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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

CARAȘ-SEVERIN

TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R.,

Unitățile Industriale din județul Caraș-Severin au îndeplinit la 25 decembrie planul anual. Prin folosirea mai declină a capacităților de producție și a timpului de lucru, prin perfecționarea unor tehnologii, colectivele de muncă din unitățile industriale ale județului au obținut peste prevederile planului însemnate sporuri la producția de cărbune, minereuri, fontă, oțel, laminate, echipament hidromecanic. motoare Diesel, macarale-turn, poduri rulante și mașini agricole.în telegrama adresată cu acest prilej Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU de către comitetul județean al P.C.R. se arată că muncitorii, tehnicienii și inginerii din întreprinderile județene sînt pregătiți să desfășoare

o activitate rodnică pentru a-și îndeplini și depăși sarcinile de •—iducție ale noului an însu- ' > perspec- deschise i fața We^’i se arată în telegramă, și activitatea neobosită dumneavoastră o des- în slujba înfloririi Ro- socialiste, a sporirii în rîndurile po- vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din județul Caraș-Severin, în frunte cu comuniștii, vor munci cu avînt, pasiune și răspundere pentru a întîmpina împlinirea unei jumătăți de secol de la înființarea Partidului Comunist Român cu succese remarcabile, pentru a-și aduce o contribuție tot mai mare la progresul și înflorirea patriei noastre dragi.

producție ale noului flețiți de minunatele tiv deschise i rața națiuni, de grija pe care fășurați mâniei prestigiului ei poarelor lumii,

(Continuare în pag. a V-a)

GALAȚI

UN PRUGRAM CUPRINZĂTUR 
A CĂRUI ÎNFĂPTUIRE

VA ASIGURA BUNA APROVIZIONARE
A PUPULATIEI CU LEGUME 
IN TOT CURSUL ANULUI

Acum sînt peste trei sute, dar cind toate capacitățile de producție (5 000 garnituri mo- bilă-corp pe an -I- mobilă de artă în valoare de peste două milioane lei pe an + 44 000 m.c. cherestea de fag și ră- șinoase) vor ajunge la parametri funcționali și economici stabiliți în proiectul general, numărul muncitorilor de aici va trece de opt sute. Ii aduc autobuzele de pe trei văi străjuite de cetini și de istorie, dintre Avram Iancu, Bistra-Lupșa și Albac-Horea, aceleași căi pe care în 1784 și 1848 le-au umblat și străbunii lor. tot spre Cîmpeni. Apoi, toată acea mulțime coborîtă din autobuze, pe peronul unității, dispare pentru citeva minute la garderobe, unde își are fiecare locul său pentru haine.De acum înainte, chiar locurile lor natale le oferă moților condiții de muncă și calificare în cuprinsul unei industrii noi. înfloritoare, cu multiple consecințe pe plan social-cultural. Tineretul este elementul dominant în noua industrie a Cîmpenilor, cu excepția unui singur sector, cel în care se sculptează manual a- numite părți decorative componente ale mobilei de artă, sau o- biectele de artizanat. Ele reproduc — la scară industrială — vechi meșteșuguri moțești. îndeletniciri care capătă acum rezonanțele unei activități organizate. ample, orientată spre valorificarea optimă a hărniciei și aptitudinilor acestor oameni.Hala fabricii de mobilă are proporțiile patinoarului artificial „23 August" din Capitală. Majoritatea utilajelor sînt realizate în țară. Inginerul Ion. Răulea, directorul general al C.E.I.L. Sebeș, de care aparține și complexul din Cîmpeni. ne-a spus că toți cei zece ingineri lucrează fabrică

tură la Blaj și la Arad, ca să deprindă cit mai temeinic meseria, în unități cu profil asemănător celei ce se contura tot mai pregnant la Cîmpeni.Faptul capătă o semnificație deosebită în lumina prefacerilor e- conomice și sociale din tradiționalele Intr-adevăr, maramureșeni, și moți, apariția pe meleagurile lor, anii socialismului, și tot mai viguros după

Mai acum vreo trei ani această realitate era încă o simplă veste, care — asemeni unei păsări — zbura peste colnicele și gru- iele din țara de piatră a moților.— Ai auzit că se face ?— De bună seamă, i-am și văzut pe neri măsurînd din sus de oraș, pe malul drept.Din sps de Cîmpeni, unde oamenii i-au descoperit pe muncitorii, maiștrii și inginerii constructori, unde peste noapte au apărut cupele uriașelor excavatoare și au început să zumzăie betoniere cum încă nu mai văzuseră pînă atunci bă- trînii din Avram Ian- cu, din Albac, din Lupșa, locul este întins ca o foaie de abecedar nou și din amîndouă laturile coboară spre el păduri de brad.Mai la început, pînă s-au deprins cu gîndul de a avea în mijlocul lor un mare șantier de construcții industriale, moții au privit, au judecat, apoi au întrebat :— Tovarășe inginer, ne puteți angaja aici, la fabricile noi ce se construiesc ?Cel întrebat, un bărbat tînăr, cu o față deschisă. mot si el — Vasile Petrușel, ac-' tualul director al Complexului de prelucrare a lemnului Cîmpeni — răspundea de fiecare dată :— Dacă vreți să în- vățați o meserie bună și să munciți cu tragere de inimă, de ce nu ?Și, își amintește el, de fiecare dată în asemenea împrejurări răspunsul oamenilor era asemănător, nu fără o undă de mirare și voioșie :— Altfel cum poate munci, decît tragere de inimă...— Dar, pe lingă bunăvoință, . mai trebuie și învățătură zdravănă.— Păi, om învăța, moțul se bucură să învețe o meserie faină.Intr-adevăr. în vreme ce unii lucrau pe șantier la construcția noului vlăstar al economiei naționale, alții, citeva sute de moți, au tost trimiși la învăță-

ingi- locul acolo „țări", pentru oșeniin
REPORTAJ 

„DIN TARA 
MOȚILOR”

Congresul al IX-lea al partidului, a unor unități economice de industrializare a materiilor prime și resurselor locale, capătă dimensiunile unui salt.Și iată de ce, în conștiința oamenilor de pe aceste meleaguri atît de oropsite odinioară, noile fabrici înălțate — Combinatul de exploatare și industrializare a lemnului de la Si- ghetul Marmației, Țe- sătoria de fibre groase din in și cînepă de la Negrești sau Complexul de prelucrare a lemnului de la Cîm- peni — sînt ca niște mindri brazi, implantați acolo de către clasa noastră muncitoare.— Țurai, măi ! i-am auzit de multe ori ex- clamînd pe oamenii cu clop pe cap. oșenii entuziasmați în. fața noi-, lor fabrici sau a noilor utilaje complexe pe care azi le mînuiesc cu pricepere.Tot astfel sînt și moții — Ilie Gaiță, din comuna Albac, Viorel Gligor din Vidra, Viorel Sicoe din Abrud, Viorel Goia din Soho- dol și toți ceilalți muncitori pe care i-am întîlnit zilele trecute in atelierele și secțiile Complexului de prelucrare a lemnului de la Cîmpeni, unitate formată din două fabrici mari, intrate de curînd in producție.

ardei gogoșar, 38 tone la vinete ; ta cooperativa agricolă Sf. Gheorghe, județul Ialomița — 27 tone tomate timpurii la hectar, la cooperativa a- gricolă din Miloșbști, același' județ, s-au obținut în solarii 100 tone tomate la hectar.Iată de ce se preconizează generalizarea fermelor ca formă de organizare a muncii în cooperativele agricole cu sector legumicol dezvoltat.Sarcinile fermei, ca unitate care funcționează pe principiul gestiunii e- conomice interne, au , fost bine precizate. In primul rînd, ele trebuie să asigure profilarea, specializarea și concentrarea producției legumicole. Specializarea fermelor se realizează prin restrângerea > numărului culturilor în funcție de destinația producției. Dotarea fermelor cu mijloace mecanizate, cu cooperatori perma- nenți care să execute lucrările in a- cord global și să fie rețribuiți după rezultatele obținute de fiecare în parte, atribuirea sarcinilor și fondurilor pentru realizarea producției ridică răspunderea fermelor ca unități de bază pentru rezultatele activității lor pe

