilirea producției care urmează să fie obținută de către fiecare formație de lucru se ține seama de fertilitatea solului, iar la cultura porumbului — de hibridul folosit etc. La Berceni, pentru prima dată s-au avut In vedere rezultatele lucrărilor de cartare a solului la stabilirea producției care urmează să se obțină. De exemplu, sola de 80 hectare cu porumb Irigat, repartizată echipelor 1, 2 și 3, din cadrul fermei nr. 2, are clasa de fertilitate F.F.2 pe care s-au folosit cite 150 kg azotat de amoniu la hectar și va fi însămințată cu hibridul 301. Ținîndu-se seama de toate acestea, «-a planificat să se obțină o producție medie de 5 000 kg la hectar. Cele 75 hectare porumb, repartizate e- chipei nr. 1 din ferma nr. 1, care au clasa d» fertilitate F. 2 nu au fost fertilizate cu îngrășăminte chimice, iar hibridul 208 care se cultivă, fiind mai timpuriu, dă o recoltă mai mică la hectar. Iată de ce și producția planificată este mai mică, de 2 200 kg la ha.Un exemplu. Lui Vasile Ionescu 1 s-au repartizat 2 hectare porumb, cu o recoltă medie de 2 500 kg la hectar, deci o producție totală de 5 tone. Pe baza devizelor de lucrări s-a stabilit că la fiecare hectar sînt necesare 29 norme de categoria Intîi, care înmulțite cu 31 lei, cît reprezintă valoarea normei de categoria Intîi, rezultă 899 lei. Dacă aceasta se imparte la 2,5 tone, cît reprezintă producția medie la hectar, rezultă 359 lei, rit sste tariful pe tonă. Reahzînd cele 5 tone cît a avut planificat, Vasile Ionescu va primi 1 795 lei, care rezultă din înmulțirea tarifului pe o tonă, care este de 359 lei, cu 5. Dacă in loc de 5 tone realizează 8 tone, atunci Vasile

La C.A.P. Berceni-llfov

Combinatul textil Sibiu se numără printre unitățile industriale din acest județ care au îndeplinit înainte de termen prevederile planului cincinal. Potrivit calculelor, pînă ta sfirșitul anului unitățile combinatului vor realiza peste 1 milion mp țesături de tip lînă și confecții in valoare de 150 milioane lei. în fotografie : Secția de preparație de la fabrica „Libertatea" — una din unitățile combinatului. (Foto Agerpres)
(Urmare din pag. I)se de schimb — furculițe, fuse de bătaie, căsuțe suprapuse — necesare războaielor de țesut. Dîn această cauză, nici planul de reparații al Utilajelor nu a putut fi definitivat.Din discuțiile purtate cu cadre de conducere din cele trei combinate a rezultat că aminarea încheierii contractelor este și consecința modului in care se planifică producția pieselor de schimb — global, valoric și nu pe principalele sortimente. Din acest motiv, apar adeseori cazuri în care piese de schimb mărunte, în valoare doar de cîteva sute de lei, să compromită o producție de zeci de mii de lei, afectînd randamentul unor mașini și instalații. Pe baza indicațiilor cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a guvernului din 25 noiembrie, conducerile întreprinderilor beneficiare și furnizoare au trecut la elaborarea și fundamentarea mai reală a necesarului și a producției de piese de schimb, adică nu global, ci nominal, fizic, pe fiecare reper și poziție. în aceeași structură fizică, concretă, este imperios necesar să se perfecteze urgent și contractele de livrare a pieselor de schimb.întreprinderile industriei ușoare în- tîmpină greutăți în procurarea unor piese de schimb și din partea u- nor uzine constructoare de mașini. Deșî și-a prevăzut prin plan asimilarea în producție a fuselor pentru mașinile de filat, Uzina mecanică din Cugir refuză să încheie contractul de livrare a acestor piese cu Combinatul textil din lași. La fel, uzina „U- nirea“ din Cluj, cu toate că a livrat ani de zile piesele de schimb necesare bunei funcționări a războaielor fabricate de ea, refuză acum în mod cu totul surprinzător contractarea pentru anul următor a 299 de repere necesare combinatelor textile din Iași și București, condițio- nind aceasta de... achiziționarea de către beneficiari a altor repere care nu sînt necesare industriei ușoare.Spuneam că o importantă parte din producția de piese de schimb din 1971 • unităților industriei ușoare trebuia

să se execute chiar în cadrul atelierelor mecanice proprii. în anul care vine, din această sursă trebuie să se obțină un volum de piese de schimb mai mare cu circa 30 la sută decît cel realizat in anul curent, volum în cadrul căruia producția pieselor de schimb ce se aduceau din import pînă acum va trebui să crească cu 20 la sută.— Tocmai pentru a face față unor asemenea sarcini sporite, în combinatele noastre este necesară mărirea substanțială a producției de piese de schimb — ne-a spus ing. Aurel Săl- ceanu, șeful serviciului mecanic din

Tecuci. în rest... chestiunea se studiază în continuare.Să vedem ce se întîmplă cu atelierele centrale în funcțiune. Bunăoară, la Combinatul de bumbac nr. 1 din Capitală. Producția de piese de schimb pentru anul următor înregistrează față de acest an aceeași creștere minimă ca aceea din anul 1970 față de anul precedent. De neînțeles este insă că nici condițiile cele mai elementare pentru realizarea producției de piese de schimb planificată în anul viitor nu au fost create. De pildă, nici acum nu se cunoaște în combinat de unde se vor obține re-

Piesele de schimb pentru 
industria ușoară

Ministerul Industriei Ușoare. în a- cest sens, încă din luna septembrie ministerul nostru, pe baza propunerilor primite de la combinate, a întocmit un amplu studiu care, în mare măsură, este deja aplicat.Ne-am notat că în acest studiu era vorba de organizarea, in toate combinatele industriei ușoare, a unor ateliere centrale — specializate în producția pieselor de schimb pentru nevoile proprii — a unor ateliere centrale zonale, care să satisfacă nevoile de anumite piese de schimb ale unităților situate intr-o zonă geografică distinctă, de organizarea în toate atelierele ce produc piese de schimb a unor grupe de proiectanți. Care este azi realitatea ? Ateliere centrale funcționează numai in cadrul Combinatului de bumbac nr. 1 din Capitală și la combinatele textile din Arad și

perele turnate, care se vor folosi la mai bine de jumătate din întreaga producție de piese de schimb a combinatului.Similar stau lucrurile in ce privește pregătirea producției de piese de schimb pentru 1971 și in atelierele mecanice — de data aceasta obișnuite și nu centrale — ale Combinatului de pielărie și încălțăminte din Sibiu și ale Combinatului textil din Iași. Și aici, mecanicii șefi, inginerii Constantin Lupu și. respectiv, Sandu Opreanu. s-au plîns că producția de piese de schimb pentru anul 1971 nu este întrutotul realizabilă, deoarece nu s-au găsit colaboratori pentru piesele turnate, nu sînt suficienți proiectanți și desenatori pentru realizarea documentației de execuție, lipsesc, de asemenea, sculele, dispozitivele și verificatoarele,

anumite materiale absolut necesare.Am înfățișat această stare de lucruri tov. ing. Ion Bazac, adjunct al ministrului industriei ușoare, care ne-a spus :— Pentru ca producția de piese de schimb a anului următor să se ridice la nivelul cerințelor, s-au luat măsuri pentru determinarea capacităților ie producție reale din unități și punerea lor integrală în valoare, cu deosebire prin creșterea gradului de încărcare a mașinilor-unelte. Pe baza analizei amănunțite a cerințelor fabricilor și combinatelor, unitățile Centralei industriale de articole casnice, utilaje și piese de schimb au primit de cîteva zile sarcini de producție pe fiecare reper in parte. în același mod se vor definitiva toate contractele economice de tivrare a pieselor. într-o altă ordine de idei, producția de piese de schimb în atelierele mecanice va fi mai bine organizată ; cadrele tehnice din centrala de specialitate vor acorda combinatelor sprijinul necesar pentru proiectarea pieselor de schimb și pregătirea fabricației : se va extinde, totodată, cooperarea dintre unități pentru execuția operațiilor de prelucrări speciale. Prin nucleele zonale de proiectare de la Sibiu, Arad. București și Botoșani, a căror capacitate de lucru va fi continuu întărită. vom uniformiza documentația pieselor de schimb ale utilajelor ce au același rol tehnologic, u.șurînd și pe această cale activitatea de proiectare din combinate. Vom urmări cu perseverență să crească numărul de ateliere mecanice centrale șl, prfn- tr-o mai bună organizare a lor, prin aprovizionarea la timp cu materiale, să se producă cantități sporite de piese de schimb.După cum se vede, măsurile enumerate sînt destul de precise și „nun degetul pe rană", cum se spune. Important este însă ca ele să fie rit mal rapid aplicate în practică. Spre a- ceasta, spre eliminarea cît mal operativă a neajunsurilor existente în pregătirea și organizarea producție! de piese de schimb trebuie să se îndrepte. in primul rînd, atenția specialiștilor din centrala de resort, din combinatele Industriei ușoare, din minister, asigurînd acestei producții un start bun din primele zile ale anului 1971.

Ionescu beneficiază și de plata suplimentară, adică 60 la suta din depășire care se repartizează 30 la sută in natură și 70 la sută în bani. Pentru cele 1 000 kg obținute in plus va primi 48S lei și 180 kg porun.il' in natură.în legumicultura nu se mai calculează tariful pe tcnă. ci ia mia de lei producție-mar- fă. De ce se face așa 1 Dintr-un motiv lesne de înțeles. în iegumicultură, cooperatorii trebuie să fie cointeresați să obțină o producție de bună calitate care, valorificată în condiții mai bune, aduce cooperativei agricole venituri mai mari. Deci, în acest caz, cooperatorii din formația de lucru vor produce legumele, le vor recolta, ambala și se vor îngriji ca să fie expediate rapid pentru a nu se deprecia. Să mai luăm un exemplu din cele întîlnite la cooperativa agricolă din Berceni. Cooperatorului Neagu Smarandache i s-a repartizat o suprafață de 6 000 metri pătrați cu legume din care 1 000 mp tomate timpurii, 3 000 mp tomate de vară și 2 000 mp vinete. Cum se calculează acordul global '! La tomatele de vară s-a planificat să obțină, în medie la hectar, 21 000 kg, ceea ce revine la cei 3 000 mp ce i-au fost repartizați 6 300 kg și un venit de 5 040 lei. Dacă el realizează pe terenul respectiv 9 000 kg, obține un venit de 7 200 lei.1 se aplică un tarif la mia de lei producție- marfă 333 lei, ceea ce înseamnă că el va încasa 2 331 lei în loc de 1 665 lei cît ar fi primit dacă realiza numai producția planificată. Adunate toate culturile de pe cei 6 000 mp și valoarea producției, în-. seamnă că el va trebui să realizeze un venit de 12 640 lei. Depășind producția, poate realiza un venit de 17 700 lei și incasa 10 105 lei in loc de 7 064 cît era prevăzut.Cum se procedează în zootehnie ? Aici acordul global se calculează după produsul obținut. Să luăm ferma de vaci. Efectivul mediu de vaci furajate este de 440, de la care urmează să se obțină cite 2 580 litri lapte de fiecare vacă, deci o producție totală de 11 352 hectolitri. La această fermă lucrează 29 cooperatori și s-a calculat că sint necesare 19 053 norme de categoria intîi. Valoarea unei norme fiind de 31 lei, rezultă, in cazul realizării producției planificate, că valoarea totală a retribuirii va fi de 590 643 lei. Cum se va calcula retribuirea Îngrijitorilor de bază ? S-a stabilit că 65 la sută din retribuire să se a- corde după producția de lapte, 10 la sută pentru vițeii obținuți și 25 la sută pentru îngrijire. Și iată cum vor ti retribuiți ingrijitorii din această fermă :Pentru producția de lapte se acordă 65 la sută din totalul retribuirii, ceea ce înseamnă 383 917 lei. împărțind această sumă la producția totală planificată, rezultă că pentru fiecare hectolitru de lapte muls se plătește 34,70 leiPentru numărul de viței se acordă 10 Ia sută din totalul retribuirii, adică 59 064 lei. întrucît s-a planificat să se obțină 352 viței, urmează să se acorde rite 167 lei de fiecare vițel.Pentru îngrijire se calculează 25 la sută din retribuire, ceea ce înseamnă 147 660 lei, revenind rite 335 lei de fiecare vacă pe an.în cazul realizării producției planificate —2 580 litri de fiecare vacă și 352 viței în total— rezultă că fiecare îngrijitor va primi pe lună un venit de l 610 lei. Dar unii din ei pot obține de la grupa de vaci pe care o au în primire o cantitate mai mare de lapte și a- tunci și venitul lor va fi mai mare.Asemenea calcule pot fi făcute pentru oricare altă cultură sau specie de animale. E- sențial este să se determine care va fi producția globală, iar de aci, cunoscîndu-se numărul de norme de categoria întîi necesare, cît și valoarea unei norme, se poate calcula cu ușurință ce tarif se cuvine pentru o tonă sau la 1 000 lei producție-marfă.Introducerea acordului global ca formă de retribuire sporește interesul cooperatorilor pentru rezultatele muncii lor. Venitul lor nu se mai egalizează ca înainte, ci va fi cu atît mai mare cu cît și producția obținută de ei este mai mare. Ei vor manifesta inițiativă șj răspundere pentru folosirea pă- mîntului și a celorlalte mijloace de producție. Crește și răspunderea personală pentru executarea la timp și în condiții optime a tuturor lucrărilor, se întăresc disciplina și ordinea în producție. De asemenea, cooperatorii fiind retribuiți în acord global vor pretinde consiliului de conducere să asigure condițiile materiale necesare obținerii producțiilor planificate, vor solicita pe specialiștii cooperativei să-i ajute prin cunoștințele lor tehnice, să pună mai bine în valoare rezervele de sporire a producției. Cu alte cuvinte, rolurile s-au schimbat. Dacă înainte consiliile de conducere. brigadierii șj șefii de echipă trebuiau să „mobilizeze" pe cooperatori la lucru, de data aceasta cooperatorii vor munci din propriul lor interes, știind că veniturile lor vor fi cu atît mai mari cu cît și producția obținută pe terenurile ce le-au fost repartizate sau de la animalele date în grijă este mai mare.Cooperatorii din Berceni au primit cu deosebită satisfacție Hotărîrea Consiliului de Miniștri și a Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție cu privire la asigurarea unui venit minim lunar garantat membrilor cooperatori pentru munca depusă, acordarea de indemnizații de stat cadrelor de conducere din C.A.P, precum și asigurarea plății integrale a pensiilor majorate membrilor cooperatori. Pentru a se asigura fondurile necesare plății veniturilor este necesar să se ia măsuri organizatorice și tehnice în vederea sporirii producției vegetale și animale. în cadrul acestor măsuri un loc important il ocupă folosirea rațională a forței de muncă pentru a se asigura de lucru permanent cooperatorilor astfel ca ei să beneficieze de venitul lunar minim garantat. De asemenea, o dată cu introducerea noilor forme de organizare a producției și a muncii și pentru aplicarea retribuirii în acord global, au fost stabilite răspunderi clare atît pentru conducerea cooperativei, cît și pentru formațiile de lucru. S-a început cu stabilirea exactă a tuturor cooperatorilor care în anul ce vine vor participa cu regularitate la lucru. După aceea, o dată cu definitivarea cifrelor din planul de producție, formațiilor de lucru— ferme șl echipe — li se vor repartiza suprafețele de teren sau loturile de animale și păsări. Cu prilejul adunării generale. în care va fi discutat și aprobat planul de producție, va fi aprobată și componenta formațiilor de lucru, sarcinile din planul de producție. Incit de Îs început se va putea trece la aplicarea acordului global ca formă de retribuire. Cunoscînd atît producțiile care trebuie realizate, cît și nivelul retribuirii, cooperatorii vor munci cu hotărîre pentru îndeplinirea și depășirea planului.
Ion HERTEG 
Floreo CEAUȘESCU

CONTRASTE

că
• Gram cu gram se

adună milioanele!

• Cifre la cuptor

bine, le le ser-— de formă Rețeta

• Al patrulea ciștig
în urmă cu o lună și ceva, consiliul de administrație al Grupului industrial de lacuri și vopsele din Capitală a inițiat o consfătuire de lucru cu beneficiarii produselor sale. Socotită la început de unii doar ca un exercițiu de rutină, inițiativa s-a soldat cu rezultate excelente. Primul l-a constituit participarea la lucrări, alături de specialiștii din unitățile grupului, a peste 250 de specialiști din partea centralelor și întreprinderilor constructoare de mașini, de industrializare a lemnului și din alte ramuri. Informarea la fața locului asupra programului de cercetare și de asimilare de produse noi în perioada 1971—1975 și de îmbunătățire a calității

produselor a permis urgentarea considerabilă a contractărilor, acțiune care era în curs de desfășurare în acea perioadă — a de-alceea ce tuit cel ______mare ciștig. în sfîrșit, în al treilea considerînd de acord cu tanții unităților beneficiare că întîlnirea și-a atins scopul, consiliul de administrație al grupului a stabilit ca asemenea contacte să aibă loc permanent. Există și un al patrulea ciștig — care de fapt le „valorifică" pe toate cele anterioare : Grupul industrial lacuri și Capitală tărit la practică conducerii științifice a activității economice.

consti- doilearînd, comun reprezen- ’

de din ho- învopsele a trecut aplicarea a principiilor
• Să vină la Buzău

Alexandru Macedon
Nu știm care ar putea fi definiția considerată ca cea mai exactă a cercului vicios. în definitiv, oricare cerc exprimă o învirtire continuă în jurul aceluiași punct, fără apropieri sau depărtări de acesta. O contribuție, de ordin empiric, laborarea mai sus tivitatea derii de montaje Buzău. Respectiva întreprindere își înscrie acum nerealizarea planului din acest an cu cel puțin 200 de apartamente. Cauza ? Lipsa de forță de muncă. îndeosebi de muncitori calificați, de zidari și dulgheri. Să nu se creadă cumva că s-a stat cu brațele încrucișate. Nu — mișcarea în cerc a continuat : cu surle și trompete a fost anunțată deschiderea a cinci cursuri de calificare la locul de muncă. Iată însăprezent

la e- definițiel de aduce ac- întreprin- construcții a județului

De mal mulțl ani, întreprinderea agricolă de stat din Burdu-, jeni, județul Suceava, candidează cu succes la titlul de unitate fruntașă pe ramură, reușind această performanță de mai multe ori. într-o scrisoare sosită la redacție, ing. 
Bodnariu Arcadie, directorul înțreprinderii. și ing. Livia Huțanu, secretar al comitetului de partid, ne relatează pe larg cum s-au do- bîndit aceste titluri de cinste ; printre altele, vorba de dezvolta- sectorului zooteh- unde ..bătălia" s-a pentru ca zilnic să se cîștige cîteva zeci sau sute de grame la un indice economic esențial : creșterea în greutate a animalelor. Prin adoptarea unor tehnologii moderne de

Sînt unii care practică o îndeletnicire ciudată : iau diferite cifre, le amestecă bine cu drojdie de bere (sau cu praf de copt „Gospodina") și le pun apoi la cuptor. Cînd cifrele respective s-au copt și s-au umflat f ' iau repede și vesc fierbinți preferință sub de rapoarte, de mai sus a fost aplicată recent în județul Teleorman de cîțiva ingineri agronomi în legătură cu lucrările pregătitoare pentru cultivarea legumelor. La un control efectuat de Ministerul Agriculturii și Silviculturii s-a constatat că la ferma legumicolă de la cooperativa agricolă din Furculești, condusă de ing. Gheor- ghe Bădescu. stadiul lucrărilor din grădină nu corespundea cu ci-

după cum ne Informează corespondentul nostru R. Gheorghiu, — nu a început decît unul singur. Iar cercul ... se continuă, că de aia e cerc : ,.Nu avem candidați" — a sunat răspunsul categoric al inginerului-șef al întreprinderii. Se uită însă că în prezent pe șantierele întreprinderii buzoiene lucrează cîteva sute de muncitori necalificați, dornici de a-și ridica nivelul pregătirii profesionale. De altfel, în întreprindere nu există nici măcar o evidență a acestora. Și uite-așa : nu ne-am făcut planul fiindcă n-avem muncitori calificați ; avem cursuri dar nu sînt candidați; există muncitori necalificați care ... n-au calificare; fără meseriași nu ne facem planul. Și cercul s-a închis — iar mișcarea, se poate repeta mereu. Or, poate, în loc de cerc vicios e vorba de un nod gordian. Și-atunci, cine 11 va tăia ?

creștere și prin furajarea rațională, ingrijitorii depășesc zilnic indicii planificați. Ferma din Todirești si-a îndeplinit sarcinile pe acest an încă de la sfirșitul lunii noiembrie a.c. Adăugind gram după gram in greutate, s-au putut livra animale de calitate, la un tonaj superior. Pînă la 12 decembrie a.c. s-au livrat, peste plan, animale cu o greutate totală de 280 tone. în a- cest an, veniturile bănești prevăzute vor fi depășite cu peste 5 milioane lei. Acumulările mici zilnice, obținute insă cu perseverență pe parcursul întregului an, îndreptățesc afirmațiile celor care spun că la Burdujeni „gram cu gram se cîștigă milioanele".

trele din situație. Se comunicase direcției agricole că s-au asigurat. mai mult decît era în realitate, cu 660 mc pămînt de țelină, 140 mc mraniță și 320 mc de nisip. Despre solar s-a spus că reparațiile sînt terminate, cînd, în realitate, ele nici nu începuseră. La fel, cooperativa agricolă „Octombrie Roșu" din Crîn- gu a comunicat direcției agricole că a asigurat. mai mult decit în realitate, cu 620 mc pămînt de țelină, 360 mc mraniță, iar la nisip, deși nu avea nici un fir, spunea că și-a procurat 50 mc....Toate bune cu praful de copt, numai că oricine știe că un lucru, cînd se umflă, și se urmă... plesnește, vedem care va fi tuația în cazurile fată.
se umflă, pînă
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RĂSPUNDEREA
EDITORULUI PENTRU
DESTINELE CULTURII

1

Primul salon național al cărții — organizat nu cu mult timp In urmă in 
sala Dalles — a reușit să contureze o imagine elocventă a urmărilor pozitive 
ale reorganizării sistemului nostru editorial, reflectate in mai stricta profilare 
a editurilor, in diversificarea producției de carte și, în general, în punerea in 
valoare a posibilităților multiple de care dispun cei ce-și desfășoară activi
tatea in acest sector.

Pornind, deci, de la o realitate evidentă, prima întrebare pusă directorului 
Editurii Eminescu s-a referit la definirea locului acestei edituri in ansamblul 
muncii editoriale, la direcțiile și criteriile ce ii configurează profilul.— Alături de celelalte edituri cu preocupări asemănătoare, Editurii Eminescu îi revine îndatorirea de a promova creația literară o- riginală, expresie a realităților sociale și morale contemporane, cit și aceea de a contribui la tipărirea în tiraje de masă a scrierilor fundamentale ale literaturii române clasice. Sigur că o editură cu un asemenea profil nu poate fi un receptacol pasiv de literatură și aceasta nu numai pentru că nu ar fi practic posibil să tipărim totalitatea lucrărilor care ne sint încredințate — numai în sectorul poeziei am primit în acest an aproape 1 000 de manuscrise ! — ci pentru că în munca de editare a unei cărți trebuie să intervină ceea ce aș putea numi conștiința răspunderii față de destinele culturii noastre. Aceasta se manifestă întîi de toate în operația de selecție pe care o întreprindem în calitatea noastră de intermediar activ dintre scriitor și cititor. Situîndu-se pe o platformă Ideologică definită de concepția ma- terialist-dialectică, pornind de la principiile partidului nostru cu privire la sarcinile literaturii și artei, editorul zilelor noastre va promova o literatură cu un înalt mesaj umanist, hrănită cu ideile generoase ale socialismului și inspirîndu-se din realitățile specifice acestei epoci, o literatură profund patriotică. Sensul pozitiv al strădaniilor poporului în construirea unei noi societăți nu se poate să nu-și pună pecetea și pe manifestările Iui spirituale ; acest sens străbate ca un fir roșu și dă profilul propriu literaturii române de azi. Acestea sînt principiile care ne călăuzesc în efortul de a realiza o cit mai riguroasă selecție, în funcție de calitățile artistice ale acestor lucrări, de mesajul pe care ele îl transmit, de cantitatea de conștiință- umană pe care o Încorporează. Actului de selecție li este în acest mod implicată atît acțiunea de promovare a unor scrieri de reală ținută, cit șl aceea de combatere a nonvalorilor. Nu este de conceput ca sub stindardul libertății de creație și al diversității de stiluri să 

se pună în circulație scrieri lipsite de sens, sărace în idei, scrieri care nu 
se ridică peste nivelul imitației sau 
al amatorismului veleitar.

— Trecînd în revistă volumele 
apărute sub egida Editurii Emi
nescu, In lunile ce au trecut de 
la înființare și pini în momentul 
de față, socotiți că ele răspund 
intru toiul ideilor pe care le-ați 
enunțat 7 Pe de altă parte, in ce 
măsură reușesc aceste volume să 
concretizeze formulele editoriale 
pe care le-ați inițiat sau le pre
conizați 7— tn urma reorganizării editoriale de la sfîrșitul anului trecut, ne-au revenit o parte din atribuțiile fostei Edituri pentru literatură. I-am preluat din mers atît proiectele, cît și volumele aflate într-un stadiu mal înaintat de publicare. O anume restructurare a planurilor, în funcție de cadrul economic modificat și de obiectivele pe care ni le propuneam, a fost posibilă pe parcurs, dar ansamblul volumelor tipărite nu reprezintă decit un început de concretizare a intențiilor noastre. Dacă am încerca totuși să schițăm un succint bilanț, am putea vorbi de faptul că am editat în acest an peste 300 de cărți, dintre care majoritatea — circa 80 la sută — lucrări noi, originale. Evident, în acest domeniu nu cifrele înseamnă totul. Importantă e măsura în care a- ceste cărți reflectă Intr-adevăr realitatea contemporană, precum și dacă printre ele se află și acelea care vor supraviețui actualității literare, care vor fi căutate și mîine ca niște repere ale epocii, menite să sporească tezaurul nostru spiritual. Oricum, consider o garanție în acest sens faptul că dintre autorii editați la „Eminescu" în 1970 nu lipsesc figurile cele mai proeminente ale literaturii noastre contemporane — de la Al. Philippide la Ana Blandlana — ca și cîțiva debu- tanți care s-au impus cu autoritate, dacă luăm în considerare ecourile criticii și buna primire a cititorilor.Cu interes au fost primite de public șl colecțiile lansate în acest an : .Biblioteca Eminescu" — consacrată dasicilor români, ale căror opere sînt ipărite în ediții accesibile, de mare tiraj — „Romanul de dragoste" sau .Clepsidra".O acțiune care urmează să capete imploare în viitor este aceea de tra- lucere și de difuzare peste hotare a mor opere reprezentative ale litera- uril noastre. Un prim pas a fost fă

teatre
S Filarmonica de Stat „George 

neacu" (Ateneul Român) : Con
cert simfonic Beethoven. Dirijor : 
Mircea Cristescu — 20.
• Opera Română : Boema — 10,30. 
• Teatrul de Operetă : Soarele 
Londrei (premieră) — 19,30.
• Teatrul Național ,J. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Coana Chl- 
rlța — 15. Idiotul — 20; (sala Stu
dio) : Al patrulea anotimp — 20. 
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Un tramvai numit dorin
ță — 20; (sala din str. Alex. Sa- 
hia) : Acești nebuni fățarnici — 20.
• Teatrul de Comedie : Opinia 
publică — 20.
• Teatrul Mie ; Fata care a făcut 
o minune — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara- (sala 
Magheru) i Sus pe acoperiș... în 

cut — cu participarea Uniunii Scriitorilor — prin tipărirea volumului „11 elegii" de Nichita Stănescu, în ediții paralele, română-franceză și română- engleză.Evident, nimeni nu va pretinde că toate lucrările editate în acest an sînt niște reușite de egală valoare. Au a- părut și cărți de poezie și proză de semnificație și rezistență artistică mai puțin evidente. Trebuiau să apară ? Nu trebuiau să apară ? Voi repeta ceea ce s-a mai spus, anume că o literatură nu se constituie numai din capodopere. Departe de mine gîndul de a pleda pentru încurajarea mediocrității, dar cred, în același timp,
Convorbire cu scriitorul loanichie OLTEANU

directorul Editurii Eminescu

că este mai gravă neglijarea unei cărți valoroase, nepublicarea ei în contextul care a generat-o și care îi subliniază unicitatea. Și apoi cine ne garantează că printre cărțile ignorate sau primite cu rezervă nu se află și acelea destinate unei mai largi prețuiri în viitor ? Cazuri s-au mai văzut.
— Care sint intențiile și per

spectivele activității Editurii 
Eminescu pentru viitorul a- 
propiat 7— Aș putea spune că întreaga noastră producție editorială pentru anul următor este concepută sub semnul evenimentului major pe care îl reprezintă apropiata aniversare a semicentenarului Partidului Comunist Român. Și aceasta cu atît mai mult cu cît cele mai semnificative creații ale literaturii române actuale se inspiră din. realitățile contemporane, iar aceste realități poartă amprenta decisivă a activității partidului. Tocmai de aceea, alături de o serie de volume inedite dp versuri, proză și teatru, semnate de Paul Anghel, Cezar Baltag, Eugen Barbu, Mihai Beniuc, Emil Botta, Radu Boureanu, Ion Ca- raion, Lucia Demetrius, Sidonia Dră- gușanu, Dan Deșliu, Victor Eftimiu, Ion Gheorghe, Al. Ivan Ghilia, Ion Horea, Eug. Lumezianu, Ileana Mălăncioiu, Gabriela Melines- cu, Aurel Dragoș Munteanu, Vasile Nicolescu, M. R. Paraschivescu, Pop Simion, Dumitru Radu PopeScu, Marin Preda, Aurel Rău, Zaharia Stancu, Radu Tudoran, Petru Vin- tilă și alții, ne-am propus să republicăm unele dintre volumele inspirate din lupta în ilegalitate sau de după eliberare a comuniștilor. Vom încredința astfel din nou tiparului „Străinul" lui Titus Popovici, „Facerea lumii" a lui Eugen Barbu, „întîl- nirea" lei Const. Chiriță, teatrul lui Aurel Baranga și al lui Al. Mirodan. Pe lîngă semnificația înalt omagială pe care o va avea reeditarea acestor lucrări, trăinicia lor artistică e menită să infirme convingător teoria așa-zi- sului hiatus în evoluția literaturii contemporane.Pe linia acelorași preocupări, vom publica în anul următor un număr de lucrări reprezentînd eforturi de sinteză, lucrări menite să înlesnească definirea mai exactă a profilului literaturii contemporane și să călăuzească pe cititor în cîmpul unei producții de mare bogăție și diversitate. Acestor scopuri le vor servi „Dicționarul de idei literare" al lui Adrian Marino, „Antologia poeziei române, contemporane" de Al. Piru, „Anto-' logia criticilor români" de Eugen Simion. „Expresionismul" de Ov. S. Crohmălniceanu, ca și „Colocviu critic", un volum colectiv, cuprinzînd rezultatele unei anchete cu privire la direcțiile de orientare și la originalitatea literaturii noastre actuale.In afara colecțiilor amintite mal înainte, acțiunea de înseriere va continua și pe alte direcții. Astfel, tn cu- rînd vor apărea primele cărți — „Tu- dor Arghezi" și „G. Călinescu" — din „Biblioteca critică", serie consacrată clasicilor români, ca și „Biblioteca E- minescu". Aci nu vom publica Insă opere, ci selecții judicios alcătuite din ecourile critice asupra autorului și operei. Aceste lucrări, de dimensiuni mai degrabă reduse, se vor dovedi — sper — extrem de utile în special elevilor, studenților In filologie, profesorilor, cercetătorilor, ceea ce nu va exclude interesul unul public mult mal larg. Cît privește colecția „Rampa", de asemenea pe cale de a fi prezentată cititorilor, aceasta va reprezenta un mijloc de lansare a celor mai noi piese de teatru românești.Un sector pe care intenționăm să-1

sac — 10, Crimă șl pedeapsă — 
19,30; (sala Studio) : Cercul morțil 
— 20.
• Teatrul Glulești : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
• Teatrul Evreiesc de Stat: 
Vrăjitoarea — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Comoa
ra din insula piraților — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Gullver In țara 
păpușilor — 10; Nocturn Hi —
21,30 ; (sala din str. Academiei) : 
Căluțul cocoșat — 10.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Fetele Dldlnei —
19,30.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Grădina 
Cărăbuș — 19,30: (sala Victoria) : 
Sonatul Lunii — 19,30, (la Sala 
Fătatului ! „Se caută o vedetă — 
[19,30.
• Teatrul „Davila"-Plteștl (la Sala 
Palatului) : Io, Mircea Voievod 
— 11.
• Ansamblul „Rapsodia Română" : 
Pe aripile rapsodiei — 19,30.
• Circul Globus : Spectacol pen
tru copii și elevi — 19. 

promovăm este acela al literaturii documentare, de non-ficțiune. E cunoscut interesul de care se bucură literatura de asemenea factură în toată lumea, interes poate nu tocmai străin de fenomenul de rarefiere epică a romanului, de distanțare față de „anecdota" pură, pe care îl înregistrează povestirea modernă. Acest sector va fi inaugurat cu amintirile din ilegalitate ale lui Pavel Bojan, construcție neliterară, cuceritoare insă prin forța exemplară a evenimentelor relatate, ca și prin autenticitatea sa.
— Spuneați la un moment dat 

că editorului ii revine rolul unui 
„intermediar activ" între scriitor 
și cititor. In acest sens, v-am 
ruga să ne vorbiți despre relați
ile directe ale editurii pe care 
o conduceți cu cititorii săi.— Sfera relațiilor dintre editori și cititori reprezintă, fără îndoială, un domeniu în care s-ar putea realiza lucruri deosebite. O dovadă concludentă ne-au oferit-o cele aproape 50 de întîlniri pe care le-am avut cu cititorii, îndeosebi la lansarea unor volume sau ecoul pe care l-au înregistrat primele numere ale „Jurnaluluide editor", buletin informativ pe care ii tipărim trimestrial.Este insă mult prea puțin. E nevoie de acțiuni mult mai susținute de informare, de călăuzire a gustului public, de impunere a cărții originale de valoare și la acel public — încă destul de larg și la noi, ca și în alte părți — care ii preferă romanul polițist de valoare îndoielnică sau literatura de divertisment. Ceea ce se cere este cointeresarea efectivă, economică a editurii în procesul de difuzare ; la ora actuală, chiar dacă decide în alcătuirea planului, în profilarea producției de cărți, editura este cel mult consultată în stabilirea tirajelor, in calitate de executant al unor comenzi venite de la centrele de librării. Este timpul să se aplice prevederile Hotărîrii din decembrie 1969 cu privire la intervenția efectivă a editorului în circulația cărții și după tipărirea ei. Cointeresarea editurilor și in această e- tapă ar avea darul să stimuleze inițiativele și inventivitatea, să ducă la eliminarea golurilor de carte bună care apar nu o singură dată. Așa cum un spectacol de teatru sau un film — fie el și western ! — e o- ferit la discreție spectatorului, cartea de valoare nu e admisibil să dispară din librării atîta vreme cît mai e cerută. Cărțile se epuizează, e foarte bine, dar tocmai aici e necesară intervenția editorului in aprecierea cererii reale și în posibilitatea de a decide în consecință-Intermediar activ între scriitor și cititor, editorul este și un factor de cultură — și încă unul care poate juca un rol extrem de Important în acțiunea de modelare a conștiinței publice, de îmbogățire a tezaurului nostru spiritual. Pentru a-și putea îndeplini acest rol — competența, bunul gust, exacta informare asupra șantierului de creație, responsabilitatea politică și (de ce nu ?) vocația fiind considerate condiții absolute — e nevoie și de acele primeniri instituționale de care vorbeam, menite să-i permită o și mai mare contribuție la desfășurarea forțelor creatoare ale prezentului.

Convorbire consemnatâ de 
Sorin MOVILEANU
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(Urmare din pag. I)
fecționeze pregătirea profesională, să se informeze asupra noutăților în domeniul în care lucrează, să le suscite interesul față de tehnică, față de știință. în acest context, multe din conferințele și adunările de alegeri au subliniat necesitatea de a folosi mai bine mijloacele muncii politice, spre a dezvolta la tineri spiritul de răspundere față de îndeplinirea sarcinilor de producție, a întări disciplina, a declanșa o acțiune intransigentă împotriva indisciplinei, absențelor nemotivate, învoirilor, neglijenței in mînuirea utilajelor, risipei, rebuturilor etc. De stringentă actualitate este sarcina amplificării strădaniilor pentru facilizarea integrării în producție a tinerilor veniți din mediul rural, a noilor absolvenți, ajutîndu-i să se încadreze in atmosfera de exigență și disciplină proprie unităților industriale, să depășească eventualele dificultăți ale începutului. Conducerile întreprinderilor, unităților agricole, instituțiilor, precum și organizațiile de partid vor trebui, în acest sens, să țină seama de numeroasele propuneri și critici vizînd problemele legate de calificarea tinerilor și integrarea lor in producție — rezultate din adunările și conferințele de alegeri — cu datoria de a le analiza atent și a milita pentru Înlăturarea neajunsurilor existente.Recentele măsuri adoptate de partid in vederea îmbunătățirii conducerii. organizării și planificării agriculturii oferă tineretului un bogat program de muncă. A fost, de aceea, absolut firesc ca mulți dintre delegații la conferințele județene ale U.T.C. să arate că eforturile organizațiilor U.T.C. de la sate vor trebui îndreptate lntr-o măsură mult mal 

mare spre sporirea aportului tineri
lor cooperatori, mecanizatori, ingi
neri și tehnleienl agricoli la făurirea 
unei agriculturi Intensive și de mare 
productivitate, spre o mai amplă 
participare a tineretului la efectua
rea la timp și in bune condiții a lu
crărilor agricole, însușirea de noi șl 
bogate cunoștințe in domeniul zoo
tehniei, pomicuiturii, legumicuiturii, 
viticulturii, învățarea profesiilor ce
rute de înzestrarea agriculturii cu o 
bază tehnico-materială tot mai îna
intată.

t V

PROGRAMUL 1

»

1

1,00 — 10,30 Noi forme de organi
zare și retribuire a muncii în 
cooperativele agricole de pro
ducție. Consultații pentru lu
crătorii din agricultură.

17,00 Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba germană.

18.10 Publicitate.
18.15 Bună seara, fete I Bună sea

ra, băieți I De 12 ori bravo ! 
Selecțiuni din emisiunile anu
lui 1970.

19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Teleenciclopedia.
20,50 Dor pe strune. Program de 

muzică populară în interpre
tarea orchestrei condusă de 
Ionel Budișteanu.

21.10 Film serial : „Incoruptibilii**. 
Povestea lui Franck Nitti.

22,00 Telejurnalul de noapte.
22.15 Săptămîna sportivă.
22.40 Melodii pe rampa de lansare 

(Interviziune). Concertul me
lodiilor premiate la Concursul 
național de creație—1970. își 
dau concursul : Orchestra de 
muzică ușoară a Radiotele- 
viziunii șl soliștii : Doina 
Badea, Corina Chiriac, Mar
gareta Pîslaru, Aurelian An- 
dreescu, Florin Bogardo, 
George Enache, Cristian Po
pescu șl Dan Spătaru.

23.40 închiderea emisiunii progra
mului I.

PROGRAMUL II

20,00 La fîntîna dorului — emisiu
ne de Mihai Miron și Virgil 
Sacerdoțeanu.

20,40 Reflector.
20.55 Arta plastică. Prin expoziții 

Bucureștene.
21.15 Buletin de știri.
21,20 Seara melomanului. își dă 

concursul orchestra de came
ră București, dirijată de vio
lonistul Ion Volcu.

22,10 Publicitate.
22.15 Reportaj pe glob : In a- 

jutorul copiilor. (Istoria 
U.N.I.C.E.F.-ulul). Film rea
lizat la O.N.U.

22.30 Film serial : „Vldocq** (XI).
22.55 Astă-seară jazz : Dave Bru- 

beck și Gerry Mulligan (II).
23.30 închiderea emisiunii progra 

mulul II.

Premiere cinematografice

„ĂD/O, PRIETENIE!"