Sporirea cantitativă și calitativă a producției de legume este de cea mai mare importanță pentru aprovizionarea populației. în expunerea făcută la ședința de lucru de la C.C. al P.C.R. din 23 noiembrie 1970, referin- du-se la legumicultura, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că deși de mulți ani se fac o serie de planuri în scopul asigurării necesarului legume și zarzavaturi, totuși mai manifestă încă neajunsuri în acest domeniu Se arăta, de asemenea, că este necesar să fie luate măsuri mai hotărî te pentru a pune capăt deficiențelor existente, pentru a îmbunătăți radical aprovizionarea populației. Se impune — sublinia secretarul general al partidului — ca fiecare județ să-și organizeze baza proprie de aprovizionare cu legume și zarzavaturi ; acolo unde nu sint condiții prielnice de producție, trebuie să se stabilească cooperări între județe. Toate , aceste acțiuni trebuie sâ se organizeze pe baza unui program special care să fie îndeplinit integrai pînă în anul 1972.La indicația conducerii partidului, | Ministerul Agriculturii și Silviculturii a elaborat un program cuprinzător care prevede așezarea pe baze noi a producerii și valorificării legumelor. Acest program, care a fost aprobat ife Conducerea •stt]Sterîbawr de" pârtiei ’ și de stat, a început deja sâ fie transpus în viață. încă din ac“sfe ziT. programul a fost supus dezbaterii în cadrul unei consfătuiri la care au participat președinți de cooperative agricole, directori de I.A.S., șefi de ferme, cercetători de stațiuni experimentale, reprezentanți ai întreprinderilor de valorificare și ai fabricilor de conserve.Ce prevede acest program și ce trebuie întreprins în vederea înfăptuirii lui ?Realizarea unor recolte mari de legume necesită modificarea și la noi in țară a sistemului de producere și valorificare a legumelor după expe-

Angelo MICULESCU,
ministrul agriculturii și silviculturii

dese riența țărilor cu legumicultura avansată, urmărindu-se aplicarea tehnologiilor moderne, folosirea mijloacelor mecanice la de lucrări, combaterea lor, bolilor tinderea în cultură a unor soiuri de mare productivitate, cu însușiri calitative și tehnologice superioare. Pentru asigurarea cadrului adecvat a- plicării acestor măsuri,' in programul amintit s-a hotărît crearea de ferme

un număr cit mai mare chimizarea complexă, eficientă a buruie.ni- și dăunătorilor, ex-

Importante măsuri pentru 
crearea centrelor legumicole

se cu
care în această ‘ (intrată în
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*Compozito- se asiguraOare Mibai Eugen Jebe- încă atiția

mine lecție astăzi, cum seliteratură treizeci-

această nouă mea a văzut tiparului tot„milostivă", după ce am suma echiva-

. i, în mod uimitor, să la marea

Generozitatea

Printr-o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, biroul Comitetului județean de partid Galați anunță îndeplinirea la 25 decembrie a planului anual la producția globală industrială șl producția marfă.Ferm hotărîți de a nu precupeți nici un efort pentru a asigura economiei naționale sporuri de producție cit mai mari — se spune, printre altele, în telegramă — muncitorii, ingine-

rii, cadrele de specialiști din industria județului Galați, în frunte cu comuniștii, raportează că prin folosirea cu măximă eficacitate a materiilor prime și a materialelor, a capacității utilajelor, a forței de muncă și a fondului de timp destinat producției, au obținut peste prevederile planului pe 1970 o producție marfă vîndută și încasată în valoare de pește 360 milioane lei,

sau argument?
„Nu sint absurd, țin seama de părerile celor din jur" 

— îmi spunea un prieten intr-o discuție pe care am 
avut-o mai demult. „Dar cind mi se „recomandă" pe un 
ton exagerat de patetic : «Dragul meu, fii mai altfel, 
nu e bine ce faci, de ce tulburi apele, vezi că X...» fără 
să mi se spună de ce nu e bine așa și ar trebui altfel, 
fără să aflu măcar un singur argument convingător, 
nu pot accepta îndemnul și cu aut mai mult nu pot 
să-i dau curs".

întimplarea face să-l cunosc foarte bine pe cel care 
mi s-a destăinuit. Adept al noului pe care il caută 
cu perseverență de arheolog, nu face niciodată rabat 
obiectivitătii sau compromisuri de la principii. E un 
adversar al indiferenței și obișnuinței, este partizanul 
ridicării ștachetei exigentei din ce in ce mai sus, con
vins fiind că de fiecare dată putem să realizăm mai 
mult decît am realizat. De aici și unele... să le spunem 
neînțelegeri (avute cu X sau Y, obișnuiți să nu

scoși din tiparul comodității confecționat cu ani și 
de zile în urmă).

Sigur că simplele recomandări generale nu pot 
locui argumentarea exactă, convingătoare. Aceasta pre
supune o demonstrație logică, un efort de gindire și 
(de ce să ignorăm ?) consum apreciabil de timp.

Știm cu toții că nu e indicat să spui copilului „nu 
face asta, nu te atinge de obiectul cutare etc", fără 
să-i dai o explicație (un argument !) pe înțelesul 
virstei sale. Adică, e necesar să folosim argumentul 
cel mai potrivit, învestit cu forța de convingere pe 
care simpla recomandare, oricît de caldă^ ar fi. n-o 
poate avea. Și dacă se simte nevoia să dăm de lucru 
creierului și să-i servim argumente la vîrsta cind abia 
învățăm să ne ținem pe picioare, de ce i-am refuza 
această necesitate mai tîrziu ?

Argumentarea riguroasă a propriei opinii cu privire 
la o problemă importantă este de neconceput fără o 
cunoaștere adevărată a stării de fapt, de la care por
nind începe demonstrația menită să combată sau sn 
susțină o teză, o idee. Formularea argumentelor invită 
la meditație, te pune în situația să treci, totul prin fil
trul rațiunii. Și nu e rău ! Iată de ce optez ferm pen
tru argumentul riguros, concis, dar convingător, in lo
cul simplei recomandări, oricît de patetică ar fi aceasta.

id toate chioșcurile 
și librăriile

lumeaE generoasă aceasta în care trăim și muncim. O ca t constatare măcar în mintirileDeparte gîndul să tinerilor; reamintind debuta în în urmă cu patruzeci de ani. N-aș vrea nici măcar să demonstrez cu cît le este lor mai ușor, decît ne-a fost nouă pe vremuri, fiindcă de bună seamă au și ei grijile lor, greutățile pe care trebuie să le învingă pentru a-și cuceri locul sub „soare". Aș vrea doar să relev că statul nostru socialist asigură astăzi tânărului poet sau prozator șansa de a porni de la egal și infinit mai multe posibilități de afirmare decit au existat vreodată.Știu că e incomod să joci rolul bătrînu- lui cu multă experiență care, culcat pe lauri meritați sau nemeritați. imparte sfaturi dădăcind deopotrivă tinărul scriitor care se afirmă luptînd cu obstacole reale ivite în propriul său laborator de creație și pe cel aflat într-un moment de impas. Dar nu pot să șterg din memoria mea calvarul îndelung pe care l-am avut de pa

spun scriitor, și fac o alimentată parte mele.de țin o de

timit pînă la apariția primei mele plachete de versuri. N-am avut nicidecum un editor. Am găsit însă o tipografie care, strîns __ ,lentă cu trei sute de

abonamente, s-a arătat dispusă să-mi tipărească manuscrisul intitulat „Ejszakai Kiăltăs" (Strigăt de noapte). Deși pînă să propun spre publicare primul meu volum de proză au trecut nouă ani de la apariția plachetei amintite și. Intre timp criticii prieteni și neprieteni