Producție a studiourilor din R.P. Bulgaria. Regia : Borislav Șaraiev. Cu : VI. 
Smirnov, Mladen Mladenov, Violeta Doneva, Tania Massalitinova, Galia Sa

ra lieva

8 8 8 8 8

Așadar, după cum au relevat adunările și conferințele de alegeri — o temeinică educație prin muncă și pentru muncă, pe care organizațiile U.T.C. au datoria s-o împletească strins cu eforturile permanente pentru înarmarea tinerilor cu ferme convingeri politico-ideologiee, cu ideile marxism-leninismului, pentru educarea lor în spiritul patriotismului socialist și internaționalismului proletar. O grijă deosebită trebuie acordată cunoașterii de către întregul tineret a politicii partidului, 

Energia și elanul 
tineretului

atlt pe plan Intern cit șl pe plan extern, înțelegerii realităților complexe din lumea contemporană. Și in acest domeniu succesele obținute, prin apariția unor forme și metode mai vii, bazate pe dialogul cu masa uteciștilor, se cer extinse, adîncite, folosite în permanență și nu numai a- lunci cînd are loc un eveniment sau altul, tnlăturîndu-se acțiunile formale care în mod firesc nu pot stîrni interesul tinerilor.In ultimii ani a înregistrat considerabile progrese, atît sub aspectul conținutului cit și al mijloacelor și formelor utilizate, munca culturală In rindul tinerilor. S-a discutat, la recentele adunări și conferințe, despre numeroase inițiative de acest gen, cele mai multe demne a fi relevate. Conferințele și adunările de alegeri au oferit, astfel, muncii cultural-educative a organizațiilor U.T.C o mare varietate de sugestii și Idei vizînd cu deosebire larga popularizare a nenumăratelor fapte de viață care atestă conștiința înaintată a tineretului nostru, folosirea unor mijloace

PREMIILE C.S.C.A. ÎN DOMENIUL 
TEATRULUI PE ANUL 1970 cinema

Premiile Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, instituite In vederea stimulării creației originale în domeniul teatrului, au fost atribuite pe anul 1970 după cum urmează :— Premiul pentru cel mal bun spectacol cu o piesă contemporană românească — colectivului care a realizat spectacolul cu piesa „Camera de alături" de Paul Everac, la Teatrul Național „L L. Caragiale".

Rezultatele concursului de idei 
și subiecte de film organizat 

de Studioul cinematografic „București"
In urma analizării lucrărilor primite Ia concursul de idei și subiecte de film organizat de Studioul cinematografic „București", juriul concursului a acordat : un premiu, în valoare de 10 000 lei, lui ION LAZU, din București, pentru subiectul „VESTEA" ; un premiu, în valoare de 10 000 lei, lui RADU MAREȘ, din Cluj, pentru subiectul „JUDECATA".De asemenea, juriul a propus spre achiziție, conform legilor în vigoare,

Descoperiri arheologiceColectivul de cercetători al muzeului „Vasile Pîrvan" din Blrlad au Identificat, în urma Investigațiilor făcute pe teritoriul județului Vaslui, două necropole getodacice (carpice) datînd din sec. II și III e.n., care se încadrează in aria culturilor materiale carpice cunoscute pentru prima oară la Poenești-Florești, județul Vaslui. Cele două noi’ necropole descoperite, situate una pe teritoriul comunei Mălușteni, la punctul „Leaua", iar a doua pe teritoriul municipiului Bîr- lad, la punctul Prodana, mormintele cercetate, au scos la iveală ceramică 

variate, cu mare forță de convingere, menite să cultive in rîndurile tinerilor sentimentul angajării sociale, înalta responsabilitate civică, trăsăturile proprii moralei comuniste, să dezvolte atașamentul față de orînduirea noastră socialistă, participarea entuziastă la eforturile consacrate progresului patriei. S-a relevat, totodată, necesitatea lărgirii cuprinderii active a tinerilor la munca educativă și culturală spre a deveni cît mai mulți participanți direct implicați, atît sub aspectul conceperii, cît și al organi

zării diverselor manifestări. Aici trebuie să se exprime plenar inițiativa, fantezia, perseverența fiecărui utecist, a fiecărei organizații U.T.C., spre a ajuta tinerilor să dobândească un bogat volum de cunoștințe care să le îmbogățească orizontul de cultură, să confere timpului lor liber atribute noi, valori educative.Este cunoscut faptul că creșterea unei generații bine pregătită profesional și cultural se înscrie ca o preocupare de seamă a partidului și statului nostru A invăța necontenit, 
spre a ti cit mai folositor patriei, 
trebuie să devină un obiectiv stator
nic al fiecărui tinăr, semnul major 
sub care să se desfășoare munca tuturor organizațiilor U.T.C., aceasta a tost ideea care a străbătut pretutindeni dezbaterile. Cu atît mal acut s-a subliniat acest deziderat in organizațiile U.T.C. din școli, din învă- țâmîntul superior, care au obligația să cultive în rindul elevilor și studenților conștiința răspunderii față 
de Învățătură, să militeze, pretutin-

— Premiul pentru activitate deose
bită in stimularea dramaturgiei na
ționale — Teatrului de Stat din Arad. Consecvent unei politici repertoriale In care dramaturgia națională ocupă locul preponderent, acest colectiv a realizat cel mal mare număr de spectacole cu piese românești.— Dramaturgului Al. Popescu, pen
tru contribuția adusă la dezvoltarea 
dramaturgiei teatrelor de păpuși.(Agerpres)

următoarele idei : „MAREA INTÎL- NIRE“ — de LIVIA MOLDOVAN, din Cluj ; „ETERNUL ANOTIMP" — de Iosif Lupulescu și Toma Augustin, din București ; „MAREA LOVITURĂ" de Ecaterina și Ladislau Farcaș, din Arad ; „ACVARIU" de Eugen Lumezianu, din Constanța ; „A FOST O- DATA UN MIC COPILAȘ" — de George Buțoiu, din Pitești, precum și un subiect realizat de Gabriel Chela- ru, din București.

specific carpică (urne in care au fost oseminte omenești), cît și obiecte de podoabă ca brățări, fibule (broșe) sau obiecte de uz personal, cuțite, vîrfuri de săgeți etc. Noile descoperiri lărgesc aria de cunoaștere a urmelor de viață strămoșească ale regiunii, oferind în același timp mărturiile unei intense locuiri băștinașe și posibilități de înțelegere a unor aspecte privind cultura materială și spirituală a populației băștinașe. Toate aceste noi descoperiri, precum și celelalte din cursul anului, îmbogățesc patrimoniul muzeului „Vasile Pîrvan" din Bîrlad.

deni, pentru instituirea unei atmosfere de studiu perseverent, în măsură să înarmeze noile generații cu o temeinică pregătire. De asemenea, sînt necesare eforturi mai susținute privind orientarea profesională a tineretului, domeniu în care organizațiile U.T.C. din școli au bogate posibilități ca, împreună cu școala și familia, să îndrume absolvenții spre profesiile de bază ala economiei naționale, către munca productivă, în fabrici, în uzine, pe șantierele de construcții, în mine, pe ogoare, astfel 

ca aportul lor să se traducă, intr-o măsură cît mai mare și nemijlocit, în producția de bunuri materiale.In mod firesc, adunările și conferințele de alegeri au făcut o retrospectivă asupra stilului și metodelor de muncă ale organizațiilor U.T.C., au relevat progresele realizate în delimitarea unei metodologii specifice, adecvate, cu largă audiență. Aceasta se reflectă, de altfel, în bilanțul deplin pozitiv al celor mai multe organizații U.T.C., în faptul că organele alese anterior au activat, în cele mai multe cazuri, într-un spirit de muncă colectivă. Complexitatea obiectivelor actuale impune însă perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale birourilor, comitetelor, organizațiilor de tineret, incetățenirea unei atitudini de înaltă responsabilitate și disciplină față de sarcinile încredințate, fiecare utecist trebuind să aibă atribuții bine precizate și să participe nemijlocit la activitatea organizației respective. Este, de asemenea, de primă importanță, asigurarea condițiilor propice ca fiecare tinăr

• Ceaikovski (ambele serii) : PA
TRIA — 11; 16; 20.
e B.D. intră in acțiune : LUCEA
FĂRUL — 9; 12,30; 16,15; 20.
• Pomul de crăciun : CAPITOL
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Șarada : BUCUREȘTI — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• In ghearele invizibile ale doc
torului Mabuse : FESTIVAL — 
8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, FA
VORIT — 10; 12; 14; 16; 18; 20,30.
• Vagabondul : VICTORIA — 8,45;
12,15; 16; 19,30, EXCELSIOR — 9; 
12,30; 16; 19,30, GLORIA — 9; 12,30; 
16; 19,30, TOMIS — 9; 12,30; 16;
19,30, MELODIA — 9; 12,30; 16; 
19,45.
• Povestirile piticului BImbo s 
CENTRAL — 9; 11: 13: 15; 17; 19: 
21.
• Z : FEROVIAR — 8,30; 11; 13,30: 
16; 18,30; 21, AURORA — 9,30; 12; 
15,15; 17,45; 20,15, MODERN — 8,45; 
11.15; 13.45; 16,15; 18.45; 21.
• Omul din Sierra : GRIVIȚA — 
9,45; 11,45; 16; 18.15; 20,30, ARTA — 
15,30; 18; 20,15, FLAMURA — 9; 
11,45; 14,45; 17,30; 20,15.
• Călugărița din Monza : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20. COTROCENI — 14,30;
16,30; 18,30: 20,30.
• Departe de lumea dezlănțuită : 
BUZEȘTI — 15,30; 19.
• Sechestru de persoană : DACIA
— 8,45—20,30 în continuare.
• Răzbunarea Sfîntului : BUCEGI
— 10; 12,15; 16: 18,15; 20.30, GIU- 
LEȘTI — 15.30; 18; 20,30, MIORIȚA
— 9: 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30.
• King Kong evadează : UNIREA
— 15,30; 18; 20,15.
• 10» de carabine : LIRA — 15,30;
18; 20,15. COSMOS — 15,30; 18:
20.15.
• Marilyn : 10; 12; 14; 16; Retro
spectiva șl concursul filmului do
cumentar românesc — 18: începu
turile cinematografului — program 
special de filme — 21 : CINEMA
TECA (sala Union).
• 30 de ani de veselie : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18.
• Retrospectiva filmului documen
tar : TIMPURI NOI — 20.
• O poveste veche, veche ! LU
MINA — 9; 14; 16; 18,15; 20,30.
• Flacăra olimpică : LUMINA — 
11.
• Fabllo magicianul : DOINA — 
9—16 în continuare.
• Splendoare în iarbă : DOINA — 
18; 20,30.
• Străinul t MUNCA — 16; 19.
• Vînătoarea de vrăjitoare î DRU
MUL SĂRII — 15,30.
• Femeia să se teamă de bărbat > 
DRUMUL SĂRII — 17,45; 20.
• De șapte ori șapte î FEREN
TARI — 15,30; 17,45; 20.
• Căpitanul Florian : FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20 30. FLACĂRA
— 15,30; 18; 20.15.
• Fantasme •. VTITORUL — 16:
18.15.
M Al grijă de Siizl : VIITORUL —
20.15.
e> Medicul de la asigurări : MO
ȘILOR — 15.30: 18; 20.15.
• Paria : VITAN — 15.30: 18; 20,15, 
CRINGAȘI — 16; 18; 20.
• Soarele alb al pustiului : RA
HOVA — 15.30; 18; 20.15.
• Sentința : PROGRESUL — 15,30; 
18; 20.15.
• Ultimul mohican i PACEA — 
15.45: 18: 20.
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Concert 
Beethoven

In cadrul manifestărilor de
dicate bicentenarului nașterii 
lui Beethoven, Filarmonica de 
stat „George Enescu" a pre
zentat vineri seara un nou 
concert în sala Ateneului Ro
mân. Sub bagheta dirijorului 
Mircea Cristescu, orchestra 
simfonică a filarmonicii bucu
reștene a oferit un program 
cuprinzînd lucrări mai rar in
terpretate din creația marelui 
compozitor aniversat. Astfel, 
au putut fi audiate: Muzică 
de scenă la tragedia „Egmont" 
de Goethe, aria de concert 
„Ah, perfido !“ și Simfonia I în 
do major. Solista concertului 
a fost soprana Emilia Pe
trescu.

(Agerpres)

, și poată exprima deschis părerea a„_.pra muncii organizației, ca prin atmosfera de principialitate, încredere, să se simtă îndemnat să participe, cu idei și inițiative, la bunul mers al activității colectivului.In pregătirea și desfășurarea lor. recentele adunări și conferințe de alegeri ale U.T.C. s-au bucurat de sprijinul și îndrumarea nemijlocită a organelor și organizațiilor de partid. Aceasta a constituit, totodată, un prilej pentru organizațiile de partid de a cunoaște mai bine viața și preocupările tinerilor, propunerile și observațiile critice ale acestora, sugestiile vizînd propria lor activitate, a colectivului respectiv. Este de datoria organizațiilor de partid să vegheze ca propunerile tinerilor să prindă viață, iar acele care depășesc posibilitățile organizațiilor 
U.T.C. să fie dirijate spre forurile competente, astfel ca fiecare lînăr să primească un răspuns limpede la propunerile făcute, să cunoască stadiul lor de infăptuire.După cum se știe, creșterea și formarea tinerei generații este o sarcină de onoare a întregului nostru partid. Rezultă de aici necesitatea perfecționării necontenite a conducerii și îndrumării de către organizațiile de partid a activității organizațiilor U.T.C., sprijinirii acestora să desfășoare o bogată muncă de educare comunistă, de mobilizare a tineretului la traducerea în viață a hotărîrilor partidului. Așa cum se subliniază în raportul C.C., prezentat la cel de-al X-lea Congres al P.C.R., „vor trebui depuse în continuare eforturi pentru ca fiecare organizație U.T.C. să devină un organism dinamic, capabil să antreneze întregul tineret Ia învățătură, la muncă, la o intensă activitate obștească, să desfășoare o tot mai bogată activitate de educație comunistă, de pregătire pentru viață a tinerei generații".Evaluînd rezultatele obținute, pros- pectind, investigînd viitorul, în cadrul adunărilor și conferințelor de alegeri, uteciștii au procedat, astfel, la o mai intensă valorificare a forțelor și talentului lor spre dobîndi- rea de noi și superioare înfăptuiri, pe drumul participării la opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României, operă care prinde viață prin străduința întregului nostru popor, condus de Partidul Comunist Român.
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Așadar, acum, Județul Tulcea intră sub zodia generoasă a unor impresionante investiții ce se vor realiza în cincinalul care se apropie. Tulcea a și început să trăiască sub semnul acestor importante investiții ce o vor transforma din temelii ; o perspectivă care înseamnă dinamism, ritm, mișcare. Mai ales mișcare. Un du-te-vino continuu de instalații, materiale, utilaje, ciment, oțel și tot ce au închipuit proiectanții și constructorii care vor ridica la o altă cotă viața orașului. Cum vor primi și cum vor răsplăti tulcenii acest dar al întregului popor, decît folosind brațul vînjos al Dunării ? Născut și crescut la matca celui mai cintat fluviu al Europei, orașul își construiește abia acum un port pe măsura vocației industriale hărăzită lui prin prevederile viitorului plan cincinal.Am descris altădată Tulcea, ca pe un uriaș hamal, la Dunăre, încăr- cînd și descărcînd, cu roaba, cu sacii, cu brațele, cu spinarea, colosale cantități de materii prime și produse. Pînă prin 1960, așa-numitul „port vechi" se întindea pe malul fluviului, exact în dreptul orașului — cam din dreptul actualului, admirabilului hotel turistic „Delta" — pe locul unde s-a deschis apoi vasta faleză — fațada Tulcei — Împodobită cu spații verzi, cu trandafiri și flori și devenită promenadă a orașului. Aici era „portul" ; aici erau priponite șlepuri, fel de fel de vapoare, < fiecare cu schelele, cu scîndurile lui, iar malul era o îngrămădire, un amestec fantastic de materiale, la adăpostul cărora Dunărea nu se vedea, iar de pe Dunăre nu se vedea orașul din cauza acestor Îngrămădiri haotice aduse, parcă, de un zăpor. Abia 

prin 1960, !n urma unor măsuri energice, această zonă a orașului a fost eliberată, s-a asfaltat faleza, malul fluviului a fost consolidat și portul a fost mutat în afara orașului, în partea nordică, pa malul surpat și cotlo- nit al fluviului, pe un teren viran. „A fost mutat portul", este impropriu spus, întrucît nu a fost nimic de mutat, iar „condițiile portuare" au rămas aproximativ ace-

La Tulcea, în lumea 
viitoarelor catarge

leași. în aceste condiții naturale și în contextul marilor investiții care pornesc spre Tulcea și în județ ; cînd spre Tulcea se îndreaptă cantități imense de materiale de construcție, materii prime, utilaje mari — portul rudimentar devine cu totul neputincios, anacronic.Construcția la Tulcea a unui port fluvial modern s-a impus printre cele mai elocvente mărturii ale grijii conducerii de partid și de stat față de acest municipiu dunărean. Tulcea își pregătește brațele — de oțel — cu care să facă față sporitului trafic de mărfuri. Tulcea își construiește primul său port adevărat — plămînul ei de oțel. Concomitent, se construiesc la Tulcea gara fero

viară de mărfuri, gara feroviară de călători, aeroportul ; se proiectează și este necesară urgentarea lor — gara ^fluvială pentru călători și autogara. După cum se vede, i se creează orașului, pe măsura nevoilor și a perspectivelor, marile lui legături moderne cu țara și cu lumea ; i se dau posibilitățile ca el să-și îndeplinească rolul activ și sarcinile care îi revin in acest punct al țării.

Portul fluvial se construiește în aval de antrepozitul frigorific, vecin cu el, chiar pe terenul mlăștinos pe care a fost improvizat portul pînă acum. Dunărea face în a- cest punct de cot, venind cu toată masa de ape și izbind în acest mal : este malul cel mai expus a- tacurilor fluviului, eroziunii, surpărilor și zona prin care orașul este cel mai primejduit de inundațiile care l-ar putea lovi pe ocolite, prin spate. Ca o replică pe care construcția socialistă o dă naturii — întreagă a- ceastă zonă expusă, neapărată pînă acum, șubrezită. va fi transformată într-un puternic bastion în fața fluviului, o- crotind orașul în zona cea mal critică. întreg acest pămînt viran, inva

dat de mlaștini, menit să dispară mincat de fluviu, toată această zonă ruinată va fi umplută cu pămînt, cu piatră, consolidată cu piloți adinei de beton armat și va fi transformată lntr-o mare platformă ca un singur bloc monolitic care va stăvili atacurile Dunării. Construcția portului fluvial este în același timp și o operă de protecție a orașului.Pe această platformă — 

devenită incinta portului — în adîncul căreia vor dispare pentru totdeauna mlaștinile, stufăriile, nămolul — se vor construi cele trei dane ale portului. Fiecare dană va avea o lungime de o sută de metri, front la Dunăre. In calculele proiectantului a fost luată cota cea mai ridicată, astfel îneît nici cele mal mari viituri să nu prezinte pericol de inundație. Pe lungimea celor trei dane de acostare vor fi instalate macarale electrice-portal de mare capacitate, care vor opera toate navele fluviale și navele maritime de tonaj mai mic. în incinta portului se va construi un grup tehnic de exploatare. Linii ferate vor permite intrarea garniturilor de vagoane pentru operațiuni 

din vapoare direct *n trenuri și invers.Tulcea va avea astfel un port modern, bine dotat tehnic, bine organizat, cu o capacitate pînă la cîteva milioane tone trafic anual. Concomitent cu construcția portului de mărfuri, se vor face investiții pentru amenajarea danelor, a debarcaderelor pentru călători. Și se va construi gara fluvială pentru călători. Trebuie menționat că 

mai mult de jumătate din Întregul trafic de călători pe toată Dunărea sa realizează la Tulcea. Trebuie, de asemenea, menționat că aproape întreaga activitate turistică în Deltă șl nordul Dobrogel. se realizează la Tulcea șl prin Tulcea.Actuala faleză a orașului se va extinde pînă la noua gară fluvială de călători. O dată cu realizarea acestor obiective portuare, se vor lua măsuri pentru supraînălțarea malurilor, pentru consolidarea și amenajarea platformelor, a danelor, pe toată lungimea Dunării, cît ține orașul, pentru a- părarea orașului care s-a văzut că este foarte expus viiturilor mari. Pe vreo cinci kilometri, in amonte și în aval de Tulcea, malul Dunării va fi ridicat și consolidat.

întreaga lucrare — pentru care statul a Investit 24 de milioane — va fi gata în 1972. Constructorul și-a început opera : în prima etapă a fost executat dragajul (corectarea malului, a- dîncirea fundului Dunării) pe toată lungimea frontului de lucru ; vreo cinci mii de metri pătrați de saltele din fascine au fost „lestate" — coborîte, așternute pe fundul fluviului ; alte cîteva mii de 

metri de saltele sînt pregătite pentru coborire. Au sosit sonetele — o so- netă de uscat și una de apă — care vor începe baterea piloților pentru asigurarea grinzii de susținere la adine șl pentru căile de rulare a macaralelor — portal. Vor fi foarte mulți piloți, mii și mii, ca blana unul uriaș arici cuibărit în matca Dunării. Vor porni umpluturile cu pămînt, cu balast ; își vor începe e- fortul lor buldozerele, screperele. Apoi — construirea perenului (zidul protector), construirea danelor, montarea liniilor ferate, construcția obiectivelor sociale și tehnice.Am văzut Tulcea înviorată de efervescența creatoare de patosul construcției in care intră din plin. în centrul orașului muncitorii finisau con

strucția monumentală a noului palat administrativ ; se lucra la marele magazin universal ; se demolau o serie de case vechi, degajîndu-se astfel de vechituri fața nouă a orașului. Se lucra cu rivnâ la pregătirea vetrei industriale, la temeliile combinatului de alumină; se lucra la gara feroviară de mărfuri și la gara feroviară de călători ; veneau multe trenuri cu lungi garnituri Încărcate cu materiale de construcție, cu prefabricate, cu utilaje. Pe o zare șl pe alta a orașului se mișcau brațele macaralelor — brațe de oțel ale orașului.Iar aici, pe malul Dunării, se lucra la temeliile portului. Tulcea, „port la Dunăre", își primește acum această dreaptă denumire izvo- rînd dintr-o dreptate și mai mare, șl mai generoasă care 1 se face bă- trînului, vrednicului oraș; uriașele investiții — intrarea Tulcei în cea mai creatoare zodie a istoriei sale. Portul care se construiește are un mare înțeles : Tulcea își pregătește brațele de oțel, în întîmpina- rea marilor ei bătălii pașnice, creatoare. in acest loc, în această mare răscruce a apelor. Dunărea va lntîlni Marea, la Tulcea !Socialismul a înnobilat Dunărea, străvechea și mult cîntata noastră Dunăre, dăruindu-i la Porțile de Fier — vocația electricității, la Tr. Măgurele ca și în Bărăgan și Dobrogea — vocația fertilității, la Galați — vocația oțelului. Astfel Îmbogățită, Dunărea se va opri In următorii ani la Tuicea într-un liman de beton șl metal, într-un port modern — simbol al noului puls care, pornind din inima fierbinte a țării, dinamizează toate meleagurile patriei socialiste.
Traian COȘOVEI

Tulcea — vechiul „oraș al morilor de vînt", ridicat la o nouă dimen- 
șiune arhitectonica — își profilează, pentru anii ce vin, noi frumuseți 

Foto : Agerpreș
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................ .............................. .Cea mai recentă realizare■ cincinalului pe care îl încheiem, marele pod de peste Dunăre de la Giurgeni- Vadul Oii, a devenit o j realitate. Cu cîteva zile în urmă, în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, a altor conducători de partid și de stat, a avut loc solemnitatea inaugurării unuia dintre cele mai impunătoare edificii arhitectonice ale acestor ani, veritabil monument de gîn- dire tehnică și de artă, e- xamen și victorie de tehnicitate a constructorilor României socialiste, pilon de oțel pe harta noii noastre civilizații industriale.Ca la orice lucrare de o asemenea anvergură, primul cuvînt îl au, firesc, cifrele, datele, elementele de maximă concretețe, singurele capabile — prin puterea lor de marcă și de simbol — să evoce și să sugereze ansamblul. Să dăm, deci, cuvîntul cîtorva cifre i și date......600 000 de autovehicule au fost semnalate, In decursul acestui an, acolo unde Bărăganul se întîl- nește cu Dobrogea, la punctele de trecere ele Dunării de la Giurgeni- Vadul Oii. 600 000 de mașini au traversat fluviul cu bacul. Numai o jumătate de oră de așteptare a bacului, pentru fiecare, înseamnă 300 000 de ore pierdute. Numai o jumătate de oră...Celor 600 000 de mașini le-au urmat, cu o lună în urmă, sub cerul plumburiu al penultimei luni a acestui an, 40 de camioane „Tatra". Iar aceste mașini — pentru prima oară — n-au mai traversat fluviul cu bacul.i în dimineața zilei de 25 noiembrie a.c., podul de la Giurgeni-Vadul Oii — cel mai mare pod rutier de pe Dunăre, al 8-lea ca mărime din lume — a fost

supus, înaintea inaugurării, unui ultim examen. Un examen suprem, sever, decisiv, punct final incheind munca harnică a constructorilor, materializată în a- cest somptuos „bulevard peste ape". Sub un cer sticlos, prelungind peste apele goale ultimele lumini ale unei toamne crepusculare, arcul de beton și oțel a fost supus încercării solicitărilor maxime. Un convoi de 40 de camioane „Tatra" încărcate cu piatră — convoiul maxim de încărcare a podului — a „încercat", vreme de cîteva ore, cu forța celor cîteva mii de tone apăsind în roțile grele, calitatea construcției, comportarea acestei structuri în care oțelul și piatra fuzionează intim și spectaculos, înghețate în stîlpi masivi și bolți suple, deschise sub cer ca niște aripi gigantice. Rezultatele au însemnat nota maximă, in- cununînd ani de creație și efort. Aparatele speciale montate în corpul colosului, inimi și ochi invizibili or- donînd și fixînd viața secretă a organismului, mișcarea insesizabilă a celulelor de beton și oțel, au confirmat, prin măsurători electrice și acustice de cea mai Înaltă precizie, ceea ce specialiștii știau de mult. Ecuație constructivă riguroasă ca și cifrele care au născut-o, edificiu gigant, conceput și realizat la nivelul de exigență al celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, această lucrare a omului — una din acele lucrări care se fac,’ într-o e- pocă, o dată la o sută de ani — pare să concureze, prin masivitate și rezistentă, înseși coamele munților vechi ai Dobrogei. care încremenesc în zarea fluviului. Opera constructorilor s-a legat, parcă, intențional, de trăinicia lor.

$1 totuși, contemplată de pe țărm, din zarea fluviului, construcția pare fragilă și delicată, lăsînd impresia unui arc deschis, gata de zbor prin văzduh, ca o a- ripă de fluture sau de libelulă. Sentimentul de masivitate și forță pe care ți-1 oferă datele tehnice ale construcției (numai unul din cele cinci tronsoane care compun tablierul metalic. de pildă, cintărește 1 600 de tone) este rectificat și convertit prin arta constructorului care a dis

Pași de oțel peste fluviu
ciplinat aici linii șl forme. Cei 1 500 de metri ai podului (din care 750 sînt viaductele de beton deschise spre țărmuri, restul Construcție de metal masiv), cu două trotuare și patru benzi pentru circulația autovehiculelor, par, cînd contempli priveliștea de pe fluviu, 1 500 de metri de zbor. Piatra a devenit aici ușoară, oțelul (5 400 de tone) a devenit aerian. Podul pare o eșarfă de lumină, un leagăn țesut cu fir de argint peste apele tulburi, între cer și pămînt, iar această senzație se legitimează și se amplifică prin albul strălucitor al construcției, contrastant în decorul vînăt al iernii.

Ceea ce vedem — ni se spune — nu este, însă, decît superficial, „coaja" pietrificată și imobilă a unei activități vii și complexe, consumată pe fronturi vaste, într-o largă desfășurare de forțe.Partea cea mai spectaculoasă a edificiului nu se vede. Ea se află sub ape, sub valurile care-o Închid ca un clopot gigantic, nemișcat și placid sub lumina scăzută a iui decembrie.Pentru prima oară la noi, picioarele podului, „pilele" 

de oțel Îmbrăcat in piatră, au fost fixate in fluviu fără ajutorul chesoanelor. Toate podurile ridicate prin timp pe Dunăre au fost, pină azi, opera acestor clopote de oțel, cu a- jutorul cărora se toarnă betonul pilonilor de susținere și care plutesc pe sub valuri asemenea clopotelor scufundate ale legendelor. Așa s-a lucrat și la construcția podului lui Anghel Saligny, de la Cernavodă ; așa s-a lucrat, mai aproape de noi, la coloanele pe care se sprijină celălalt pod dunărean, întins între Giurgiu și Russe. Tot cu un fel de chesoane, susțin unii istorici, s-au împlîntat în vatra de piatră a fluviului 

cele 20 de picioare ale podului lui Apollodor din Damasc : podul și-a înfipt picioarele in fluviu cu ajutorul unor uriașe cutii hexagonale — o anticipare a chesonului modern — încheiate din birne masive, lansate la apă șl umplute apoi cu bolovanii de calcar și cu betonul ciclopean. Secolele care s-au scurs n-au făcut decît să perfecționeze o tehnică, fără sâ-i afecteze în fond esența. Sub aceste clopote de oțel, oamenii muncesc in 

condiții eroice, la o presiune de cîteva atmosfere. Cele optsprezece veacuri ce despărțeau construcția traiană de podul lui Anghel Saligny n-au însemnat, sub acest raport, prea mult pentru om.La podul de la Giurgeni- Vadul Oii, singurii care au lucrat sub apă au fost scafandrii. Ei n-au făcut altceva decît să curețe albia, pregătind-o pentru sădirea coloanelor. Sînt 18 coloane la fiecare picior al podului, 274 de coloane la toți pilonii. Iar aceste coloane, gigantici stîlpi de oțel cu diametre de 2—3 metri, au fost împlîntate — cu ajutorul unor mașini vibratoare ce desfășoară o forță 

de 350 de tone — la o a- dincime de 47 de metri sub albia fluviului. O performanță tehnică cu caracter de premieră, fără precedent pe plan mondial. Un succes de tehnicitate al constructorilor noștri, o victorie de prestigiu, des- chizind, din proiectul ei, dimensiunile unei noi etape tn știința și arta construcției românești. Experiența cucerită la Giurgeni-Vadul Oii va sta la baza viitoarelor construcții cu fundații de adîncime (poduri, 

porturi, edificii industriale), ca o expresie a noului stadiu atins de industria noastră, a resurselor creatoare cu care se angajează în dialogul cu lumea și timpul.Da, partea cea mal spectaculoasă, cea mai grea a construcției, nu se vede. Arcuită zvelt peste ape, linia suplă a podului leagă mai mult decît două țărmuri. Fire invizibile leagă acest punct geografic, pierdut în imensitatea cîmpiei și fluviului, cu Bucureștii, cu Reșița, cu Galații, cu numeroase uzine și centre industriale care i-au consacrat ani de creație și e- fort. Oțelul necesar suprastructurii metalice a eolo-

•ului turnat la Reșița și laminat în marile instalații ale Galaților este el însuși un unicat, o cifră nouă în tabelele de valori ale industriei siderurgice românești. Numit, de către specialiști și constructori, „oțel P.D." („P.D." - „Pod Dunăre"). aparținînd familiilor de oțeluri superioare, tip 58, cu granulație fină și rezistență înaltă, el a făcut posibil ca osatura metalică a întregului edificiu să se rezume la 5 400 de tone. Cu oțelul clasic.

tip 38 (același care s-a folosit și la construcția podului de la Cernavodă), ar fi fost necesare cel puțin 9 000 tone.Cei mai buni mecanici și sudori din țară, muncitori de înaltă calificare de la uzinele „23 August", „Grivița Roșie", Bocșa, „Progresul“-Brăila, Șantierele navale Galați, șantierul marii hidrocentrale de la Porțile de Fier etc., au elaborat, la rîndul lor, sistema de traducere practică a tehnologiilor și proiectelor din care a rezultat, în final, această armonioasă sinteză, document de gîn- dire și de artă, îmbogățind harta construcțiilor româ

nești cu o piesă de Inedită valoare și strălucire.Constructorii au înfruntat fluviul pe o etapă a traseului deosebit de dificilă. Dunărea prezintă aici o secțiune redusă, dar condițiile de fundații sint dintre cele mai dificile. Apele rod pină la 15 metri sub albie (15 din cel 47 în care sint amplasate coloanele de susținere !), iar îngustimea acesteia sporește viteza curentului și face și mai grele eforturile. Cei 1 300 de constructori ai podului au muncit, nu o dată, în condiții eroice, înfrun- ttnd viclenia apei, arșițl toride, viscolul și ninsorile, sloiurile de ghețuri, dezlănțuirea de energie a viiturilor primăverii. (în primăvara acestui an, de exemplu, în epoca de culminație a viiturii pe Dunăre, cînd, paralel cu bătălia construcției, s-a lucrat la turnarea unui dig de beton lung de 7 km, peste 500 constructori n-au părăsit șantierul timp de trei zile și două nopți. Eforturile în plus, cerute de măsurile pentru apărarea incintei, n-au afectat cu nimic graficele de execuție).Dar dificultățile cele mal mari, soliciting consumul de energie cel mai intens, au fast, totuși, altele. Infinit mai mari decît înfruntarea directă cu valul, cu o natură ostilă care trebuia îmblinzită, disciplinată in linii și forme.— Aici, pe șantier, a trebuit să mă recalific — ne povestește zimbind, cu un zimbet in care se citește încă uimirea (uimirea față de o cLipă neprevăzută de salt !), sudorul Za- haria Ghidănac. Și corec- tîndu-se : — De fapt, nu numai eu... Toți a trebuit să ne recalificăm.Ghidănac este sudor de categoria a 7-a. Toți membrii echipei sale, cu care a 

venit aici de la Uzinele „23 August" din București, au categoriile 6 și 7. Toți cei 100 de profesioniști ai aparatelor cu acetilenă — autorii „cordonului sudat" al construcției, lung de circa 20 km — sint muncitori' - ■ de j naltă calificare, recru*' 1 tați pr.intre așii profesiei,, din uzine cu vechi tradiții. Alegerea lor s-a făcut in urma unui examen, cu o cifră de concurențl de cîteva ori mai mare. Și totuși, aici, au trebuit să învețe din nou. Au trebuit să se prezinte, lunar, în loate aceste luni ale construcției, la examene de verificare și reîmprospătare a cunoștințelor. Noul tip de oțel, produs pentru prima oară în țară, a însemnat și o nouă tehnologie, cu alte exigențe și alte legi ale sudării acestuia. O tehnologie care a fost a- similată și aplicată, de toți cei 100 de meșteri, in condiții de calitate fără reproș. Radiografiile celor 20 km de cordon sudat, executate cu ajutorul razelor gamma de către specialiști ai Institutului de fizică atomică al Academiei, n-au descoperit, nicăieri, nici o fisură, nici o suprafață cu rezistență redusă....Podul de la Giurgeni- Vadul Oii e gata. Convoiul celor 40 de „Tatre" a fost numai un cap de coloană ; cîte sute de mii de mașini îl vor urma ? în/tre București și farmecul litoralului, intre Dobrogea șl restul țării, între două țărmuri ale marelui fluviu al Europei, constructorul zilelor noastre, țesătorul de priveliști al țării de azi și de mîine, a întins o punte ce se deschide — prin toate datele sale — spre viitor.
I. OLTEANU
Radu APOSTOL

inaugurat cu cîteva zile în urmă, stâ mărturie hărniciei și iscusinței tehnice a constructorilor români, încheind simbolic anii de efort și creație ai planului cincinal Foto: 8. CristianSplendida magistrală peste Dunâre — podul de la Giurgeni—Vadul Oii,
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Cum a fost dejucat un complot nazist i DE PRETIIIINDENI

împotriva conferinței din 1943 „Prospectorul

de la Teheran
In ultimii ani s-a scris mult tn presa Internațională despre un episod din perioada celui de-al doilea război mondial, episod legat de pregătirea și desfășurarea conferinței tripartite la nivel înalt care a avut loc in toamna lui 1943 la Teheran. In acest sens, s-a menționat adesea despre organizarea unui complot nazist neizbutit care urmărea să zădărnicească această reuniune. Cei care s-au ocupat de acest episod au amintit, de pildă, că președintele Roosevelt, întors Ia Washington după încheierea întîlnirii, a declarat la o conferință de presă că, pe timpul conferinței, a acceptat să fie găzduit la ambasada sovietică de la Teheran și nu la cea americană, pentru a evita drumurile repetate prin oraș, intrucit se aflase despre pregătirea unui complot german. In 1964, faimosul SS-ist Otto Skorzeny, stabilit la Madrid, a declarat în cursul unei convorbiri cu corespondentul publicației „L’Express" că „dintre toate istoriile amuzante care se relatează despre mine, cele mai amuzante sînt acelea scrise de istorici. Ei afirmă că eu, cu detașamentul meu, ar fi trebuit să-1 răpesc pe Roosevelt in timpul conferinței de la Yalta. Aceasta e o prostie ; niciodată Hitler nu mi-a ordonat așa ceva. Acum o să vă spun adevărul in legătură cu această istorie : intr-adevăr Hitler mi-a ordonat să-1 răpesc pe Roosevelt în timpul precedentei conferințe, care a avut loc la Teheran, dar din diferite pricini această afacere n-a putut fi dusă la bun sfîrșit".Cum am amintit mai sus, despre acest complot s-a scris tn presa internațională și într-o serie de lucrări memorialistice, dar despre modul cum a fost el zădărnicit nu s-a publicat nimic. De curînd și acest episod rămas în umbra din istoria celui de-al doilea război mondial a fost dezvăluit publicului larg in paginile volumului „Cekiștii", apărut în editura „Tînăra Gardă" din Moscova, cu concursul unor lucrători ai Comitetului Securității Statului de pe lingă Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. Redăm în cele ce urmează, în rezumat, cîteva din secvențele acestui episod, așa cum sint evocate în volumul menționat.în liniștea unuia dintre cabinetele Abwehrului *) suna telefonul.— Maior Schultz — a răspuns omul din încăpere, care răsfoia tocmai un teanc de ziare iraniene.— Sînteți chemat de comandantul de brigadă Schellenberg.Schultz recunoscu îndată In receptor vocea șefului său ierarhic direct. întrebă :— Trebuie să iau cu mine ceva acte ?— Nu, este vorba privește personal.Punînd receptorul și-a pus întrebarea Schellenberg, asul nevoie de mine, un ofițer oarecare al Abwehrului ?Schultz împlinise recent 33 de ani, dar arăta mult mai tînăr. Toți știau că este nepotul lui Hans Schultz, activist de vază al partidului nazist....Schellenberg l-a poftit să ia loc, apoi l-a întrebat direct :— V-au rămas ceva legături de încredere în Iran ?Schultz a răsuflat ușurat ; iată deci de ce e nevoie de el.Continuînd, Schellenberg l-a spus că a apărut necesitatea efectuării la Teheran a unei operații foarte serioase pentru care e nevoie da un om de nădejde, care să fie în stare să ascundă cițiva ofițeri germani ce vor fi lansați acolo. E nevoie, de asemenea, de o persoană de încredere la granița dintre Iran și Turcia.Schultz a răspuns că are la Teheran un om în care se poale avea deplină încredere, un german trimis acolo nu de mult în chip de' emigrant polonez, sub numele de Andgei Glusek, care este în afara oricăror bănuieli.— Dar la graniță aveți pe cineva ?— Nu departe de granița cu Turcia, a răspuns Schultz, se află tribul nomad al șeicului Aso Kazemi. Șeicul a studiat în Germania, l-am cunoscut încă la universitate ; el este intru- totul de partea noastră.A doua zi. Schellenberg l-a spus lui Schultz că „a fost inclus în operație", dezvăluindu-i că aceasta constă In zădărnicirea întîlnirii de la Teheran dintre Roosevelt, Churchill și Stalin. El i-a mai spus că de succesul acestei operații se interesează însuși fiihrerul. Rolul esențial va reveni cîtorva ofițeri care vor fi lansați cu parașuta în zona tribului șeicului Kazemi, iar polonezul urmează să-i ascundă la Teheran după ce el, Schultz, îi va aduce acolo. L-a întrebat apoi sub ce identitate s-a aflat în Iran prima oară. Schultz i-a răspuns că a avut un pașaport elvețian pe numele comerciantului Samuel Sultzer.— încă mîine, cu documentele diplomatice pe care o să vi le înmi- nez, veți pleca în Elveția unde, la ambasada noastră, veți primi de la funcționarul Lindenblatt documentele necesare pe numele Samuel Sultzer, iar de acolo, fără întirziere — în Iran.

crescut. Tatăl său era singurul rus din colonie, lucrînd ca vinificator la cooperativa viticolă locală. El, Ilia, a crescut printre copiii germani, știa limba germană la fel de bine ca cea maternă. S-a împrietenit cu Walter Schultz, băiatul contabilului cooperativei, cu care locuia în aceeași casă. După absolvirea școlii medii, Ilia a
de ceva care văîn furcă, Schultz : de ce oare spionajului, are

• Otto Skorzeny mârturi 
sește • Misiunea agentu 
lui dublu • Șeicul i-a aș 
teptat în zadar pe parașu 

tiști...