și centre specializate pentru producerea și valorificarea legumelor. Este o orientare nouă care va da posibilitate să se desfășoare o activitate de producție mult Îmbunătățită și cu rezultate economice superioare.Ferma legumicolă este unitatea de producție specializată care se organizează în cooperativele agricole, întreprinderile agricole de stat sau in cadrul consiliilor intercooperatiste. Pe baza lucrărilor de zonare a culturilor și în funcție de condițiile pedoclimatice și economice din fiecare zonă, ferma va cultiva numai citeva specii de legume care sâ dea posibilitatea obținerii unor partizi mari de producție-marfă de calitate superioară și la un preț de cost șcăzut, ceea ce va permite o creștere a veniturilor unităților producătoare.O anumită experiență există în a- ceastă direcție. Anul acesta. în cooperativele agricole de producție s-au organizat 736 de ferme legumicole, cu suprafață totală de 75 000 ha din cele 125 000 ha ocupate cu legume în acest sector. Multe din ele au obținut rezultate de producție foarte bune. La cooperativa agricolă din Tomnatic, județul Timiș, s-au obținut producții medii la hectar de 32.5 tone la tomate, 40 tone la varză. 24,6 tone la
mă considerau una din speranțele literaturii, demnă de atenție, și carte a lumina pe bază de abonamente, in colecția „Erde- lyi Enciklopedia" (En-

pentru spori puterea de convingere a rîndurilor de față aș putea cita din biografia multor scriitori *— astăzi con- sacrați — care au debutat împreună cu mihe și care la primii

ciclopedia ardeleană) inițiată fără nici un capital, dar sprijinită de Partidul Comunist Român. Am citat — poate fără modestie — propriul meu exem-

lor pași în literatură s-au luptat cu greutăți similare. “ Beniuc, leanu și alții nu s-au lovit de aceleași bariere rigide ridicate de societatea capitalistă ? Era foarte greu să găsești printre aceste bariere o potecă cît de îngus- parcurgi

pentru a aparea fața publicului.Desigur, ca și tunci, există și astăzi unii norocoși, pe care întimplarea sau moda, ori un concurs fericit de împrejurări, îi lansează mai ușor. Numai că în timp ce in vremurile pentru totdeauna apuse, o bună parte dintre noi au fost obstrucționați chiar cu mult înainte de start, azi toți poeții sau prozatorii tineri pot nu numai să urmărească cu șanse egale semnalul de start, dar chiar și înainte de ora debutului sînt îmbiați aproape participe competiție a creației. Revistele publică numai din a- mabilitate (cum au făcut pe vremuri) creațiile „necunoscu- ților", iar după publicare autorii sînt re- tribuiți în mod ; corespunzător (ceea ce în pomenitele vremuri s-a întimplat în cazuri deosebit de rare). Volumele de debut sînt onorate.rului i sală de concert, artistului plastic — salon de expoziție, dramaturgului — scenă.Iată ce constatare plăcută mă
(Continuare 
în pag. a IV-a)

TIRGOVIȘTE (Corespondentul „Scinteii", C. Soci).La Uzina de utilaj petrolier din Tîrgoviște, a intrat, zilele acestea, in funcțiune noua fabrică de armături industriale din oțel pentru industria chimică, de petrol, rafinării și electrotehnică. Noua fabrică este
înzestrată cu utilaje produse în țară și cuprinde mai multe hale de producție, printre care cele de prelucrare, prototipuri și montaj. Capacitatea ei anuală de producție este de 15 000 tone armături industriale din oțel.

In hala de montaj a Fabricii de motoare Diesel, din cadrul uzinei constructoare de mașini de la Reșița, a început asamblarea celui de-al 1 000-lea motor Diesel de 2 300 CP. pentru locomotive Diesel electrice. Experiența acumulată anterior le-a permis constructorilor de mașini să aducă acestui motor „jubiliar" importante îmbunătățiri tehnico-funcționale, îndeosebi în pri-

vința sistemelor de alimentare și de răcire. îmbunătățiri care au contribuit Ia ridicarea parametrilor de putere și de consum, precum și a randamentului de exploatare a locomotivelor dotate cu astfel de motoare. In același timp, tehnologia de fabricație a motoarelor Diesel, elaborată de specialiștii uzinei, a asigurat creșterea continuă a productivității muncii.
HUNEDOARA: înainte de termen, 

la parametrii proiectațiseama utilizării oxigenului ca intensificator în procesul de elaborare a șarjelor, la cuptoarele Martin de mare capacitate s-a înregistrat pînă in prezent o creștere a producției de oțel de peste 25 la sută. In a- cest fel, oțelarii hunedoreni au produs pînă acum, peste prevederile planului cincinal, mai mult de 656 000 tone oțel.

Noua fabrică de oxigen tehnologic de la Combinatul siderurgic Hunedoara, pusă in funcțiune anul acesta, și-a realizat înainte de termen parametrii proiectați. Unitatea produce și livrează zilnic oțelăriei și altor sectoare siderurgice din combinat cu circa 300 mc de oxigen mai mult decît prevede norma tehnică menționată în proiect. Pe
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și ii dă proastă coletelor

Dinu POPESCU 
Sabin IONESCU

regula- mate-
funcție- confec-

tă perioadă, noi am recurs la unele suplimentări. Ca urmare, am primit cantități majorate la carne cu peste 20 tone. Ia făină cu aproape 300 tone, peste 400 000 ouă, mari cantități de lapte și ulei. Miine (astăzi — n.r.) primim 10 tone citrice, in timp

torte diferite și o mare can- prăjituri.oprit și în cîteva între-

ventuze. Nu mă costa 
lei".

Un oraș degajă în preajma sfîrși- tului de an o anumită care conferă înfățișării ne un plus de farmec. atjnosferă, sale co-tidie- La Hune-
Văcărești, începind de pe 
la orele 18 și pină pe la 22, cetățenii devin extrem 
de nervoși. Mai ne scrie 
că se consumă cantități

cu nisip și două 
întors

Merceologul principal 
de la O.C.L. Botoșani ne 
povestește că a chemat la 
telefon pe tovarășii Giță 
și Stan, de la serviciul 
desfaceri al Fabricii de 
conserve din Tecuci, și că 
ar fi avut cu dumnealor 
următoarea convorbire :

despre volumul produselor alimentare intrate in magazine intr-o singură zi (24 decembrie) : 15 tone carne ; 90 tone făină ; 10 000 litriulei ; 16 tone untură ; 4 tone unt ; 50 000 litri lapte ; 54 000 ouă și multe alte produse care satisfac toate cererile populației. Rețineți, de asemenea, că in aceste zile toate magazinele de produse alimentare vor desface pentru sibieni aproape 1,3 milioane kilograme de piine, peste 35 000 kilograme cozonac și 30 tone diferite alte specialități, iar cofetăriile 3 000 kilograme bomboane de ciocolată șl fondante, peste 1 500 kilograme .................................titate deNe-am . . _ ___ .,prinderi sau unități de industrializare a cărnii, de panificație, laboratoare de cofetărie.........Lucrăm zi șinoapte, deloc nu stau agregatele și cuptoarele — au ținut să ne asigure interlocutorii noștri. Cum e gata o comandă, trecem imediat la alta, așa că totul este proaspăt. Nu avem altă posibilitate, dar v-am ruga să urați cumpărătorilor noștri, prin intermediul ziarului, sărbători fericite și strămoșescul «La mulți ani !»“.

găsesc, din belșug, mezeluri, ulei, untură, făină...— împreună cu organele județene de resort — ne spune tovarășul Aurel Cristea, primarul crașului — ne străduim să asigurăm o aprovizionare cît mai bună. Aș vrea să dau cîteva cifre, care vorbesc de la sine

spor in lucru. Dumnea
lor...

Săptămina viitoare trec 
prin Drăgășani. Faceți o 
cafea la reșou 7

Ai dreptate, tovarășe 
Borcan, de gripă scăpai 
mai ieftin și mai repede

In primul rînd, hlrtia pentru să fie albă sau lădiță...contra cost, o lă- de hîrtie — cere,

— Avem contractat cu 
dumneavoastră pentru a- 
nul 1970 — 50 tone pastă 
de roșii. Ce s-a intîmplat 
de nu ne-ați trimis nici 
măcar o linguriță cu pas
tă pină acum ?

In satul Bîcu, Ilfov, tră
iește un centru de protec
ție a plantelor. Acest cen
tru are un tractor rutier 
și o autofurgonetă care 
nu funcționează pe bază 
de ceai de tei, mușețel ori

Oficiul nr. 39, din Bucu- sala mesageriilor.tovarășe — face, țistuind a mirare, funcționara din Păi bine, frate,

le-am sugera șl a- 
idee, dar ne e tea- 
n-o respingă pen- 
nu se găsesc bibe-
Le propunem, in

ambalat trebuie albastră. Să ai o— Dați-mi dv., diță sau o coală ușor mirat, solicitantul.— Dragă tovarășe, dar mata... Eu nu știu ce e cu matale ! Ne ții de vorbă și, uite, e aglomerație. Aici sîntem la poștă, nu la librărie. Mergi și cumpără hîrtie albastră de la librărie !Solicitantul, trimis la librărie, revine, gîfîind, după 30 de minute :— Am adus hîrtie — anunță el am refăcut coletul, i-am adresă.