un Ra- un

★Un automobil în care. In afara șoferului, se afla un colonel, s-a întors in piața Manejnaia, iar apoi a oprit în fața porților Kremlinului. Prezentînd sentinelei actul de identitate, colonelul a intrat, îndreptin- du-se spre clădirea Sovnarkom-ului (Consiliul Comisarilor Poporului). Sala de primire de la etajul doi era pustie. Alături, în cabinet, avea loc o consfătuire la care participa și ge- neralul-maior Vasili Ivanovici Pankov, lucrător cu muncă de răspundere al organelor securității statului. Colonelul i-a explicat secretarului că trebuie să vorbească imediat cu Pankov. Secretarul a dispărut după ușa grea de stejar pentru ca după un minut să reapară împreună cu generalul. După ce s-au așezat, colonelul i-a spus : s-au primit informații că hitleriștii pregătesc un atentat asupra „marii troici" în timpul consfătuirii de la Teheran.— Din ce surse ?— De la Berlin, de la Ilia Svetlov. Ne scrie rar, dar cînd ne trimite el o veste, aceasta este în mod sigur Importantă — a răspuns Avdeev.
★în Elveția, Schultz l-a Intîlnit pe Lindenblatt, care i-a înmînat documentele necesare. Cînd a plecat de la ambasadă, Schultz devenise cetățeanul elvețian Samuel Sultzer, posesor al unui pașaport cu viză pentru Iran. „Este ultima persoană oficială a Germaniei naziste cu care am avut de-a face — și-a zis el n gînd. Oare intr-adevăr sint eliberat pentru un timp de necesitatea ie a mă preface entuziasmat de vic- oriile naziștilor ?“. Cu pașaportul îlvețian în buzunar, Schultz, sau ne lumele său adevărat Ilia Svetlov, se imțea aproape fericit. I se părea că e apropie momentul reîntoarcerii în iatrie după zece ani de cînd o pă- ăsise. Și-a amintit de căsuțele frumoase și curate ale coloniei germane llenendorf în care s-a născut și a

fost trimis de Komsomol să lucreze în organele G.P.U.-ului. Intîlnindu-se după un an cu Walter, acesta i-a spus că a primit o scrisoare de la fratele tatălui său, Hans Schultz, din Germania, pe care nu l-a văzut niciodată, dar care, fiind văduv și fără copii, îl roagă să vină la el, să-i aline singurătatea. Unchiul îi făgăduia să-l ajute să facă studii superioare dar el, Walter, nu vrea să se ducă pentru că are o logodnică de care nu vrea să se despartă. Cînd Ilia a povestit despre asia la serviciu, s-a hotărît să fie folosită lipsa de dorință a lui Walter de a pleca la unchiul său. în locul lui a plecat Ilia cu sarcina de a pătrunde in organele de spionaj germane...*In drum spre Teheran, generalul Pankov și colonelul Avdeev au convenit că, dintre cetățenii sovietici aflați in capitala Iranului, omul cel mai potrivit căruia să i se încredințeze misiunea de a-1 identifica pe agentul german ascuns sub identitatea emigrantului polonez era Oleg Smirnov care vorbește excelent iraniana, cunoaște țara, are multe legături acolo. Ajunși la Teheran, Pankov și Avdeev au aranjat, prin intermediul ambasadei sovietice, să se întilnească cu Smirnov. Intilnirea a avut loc curind. Intrebîndu-1 cum s-ar putea Îndeplini misiunea fără să fie întrebat nimeni dintre localnici, Smirnov Ie-a spus că cel mai rapid și mai cțomod mijloc este acela al consultării registrului poliției in care sint trecuți toți emigranții. La poliție, el, Smirnov, e cunoscut ca reprezentant al autorităților militare sovietice și ca atare o să i se pună la dispoziție acest registru fără nici o complicație. Așa a și procedat și încă in aceeași zi a raportat lui Pankov și lui Avdeev că Andgei Glusek este domiciliat pe Hiabane Kazvin. Ulterior, Smirnov a aflat că Glusek s-a intîlnit, in condiții conspirative, cu un rus, probabil un „emigrant alb". în ziua următoare „emigrantul" a dat el singur semne de viață, i-a căutat pe Pankov și Avdeev, cărora le-a relatat amănunțit discuția cu Schellenberg, ca și întrevederea cu Glusek. S-a aflat că acesta urma să-i ascundă pe teroriști, cind vor sosi venind de la șelc, intr-o speiuncă a lui Husein-Han, un simpatizant al fascismului. S-a luat hotărîrea ca Svetlov să plece în Kurdistan pentru a se întîlni cu șeicul.

a

aterizare a parașutiștilor șl faptul că șeicul este pregătit să-i primească.După citeva zile a avut loc incă o întilnire a lui Ilia Svetlov cu Pankov și Avdeev. Cu acel prilej el i-a informat că, drept răspuns la comunicarea sa, a primit o radiogramă de la Berlin in care se preciza ziua sosirii la șeic a parașutiștilor și faptul că aceștia vor fi aduși din Turcia cu un avion de transport. Lui Svetlov i s-a propus să plece din nou la șeic și să-i aștepte acolo pe parașutiști pentru a-i aduce la Teheran, în ascunzătoarea pregătită. Dar pentru Pankov și Avdeev aceasta era numai varianta de ultimă instanță pentru cazul in care avionul nu ar fi putut fi interceptat.
★Un aerodrom sovietic aflat In a- propierea granițelor turcă și iraniană. Intr-o căsuță de lemn se afla un grup de cekiști în frunte cu generalul Pankov și colonelul Avdeev. Toți urmăreau cu încordare convorbirea lui Pankov, prin intermediul radiofo- nistului, cu pilotul șef al grupului de avioane de vînătoare ce se ridica- seră-n văzduh și porniseră în întâmpinarea avionului german semnalat deasupra teritoriului Iranului venind din Turcia. Pilotul șef anunța că a- vionul interceptat, fără să semnalizeze intenția de a coborî, a urmat un timp avioanele de vînătoare de sub comanda sa către teritoriul sovietic, dar că apoi, pe neașteptate, și-a schimbat direcția înapoi, spre Turcia.— Deschideți foc de avertizare, a ordonat generalul. Pilotul a transmis că, în ciuda focului de avertizare, avionul continuă să zboare spre Turcia— Foc asupra avionului, a ordonat atunci Pankov.— Avionul s-a aprins și, căztnd, a explodat — a raportat șeful grupului de avioane de vînătoare.— Zburăm spre locul unde a căzut.In avion, toți erau tăcuți. Cînd pe cîmpia de dedesubt au apărut resturile încă fumegînde ale avionului doborît, primul a sărit cu parașuta Pankov, iar după el ceilalți. Explozia fusese atît de puternică incit din avion rămăseseră doar țăndări risipite pe o rază de un kilometru. Resturile de pistoale, de arme automate. aruncătoare de mine dovedeau clar că în avionul doborît se afla grupul de teroriști așteptat de șeicul kurd.în aceeași noapte, un grup de ee- kiști I-a arestat pe Andgei Glusek. Ilia Svetlov, care plecase la șeic, pentru cazul în care parașutiștii fasciști ar fi reușit să aterizeze acolo, s-a întors la Teheran. Aștepttndu-și zadarnic oaspeții, șeicul a înțeles ce s-a intîmplat cu ei și a fugit. Cekiștii de sub comanda lui Pankov au întărit și mai mult măsurile de pază a „marii troici" în timpul conferinței de la Teheran pentru cazul tn care nemții ar fi avut și o variantă de rezervă a complotului. Dar conferința s-a desfășurat fără nici un fel de incidente de acest gen.
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Căutătorii de comori șt arheologii au fost Înzestrați de cu- rind cu un nou tip de detector de metale (fotografia de mat jos). Aparatul are un oscilator de înaltă frecvență foarte sensibil care este legat de mic radio cu tranzistori. dioul are în mod constantton care se schimbă deîndată ce „miroase" metale sub pămint. Aparatul funcționează cu baterii și este foarte ieftin. Realizatorul său, inginerul englez Michael Beach, a arătat că și in turul de probă aparatul a a- dus o recoltă : a descoperit pe malurile rîului Tamisa douăsprezece monede romane și o secure din epoca bronzului păstrate deosebit de bine
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Cît 10 000 de bombe 
atomiceîn nordul Siberiei, la aproximativ 250 kilometri de coasta Oceanului înghețat de Nord, un grup de geologi sovietici a descoperit un crater uriaș avînd un diametru de circa 100 kilometri și o adîncime de 400 metri. în afară de aceasta, la cîteva sute de metri, s-au găsit blocuri de piatră de dimensiunea unei case de locuit. Structura craterului, minereurile descoperite, ca și caracterul cîmpului magnetic și gravitațional din regiune au dus la concluzia că aici a căzut un meteorit.Victor Massaitis, șeful grupului, a emis ipoteza că n-ar fi exclus ca, acum cîteva zeci de milioane de ani, Pămîntul să se fi ciocnit cu un planetoid. Explozia produsă cu acest prilej ar putea fi asemuită, tn ce privește puterea ei, cu cea provocată de 10 000 bombe atomice.

Pompieri pe motocicleteTraficul Intens din marile metropole a tăcut ta pompierii să fie nevoiți să-și modifice tactica de intervenție. Marile mașini de pompieri pătrund tot mai greu pe arterele aglomerate sau pe străduțele înguste ale centrelor Istorice. De aceea la Paris se experimentează, ea cel mai rapid mijloc pentru o primă intervenție... o motocicletă special amenajată cu extinctoare și trusă de prim ajutor.

î 
î

*) Organizație hitleristă de spionaj îilitar.

*Noaptea tîrzlu, pe una din ulicioarele de la marginea Teheranului, Oleg Smirnov a ieșit din mașină și, cotind după colț, a ajuns într-o piațetă, unde pe o casă atirna firma ponosită a unei ceainării. Intrînd, el s-a așezat alături de cîțiva clienți. După ce a gustat din mîncarea adusă. s-a adresat vecinului cel mai apropiat:
— Cum se poate ieși In curte J— Să mergem, tocmai mă duc și eu acolo, l-a răspuns acesta ridicîn- du-se.în curtea largă a speluncii se afla o casă de lut cu ferestrele luminate prin care se vedeau oameni trebăluind. „Pregătesc sălașul" și-a zis Oleg. Parcă ghicindu-i gindul, bărbosul a spus :— Așteaptă oaspeți. Probabil niște negustori de opiu sau de cocaină.Cele văzute erau suficiente pentru a verifica informațiile existente. Oleg părăsi spelunca.

★în aceeași seară Svetlov a plecat cu o mașină la șeicul Aso Kazemi. După un drum lung, a ajuns în valea unde se aflau corturile nomazilor. Intr-o discuție între patru ochi cu șeicul, el i-a spus care este scopul venirii sale. Deosebit de mîndru pentru încrederea acordată, șeicul s-a oferit să-i arate imediat locul unde pot ateriza parașutiștii. Apoi Svetlov i-a înmînat o respectabilă sumă de bani. Dimineața, devreme, el a plecat la Teheran. Ajuns în oraș, a luat legătura cu Berlinul și a comunicat coordonatele exacte ale locului de

„CIO-CIO-SAN

Se spune că marile orașe, asemeni marilor cărți, nu pot fi cunoscute din- tr-odată. In Întregime. De cele mai multe ori, dornic să cunoști caracteristicile, specificul unui oraș tn care te afli pentru prima oară și In care nu poți rămine decît cîteva zile, trebuie să intuiești, să găsești acele locuri și acele momente tn care citadinul se relevă, își trădează micile secrete, dar și sensurile majore ce îi desenează contururile și perspectivele.Belgrad — sfirșit de noiembrie, început de decembrie. Te întimpină din primul moment și te insoțește mereu, pe bulevarde, in magazinele, in instituțiile, In întreprinderile sale, un oraș viu, modern, care trăiește prin toți porii racordat la cerințele timpului contemporan.Vechiul Singidunum, fondat cu două secole înaintea erei noastre (numele de Belgrad — „orașul alb" — ii poartă de-abia din secolul al IX-lea), susține pe meterezele istoriei sale un oraș cu o carte de vizită impunătoare. Dacă unii istoriografi evocă cu uimire acele prime secole de existență a acestei așezări, încercată mereu de războaie pustiitoare, belgrădeanul de azi îți Indică edificii și chiar străzi întregi care au fost distruse cu puține decenii tn urmă de urgia nazistă. Aproape jumătate din clădirile și întreprinderile industriale ale orașului au fost scoase din uz de bombele fasciștilor în timpul celui de-al doilea război mondial.Dar Belgradul a renăscut din ruine și nu s-a oprit în vechea lui matcă. Asemenea unui arbore care tși trimite crengile în toate părțile spre a absorbi aerul pur și cît mai multă lumină, el și-a adăugat, an de an, noi cartiere și edificii. noi instituții și tntreprinderi industriale, iar nu- a

Skupștlna Federală. Coloanele zvelte ale fațadei, cupolele, înveșmîntate parcă cu porțelanuri sclipitoare, sînt dovezi peste timp ale tradițiilor spirituale ale unui popor harnic și priceput.Există, apoi, noile cartiere — „Banovo Brdo", „Karaburma", și există, mai ales, „Novi Beograd". O vizită în „Novi" te pune în fața unui al doilea Belgrad, cum de fapt i se mai spune, un oraș cu totul deosebit prin ar-

orașelor Iugoslaviei de azi. In cartea de muncă a „o- rașului alb". complexele industriale, uzinele. întreprinderile poartă însemnele unei dezvoltări progresive rapide Aproape nu există unitate economică, în afara celor nou constituite, în care să nu ți se prezinte — pe scurt, dar expresiv — date „biografice" revelatoare. Iată complexul chimic „Balcan". întreprinderea și-a început activitatea in 1945, cu numai zece muncitori ; astăzi realizea-■ ’«

PROFILURILE
ORAȘULUI ALB"

însemnări din R. S. F. Iugoslavia

mărul locuitorilor săi crescut vertiginos.Apelezi la date statistice și decantarea cifrelor e mai mult decit elocventă : de la 280 000 de locuitori tn 1945 — la peste1 100 000 în 1970 ; anual se construiesc 10 000 de apartamente, în care se instalează circa 40 000 de persoane; tot anual, aproximativ 30 000 de persoane vin să locuiască și să muncească tn capitala iugoslavă ; produsul brut al orașului a fost tn 1969 echivalent pe plan valoric cu bugetul federal pe un an.Ii străbați străzile și privirea îți zăbovește în preajma unor autentice frumuseți arhitectonice. La punctul terminus al Bulevardului Revoluției se află cunoscuta clădire în care desfășoară lucrările

monia și omogenitatea arhitecturii sale. Se impune cu deosebire complexul de clădiri al instituțiilor publice, din care se detașează palatul Vecei Executive Federale, precum și blocul- turn cu 24 de etaje, hotelul „Iugoslavia" și multe altele. Iar undeva, mai retrasă, chiar pe malul Sa- vei — insolita clădire a Muzeului de artă contemporană.O trăsătură specifică ■ cartierului este liniștea sa. Aici — îți explică interlocutorul belgrădean — poți spune că rilor vin doar pentru a se odihni și pentru a-și petrece timpul liber. Majoritatea locurilor de muncă, a întreprinderilor și instituțiilor sînt în partea veche undeva la marginea cartierului.trează curat, atmosfera e odihnitoare.cincisprezeceBelgrad va cunoaște și alte performanțe. Unele dintre clădirile sale vor atinge peste 30 de etaje. Astfel că, acolo, pe malul stîng al Savei, pe locul unor vechi mlaștini, in cîțiva ani se va putea vorbi de un adevărat „oraș nou", populație egală cu capitalei Iugoslave sfîrșitul celui de-al război mondial.Industria Belgradului este altă dimensiune, a cărei cunoaștere îți dezvăluie o evoluție comună de altfel

locatarii blocu-
a orașuluiAerul se saupăs-în următorii ani, noul

cu o cea a de la doilea

ză 120 de sortimente de produse, cunoscute și peste hotare.Dar ceea ce Imprimă nota de originalitate activității industriale belgrădene sint modalitățile, soluțiile pentru rentabilizarea producției, pentru sporirea eficienței economice. In afară de lărgirea capacităților de producție și construcția de noi obiective s-au constituit industriale pe producție, ani țiativă de cu de i tre mari„U.M.I.", înființat anul trecut, în cadrul căruia activează unități pentru construcția de tractoare, de e- lectrotehnică, siderurgie, construcția de motoare pentru mijloace auto-utilitare etc. O vizită la Uzina „Ra- kovița", specializată în construcția de motoare, este un prilej de a constata suplețea și priceperea specialiștilor belgrădeni în adaptarea producției la necesitățile și cerințele vremii.Nu poți vorbi de Belgrad fără a aminti de locuitorul său, belgrădeanul anului 1970. Belgrădeanul este participantul fervent al vieții politice, cit și al unei vieți culturale de o mare diversitate. Pecetea gusturilor și preferințelor sale pentru manifestările artei

economice, complexe . ramuri de In ultimii au luat această aproximativ întreprinderi mai un total de muncitori. Unul aceste complexe dimensiuni
cinci ini-260 mici, 100 000 din- de este

progresiste contemporan» se concretizează în spectacole, tablouri, opere beletristice, creații muzicale da înaltă ținută, care coexistă armonios cu moștenirea culturală clasică. în sala de sculptură a Muzeului de artă contemporană, un loc important este rezervat sculpturii ultimelor decenii Scena teatrului „Atelier 212", care a început într-o sală cu numai 212 locuri (de aici și numele) a casei de editură „Borba", amplasată astăzi într-o clădire nouă, într-o sală cu o capacitate de peste patru locuri, se bucură în justificat de o popularitate, atît în rîndu- rile localnicilor, cît și ale vizitatorilor de peste hotare.Dar poate în nici o altă situație belgrădeanul nu-și dezvăluie mai pregnant sentimentele sale cele mai profunde ca atunci cînd vorbește despre patria sa socialistă și despre locul ei în contextul relațiilor internaționale. Te convingi nemijlocit că acele principii înalt umane, de independență a popoarelor, de echitate în relațiile interstatale, au, în acești oameni, în țara lor, adepțl fermi și hotărîți. Mulți dintre cei cu care am vorbit au ținut să releve trainicele legături de prietenie dintre România și Iugoslavia, tre, mai „Cu tradiție pe linia rilor de vederi, a realizării unor forme concrete, variate de colaborare — ne declara, printre altele, profesorul Zarko Mrkusici, doctor în economie, directorul Institutului de științe economice. Din ce în ce mai des au loc schimburi de delegații româno-iugoslave la diferite niveluri. De altfel și eu sper să vin la București în vara viitoare într-o misiune oficială. Se știe că în ultimii ani Iugoslavia și România au obținut succese importante în colaborarea lor bilaterală, o mărturie de seamă a relațiilor existente constituind-o hidrocentrala de la Porțile de Fier, simbol al sincerei și trainicei prietenii dintre poporul român și popoarele Iugoslaviei".Părăsești Belgradul eu convingerea că ai fost martor al unei vaste opere de redimensionare și modernizare a unui oraș în plină ascensiune și cu dovezi multiple ale stimei, prețuirii și înaltei considerații de care se bucură și aci poporul român, activitatea desfășurată de țara noastră atît pe frontul construcției socialiste, cît și pe planul vieții internaționale.

sute de mod enormă

dintre popoarele noas- faptul că ele devin tot ample și puternice. România avem deja o schimbu-

Dumitru POPA

• •

Tinere japoneze demonstrînd pentru curmarea agresiunii imperialiste în Vietnam

si tranzistorii
3

Robert LECHENE
publicist francez

Cînd la sflrșitul secolului trecut Japonia și-a deschis porțile și porturile închise de peste 250 de ani contactelor cu restul lumii, in Europa și in America s-a trezit un interes viu, pasionant, pentru această țară cu o cultură veche și deosebită. Această pasiune s-a oglindit în special în literatură și muzică. “ plîngeau micuței japoneze Cio-Cio-San de soțul ei american — care, sfirșită de durere, și-a pus capăt zilelor. Cum arată și ce a devenit doamna Cio- Cio-San în Japonia de astăzi, țara tranzistoarelor, a camerelor de luat vederi și a autostrăzilor moderne ?„După război, se spune In mod curent în Japonia, două lucruri s-au impus : șosetele și femeile". Șosetele, pentru că nylonul a înlocuit bumbacul. Iar femeile, pentru că constituția din 1948 le-a conferit egalitate tn drepturi cu bărbații.Nașterea unei fete nu mal este astăzi un blestem, ca altădată, cînd tatăl avea dreptul să omoare noii năs- cuți de sex feminin, mai intimplă insă ca multe locuri fetița să doar acceptată, tn timp băiatul este primit cu mare bucurie. De altfel, tn fiecare an la 5 mai are loc sărbătoarea băieților. La această dată multe familii, tn straie de sărbătoare, strălucind de orgoliu, se Îndreaptă spre sanctuare, pentru a-și prezenta băiețelul născut în vîrstă uitată tot ea