Cu avionul sau cu vaporul, cu trenul sau cu mașina, sute de mii de scrisori, colete, telegrame, mandate se îndreaptă în fiecare zi spre cele mai diferite adrese din țară. E un du-te vino continuu ; dar... stop 1 Ce face un cetățean care vrea să expedieze, de pildă, un colet 7 Ne aflăm la rești, în— Vai, din buze spatele tejghelei, dar d-ta nu știi nici măcar cum se face un colet poștal ?

alte plante. Funcționează 
pe bază de benzină. Ca 
atare, i s-a planificat a- 
cestei furgonete o tonă 
de benzină pe trimestru 
pe care s-o ridice de la 
depozitul Grivița-2, din 
str. Carpați 3—5. Bun ! 
Primele trei trimestre a 
mers cum a mers. In al 
patrulea, insă, s-a deo- 
chiat și mai rău. Autofur
goneta, neavind benzină, 
au trimis tractorul rutier 
pină colea, la București. 
Nu li s-au dat decit 460 
litri de benzină, dar în 
schimb nu le-a livrat ulei, 
valvolină și vaselină, ne
cesare tot furgonetei. Au 
mai trimis o dată tracto
rul rutier, dar de data 
asta n-au mai fost serviți 
cu nimic. Pentru că trac
torul nu era înzestrat cu

La Sibiu, zilele acestea au un pitoresc aparte. Pînă și orologiul din vechiul Turn al sfatului a fost pregătit să oficieze sosirea noului an. Sînt zile cînd orașul își întoarce ochii spre rezultatele importante din 1970 și privește încrezător, optimist, la succesele și mai mart dorite pentru 1971.
Nicolae BRUJANcorespondentul „Sctnteii*

Mai mulți cititori ne se
sizează că bintuie prin 
țară niște „delegați" de la 
niște cooperative, care-ți 
cer niște bani și o poză 
de familie, și-ți fac un 
tablou de zici ce-i ăla ! 
Bun de pus in ramă, dar 
cu fața la perete. Cineva 
a comandat un tablou „el 
ginere, soția mireasă", și 
i s-a adus acasă un „sol-

Piața Obor, ieri. Ora 8 dimineața....Imensa hală își deschisese de mult ușile în așteptarea clientelei. De pe pasarela etajului doi cuprindem întreaga panoramă a halei. Toate tarabele unităților de legume și fructe erau supraîncărcate. Cartofii și ceapa, preambalate în plase, rădăcinoasele spălate și rînduite în coșuri se intercalau cu roșii de seră, fasole uscată, varză albă (da, varză crudă la sfîrșit de decembrie I) ; pe alocuri se înălțau, în grămezi, portocale, lămîi și banane.In magaziile de mină ale halei nu mai este nici un colțișor liber ; te pierzi printre stivele de marfă, ca în depozitele unei fabrici de conserve.— Ce cantități aveți azi In hală T — II întrebăm pe Ștefan Ghenea, șeful unității.El își consultă carnetul cu „situația operativă".— Rețineți : 21 tone cartofi, la vrac și preambalațl ; 4 tone ceapă, 2 tone fasole uscată, 5 tone rădăcinoase și 2 tone roșii... Pe urmă, 2 tone portocale, 2 tone banane și o tonă lămti... Și azi ne-au sosit aceleași cantități, pentru piața de miine.tn Piața Unirii, aceeași bună aprovizionare (cu substanțiale stocuri-tampon în magaziile unităților de legume și fructe). în toate piețele Capitalei cumpărătorilor li se oferă cantități îndes* tulătoare din orice produs agro-alimentar solicitat ; există, așadar, de toate.Dar iată o situație statistică, spre informarea cetățeanului bucureștean : ieri, deci într-o singură zi, piețele, rețeaua comercială a Capitalei au primit, spre desfacere, 250 tone cartofi, 40 tone ceapă, 20 tone fasole uscată, 20 tone rădăcinoase...în zilele următoare, premergătoare Revelionului, cantitățile zilnice sporesc.In fotografii : „Halele Obor, Ieri. Tarabele unităților de legume și fructe erau supraîncărcate"...

Ni se scrie din orașul 
Brad-Hunedoara că or
ganele locale mobilizează 
la muncă patriotică chiar 
și pensionarii de gradul I 
și II. Dacă nu se prezintă 
cică-i sancționează. Ace
iași semnatari cică să in
tervenim la Brad să-i mo
bilizeze la aceeași muncă 
patriotică și pe sugarii 
pină la 6 luni.

(Ce invidioși !)
Noi 

ceastă 
mă să 
tru că 
roane. 
schimb, niște siră-străbu- 
nici din partea soției, care 
sînt inmormintați la Brad. 
Toți stră-străbunicii ăștia 
erau vinjoși și aveau pes
te 1,90 m înălțime.

Le urez stră-străbunici- 
lor spor la lucru I

— Ce s-a intîmplat 7 I 
Nu știți ce s-a intîmplat 7- Nu.

— Ați uitat așa repede 7 
In septembrie ne-ați re
fuzat ca necorespunzătoa
re sfecla roșie. Tot ca ne
corespunzătoare ați refu
zat o cantitate de vinete 
în bulion.

— Am avut motive să 
le refuzăm.

— Și noi avem motive 
să nu vă servim cînd vreți 
dv. Vă vom trimite pastă 
cînd vom găsi noi de cu
viință. Dacă închideați o- 
chii la sfeclă și la vine
te...

Merceologul principal 
din Botoșani mai zice in 
scrisoare : „...E posibil să 
fie comerțul din Botoșani 
la cheremul celor doi to
varăși de la desfacere 7“

Tovarășe merceolog 
principal, nu ne-ați dat 
numele complet al celor 
doi tovarăși de la desfa
cere din Tecuci. , Giță și 
mai cum 7 Stan și în ce 
fel ? Avem nevoie de a- 
ceste precizări, pentru că 
trebuie să-i (mai) cheme 
(cumva) la ordine...

Nervii celor 
de pe Nerva Traian

Alexandru Lorenez, din 
București, str. St. O. Iosif 
nr. 9, ne scrie că de vreo 
lună de zile în zona Ner- 
va-Traian — Bradului —

ee alte 10 tone sînt pe drum. In următoarele 2-3 zile, in magazinele noastre vor intra, de asemenea, 6 tone brînzeturi proaspete, care au și fost expediate de furnizori.Și fiindcă am ajuns aici, să amintim că sînt aproape gata și pregătirile pentru revelioanele comune, care — conform tradiției — se organizează aici In moderna cantină a siderurgiștilor, In sala sporturilor — pentru constructori, la binecunoscutul restaurant „Corvinul" șl In cadrul noului complex turistic Rusca. In orășelul copiilor hunedo- reni, amenajat în Incinta stadionului, ne-au întîmpinat larma și voioșia celor mai tineri cetățeni ai municipiului, stîrnite de vîrtejul amețitor al caruselului, de rătăcirile prin labirint și descoperirea tone- telor cu ispititoare bunătăți, aduse anume pentru ei....Tîrziu, în orele serii, luminile o- rașului dialogau cu scînteierile cetății de foc — locul unde se plămădește metalul, în retorta sutelor de grade, a cuptoarelor veșnic nestinse.

A. Georgescu, din Dră
gășani, și-a cumpărat un 
reșou cu petrol. în ziua 
aia l-a cumpărat, în ziua 
aia l-a dus înapoi, pen
tru că nu funcționa nici 
măcar cu flit, dar-mi-te 
cu petrol. In martie a.c., 
reșoul a fost trimis la 
combinatul „1 Mai" din 
Satu-Mare pentru reparat 
ori înlocuit. S-au împlinit 
nouă luni de cînd a fost 
trimis la Satu-Mare, și A. 
Georgescu n-a mai primit 
nici reșoul reparat, nici 
banii înapoi. Ne întreabă 
pe noi ce să mai între
prindă în legătură cu re
zolvarea acestei probleme.

Știți ce mai aveți de 
făcut 7 Să vă duceți să 
cumpărați petrol. Pentru 
că noi o să transmitem 
combinatului din Satu- 
Mare salutări și mai mult

mina și n-au știut ce să-mi 
răspundă...

Eu însă am să perseve
rez. N-o să mă las pină 
n-o să am un răspuns ca 
lumea. Chiar azi dupâ- 
amiază mi-am dat întîlni- 
re cu paznicul de la „Bu
na Vestire". A fost cîndva 
electrician și știe ce e ăla 
curent electric...