Oamenilauzind povestea numită abandonată

Se 
tn 

tie 
ce

acel an. Sora mal tn merge tn urma tui, de toți, singură; și este cea care trebuie

să vegheze asupra primilor pași ai băiatului și să îndeplinească toate dorințele sale.Am luat masa cu o prietenă de origine franceză în- tr-un minuscul restaurant din Osaka. Am fost servit primul. Tovarășa mea a trebuit să mai aștepte 5 minute pînă 1 s-a pus tn față farfuria cu orez. „Să nu te mire acest lucru, mi-a spus interlocutoarea mea. Aici așa este regula și dacă ai s-o tncalci dîndu-mi mie farfuria ta tntii, ai să fii privit cu reproș de către toți cei din jur..." Tot la sfaturile ei m-am ferit să-i țin paltonul la plecare. Aici, tn general, nu se obișnuiește ca bărbatul să ducă bagajele grele tn prezența unei femei sau să-i cedeze locul tn metrou. Mi s-a tn- timplat, de exemplu, ca tn- tr-o dimineață ploioasă, cînd eram îmbrăcat numai intr-un fîș, o tînără să mă ajungă din urmă și să mă ocrotească de ploaie cu umbrela sa. Am fost realmente surprins, dar mi-am adus aminte că dacă aș ti refuzat-o sau dacă as ti rîs, lumea din jur m-ar fi condamnat. Gestul fetei a fost considerat de toți un semn de bună educație.în viața de zi cu zi, ve- ehea concepție a superiorității bărbatului nu a dispărut întrutotul. Și era și greu să ștergi în cîțiva ani o tradiție de sute de ani, tn care femeia a fost ținută tntr-o stare de inferioritate față de bărbat. în unele regiuni rurale din nord fetele primesc șl astăzi o educație impregnată de concepția inferiorității lor. Noi obișnuim să le spunem tetelor

noastre : mergi «sus !“.creadă părinți „mergi in jos".Dar in majoritatea lor lucrurile s-au schimbat. Fetele merg preună cu cu ei, iar școală. In mele sînt mică, „domnișoara Cio-Cio- San" începe să fie absorbită de viața socială. Mer- gînd cu școala, ea va vizita, de pildă, muzeul științific al uneia sau alteia din întreprinderile mari din Japonia care țin in mîinile lor întreaga economie a țării. Ea va defila împreună cu multi alți vizitatori prin holurile întreprinderii „Toshiba" din Kawasaki și va sta uimită tn fața ultimelor realizări ale electronicii, ale laserului, ale televiziunii cu raze infraroșiî și nu se va îndoi nici o clipă de atotputernicia întreprinderii respective.„Domnișoara Cio-Cio- San" este foarte preocupată de viitorul său și nu-1 uită nici atunci cînd pe fața el apare un surîs de ștrengărită. Selecția la examene și în ocuparea slujbelor este extrem de exigentă. Dacă din absolvenții școlilor medii băieții au șanse de 1 la 2 să meargă la Universitate, In cazul fetelor șansa este de 1 la 4. Dacă nu reușesc la examene, ele pot să o- cupe, de exemplu, o slujbă tn cadrul „Toshiba", nu va mai i nunată a t 
tic. ci In

sta cocoșată, drept și :u capul Cui :-ar reni să că în faponia anii !și îndeamnă fetele: aplecată, iasă capul
la grădiniță tm- băieții, se joacă ulterior merg la Japonia unifor- obligatorii. De

I Întreprinderii De data aceasta sta tn lumea mi- muzeului științi- zgomotul și tn

mirosurile atelierului de montaj al televizoarelor în culori, cu fierul de lipit în mină. 15 secunde sînt a- tectate pentru fiecare lipitură, iar banda rulantă merge continuu, cu o viteză extrem de mare. Tînăra își dă toată silința să obțină distincția maximă „ZD“, care înseamnă „zero defect". Cele care nu au insigna „ZD“ nu se bucură de aprecierea direcției și sînt evitate de colege.Dacă „domnișoara Cio- Cio-San" a venit la „Toshiba" la vîrsta de 16 ani, salariul el este de 24 000 de yeni. Dacă va veni la 18 ani, el va ti de 26 000 de yeni. Are dreptul la numai 3 zile de concediu anual. De obicei însă majoritatea fetelor preferă să-și sacrifice cîteva zile libere de duminică pentru a putea dispune în vară de o întreagă săptă- mînă liberă.„Muncitoarea San" îndeplinește știinciozitate toate rile de supunere conducerea întreprinderii și față de cultul divinității Japoniei de azi : Producția. Dimineața cînd vine, seara cînd pleacă ea se înclină în fața șefilor Intr-o profundă atitudine de respect, primește salariul cu un rîs larg de gratitudine.Dar o vom găsi pe ceeași „Cio-Cio-San" fruntea unor lungi eor- tegil combative cara se perindă pe străzile Japoniei. purtînd peste salopetă o eșarfă plină de inscripții. Ea participă activ la marea campanie revendicativă de primăvară.

Cio-Cfo- cu con- ritualu- față de
îșl su-
a- 
tn

„Domnișoara Cio-Cio-San" profită de această ocazie pentru a striga cît poate mai tare că „generoasa direcțiune" le oferă salarii mult prea mici și că munca asiduă la care le obligă le împiedică să-și trăiască tinerețea... Uitîndu-te la fețele lor, îți poți da seama că nu glumesc deloc. Aceste femei japoneze, cu aer suav și modest, sînt hotărite să-și ceară drepturile și să le și apere. Ele participă la greve. La demonstrația de 1 Mai din parcul Yoyogi au participat vreo 200 000 de „domnișoare Cio-Cio-San".Se întîmplă uneori ca un băiat să se uite pe furiș la o fată, îndrăzneală de care trebuie să roșească deoarece, mi s-a spus, acest lucru „nu se face". Băieții și fetele învață împreună la școală, la colegiu, la Universitate, lucrează împreună la birou, în uzină, într-o indiferență totală unii față de alții, în special dh. partea băieților. De obicei a da atenție unei ființe feminine se consideră ca o slăbiciune.Această rezervă se explică prin motive mai mult materiale decit afective. în timpul întregii sale școlarități, băiatul nu a fost preocupat decît de un singur gînd : să reușească, să fie primul, să-i depășească pe ceilalți pentru a putea obține o situație mal puțin rea decît alții. Față de a- cest scop, orice zîmbet, orice altă preocupare dispare.Și iată că a reușit, a devenit angajat permanent ai unef tntreprinderi. Este salvat : va avea o slujbă ptnă la pensie. Salariul său va crește cu timpul.

dar cel de început este foarte mic : 35 000 de yeni. Nu este suficient pentru a întemeia un cămin. La asta se mai adaugă lipsa de locuință. Majoritatea tinerilor sînt obligați să trăiască împreună cu părinții. De aci, preocuparea pentru căsătoriile de interes. în special mamele se lasă conduse de concepții vechi, conservatoare. Cum s-ar putea înțelege tînăra nevastă In mini-jupe cu soacra în kimono ? Tinerele femei din ziua de astăzi vor să fie moderne și nu mai suportă să fie tratate de soacre ca simple servitoare. în multe familii burgheze și mic-burgheze din Japonia, sînt încă o tranzacție de familie. „Omiai" se numește căsătoria încheiată conform tradiției vechi, adică dictată de familie. Și „renai" este căsătoria liber consimțită care cîștigă tot mai mult teren. Momentul culminant al unei căsătorii este marele banchet pentru care se închiriază o sală la hotel, în Japonia nici un eveniment nu se sărbătorește acasă. Invitații vin fiecare cu un cadou împachetat cu grijă. La terminarea banchetului, toți musafirii îi conduc pe tinerii căsătoriți pînă la trenul care-i va duce în călătoria de nuntă. Este obiceiul ca fiecare șef de gară, anunțat că printre pasageri are un cuplu tînăr, să pună la megafoane banda cu marșul nupțial al lui Wagner Cînd m-am întors intr-o dimineață însorită de duminică de la Hiroșima nu a existat gară in care să nu răsune asemenea acorduri.

căsătoriile mal



SC1NTEIA — sîmbătă 26 decembrie 1970 PAGINA 7

PREZENTAREA SCRISORILOR
DE ACREDITARE PREȘEDINTELUI 

CONSILIULUI DE STAT, 
NICOLAE CEAUSESCU, DE CĂTRE 

AMBASADORUL REPUBLICII NIGERCu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare, ambasadorul Ibra Kabo a transmis președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, guvernului și poporului român, calde urări de sănătate, fericire și prosperitate din partea președintelui Republicii Niger, Diori Hamani, a guvernului și poporului nigerian. Ambasadorul Ibra Kabo a spus că în calitate de prim ambasador al țării sale pe lingă Republica Socialistă România, prima țară cu economie socialistă cu care Republica Niger stabilește relații diplomatice, îi revine misiunea de a pune bazele unei cooperări fructuoase între cele două țări.în continuare, vorbitorul s-a referit la progresele economice și la ritmul înalt și constant în care se dezvoltă România socialistă, subliniind că realizările noastre constituie un exemplu pentru națiunile tinere. El a evidențiat prestigiul crescînd de care România socialistă se bucură în Republica Niger.Referindu-se la politica externă promovată de Republica Socialistă România, Ibra Kabo a arătat: „Căutarea păcii, de care dumneavoastră personal, domnule președinte, și guvernul român v-ați legat atît de puternic numele, este în curs de a atrage mulți adepți". Subliniind „calitățile de mare om de stat“ ale tovarășului Nicolae Ceaușescu ambasadorul nigerian a spus : „Intr-adevăr nu este ușor să fii ceea ce sînteți dumneavoastră în lumea noastră divizată. Diplomația română are mai mult decît un titlu de glorie, iar recentul succes pe care l-ați repurtat în fruntea delegației române la ultima sesiune a O.N.U. adaugă o notă în plus palmaresului deja impresionant al acțiunilor dumneavoastră în lume“.în ultima parte a cuvîntărll sale, ambasadorul Ibra Kabo a vorbit despre preocupările țării sale, menționînd : „Problemele cu care ne confruntăm în Niger sînt numeroase și diverse. Natura lor ține în mod esențial de subdezvoltare. Lucrul cel mâi urgent ă fost de a le evidenția, spre a le cunoaște mai bine, pentru ca apoi să căutăm, cu răbdare, soluțiile în funcție de datele locale africane șl internaționale".Exprimîndu-și hotărîrea de a contribui, prin activitatea sa, la dezvoltarea colaborării româno-ni- geriene, vorbitorul a spus, în încheiere : „Puteți fi sigur că nu voi precupeți nici un efort pentru a întreține și a întări și mai mult, cu prețiosul dumneavoastră sprijin, legăturile de prietenie sinceră șl de solidaritate activă pe care le vom înfiripa împreună, în folo- •ul celor două națiuni ale noastre".Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România a mulțumit pentru cuvintele de a- preciere rostite la adresa României, a guvernului și poporului român și a transmis președintelui Republicii Niger, guvernului și poporului nigerian cordiale urări de sănătate și fericire, succese tot mai mari pe calea dezvoltării economice și sociale a țării.
BASCHET

ÎN SALA FLOREASCA

Surprize ...de
puțin ratateBaschetbaliștii de Ia I.E.F.S., ce păreau „lansați" spre fapte mari In a- cest campionat, au cedat și ieri (și, trebuie adăugat, cu destulă ușurință). De data aceasta ei au pierdut în fața echipei Rapid care, după cît se pare, a resimțit serios dușul rece din ziua precedentă (cînd au pierdut la Politehnica Galați). Ieri Rapid a cîștigat cu 90—79. De subliniat, totuși, că la pauză scorul era egal : 41—41.Un meci destul de plăcut au furnizat formațiile I.C.H.F. București și Universitatea Timișoara. Spre meritul lor, baschetbaliștii ambelor formații s-au concentrat parcă mai mult asupra calității jocului, asupra spectacolului în sine. După o primă repriză egală (35—35), victoria a revenit echipei timișorene cu scorul de 75—71.N-a lipsit mult ca meciul de aseară dintre Politehnica București și Politehnica Brașov să se încheie cu un rezultat-surpriză Brașovenii, considerați poate dinainte învinși, au făcut o partidă meritorie, conducind la pauză cu 49—40 și menținîndu-se la egalitate ca joc și scor pînă foarte aproape de încheierea partidei. Oboseala și-a spus cuvîntul ; în final baschetbaliștii bucureșteni și-au asigurat o prețioasă victorie cu scorul de 90—83.în celelalte meciuri de ieri s-au înregistrat rezultate scontate : Universitatea Cluj — Politehnica Cluj 77—61, Dinamo București — Politehnica Galați 84—44, Steaua — Farul 92—57.Pentru astăzi de dimineață (ora 10) sint programate două meciuri : Politehnica Galați — Universitatea Timișoara și Steaua — Politehnica Cluj. După-amiază (de la ora 16) vor avea loc partidele : I.C.H.F. — Politehnica Brașov, Farul — I.E.F.S., Dinamo — Rapid și Politehnica București — Universitatea Cluj.

„Poporul nostru — a spus în continuare președintele Consiliului de Stat — care iși consacră întreaga sa putere de muncă și de creație operei de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, este profund interesat în instaurarea unui climat de pace, de securitate și cooperare internațională, atît în zona geografică din care face parte, cit și în întreaga lume.Viața demonstrează că o condiție primordială pentru asigurarea păcii este respectarea strictă în relațiile dintre state a principiilor suveranității și independenței naționale, neamestecului în treburile interne, egalității în drepturi și avantajului reciproc. Pe baza acestor principii, România militează cu consecvență, în spiritul coexistenței pașnice, pentru extinderea legăturilor sale cu toate statele, indiferent de orînduirea lor socială, hotărîtă să participe activ la îmbunătățirea atmosferei internaționale, la dezvoltarea încrederii și cooperării între popoare.Animată de aceste țeluri, țara noastră își manifestă deplina sa solidaritate cu lupta popoarelor împotriva asupririi străine, a imperialismului, colonialismului și neo- colonialismului, pentru libertate și independență națională. România condamnă cu fermitate asuprirea colonială care se menține în unele regiuni ale globului, politica de discriminare rasială și apartheid, încălcarea brutală a drepturilor și libertăților omului".Referindu-se la relațiile dintre cele două state, președintele Consiliului de Stat a arătat : „în România este cunoscută și apreciată activitatea pe care poporul și guvernul nigerian o desfășoară pentru a asigura progresul economic și social al țării, pentru promovarea unor relații de încredere și respect cu țările vecine, cu celelalte state ale lumii. Fără îndoială că aceasta va deschide poporului nigerian noi perspective pe calea progresului și a bunăstării.Dorim ca. raporturile prietenești dintre România și Niger să se amplifice neîncetat, să ducă la o , mai bună cunoaștere a preocupărilor și realizărilor celor două popoare și, pe această bază, să se dezvolte pe multiple planuri colaborarea reciproc avantajoasă, în interesul ambelor țări și popoare, ăl cauzei păcii și cooperării internaționale".în încheiere, președintele Nicolae Ceaușescu a urat ambasadorului Ibra Kabo succes.deplin în realizarea nobilei sale misiuni și l-a asigurat de întregul sprijin al Consiliului de Stat, al guvernului român și al său personal.După ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu,, și ambasadorul Ibra Kabo au avut o convorbire cordială.La solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare, au participat Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, și Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe.
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

In cîteva rînduriHALTERE. — La Istanbul au luat sfirșit întrecerile balcanice de haltere. Pe echipe, victoria finală a revenit formației Bulgariei, care a totalizat 55 de puncte. Au urmat în clasament echipele Turciei — 43puncte și României — 41 puncte. în ultima zi de întreceri au fost cu- noscuți campionii balcanici la alte 4 categorii de greutate. In cadrul cat. mijlocii — turcul M. Suvar, cu 137,500 kg. La cat. semigrea — bulgarul Sopov, cu 490,500 kg (nou record mondial de juniori). Bulgarul Krai- cev s-a clasat pe primul loc la cat. grea cu 485,500 kg. Olimpiu Pop (România) a ocupat locul doi cu 420 kg. în sfirșit, la cat. super-grea — bulgarul Atanasov, cu 542,500 kg.HANDBAL. — în cadrul optimilor de finală ale „Cupei campionilor europeni" Ia handbal (masculin), la Praga echipa Dukla a învins cu scorul de 20—13 (11—8) echipa H.C. Copenhaga. Returul acestui joc se va disputa la 29 decembrie la Copenhaga.FOTBAL. — Antrenorul echipei Angliei, Sir Alf Ramsey, a selecționat lotul care-și va Începe pregătirile la 11 ianuarie în vederea noului sezon internațional și al jocurilor pentru campionatul european. Ramsey nu a selecționat în lot pe frații Bobby și Jackie Charlton. Iată componența lotului : Banks, Clemen- ce, Shilton (portari); Reaney, Harkin, Cooper, Mcnab, Hughes, Hunter, Lloyd, McFarland, Sadler, Bobby Moore (fundași); Ball, Bell, Harvey, Hollings, Peters, Mullery (mijlocași); Clarke, Hurst, Kidd, Lee, Osgood, Royle, Thomson (Înaintași).• Cunoscuta echipă poloneză de fotbal Legia Varșovia a susținut la Casablanca un meci internațional amical in compania echipei Marocului. Jocul s-a încheiat cu un rezultat de egalitate : 1—1 (0—0).BOX. — Organizația boxului mondial (WBA) a anunțat că titlurile

Semnarea 
unui protocol 

romăno-sovieticLa București a fost semnat vineri Protocolul de colaborare tehnico- științifică pe anul 1971 între Ministerul Agriculturii șl Silviculturii al României și Ministerul Agriculturii al Uniunii Sovietice. Protocolul prevede extinderea schimburilor de semințe și material săditor, de material informațional, documentar și tehnic, a vizitelor reciproce de oameni de știință și specialiști din agricultură, a colaborării între academiile de științe agricole din cele două țări.Documentul a fost semnat, din partea română, de Nicolae Ștefan, adjunct al ministrului agriculturii și silviculturii, iar din partea sovietică de G. G. Petrov, adjunct al ministrului agriculturii.
*Seara, Angelo Miculescu, ministrul agriculturii și silviculturii, a oferit o masă în cinstea oaspeților.

Cronica zilei
Vineri a sosit la București o delegație a Armatei Populare Iugoslave, condusă de generalul de armată Nikola Liubicici, secretar de stat pentru apărarea națională a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, care va face o vizită de prietenie în Republica Socialistă România, la invitația ministrului forțelor armate, general-colonel Ion Ioniță. (Agerpres)
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în vederea participării 

la tragerile la sorți 
pentru trimestrul 

I -1971

Depuneri pe libretele

și cîștiguri in autotu
risme și pe libretele de

economii pentru turismCasa de Economii și Consem- națiuni face cunoscut că depunerile pe libretele de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme și pe libretele de economii pentru turism, în vederea constituirii soldului minim necesar participării la tragerile la sorți pentru trim. 1/1971, se pot efectua pînă la data de 31 decembrie a.c., inclusiv.Tragerile la sorți pentru trim. [V/1970 ale cîștigurilor nerile pe aceste librete loc în Capitală, în ultima dă a lunii ianuarie 1971.Cu acest prilej, Casa de nomii și Consemnațiuni va da numeroase cîștiguri in turisme, în bani și în excursii peste hotare. în plus, depunătorii care economisesc pe aceste librete beneficiază și de dobîndă anuală.
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pentru tnm. ilor la depu- ! vor avea deca-Eco- acor- auto-

mondiale la cele 11 categorii de greutate rezervate profesioniștilor sînt deținute de următorii pugiliști : E. Salvarria (Filipine); Castillo (Mexic); Shibata (Japonia); Kobayashi (Japonia) ; Buchanan (Scoția): Locche (Argentina) ; Backus (S.U.A.); Bossi (Italia); Monzon (Argentina); La semigrea locul este vacant; Frazier (S.U.A.).• Pină in prezent, 4 orașe iși dispută dreptul de a organiza campionatul mondial de box la cat. grea dintre deținătorul centurii, Joe Frazier, și șalangerul său oficial, Cassius Clay. După Philadelphia, New York și Houston, orașul Seattle și-a depus candidatura de a organiza acest meci denumit „al secolului". tntîlnirea ar urma să se dispute la 23 februarie pe ringul de la Coliseum, tn prealabil, direcția arenei Madison Square Garden din New York a fixat data de 10 martie. în acest sens se poartă discuții.BASCHET. — A 8-a ediție a campionatului balcanic feminin de baschet se va desfășura în zilele de 27, 28 și 29 decembrie in Palatul Sporturilor din Varna. La competiție vor participa echipele României, Bulgariei și Iugoslaviei. în prima ti, România va întîlni selecționata Bulgariei.
LOTONumerele extrase la tragerea din 25 decembrie 1970Fond general de premii : 1 068 823 lei din care 27 796 lei report.Extragerea I : 80 27 77 56 25 50 00 21 39.Fond de premii : 522 137 lei.Extragerea a Il-a : 60 49 6 7 11 62 22Fond de premii : 546 686 lei din care 27 796 lei report cat. A.