P.S. La închiderea edi
ției un tovarăș Samson, 
de la I.D.E.B., mi-a trans
mis prin telefon o veste 
bună : în cel mult trei zile 
or să vă treacă nervii. Se 
termină lucrarea. Deci, a- 
bonați-vă la Programul 
radioteleviziunii.

doara — orașul pe care metafora l-a definit de atîtea ori ca cetate a siderurgiei românești — elementul sărbătoresc se prefigurează de pe acum, în vitrinele îmbietoare ale magazinelor împodobite cu multă fantezie. Străbatem arterele sale
Iar municipal, care ne-a însoțit prin oraș in calitate da gazdă, ne spune că în cămările orașului este și va fi tot ce trebuie pentru buna aprovizionare a locuitorilor lui.— Pornind de Ia solicitările sporite din partea populației, In aceas-

Benzină defalcată 
pe felii

vesel pus etichetă nouă pentru Acum e bine 7Funcționara se uită la el expeditorului încă o notă la......... practica realizăriipoștale" :— Acum scriitura nu corespunde. Iată ce ne învață regulamentul : „Adresa trebuie scrisă direct pe colet, nu pe o etichetă separată"... Fă alt colet. Librăria e aproape. Puteți să vă duceți și dv. — se mal adresează ea citorva solicitanți — sîn- teți în aceeași situație !Peste 30 de minute se dă — de data aceasta la toată lumea — iar „nota patru" (cu indulgență). De ce ? Coletelor nu le corespundeau... numărul și forma nodurilor !— îndrăznesc să vă întreb — intervine cineva — de unde să știm noi. solicitantii. cum se fac coletele, cum se înnoadă și se deznoadă sforile, cum devine cazul cu scriitura 7 Și ar mai fi de pus cîteva întrebări : de ce poșta nu pune la dispoziția publicului cutii pentru colete, creion chimic, hîrtie de ambalat, sfoară și toate celelalte 7— Nu știu dacă avem tot ce ne trebuie (17) — răspunde nara — dar regulament de ționare a coletelor există !Ne uităm cu atenție în ment. Intr-adevăr, dacă în rie de colete, mesageriile n-au ce le trebuie (în pofida promisiunilor făcute), în schimb nu duc lipsă de instrucțiuni : „Coletele se prezintă legate de expeditor cu sfoară rezistentă, dintr-o singură bucată ; legarea se face strîns, fie în cruciș, fie în rețea cu latura în jurul a 15 cm... lăsîndu-se libere capetele sforilor. Sacii se leagă sau se Cos...“.Pe scurt, vreo 400 de pagini, numai și numai cu instrucțiuni. Intr-adevăr, de unde să le cunoască cetățeanul 7 Și de ce ar fi el obligat să le descifreze, cînd firesc și civilizat este ca poșta să se îngrijească de toate aceste detalii 7 Dacă, totuși, Direcția poștei municipale ține cu tot dinadinsul să supună solicitantii la încercarea indemînării și a istețimii, măcar să le dea o mină de ajutor : să deschidă, de pildă, un curs seral sau fără frecvență despre „practica și teoria confecționării coletelor poștale".

străjuite de becuri multicolore și împărtășim, pentru un timp, bucuria șl preocupările celor care le animă....Ajungem In fața librăriei „Ion Creangă"; deși Hunedoarei îi lipsește Încă decorul iernii, un bogat sortiment de felicitări pline de nămeți ne sînt oferite. La standul de cărți cadouri frumos prezentate îi îmbie pe cumpărători... Dar întrucît, în a- ceste zile, gospodinele sînt cele care dirijează „preparativele", am intrat la prima „Alimentară" întîlnită în cale — magazinul cu autoservire „Rapid". Produsele mult solicitate tn aceste zile — făină, ulei, mezeluri, ouă — se găsesc din belșug. Aceeași abundență am întîlnit-o și în alte unități alimentare — printre care magazinele nr. 1 și 3, din orașul vechi, autoservirea nr. 73 și unitățile pentru desfacerea cărnii nr. 124, 46 și altele, unde se găseau cantități îndestulătoare de came proaspătă. „Ne-am aprovizionat eu carne Încă din zilele trecute, iar a- cum facem cumpărături pentru a Îmbogăți meniul familiilor noastre de sărbători cu unele specialități" — ne-au mărturisit mai multe gospodine, printre care Ana Popeangă. Doina Mitrana, Vasiiica Baciu.— Datorită bunei aprovizionări șl a unei cereri sporite din partea populației — sublinia Aron Motoc, responsabilul magazinului alimentar nr. 1 — luna decembrie reprezintă pentru noi un virf de desfacere. Inițial, planul nostru de vinzare era de 13 milioane lei. Intrucit pe primele 15 zile am și realizat un milion, pînă la sfîrșitul anului avem toate șansele să atingem cifra record de două milioane. Avem in depozit stocuri de produse dintre cele mai solicitate, ceea ce ne va permite să satisfacem, In continuare. In bune condiții, cererea de consum.Tovarășul Viorel Răceanu, prim vicepreședinte al consiliului popu-

Deunăzi intram în Sibiu, după asfințit, pe drumul ce vine pe cornișa Turnișorului ; deodată am a- vut în față poate cel mai pitoresc tablou al străvechii așezări de pe malurile Cibinului. Un imens amfiteatru de lumini, pierzîndu-se, în trepte, pînă departe, către zarea neguroasă a munților. „E într-ade- văr frumos, foarte frumos — ne smulge din reverie omul de la volan. Dar în aceste zile Sibiul arată și mai frumos dacă îl privești din interior. Pare rupt din basme..."Ajungem în plin centru al orașului : în jurul orășelului copiilor gravitează constelații multicolore ; ghirlande luminoase, prinse pe stllpii din Piața Mică, se țin lanț pînă dincolo de Piața Unirii... Trotuarele sînt înțesate de lume : gospodine ducînd sacoșe încărcate de cumpărături, bunici leșiți pe Corso cu nepoții să ia aer ; zîm- bete șl bună dispoziție. In tot orașul, din Dumbravă și pînă în noul cartier al Țlglarilor, de la Lazaret la Hipodrom domnește o atmosferă de pregătiri febrile. Sfîrșitul anului le aduce siblenilor bucuria unor succese de prestigiu : îndeplinirea, încă din ziua de 16 octombrie, a sarcinilor planului cincinal pe municipiu (aceasta însemnînd pînă la sfîrșitul anului o producție suplimentară de 1,2 miliarde lei) ; îndeplinirea planului anual de către industria județului ; pe plan edilitar, realizarea unor lucrări în valoare de peste 40 milioane lei, prin muncă patriotică.Cum vor petrece sibienll Revelionul 7 Mulți îl vor întîmpina în cabanele din munți ; așa cum ne spunea Ion Mărgineanu, directorul I.B.C. „Păltiniș", toate locurile celor trei stațiuni și 25 de cabane sînt de pe acum reținute în acest scop. Alții și-au asigurat locuri la restaurante din oraș — „împăratul Romanilor", „Bulevard", „Terasa Dumbrava", „Unicum", „Trei Stejari" și altele. Dar covîrșitoarea majoritate a sibienilor țin să lntîmpine Anul Nou în familie, cu rudele, cu prietenii. Și cite nu se cer pentru os- peție la un asemenea eveniment I Este deci firească întrebarea : care este „tonusul" aprovizionării magazinelor, ce oferă piețele orașului în aceste zile 7...E dis-de-dimlneață. Ca de obicei, piața centrală a orașului este plină de cumpărători. Unitățile C.L.F. au la dispoziție stive de lăzi de cartofi, ceapă, zarzavaturi, fructe. La măcelării, carnea se cumpără fără să fie nevoie să se stea la rînd. Cineva cere o jumătate de porc și este servit pe loc. Printre cetățenii pe care i-am abordat se numără și Hermine Schobel, casnică. din cartierul Terezianum. „Am luat tot ce mi-a trebuit. Ca gospodină, care trec zilnic prin piață, a- precizez, de asemenea, faptul că s-a pus stavilă tendinței de speculă din partea unor intermediari".Dar magazinele alimentare, cofetăriile 7 Le-am vizitat pe cele din centrul orașului, pe cele din cartierele mal mărginașe — Terezianum, Hipodrom, Trei Stejari. Ne așteptau imagini atrăgătoare : vitrine a- menajate cu gust și fantezie, o înfățișare de ansamblu agreabilă, îndemnuri impunătoare ale tradiționalului Moș Gerilă : „Cîte bunătăți nu sînt pe la noi ! Afumături de porc, cozonaci de tot felul, portocale, banane-." ; „Doriți vinuri delicioase pentru acasă 7 Vinăriile „Butoiul de aur", „Tîrgul vinului", „Cibinul", „Dorna" și altele vă așteaptă". în gondolele sau vitrinele frigorifice ale „Alimentarelor" se
o ladă 
stingătoare. 
tractorul rutier gol înapoi, 
s-a echipat și... valea la 
București. S-a întors tot 
„nud", pentru că se pri
mise o dispoziție să le 
furnizeze benzina decadal. 
Adică pentru o tonă de 
benzină să se facă 9 dru
muri pînă la București.