Manifestări dedicate aniversării 

semicentenarului partiduluiîn orașele și comunele din județul Timiș continuă să aibă loc numeroase manifestări culturale și artistice, consacrate aniversării semicentenarului partidului. La universitățile populare din Timișoara, Lugoj, Jimbolia, Buziaș, Sinnicolau-Mare, Deta, precum și la cele din comunele Făget, Periam, Liebling au fost inițiate cicluri omagiale dedicata istoriei noi a patriei. Au avut loc, da asemenea, întîlnirl ale tinerilor muncitori, țărani, elevi și studențl cu vechi mili- tanți ai mișcării muncitorești și comuniste din Banat.La Clubul C.F.R. Timișoara, timp de 4 zile, peste 5C de formații artistice muncitorești din uzine și fabrici au susținut programe reprezentativa dedicate aniversării partidului. în a- celași timp, pentru tinerii din întreprinderi a fost organizat un interesant concurs pe teme de cunoștințe politice și profesionale, iar pentru cei din institutele de invățămînt superior, concursul de creație literară, muzicală, de artă plastică, cinematografică și fotografică, intitulat „Recunoștință partidului". Elevii Liceului de artă plastică din Timișoara au inaugurat în cadrul Muzeului Banatului o expoziție de pictură și grafică cu tematică inspirată din opera de edificare a socialismului in țara noastră. Alte manifestări sînt dedicate cunoașterii locurilor istorice legate de lupta partidului șl de frumusețile contemporane ale patriei. în seria a- cestor manifestări se Înscrie și excursia „București-Doftana", la care au participat peste 300 de tineri, fruntași Ia învățătură și in munca patriotică, elevi din liceele și școlile din județ.
★însuflețite manifestări, Închinate semicentenarului partidului, se desfășoară și în județul Ilfov. Un loc important în rândul acestora îl ocupă acțiunile pionierilor și școlarilor. La Giurgiu, de exemplu, s-a desfășurat recent un concurs cu tema „Mulțumim din inimă partidului", în care cei mai buni elevi s-au întrecut în concursuri pe teme de istorie, literatură, geografie, matematică. „Copiii slăvesc partidul", este tema unei cuprinzătoare Întreceri cultural-artisti-

Combinatul de confecții și tricotaje București
a îndeplinit planul cincinal

Printr-o telegramă adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, cei 20 000 de lucrători ai Combinatului de confecții și tricotaje București, raportează că planul cincinal — suplimentat pe parcurs, pe baza angajamentelor colectivului, cu o producție in valoare de 2 miliarde de lei — a fost îndeplinit și depășit cu oro- duse in valoare de 216 590 000 lei.Productivitatea muncii a sporit tn anul 1970 cu 15 la iută față de anul 1965. In îcești ini au .'ost realizate □eneficii de 2 246 875 000 lei Și economii in /aloare de 113 213 000 lei față de prețul de x>st planificat.Calea .ndicată de dumneavoastră cu prilejul vizitei cu care ne-ați onorat, se spune in telegramă, a constituit un puternic stimulent ta diversificarea producției, in îmbunătățirea calității acesteia. In promovarea progresului tehnic. Producția suplimentară de 2 216 590 000 Iei, față de prevederile inițiale ale cincinalului, a fost obținută fără mărirea volumului investițiilor, prin desfășurarea tot mai largă a acțiunii de autoutilare, ceea ce a permis mecanizarea și semiautomati- zarea unei game variate de operații,
Jubileul Fabricii de vată 

BufteaCu ocazia Împlinirii a 70 de ani de la înființarea Fabricii de vată Buftea, colectivul de muncă al acestei întreprinderi a trimis o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, in care, după ce se arată că sarcinile planului cincinal au fost realizate cu 6 luni înainte de termen, se spune : Anii socialismului, politica înțeleaptă de industrializare, promovată de partid, au dat un avînt deosebit micuței fabrici care in anul naționalizării, în condiții rudimentare, 
jZWWWWWSAA/WWVWWWWWVWWW.

!• Citiți în ;

ALMANAHUL „SClNl EIA“ 1971

DIN ARSENALUL
POSIBILITĂȚILOR 

NELIMITATE
• Drumul spre stele... începe pe pâmînt

© „Cînd se va ridica ceața V 
„Cînd dațl dispoziție I"

® Soluția „crizei de timp" : lectura rapidă ?

© Smalțul artificial

• Studiul inteligenței primare 

Informație bogată și inedită

Răspunsuri la întrebările omului modern în

:e, care antrenează tormațil corale, soliști vocali și Instrumentiști, echipe ie dansuri populare și grupuri vocale. O largă acțiune, ce se va desfășura pe parcursul mai multor etape, se intitulează „Partid, lumina țării mele", în cadrul căreia vor fi prezentate aspecte din Istoria patriei și a partidului. In plină desfășurare șe află un concurs literar pe tema „Partidului, slavă".Numeroși pionieri participă la excursiile organizate la Doftana.
★în cadrul manifestărilor prilejuite de sărbătorirea semicentenarului partidului, la Deva a avut loc o întîl- nire a profesorilor de istorie de la școlile din municipiu cu cercetători de la muzeul județean și arhivele statului din localitate. în cadrul a- cesteia au fost prezentate expuneri și comunicări privind cele mai semnificative momente din istoria mișcării muncitorești hunedorene.Simpozionul organizat la Clubul •indicatelor din centrul feroviar Si- meria, cu tema „Momente din istoria P.C.R.", a Întrunit peste 240 localnici, care au ascultat expuneri ale unor vechi militanți ai partidului și activiști pe tărîm politic și cultural.Un simpozion pe aceeași temă a avut loc la căminul cultural din satul Cristur.
★Vineri a avut loc la Craiova vernisajul unei expoziții intitulată : „Munca politică de masă In sprijinul producției". Organizată de Comitetul județean Dolj al P.C.R. în cinstea semicentenarului partidului, expoziția cuprinde numeroase panouri, grafice și fotografii care redau aspecte din activitatea desfășurată In unitățile economice din județ pentru îndeplinirea sarcinilor actualului cincinal și pregătirea condițiilor impuse de necesitatea realizării ritmice și integrale a obiectivelor înscrise în planurile pe anii 1971—1975. Se evidențiază, printre altele, faptul că tn 1970 producția globală industrială a unităților industriei republicane din județ întrece cu 14,1 la sută realizările din 1969, iar a cooperativelor meșteșugărești — cu 12,2 Ia sută. (Agerpres)

prin realizarea unor invenții de valoare certă pentru industria de confecții și tricotaje.Rezultatele pe care le-am prezentat pe scurt, experiența acumulată în actualul cincinal vor ti amplificate in perioada care urmează, potrivit indicațiilor cuprinse în expunerea dumneavoastră. ta hotărîrile recentei ole- nare a C.C. al P.C.R.Ne angajăm să depunem toate e- torturile, întreaga noastră priceoere pentru a realiza și depăși Indicatorii de plan pentru îoul cincinal. Sintem hotărîți să realizăm și să depășim sarcinile -.are ne revin, pentru că ele corespund in ‘otul Intereselor tării, intereselor .noastre personale, pentru că ele Izvorăsc din cunoașterea adincă de către partid a posibilităților și necesităților noastre, din legătura permanentă a conducerii partidului, a dumneavoastră personal cu oamenii muncii. Am simțit permanent această legătură prin îndrumarea tovărășească, prietenească acordată fiecărui colectiv de muncă, și in primul rînd prin grija cu care ne-ați călăuzit și ne-ați sprijinit pe noi. am simțit aceste legături prin caracterul profund popular al hotărîrllor adoptate de partid.

producea doar 148 tone vată anual. Astăzi, această cantitate este realizată in numai 16 zile.Ne manifestăm profunda recunoștință, se, spune în telegramă, pentru importantele fonduri materiale alocate în cincinalul următor în vederea dezvoltării, în continuare, a fabricii și asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom desfășura o activitate însuflețită pentru ca. prin munca noastră, să contribuim la progresul economiei naționale.

viața internațională

Vizita delegației 
de activiști 

ai P.C.R.
In Iugoslavia

BELGRAD 25 (Agerpres). — Kiro Gligorov, membru al Biroului Executiv al U.C.I., a primit delegația de activiști al Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Ion St Ion, vicepreședinte al Consiliului E- conomic, care, la invitația Prezidiului Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, face o vizită de schimb de experiență In această țară.
Procesul unui grup de persoane la LeningradLENINGRAD 25 (Agerpres). — I.a Leningrad s-a încheiat procesul unui grup de persoane care — după cum arată agenția TASS — s-au făcut vinovata de a fi încercat să atace e- chipajul și să răpească un avion sovietic de pasageri de tip „AN-2". A- genția TASS informează că Colegiul penal al Tribunalului orășenesc Leningrad a condamnat la moarte pe acuzații Mark Dîmșiț și Eduard Kuz- nețov. Agenția arată că aceste pedepse au fost date „pentru faptul că de la sfirșitul anului 1969 ei s-au o- cupat intens de crearea grupului criminal, de pregătirile In vederea ră-
Amănunte privind 

diplomații răpiți 
BRAZILIARIO DE JANEIRO 25 (Agerpres). — Autoritățile braziliene au anunțat că examinează cu toată atenția ultimul mesaj primit din partea răpitorilor ambasadorului elvețian Giovanni Bucher și se străduiesc să găsească o soluție ta vederea obținerii cît mai urgente a eliberării acestuia. O scrisoare a celui răpit a fost primită și ie nunțiul papal la Rio, în care se arată că sechestratul este bolnav.tntr-un mesaj al răpitorilor se subliniază eă orice întrerupere a negocierilor, inclusiv întîrzierea răspunsului din partea autorităților, va periclita situația celui sechestrat. Răpitorii insistă asupra cererii ca guvernul brazilian să elibereze 70 de deținuți, in timp ce autoritățile au promis eliberarea numai a 51 de persoane.
URUGUAYMONTEVIDEO. - Poliția urugua- yană a arestat pe tînărul Walter Grassi Rattini, care ulterior a recunoscut că a participat în urmă cu 145 de zile la răpirea consulului brazilian Aloysio Dias Gomide. Asupra acestui tînăr s-au găsit mai multe fotografii făcute recent, in care apare Gomide, precum și o scrisoare scrisă de acesta. Arestarea lui Rattini a fost făcută după percheziționarea de către poliție a automobilului său. Alte două persoane, bănuite de complicitate la răpirea, la 31 iulie, a lui Gomide și a expertului american Claude Fly, se află, de asemenea, sub anchetă.

Schimburi economice 
sovieto-finlandezeMOSCOVA 25 (Agerpres). — Livrările reciproce de mărfuri dintre Uniunea Sovietică și Finlanda ta anii 1966—1970 au fost în valoare de 2,3 miliarde ruble, depășind substantial totalul de 1,9 miliarde ruble, prevăzut prin acordul comercial pe termen lung încheiat pentru perioada respectivă, relatează agenția TASS. Suma amintită situează Finlanda printre principalii parteneri comerciali ai U.R.S.S. din rîndul țărilor capitaliste.

! Iarna în lume1 lama a intrat tn l drepturile tale depline 
.' tn diverse părți ale 
) globului, și in mod i deosebit tn Europa. în 1 regiunea Alto-Adige, i temperatura a scăzut 
1 la minus 25 de grade 
\ Celsius, pe Vezuviu l stratul de zăpadă este 
l de 10 centimetri, iar l căile rutiere din Italia 
< tint acoperite de polei.

In munți, numeroase 
trecători sint blocate. 
La Milano, Rimini, in 
Sardinia, in Munții A- 
bruzzi, precum și in 
regiunea Romei se în
registrează ninsori a- 
bundente. O situație 
similară se înregistrea
ză in R. F. a Germa
niei, unde termometrul a coborit mult sub 
zero grade. In Alpii

vremea

Iert în țari i Vremea s-a men
ținut închisă, mal ales tn sudul 
șl estul țării, unde ceața a per
sistat șl, cu totul Izolat, tn sudul 
Olteniei și al Moldovei, s-a sem
nalat burniță. In restul țării, cerul 
■ fost schimbător, iar ceața a 
avut un caracter Izolat. Vîntul a 
suflat tn general slab, cu intensi
ficări tn zona de munte, unde pe 
alocuri a spulberat zăpada. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila 
Intre minus 10 grade la Joseni și 
Rădăuți șl 8 grade Ia Gurahonț. 
tn București : Vremea a fost în

SUCCESE ALE MIȘCĂRII 
DE ELIBERARE 

DIN GUINEEA-BISSAUALGER 25 (Agerpres). — Intr-un comunicat dat publicității In capitala algeriană de Amilcar Cabrai, secretarul general al Partidului african al independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.), sa arată că, numai in perioada ianuarie—septembrie, detașamentele armate ale mișcării de eliberare națională au declanșat peste 450 de atacuri asupra centrelor fortificate deținuta de trupele colonialiste portugheze tn diverse regiuni ale Guineei-Bissau. Au fost scoși din luptă peste 700 da militari din rîndul forțelor portugheze. Patrioții au distrus zeci de vehicule militare și au capturat o importantă cantitate de muniții.

pirii avionului și trecerii frontierei, cu scopul de a-și trăda patria. La 15 iunie, ei au Încercat să-și pună ta aplicare planul într-un mod primejdios pentru viețile piloților".Nouă persoane implicate au fost condamnate la Închisoare pe diferite termene.Condamnați! au dreptul, In decurt de 7 zile, să facă recurs la Tribunalul Suprem al Federației Ruse. în cazul in care verdictul va fi menținut, cei cărora urmează să li se a- plice pedeapsa capitală au dreptul si adreseze cerere de grațiere Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.F.S.R.
DIFICULTĂȚI PERSISTENTE 

IN RELAȚIILE ECONOMICE

INTEROCCIDENTALE
WASHINGTON 25 (Agerpres). — Statele Unite vor continua să insist» ca țările Pieței comune să-și liberalizeze politica agricolă și ca aderarea eventuală a Angliei la C.E.E. să nu aducă un prejudiciu exporturilor a- mericane. a declarat miercuri ministrul agriculturii al S.U.A.. Clifford Hardin. Ministrul american, care a revenit din Europa după o vizită de mai multe zile, a subliniat că Întrevederile pe care le-a avut cu oficialitățile „celor șase" și din Anglia vor trebui să fie urmate de negocieri veritabile asupra problemelor create în comerțul S.U.A. cu Piața comună. Hardin a lăsat să se înțeleagă că guvernul american nu este convins de asigurările date săptămina trecută președintelui Nixon de premierul Heath în legătură cu faptul că intrarea Angliei în Piața comună nu va afecta interesele americane.
Țările vest-europene membre al» GATT au hotărît aminarea cu Încă un an a aplicării acordurilor de reduceri tarifare la Importurile de produse chimice și de automobile din S.U.A. Este pentru a treia oară etnd vest-europenii recurg la aminarea a- plicării acestor acorduri, ca măsură de represalii împotriva tergiversării de către Statele Unite a abolirii cunoscutului sistem tarifar „American Selling Price", care afectează In mod deosebit exporturil» vest-europen» pe piața S.U.A

Un alt domeniu al relațiilor sovl®- to-finlandeze îl constituie colaborarea in realizarea unor obiective industriale pe teritoriul finlandez, cum ar fi centrala electrică atomică de la Lovisa sau întreprinderea siderurgică din Raah. De asemenea, U.R.S.S. șl Finlanda dezvoltă o utilă colaborare în sectoare ca medicina, lucrările d» Îmbunătățiri funciare, silvicultura, combaterea poluării apelor Golfului Finic etc.

Bavarezi, stratul de 
zăpadă se apropie de un metru. In Canada, 
zăpada a căzut din a- 
bundență. Pe străzile 
orașului Montreal zeci 
de automobile au fost , 
abandonate. La Quebec și Ontario, zăpada a- 
tinge un metru. Trafi
cul feroviar, aerian fi 
rutier este perturbat.

(Agerpres)

chisă. Ceața a persistat in cea 
mal mare parte a zilei. Vtntul ■ 
suflat slab, pînă la potrivit. Tem
peratura maximă a fost de plus 
1 grad.

Timpul probabil pentru sitele de 
îi, 28 șl 23 decembrie. In țară : 
Vremea va ii in general umedă șl 
sa va răci. Cerul va fi mai mult 
noros. Vor cădea precipitații, mal 
ales sub formă de ninsoare, mal 
frecvente tn sudul țării. Vîntul va 
sufla potrivit cu intensificări tn 
sudul țării din sectorul estic. Tem
peraturile minime vor fl cuprinse 
între minus 15 șl minus 5 grade, 
local mal coborlte, iar maximele 
Intre minus 8 șl plus 2 grade. Cea
tă locală. în București î Vremea 
va fl tn general umedă, cu cerul 
mal mult noros. Temporar, preci
pitații. Vtnt potrivit, eu Intensi
ficări la Începutul intervalului din 
sectorul estic. Temperatura în scă
dere.



viața internațională
„Colaborarea și buna vecinătate— 
factori importanți de stabilitate 

in Balcani"
Dezbateri în comisiile de politică externă ale Skupștinei 

Federale a R. S. F. Iugoslavia

Cu prilejul împlinirii a 10 ani de la constituirea F.N.E. din Vietnamul de 
»ud, la Stockholm a avut loc o mare demonstrație pentru încetarea războ

iului din Vietnam

BELGRAD 25 (Agerpres). — Comisiile de politică externă ale Vecel Popoarelor și Vecel Social-politice ale Skupștinei Federale au examinat, în cadrul unei ședințe comune, situația relațiilor din Balcani. în cu- vîntul introductiv rostit cu acest prilej, A. Vratușa, locțiitor al secretarului de stat pentru afacerile externe. a subliniat importanța colaborării și a bunei vecinătăți dintre țările balcanice, relevînd că relațiile interstatale în această regiune exercită influență asupra politicii europene in general.

în cadrul dezbaterilor s-a scos în evidență că colaborarea independentă și constructivă dintre țările balcanice este un factor important de stabilitate și de dezvoltare continuă a relațiilor de bună vecinătate. Totodată, s-a subliniat că Iugoslavia este interesată in cea mai mare măsură in evoluția pozitivă a relațiilor dintre țările balcanice și promovarea colaborării bilaterale și multilaterale, pe baza respectării independenței, suveranității, integrității teritoriale șl neamestecului in treburile interne.
DECLARAȚIA PURTĂTORULUI DE CUVlNT 

AL DELEGAȚIEI R. D. VIETNAM LA CONFERINȚA 
CVADRIPARTITĂ DE LA PARISPARIS 25 (Agerpres). — Prin refuzul său de a stabili o dată certă pentru retragerea trupelor americane și ale aliaților lor din Vietnamul de sud, Administrația S.U.A. a dezvăluit intenția de a continua războiul de agresiune și politica sa neocolo- nialistă în sud-estul Asiei, a afirmat Nguyen Than Le, purtătorul de cuvînt al delegației R. D. Vietnam la Conferința cvadripartită de la Paris, într-o declarație dată publicității în capitala Franței.Referindu-se la pozițiile exprimate recent de oficialitățile americane în problema vietnameză, Nguyen Than Le a subliniat că poporul și guvernul R. D. Vietnam avertizează că orice act al Statelor Unite îndreptat împotriva integrității teritoriale, a spațiului aerian sau apelor teritoriale nord-vietnameze va primi riposta cuvenită. Administrația americană, a

adăugat el, va trebui să-și asume întreaga răspundere pentru orice act de război și orice alte acțiuni îndreptate împotriva suveranității și securitățiiR. D. Vietnam.In continuare, Nguyen Than Le a arătat că aplicînd politica de „viet- namizare" a războiului, cu alte cuvinte continuarea agresiunii în Vietnamul de sud și extinderea ei asupra întregii Peninsule Indochineze, precum și repetînd actele de război contra R. D. Vietnam, AdministrațiaS. U.A. nutrește iluzia unei victorii. Acesta este motivul pentru care guvernul american refuză să adopte o atitudine realistă pentru soluționarea pașnică a problemei vietnameze, acțiunile lui agresive punînd în pericol într-o măsură și mai mare desfășurarea lucrărilor Conferinței cvadripartite de la Paris.
Apelul Guvernului Revoluționar 

Provizoriu din Vietnamul de Sud 
în legătură cu patrioții prizonieriHANOI 25 (Agerpres). — Agenția V.N.A. transmite declarația unui purtător de cuvînt al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud în care este condamnată politica inumană a autorităților americano-saigoneze față de patrioții prizonieri din Vietnamul de sud. în prezent, se arată în declarație, în închisorile și lagărele din Vietnamul de sud sînt deținuți, în condiții din cele mai grele, sute de mii de patrioți. Regimul de la Saigon și autoritățile militare americane supun prizonierii la cele mai inumane chinuri. Deținuții sînt închiși în cuști de sîrmă ghimpată sub cerul liber, fiind lipsiți de cele mai elementare condiții de igienă și condamnați, astfel, la imbolnăviri cronice.Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud a- dresează un apel tuturor guvernelor și popoarelor iubitoare de pace și libertate să condamne aceste acte inumane ; el cere să fie asigurate condiții de securitate pentru toți patrioții sud-vietnamezi și să fie eliberați din închisoare.Statele Unite, menționează în în

cheiere declarația, trebuie să înceteze agresiunea în Vietnamul de sud, să pună capăt tuturor acțiunilor militare împotriva Republicii Democrate Vietnam și să retragă necondiționat toate trupele lor și ale aliaților lor din Vietnamul de sud, recunoscînd poporului din Vietnamul de sud dreptul de a hotărî singur asupra destinelor sale.