Șeful centrului, care ne 
sesizează această frumoa
să poveste de adormit bi
rocrații, ne întreabă : 
„...Cui servesc aceste pa
gube, căci pentru unitatea 
noastră situația nu repre
zintă decit piedici în rea
lizarea planului. De ce nu 
ni se dă întreaga cantita
te de benzină la început 
de trimestru ?“

Ziceți bogdaproste că vi 
se dă și decadal, s-ar pu
tea să le vină dispoziție 
celor de la depozit să vă 
„defalce" pe zile, ore, ori 
chiar pe kilometru liniar. 
Faci un kilometru cu au
tofurgoneta, oprești șt 
trimiți tractorul rutier la 
București după benzină 
pentru alt kilometru...

Ziceți bogdaproste !

Dar dacă aveai neferici
rea să-ți trimită tablou
rile, nu mai scăpai de ele 
toată viața 1 Dacă ai co
mandat ramele, pune în 
ele notele de comandă. 
Sînt mai reușite. Cine știe 
ce-ți trimitea. Altădată, 
nu te mai lăsa atit de ușor 
„fotografiat" î

dat cu pușcă". Altcineva 
a comandat un tablou „el 
cu întreaga familie" și s-a 
trezit cu... „el fără în
treaga familie, la vinătoa- 
re de porci mistreți". 
(Niște porci mistreți care 
semănâu mai mult cu un 
pilc de prepelițe). Dumi
tru Borcan, salariat la 
l.J.l.L. Gorj, ne scrie că 
a dat și peste el un astfel 
de delegat care venea toc
mai de la „Prestarea" O- 
radea. A încheiat comen
zile 19 417 și 19 418 pentru 
două tablouri. I s-au re
ținut, din salariu, 306 lei 
și a ieșit mai cîștigat pen
tru că din iulie pină acum 
n-a primit nici poza „de
legatului". „Dacă dădea 
peste mine, în loc de dele
gat, o gripă, scăpăm cu o 
sticlă de „diana" și niște 
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enorme de calmante, dar 
fără nici un rezultat.

— Și noi cum v-am 
putea ajuta ?

— Să discutați cu 
l.D.E.B.

— Cine-i 
ăsta 7

— Întreprinderea de 
distribuire a energiei e- 
lectrice București.— Ce legătură are ?

— In fiecare seară scade 
tensiunea pe rețeaua e- 
lectrică. Nu mai putem 
folosi nici televizorul, nici 
celelalte aparate electrice 
de uz casnic.

Tovarășe Lorenez, am 
discutat cu deranjamen
tele, le-am povestit despre 
nervii dumneavoastră și 
ni s-a spus că cunosc 
problema. Mi-au mai spus 
că sînt niște lucrări. Am 
întrebat cînd se vor ter-
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pagina economica
CALITATEA PRODUSELOR

problemă esențială
• •

a întregii activități economice
Este bine cunoscută legătura directă care există între calitatea produselor și eficiența economică, efectele pozitive pe care le are ridicarea calității producției asupra întregii vieți economice. Iată de ce, în mod constant și cu o insistență deosebită, conducerea partidului a situat în centrul preocupărilor economice ridicarea calității întregii producții. „Ministerele șl comitetele județene de partid, centralele trebuie să facă din problema calității produselor, sub toate aspectele sale, o problemă principală a întregii noastre activități economice — a subliniat tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, în cuvîntarea rostită la încheierea lucrărilor recentei plenare a C.C. al P.C.R. Nu trebuie să se admită, sub nici un motiv, scoaterea din întreprinderi a produselor de calitate proastă".Pornind de la aceste indicații și analizind situația de fapt existentă în industria argeșeană, constatăm cu satisfacție că în numeroase întreprinderi organizațiile de partid, comitetele de direcție au Inițiat o serie de acțiuni concrete pentru crearea unor condiții optime, pe tot cursul fabricației, în vederea realizării unor produse cu însușiri calitative superioare, pentru aplicarea cît mai riguroasă a prevederilor Legii privind asigurarea și controlul calității produselor, intrată în vigoare în primăvara acestui an. Nu este lipsit de importanță să amintesc că in toate întreprinderile au fost dezbătute prevederile acestei legi, în organizațiile de bază, cu membrii de partid, și în grupele sindicale, cu întreaga masă de salariați. De asemenea, au fost organizate dezbateri și In consiliile de administrație și comitetele de direcție.Care a fost efectul unor asemenea acțiuni ? Rezultatele pozitive n-au întîrziat să apară. Bunăoară, la Combinatul petrochimic din Pitești, ponderea producției de polietilenă de calitatea I este cu 2 la sută mal mare decît nivelul planificat, iar la țesăturile din bumbac realizate la Combinatul textil această pondere atinge aproape 99 la sută. Progrese notabile în ridicarea calității se înregistrează și la o serie de produse fabricate la Combinatul pentru exploatarea și industrializarea lemnului, la rafinăria șl Uzina de autoturisme din Pitești. Iar ca un corolar al acestor rezultate, mărfurile argeșene sînt tot mal mult solicitate la export, numai în acest an volumul exportului crescînd la nivelul județului cu circa 20 la sută față de anul trecut.Firește, insă, In aprecierea rezultatelor înregistrate pînă acum în dome- neiul ridicării calității produselor nu se pot trece cu vederea, în nici un fel, unele neajunsuri care s-au manifestat Intr-o serie de întreprinderi, unde comitetele de direcție nu au trecut cu operativitate la finalizarea programelor de măsuri inițiate în a- cest scop, iar organizațiile de partid au slăbit controlul asupra activității economice. Astfel, în unsprezece luni din acest an. în Industria județului au fost refuzate la plată, pentru calitate necorespunzătoare, produse In valoare de 41 milioane de lei. Și cum era de așteptat, nu au întîrziat să apară și implicațiile directe pe plan economic ale acestei situații. Numai în trei trimestre din acest an, combinatul textil a fost nevoit să acorde bonificații pentru o producție cu defecte calitative de 71 000 mp ; pentru diverse remedieri făcute risme lioaneEste _____________ ________produsele executate neglijent, cu defecte de calitate și pierderile bănești suportate de întreprinderi, de economia națională. De fapt, în virtutea rigorilor legii asigurării și controlului calității produselor, acolo unde s-au înregistrat abateri de la disciplina de fabricație, de la tehnologia de execuție au fost aDlicate și sancțiuni. Și nu odată s-a întîm- plat ca, interesîndu-ne de măsurile care s-au luat pe linia întăririi disciplinei privind calitatea producției, să ni se prezinte și sancțiunile aplicate celor vinovați. Consider, însă, că nu trebuie să fetișizăm penalizările— desigur, acolo unde este cazul, ele trebuie— ct să preveni cauzele duselor

produselor. Uzina de autotu- a cheltuit în acest an 3,7 milei.evidentă legătura directă între

să fie aplicate potrivit legii luptăm mai mult pentru a și lichida încă din fașă toate care generează apariția pro- de proastă calitate. Avem, în

Gheorghe NĂSTASE 
prim-secretor al Comitetului 

județean Argeș al P.C.R.