Contacte privind normalizarea situației din IordaniaAMMAN 25 (Agerpres). — La Ambasada Tunisiei din Amman a avut loc joi seara o întîlnire între Bahi Ladgham, președintele Comitetului Superior Arab însărcinat cu supravegherea încetării focului în Iordania, și premierul iordanian, Wasfi Tall, în cadrul căreia au fost examinate situația generală din țară și cauzele care au dus la ultimul incident iordaniano-palestinean din localitatea Salt. Au fost trecute în revistă, de asemenea, unele detalii referitoare Ia aplicarea acordului încheiat la 12 decembrie între guvern și unitățile de rezistență palestinene. în legătură cu această problemă, generalul Samir Al Khatib, membru în comisia militară de control de pe lîngă Comitetul Superior Arab, a declarat că, în conformitate cu acordul amintit, pe întreg teritoriul Iordaniei au începuț operațiunile de strîngere a armelor de la forțele de ordine iorda- niene și de la miliția palestineană. Un purtător de cuvint al Organizației pentru Eliberarea Palestinei a confirmat acest fapt
*în cursul unei conferințe de presă ținute după întoarcerea din vizita făcută în Arabia Saudită, primul ministru iordanian. Wasfi Tall, a arătat că întrevederile pe care le-a avut cu regele* Feisal și cu alte personalități oficiale saudite s-au referit, în mod deosebit, , la problemele privind relațiile financiare și economice dintre cele două țări. De asemenea, Wasfi Tall a menționat că a explicat detaliat, în cursul întrevederilor, evoluția situației din Iordania.
★ANKARA. — O delegație din R.A.U. condusă de Dia-ed-Din-Daud, membru al Comitetului Executiv Suprem al Uniunii Socialiste Arabe, a fost primită vineri de ministrul afacerilor externe al Turciei, Ihsan Sabri Cagla- yangil. Delegația a înmînat. de ase-

spania CONSULUL VEST-GERMAN
LA SAN-SEBASTIAN A FOST ELIBERAT

menea, președintelui Republicii Turcia, Cevdet Sunay, un mesaj din partea președintelui Anwar, Sadat Vineri după-amiază, delegația egipteană a fost primită de primul ministru turc. Suleyman Demirel.

MOSCOVA

Convorbiri 
sovieto- 
egiptene

MOSCOVA 25 (Agerpres). — Vineri au luat sfîrșit la Moscova convorbirile purtate de Leonid Brej- nev, Nikolai Podgornîi șl Alexei Ko- sîghin cu delegația do partid și guvernamentală a Republicii Arabe Unite, condusă de Aii Sabrl, vicepreședinte al R.A.U.în comunicatul difuzat cu acest prilej pentru presă, anunță agenția TASS, se arată că, In cursul discuțiilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie și deplină Înțelegere reciprocă, „a fost continuat schimbul de păreri în problemele privind dezvoltarea multilaterală a relațiilor dintre Uniunea Sovietică și Republica Arabă Unită, precum și în unele probleme actuale ale situației internaționale și, în special, ale situației din Orientul Apropiat".
IRAK

Un interviu al secretarului general 
al partidului BaasBAGDAD 25 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat Agenției naționale de informații, secretarul general al partidului Baas din Irak, Chebli Al Ayssami. a declarat că adoptarea legii privind constituirea Consiliului Național Irakian urmează altor inițiative luate în ultimul timp, cum ar fi abrogarea stării da

urgență și eliberarea deținuților politici.în Consiliul Național, care este prima instituție parlamentară din Irak, după răsturnarea monarhiei în anul 1958, „vor fi reprezentate forțele naționale, patriotice și progresiste" — a afirmat Chebli Al Ayssami.

WIESBADEN 25 (Agerpres). — Consulul vest-german la San-Sebas- tian, Eugen Beihl-Schaeffer, care a fost răpit la 1 decembrie de către membri ai organizației basce din Spania „E.T.A.", a fost eliberat vineri. Eliberarea a fost confirmată de televiziunea vest-germanâ, care a a-

nunțat că el a ajuns in studiourile ei din Wiesbaden. Doi membri ai echipei de operatori T.V. au servit ca garanție a eliberării consulului, ră- mînînd ca ostatici pînă la anunțarea sosirii acestuia. „E.T.A." nu a menționat nici o condiție privind eliberarea lui Eugen Belhl.

Actrița Eleanor Bron își pune semnătura pe o copie gigant a unei petiții, 
expusă nu de mult în fața Camerei Comunelor, împotriva vînzării de arme 
către Africa de Sud. Pe de altă parte, din Londra se anunță că între 14 și 
22 ianuarie va avea loc la Singapore o reuniune a premierilor și a repre
zentanților țărilor membre ale Commonwealthului, în cadrul căreia princi
pala problemă va fi intenția Marii Britanii de a relua livrările de arme că
tre Republica Sud-Africană, deși acest subiect nu figurează oficial pe or

dinea de zi

agențiile de presă transmit: apreciază că această acțiune se integrează măsurilor „privind înlăturarea privilegiilor".

„Victoria populară din Chile 
trebuie consolidată^

Interviul acordat ziarului „l’Unita" 
de către Luis CorvalanROMA 25 (Agerpres). — Intr-un Interviu acordat ziarului „l’Unita", Luis Corvalân, secretar general al C.C. al Partidului Comunist din Chile, arată că prima constatare ce se impune asupra evoluției politice din Chile este că țara sprijină noua situație creată prin victoria în alegeri a Unității Populare și că forțe politice tot mai largi doresc sincer să colaboreze cu actuala conducere.Incadrînd victoria poporului chilian în contextul situației latino-ameri- cane, Corvalân a apreciat că, în prezent, continentul de la sud de Rio Grande trece printr-un moment de sporire a revendicărilor și a dorinței de schimbări in plan politic. „Revoluția cubaneză a deschis o epocă istorică nouă pe acest continent, a spus el. In cadrul unui asemenea proces, am mai avut o perioadă de avînt al luptei antiimperialiste, spre sfîrșitul anului 1964. Pe urmă, imperialismul a luat contramăsuri. Desigur, la noi, în Chile, situația nu este încă ireversibilă, dar de noi depinde să o facem să devină ca atare".în privința perspectivelor Imediata din Chile, Luis Corvalân a spus : „Noi, comuniștii — și aceasta este și opinia generală a Unității Populare — milităm ca marile transformări să

ANKARASEARĂCULTURALĂ ROMÂNEASCĂLa Ambasada Republicii So
cialiste România din Ankara a 
avut loc o seară culturală dedi
cată picturii și sculpturii con
temporane românești. Cu acest 
prilej au fost prezentate filmele 
de scurt metraj „Mînăstirile din 
nordul Moldovei", „Brâncuși la 
Tg. Jiu", „Țuculescu", „Ciucu- 
rencu", „Vida Geza". La mani
festare au participat reprezen
tanți ai Ministerului de Externe, 
ai Direcției generale a presei, 
numeroși artiști plastici turci, 
atașați culturali, ziariști.

se facă acum, fără lntîrzlere. Dar, între altele, se manifestă încă o încetineală inevitabilă, independentă da voința noastră : aceea a drumului pa care il parcurg legile în parlament. Intenția noastră este să prezentăm în perioada imediat următoare majoritatea reformelor privind cuprul, fierul, monopolurile industriale, băncile, asigurările ș.a.“.Secretarul general al C.C. al P.C. din Chile a menționat apoi că partidele din cadrul Unității Populara s-au grupat datorită necesităților da ordin electoral. Unite, ele au format guvernul și, contrar previziunilor u- nora, au căzut repede de acord, în puținul timp care a trecut, asupra u- nui mare număr de probleme. Acum, trebuie rezolvate reformele economice și sociale prevăzute în program. Marea bătălie abia acum începe. Vor exista noi ciocniri de clasă, dar în ce privește programul se manifestă o u- nitate de concepții și de voință. Intr-o țară cu probleme arzătoare, cum este Chile, unitatea este o datorie pe care toți vom ști să o respectăm, a spus Corvalân. Arătînd, apoi, că momentul actual trebuie utilizat pentru a pune în aplicare programul Unității Populare și pentru a spori și consolida influența și prestigiul acestui Front, Corvalân a spus : Dacă ne-am limita la o redistribuire a veniturilor, la o reducere a inflației și a șomajului, am cădea într-o politică reformistă. Toate acestea trebuie făcute, dar este absolut necesar ca ele să fia însoțite de lovituri puternice împotriva capitalului monopolist american din sectorul industriei extractive și de prelucrare a cuprului, împotriva monopolurilor industriale etc. Deci, procesul trebuie să acționeze In direcția transformării sistemului econo- mico-social actual, iar reformele trebuie să fie profunde și legate una de alta, astfel incit să ducă țara pe drumul spre socialism. Victoria populară din Chile trebuie consolidată și dusă înainte, pentru ca întreaga putere politică, tot aparatul de stat să treacă în mîinile poporului. Trebuie înlăturată dominația imperialismului din sectoarele economice. Acestea sînt momentele unei acțiuni uriașe, care va putea fi numai rodul luptei întregului popor, a subliniat în încheiere secretarul general al C.C. al P.C. din Chile.

Președintele C.C. al P.C. 
Chinez, Mao Tzedun, a pornit pe publicistul american Edgar Snow, cu care a avut o convorbire cordială, prietenească — anunță a- genția China Nouă.

Convorbiri El Chafei-M. 
Ribicici. Vicepreședintele R.A.U. Hussein El Chafei, care se află în vizită în Iugoslavia, a avut convorbiri cu președintele guvernului iugoslav, Mitia Ribicici. Cei doi oameni de stat au discutat, printre altele, despre situația din Orientul Apropiat și dezvoltarea colaborării bilaterale dintre cele două țări. Vicepreședintele R.A.U. a avut, de asemenea, o întîl- nire cu președintele Skupștinei Federale, Milentie Popovici, și cu președintele Conferinței Federale a U.S.P.M.I., Veliko Milatovici.

R. Debray a sosit la San
tiago de Chile. Eliberat din în- chisoare în cadrul amnistiei generale hotărîte de guvernul bolivian, tinărul publicist și scriitor francez Regis Debray a sosit joi la Santiago de Chile. După cum se știe, el fusese condamnat Ia 17 noiembrie 1967 de

către un tribunal militar bolivian la 30 de ani de detenție pentru participarea la acțiunile forțelor de guerilă din Bolivia.
Președintele Indiei,Venka- ta Giri, l-a primit pe Nikolai Pato- licev, ministrul comerțului exterior al Uniunii Sovietice, care se află la Delhi în fruntea unei delegații guvernamentale economice, în vederea semnării noului acord comercial pe termen lung dintre cele două țări. Nikolai Patolicev a fost primit, de a- semenea, de ministrul de externe indian, Swaran Singh, precizează agenția TASS.
Acord sovieto-tailandez. La Bangkok a fost semnat primul acord Comercial dintre Tailanda și Uniunea Sovietică, informează agenția TASS. Documentul este menit să deschidă calea extinderii comerțului reciproc avantajos.
Comitetul Executiv al 

Partidului Congresul Națio
nal Indian, partidul primului ministru Indira Gandhi, s-a pronunțat în favoarea unor alegeri anticipate. Potrivit observatorilor politici,’aceas-

tă hotărîre constituie o veritabilă moțiune de încredere în favoarea premierului Indira Gandhi.
Liderul sindical guate

malez Haime Monje Denis 
a fost asasinatde un grdpde

Cu prilejul împlinirii, la 21 mai 1971, a 
500 de ani de la naș
terea pictorului Al
brecht Diirer, ilustru 
reprezentant al Renaș
terii germane, munici
palitatea orașului său 
de origine, Niirnberg, a 
hotărit să organizeze, 
pe plan local, ample 
manifestări in cadrul

„Anului Diirer". Peste 
500 dintre cele mai re
prezentative opere ale 
pictorului, provenind 
din mari muzee ale lu
mii și din colecții par
ticulare, vor fi expuse 
la Niirnberg. Un nu
măr de 13 țări au ac
ceptat să trimită lu
crări purtind semnă
tura pictorului. De a-

semenea, o stradă a fă
rașului va fi reconsti
tuită intr-un decor me
dieval, aidoma epocii 
in care a trăit marele 
artist. Cunoscute or
chestre simfonice din 
diferite țări au anun
țat că vor prezenta la 
Niirnberg concerte fes
tive.

necunoscuți, informează agenția Prensa Latina. Noul asasinat politic este atribuit organizației de extremă

In Pakistanul de est, ale cărui re
giuni de coastă au fost atît de greu 
lovite de ciclonul din luna noiem
brie, se desfășoară o vastă acțiune 
de ajutorare a populației sinistrate, 
în fotografie : descărcarea unui vas 
cu alimente la Patuakhali, una din
tre localitățile devastate de furia 

apelor dezlănțuite

dreapta cunoscută sub denumirea de „Mano". Autoritățile au deschis o anchetă pentru depistarea asasinilor.
Un acord sovieto-libian în domeniul transporturilor aeriene a fost parafat joi la Moscova, anunță agenția TASS.
Adunarea legislativă a 

insulelor Ryu-Kyu (Jap°nia>* votat în unanimitate o rezoluție In care se cere evacuarea imediată a armelor chimice stocate în insulă de americani. Rezoluția subliniază că existența acestor arme pe insula Okinawa constituie un serios pericol pentru populație. Potrivit agenției France Presse, copii ale rezoluției au fost expediate președintelui S.U.A., Richard Nixon, primului ministru al Japoniei, Eisaku Sato, precum și Dietei japoneze.
Conferința ministerială a 

țărilor membre ale Organi
zației Comune Afromalgașă 
și Mauriciană <° c a m m > ,e va deschide la 19 ianuarie 1971, in capitala Republicii Ciad, Fort Lamy. Conferința ministerială urmează să stabilească ordinea de zi a reuniunii La nivel înalt a O.C.A.M.M., programată la 27 Ianuarie, pentru a examina stadiul actual al cooperări! dintre țările membre.

Transporturile publice 
din capitala Greciei și din 
Pireu vor deveni, lncepind d» la 1 ianuarie 1971, proprietate de stat. Acestea aparținuseră timp de 45 de ani unei firme engleze. într-un comentariu intitulat ..Un început important", ziarul „Elefteros Cosmos"

„Molnia-l". La 25 decembrie, în Uniunea Sovietică a fost lansat un nou satelit artificial al Pămîn- tului de tip „Molnia-1“, destinat asigurării exploatării sistemului „Orbita" de legături telefonice și telegrafice la mari distanțe, precum și retransmiterii programelor centrale de televiziune în regiuni situate în Nordul îndepărtat, Siberia, Extremul Orient și Asia Centrală. Aparatele de la bordul satelitului funcționează normal.
Un elicopter de tipul „Aluette- 

3“ a efectuat un zbor ie 6 000 km 
intre Gatewick (Anglia) și Tehe
ran in 33 de ore și 10 minute — 
anunță Societatea națională de 
industrie aerospațială din Fran
ța. In cursul acestui zbor, apara
tul a făcut opt escale, printre 
care la Marsilia, Florența, Izmir, 
Ankara. Anunțînd știrea, agenția 
France Presse subliniază că e 
vorba de un aparat reconstruit 
din epava unui elicopter care a 
suferit un accident și căruia i 
s-a adăugat un rezervor supli
mentar de combustibil.

După cum se știe, de curind 
Intre Societatea națională de in
dustrie aerospațială franceză și 
întreprinderea română de co
merț exterior „Tehnoimport" a 
fost semnat un contract privind 
cooperarea celor două firme pen
tru fabricarea elicopterului de 
tipul „Aluette-3“ și in România.
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AMERICA LATINĂ
Crește opoziția 

față de penetrația
capitalului bancar străin

CORESPONDENȚA DIN RIO DE JANEIRO DE IA V. OROS

Unul dintre conducătorii 
Mafiei din Sicilia, Luoiano Liggio, a fosl condamnat în contumacie la Închisoare pe viață. El a fost învinuit de asasinarea a doi dintre rivalii săi. Liggio a activat în orășelul Corleone, care, în deceniul al cincilea, și-a dobîndit tristul renume de a deține recordul mondial în materie de crime. In vara anului trecut, Liggio fusese achitat într-un proces similar.

De la sfîrșitul anului trecut, cînd la Lima a avut loc o reuniune a directorilor băncilor naționale din țările A- mericii Latine, problema controlului monopolist străin exercitat prin intermediul băncilor concentrează cu deosebire preocupările mai multor guverne de pe continent. în Peru, aceste preocupări s-au tradus într-o serie de măsuri vizind „perua- nizarea" sistemului bancar. In Chile, naționalizarea băncilor figurează printre măsurile prioritare ale programului de reforme economice al guvernului Allende ; Columbia a procedat la reformulări în domeniul schimbului monetar, între care instituirea unei bariețe în calea operațiilor ilicite ale străinilor, în alte țări, măsuri de acest gen se află în curs de elaborare.Nu este întîmplător că acest sector capătă tot mai mult statut prioritar în cadrul e- forturilor de dezvoltare națională. La amintita reuniune de la Lima a fost prezentat un raport confidențial cu date de-a dreptul senzaționale despre dimensiunile și ritmul penetrației monopoliste prin intermediul băncilor. Dacă în anul 1964 existau în America Latină 78 de sucursale ale băncilor nord-americane, în 1967 numărul lor ajungea la 133. în același interval, disponibilitățile filialelor au crescut de la 810 milioane dolari la 1 270 milioane. In următorii doi ani (1968 și 1969) băncile străine au avansat cu pași mari în întreaga regiune : numai „First National" are 110 sucursale și agenții distribuite în 17 țări din America Latină — 24 în Argentina, 15 în Columbia, 11 în Panama, 11 In Brazilia șl 10 în Chile, pentru a cita numai cîteva dintre ele.Cifrele de mai sus includ noile filiale șl,

de asemenea, băncile naționale trecute sub controlul lui „First National City Bank". Practic, este imposibil să se cunoască în întreaga sporirea paralele, cum ar fi tele „holdings", birourile de reprezentare etc. Dar se știe că în măsură egală sau mai mare au crescut fondurile latino-americane absorbite de băncile care, deși operează legal ca sucursale, sînt controlate din afară prin intermediul pachetelor decisive de acțiuni sau prin deschiderea unor linii externe de credit, sever condiționate. Deteriorarea balanței de plăți a S.U.A. a făcut mai acută utilizarea rezervelor financiare latino-americane. Dată fiind penuria de resurse financiare pe plan mondial și avîndu-se în vedere experiența latino-americană în legătură cu investițiile străine, nu e greu de înțeles că „invazia" bancară constituie un mecanism ideal pentru ca marile corporații străine să se aprovizioneze cu fonduri latino-americane în vederea investițiilor și operațiilor din această arie a globului. La mijlocul anului trecut, un raport prezentat la O.S.A. arăta că „finanțarea externă pentru dezvoltarea Americii Latine are o greutate cu totul infimă". întru- cît 95,7 la sută din fondurile destinate funcționării și expansiunii firmelor nord-america-

lor amploare activităților subsidiare, așa-numi-

ne în America Latină provin din surse latino-americane. Cifra vine în sprijinul unei concluzii mai vechi, aceea că în realitate America Latină finanțează S.U.A., și nu invers. Penetrația bancară este așadar încă un canal de spoliere a resurselor latino- americane, alături de supraprofiturile obținute de monopolurile străine de pe urma investițiilor în această regiune, de prețurile neechivalente impuse produselor de export, de costul exorbitant al patentelor tehnologice, de dobînzile percepute la creditele financiare și de mai multe alte capitole care alcătuiesc cadrul dependenței e- conomice, cu reflexele ei inevitabile pe plan politic. Din motive diverse, reacțiile la a- ceste stări de lucruri sînt marcate încă, în unele țări de pe continent, de un șir de ezitări ; dar rămîne incontestabil faptul că în ultima vreme se a- firmă cu tot mai multă forță tendința latino- americanilor de a înfrunta mi nația străină, arătat-oComisiei economice de coordonare latino-americane. Este un curent de puternică afirmare a intereselor naționale, cu caracter ireversibil, țintind la eliminarea angrenajului străin care împiedică o veritabilă dezvoltare a Americii Latine.

în comun do- monopolistă așa cum au reuniunile

• LIMA 25 (Agerpres). — In capitala Perului a avut loc o sesiune a Comitetului pentru apărarea bogățiilor naționale — organism din care fac parte patru țări latino-americane : Argentina, Uruguay, Peru și Chile. Partici- panții la sesiune au analizat o serie de măsuri ce ar putea fi aplicate de țările respective în vederea preluării controlului național asupra resurselor interne și a reducerii activității unor monopoluri străine. Ei au ho- tărît convocarea în iunie 1971, tot la Lima, a unei conferințe latino-americane car? să a- dopte recomandări în vederea aplicării unor măsuri comune față de monopolurile străine și pentru promovarea unei colaborări mai strînse între ele.
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