acest sens, la îndemînă o largă paletă de posibilități de natură politică, organizatorică, tehnică.înainte de orice, cînd se discută despre calitatea unui produs — mai ales la mașini și utilaje — cred că trebuie examinată concepția tehnică ce stă la baza lui, documentația de execuție. Este clar oricui că un produs conceput prost, cu performanțe depășite, chiar dacă va fi executat ireproșabil, nu va putea fi socotit a fi „de calitate". Nu intîmplător legea privind asigurarea și controlul calității produselor obligă conducerile centralelor Industriale și ale întreprinderilor să ia din timp toate măsurile necesare în vederea realizării de produse noi și modernizarea celor existente, să introducă în fabricația de serie numai produsele omologate. Din această perspectivă, nu pot fi tn nici un fel justificate ră- mînerile în urmă în asimilarea unor produse importante la Fabrica de motoare electrice, Uzina mecanică „Muscel", Uzina de autoturisme. La Fabrica de motoare electrice, de pildă, există 8 tipuri de motoare omologate sau în curs de omologare care nu pot fi introduse In fabricația de serie datorită neterminării pregătirii tehnologice sau lipsei de utilaje. Această situație este rezultatul direct al ineficacității măsurilor luate de comitetul de direcție în domeniul înnoirii producției, al unei îndrumări necorespunzătoare din partea comitetului de partid.Dacă, insă, dintr-un proiect conceput prost, învechit, nu poate să rezulte un produs de calitate, în aceeași logică firească se poate afirma că nici din materie primă necoces- punzătoare nu va putea fl realizată o marfă bună. Cu toate acestea, e- xistă încă o serie de întreprinderi unde problema aprovizionării cu materii prime și materiale la nivelul calitativ prevăzut în documentația de execuție a unui produs este socotită drept una din cele mai puțin însemnate. Ce eroare gravă, ce practică păgubitoare I Rebuturile, declasările, remedierile, stocurile de produse fără desfacere asigurată (din cauza calității lor necorespunzătoare) sînt doar cîteva din cota parte de tribut care se plătește unui asemenea act de superficialitate. La aceeași fabrică de motoare electrice s-au rebutat circa 20 de tone de tablă silicioasă adusă din import, întrucît s-a făcut o recepție formală, constatîndu-se ulterior că, de fapt, materialul nu are duritatea corespunzătoare. Fabrica de stofe „Ar- geșeana" a folosit în producția de fire melană de la Săvinești cu variații mari de contracție, din care s-au produs țesături cu striațiuni, iar 74 de tone melană pale și puf, în valoare de 9,5 milioane lei, au rămas in stoc și nu pot fi utilizate.Sînt realități supărătoare, pe care comitetul județean de partid, organizațiile de partid din întreprinderi nu le vor mai tolera cu nici un chip de aici înainte. Comuniștii, colectivele tuturor unităților industriale cunosc că sarcinile economice ale anului viitor, ca și ale întregului cincinal 1971—1975 sînt deosebit de mobilizatoare, ele marcînd atît însemnate creșteri cantitative, cît și calitative. Producția globală industrială va spori în 1971, pe ansamblul județului, cu 29 la sută. Sporuri mari vor trebui realizate la polietilenă, produse petroliere, autoturisme de teren, țesături și stofe, mobilă etd. Este vorba de mărfuri importante, contractate atît cu beneficiari interni, cît și la export, care trebuie livrate ritmic, din primele zile ale anului viitor, respec- tînd cu strictețe toate clauzele contractuale privind calitatea lor. Ținînd seama ’ de deficiențele amintite, biroul județean de partid a cerut organizațiilor de partid, comitetelor de direcție să intervină operativ pentru eliminarea lor, să urmărească în permanentă modul. în care se aplică programele de măsuri stabilite pentru îmbunătățirea calității produselor. In acest domeniu vrem să instaurăm un stil direct, viu, operativ de lucru. Nu trebuie să se aștepte adunările și ședințele pentru a analiza modul în care se desfășoară munca de partid într-un sector sau altul, ci de fiecare dată, acolo unde se constată o insuficientă muncă de

analiză și control, de pregătire In perspectivă, să se intervină energic, cu competență, în spiritul indicațiilor date de conducerea partidului. Analizele și constatările tardive, de bilanț, sînt inutile după ce în conturile întreprinderii s-au înregistrat pierderi după ce s-au fabricat produse de proastă calitate.Multe lucruri vor trebui puse la punct în perioada următoare în privința organizării controlului tehnic de calitate, ca și autocontrolului muncii fiecărui om. Desigur, nu este normal ca la întreprinderea textilă din Pitești 50 la sută din cei 230 de sa- laniați care lucrează în acest compartiment să nu aibă pregătirea și nici vechimea corespunzătoare, din care cauză nu reușesc să facă un ’control permanent și exigent. Mai mult, timpul controlorilor de aici este irosit în bună parte cu evidențierea scriptică a defecțiunilor constatate pe cauze și secții, în dauna controlului interfazic. în sfîrșit, la Fabrica de stofe „Argeșeana" s-a constatat că organele C.T.C. nu au autoritatea șl competența necesară.M-am oprit asupra acestor carențe apărute în compartimentele controlului tehnic de calitate pentru a arăta că activitatea lor este, în unele cazuri, încă formală și pentru a sublinia necesitatea ca ministerele economice, Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calității Produselor să revadă organizarea serviciilor de control tehnic de calitate din anumite întreprinderi, aparatura utilizată, să ajute în inițierea unor forme adecvate de specializare a controlorilor. Selecționarea, calificarea și promovarea în funcție a cadrelor din serviciile C.T.C. nu mai poate fi lăsată la voia Intîmplării.Problematica vastă a calității produselor a fost dezbătută într-o recentă plenară a comitetului județean de partid. Ideea de bază care s-a desprins din discuțiile care au avut loc este că în vederea ridicării permanente a calității produselor trebuie dusă o intensă activitate organizatorică și politică pentru creșterea răspunderii fiecărui muncitor, a fiecărui inginer și maistru, a comitetelor de direcție pentru respectarea întocmai a tehnologiilor de fabricație prevăzute. pentru înnoirea și modernizarea continuă a producției. Și In fruntea tuturor acțiunilor vor trebui să se situeze comuniștii, organizațiile de partid, Stă în puterea fiecărui colectiv să lichideze neajunsurile semnalate dacă se acționează pe planuri multiple, prin măsuri eficiente.Ridicarea nivelului calitativ al produselor angajează direct răspunderea tuturor comuniștilor, a tuturor lucrătorilor ce intervin pe fluxul de producție — de la concepția și pregătirea fabricației, pînă la execuție și finisare — și trebuie să fie considerată în fiecare întreprindere ca o îndatorire cetățenească a fiecărui om al muncii, ca o cerință esențială pentru progresul economiei noastre.

în secția de mecanică grea a Uzinei de construcții de mașini din Reșița se lucrează la bu
tucul rotorului pentru o turbină de 178 MW. Foto : Gh. Vințilă

REALIZĂRI ALE CONSTRUCTORILOR
DE AUTOCAMIOANE BRAȘOVENI

Colectivul Uzinei de autocamioane „Steagul roșu" din Brașov se prezintă acum, la sfîrșit de an, cu un bilanț rodnic în realizarea sarcinilor ce i-au revenit din Directivele Congreselor al IX-lea și al X-lea ale partidului : îndeplinirea înainte de termen a prevederilor actualului plan cincinal, obținerea unei producții suplimentare de peste 250 milioane lei, realizarea încă din prima decadă a lunii decembrie a planului anual la export.Colectivul de muncă de aici a depus e- forturi susținute pentru ridicarea nivelului performanțelor dehr.ice-economice ale autocamioanelor fabricate. Modificările tehnologice și constructive aplicate în ultimul timp au făcut să crească durata de exploatare, să se reducă consumul de combustibil și să sporească cu peste 30 la sută capacitatea de încărcare a autocamioanelor.O altă latură deosebit de importantă a activității a constituit-o reducerea cheltuielilor materiale de producție, sarcină principală pe care conducerea partidului a pus-o în fața

tuturor întreprinderilor industriale. Uzina de autocamioane a obținut rezultate bune și in această direcție ; sarcina reducerii consumului de metal cu 6 530 tone pe acest an a fost îndeplinită. In decursul a 11 luni s-a obținut o economie suplimentară de 120 tone de metal. Pentru valorificarea cît mai eficientă a metalului, comitetul de direcție și comitetul de partid au inițiat acțiuni ample de revizuire a tehnologiilor și de reproiec- tare a unor subansamble și repere. De asemenea, pentru satisfacerea cerințelor interne și ale celor manifestate de partenerii externi, activitatea uzinei este orientată cu precădere în direcția modernizării autocamioanelor, cît și a asimilării unor noi tipuri cu performanțe ridicate. înzestrarea uzinei cu mașini, agregate și instalații de înaltă tehnicitate creează posibilitatea ca începînd din anul viitor să se treacă la producția unor noi tipuri de autocamioane de mare tonaj. (Agerpres)

NOI MESAJE LUMINOASE
PE MELEAGURILE SUCEVENEPentru satisfacerea cerințelor și exigențelor sporite ale beneficiarilor săi, întreprinderea de rețele electrice din Suceava a obținut succese deosebite în acoperirea necesităților de energie e- lectrică legate de dezvoltarea e- conomlcă și social-culturală a județului. Este edificator faptul că, în actualul cincinal, consumul de energie electrică în județul Suceava este de 3 ori mai mare față de consumul anului 1965, iar numărul abonaților se apropie de 80 000, reprezentînd o creștere de peste 15 ori față de anul 1961.După racordarea județului Suceava la sistemul energetic național, au fost alocate importante fonduri de investiții pentru crearea de noi „puncte de injecție", care să asigure dezvoltarea rețelei și continuitatea în alimenti-

rea cu energie electrică a orașelor, precum și captarea unui număr tot mai mare de sate la sistemul energetic național.Sfîrșitul acestui an marchează rezolvarea unei probleme de o deosebită importanță pentru asigurarea continuității în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din județul Suceava : este vorba de punerea în funcțiune a liniei de 110 kW Bicaz- Gura Humorului, capabilă să a- sigure o alimentare constantă și din abundență cu energie electrică a județului Suceava. Mesajele luminoase ale întreprinderii sucevene ajung acum în 359 sate din cele 364 existente în județ, iar lungimea rețelelor din zona curentă alimentată cu energie electrică reprezintă 56 la sută din lungimea totală a drumurilor din satele electrificate.
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UN PROGRAM CUPRINZĂTOR
(Urmare din pag. I)baza gestiunii economice interne. In această acțiune, în 1970, un loc fruntaș l-a ocupat județul Dolj care a obținut unele rezultate bune tn organizarea fermelor și obținerea de producții mari. în alte județe, cum este, de pildă, Teleormanul, producțiile au fost mici, cu mult sub posibilități.în dezvoltarea legumicultorii, crearea consiliilor intercooperatiste are un rol important, permițînd concentrarea producției prin gruparea mai multor ferme într-un singur perimetru, amplasat în zonele cele mai favorabile, cu soluri fertile și surse de apă pentru irigat. O asemenea fermă se organizează în cadrul consiliului intercooperatist de la Vidra, județul Ilfov, prin asocierea cooperativelor agricole Vărăști, Colibași și Dobroeni. Asemenea ferme intercooperatiste sînt în curs de constituire și în alte județe. Trebuie avut în vedere ca pe măsura organizării lor să se treacă și la realizarea practică a pregătirilor necesare în vederea viitoarei producții de legume. De altfel, planul de măsuri aprobat de consfătuirea legumicultorilor prevede ca direcțiile a- gricole și inspectoratele I.A.S., împreună cu întreprinderile de legume și fructe și fabricile de conserve să definitiveze pînă în ianuarie 1971, suprafețele și numărul de culturi pe fermele mari producătoare de legu- me-marfă și să ia măsuri în vederea dotării cu tractoare, semințe, produse chimice necesare realizării producției. Specializarea fermelor trebuie făcută cu grijă, astfel ca, pe județ, să se realizeze întregul sortiment necesar aprovizionării populației.Paralel cu concentrarea producției legumicole în ferme și specializarea acestora pe direcții de producție va fi îmbunătățită și activitatea de îndrumare și coordonare a acestora, iar unele probleme majore ale producției legumicole cum sînt organizarea producerii răsadului, combaterea dăunătorilor, ierbicidarea, valorificarea producției vor trebui rezolvate prin asocierea între cooperativele producătoare de legume și unitățile de stat care răspund de îndrumarea producției și valorificarea acesteia. în acest scop, în toate județele cultivatoare de legume se vor organiza centrele de producere și valorificare a legumelor. Aceste centre sînt unități economice, care au sarcina de a ajuta fermele legumicole in producerea răsadului necesar, de a asigura unele substanțe chimice, îndrumare din punct de vedere tehnic pentru aplicarea agrotehnicii, legumicole tratamente chimice, organizarea producției și a muncii specifice legumicultorii etc. în zona în oace activează

centrele răspund și de valorificarea legumelor.Ca organizare internă, aceste centre vor avea următoarele sectoare de activitate : pentru producție — asigurarea răsadului ; mecanizare ; chimizare (fertilizare, ierbicidare, tratamente fito-sanitare) ; pentru valorificare — preluare-condiționare, desfacere, export, depozitare, industrializare.La amplasarea centrelor — acțiune care a și început — se ține seama ca ele să fie situate lingă căi principale de comunicație și pe cit posibil legate direct de fermele pe care le deservesc ; să aibă asigurate utilitățile necesare proceselor de producție (energie electrică și termică, apă etc.) terenul să fie amplasat în locuri adăpostite, ferite de vinturile dominante ; să se aibă tn vedere o- biectivele industriale existente care pot furniza energia termică ; să fie amplasate pe cît posibl tn centrul zonei deservite și să folosească baza tehnică existentă (sere, solarii, depozite etc.). Dimensionarea centrului se stabilește în funcție de cantitatea și sortimentul produselor ce fac obiectul fondului de stat și destinația ce o vor căpăta, precum și în funcție de nevoile de răsad și servicii ale unităților de producție deservite.Centrul de producere și valorificare a legumelor stabilește relații cu fermele deservite pe baza contractelor de deservire și valorificare a producției încheiate cole cărora le Avînd în vedere răsadului cît și a cheltuirea unor de Investiții pentru organizarea producției și dotare, în relațiile economice dintre centre șl unitățile agricole se vor introduce treptat contractele pe termen lung. Pentru stimularea unităților agricole de producție In respectarea obligațiunilor contractuale, centrul va distribui fermelor care au îndeplinit și depășit planul de livrare o parte din beneficiile realizate, corespunzător cu valoarea mijloacelor de bază cu care s-a asociat și valoarea producției ce a livrat prin contractul respectiv.In funcție de complexitatea și volumul sarcinilor ce revin fiecărui centru se va stabili și organizarea interioară a acestei unități, după sistemul întreprinderilor agricole de stat cu profil similar. Pentru noile sarcini, producerea de răsad, îndrumarea tehnică a fermelor, executarea de tratamente fitosanitare, ierbicidare etc. se prevede conducerea activității de către un specialist cu studii superioare, ajutat de 1—2 tehnicieni cu care va trebui să cuprindă toată activitatea acestei unități.

cu unitățile agri- aparțin fermele, că atît producerea legumelor necesită importante fonduri

Măsurile care au fost luate In vederea organizării fermelor și a centrelor de producere și valorificare a legumelor asigură cadrul necesar a- plicării tehnologiilor modeme care să permită obținerea unor producții mari și de bună calitate. In această privință, de cea mai mare importanță este extinderea mecanizării. S-a avut în vedere ca secțiile I.M.A., care vor servi fermele legumicole, să fie dotate cu tractoarele și utilajele necesare lucrărilor în funcție de structura culturilor. In 1971, fermele legumicole din cooperativele agricole vor fi dotate cu peste 3 200 tractoare legumicole și seturile respective de mașini față de 2 477, cîte erau la sfîrșitul a- nuluî 1970. La un tractor legumicol, prevăzut cu setul de mașini și utilaje vor reveni astfel, în medie, 30 hectare de teren.In planul de măsuri adoptat se prevede ca în fermele legumicole conducerile I.M.A. să repartizeze pe cel mai buni tractoriști. Pînă la 15 februarie se va face instruirea lor în ce privește folosirea tractoarelor și a celorlalte utilaje, executînd repararea și proba acestor mașini.Elementul cel mai important care va asigura introducerea tehnologiilor moderne în legumicultură și sporirea pe această cale a producției și a eficienței economice este numirea la conducerea fermelor a unor specialiști cu pregătire superioară și experiență în acest domeniu. Și pînă acum mulți șefi de fermă au obținut rezultate remarcabile în ce privește obținerea de recolte mari. Totodată, s-a constatat că rezultatele nesatisfăcătoare în ce privește nivelul producției din unele cooperative se dato- rește aportului insuficient al șefilor de ferme din unitățile respective. Este necesar ca specialiștii numiți la conducerea fermelor să-și ia în serios atribuțiile ce le-au fost încredințate și să treacă hotărît la aplicarea măsurilor tehnice de care depinde viitoarea producție de legume.Organizarea nouă dată legumicultura! va permite desfășurarea unei activități mult îmbunătățite față de trecut, va deschide cale liberă introducerii tehnologiilor noi, măsurilor de îmbunătățire a cointeresării celor ce lucrează în legumicultură și, pe această cale, se va asigura creșterea producției și ridicarea eficienței economice a activitate măsurile partid șitățirii organizării, planificării șl conducerii agriculturii, programul amintit va duce la sporirea producției de legume, la îmbunătățirea aprovizionării populației cu aceste produse.

acestui important sector de al agriculturii. îmbinat cu luate în ultimul timp de guvern în vederea îmbună-
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era cit un cazan

să Ce rău

• „Buturuga mică",

Să fi Îndrăznit numai careva în urmă cu cî- teva luni de zile să le spună celor de la întreprinderea de construcții și montaj din Arad că secția lor de prefabricate din beton nu își va realiza planul de producție din acest an, că nu știm pe unde ar fi reușit să-și scoată cămașa. Totul era calculat pînă în cele mai mici amănunte. Și nu numai că era calculat ; dar se șl urmăreau toate treburile cu „grijă mare", erau supravegheate cu „deosebită atenție" toate u- tilajele. Cu cîtă atenție și, cu cîtă grijă s-a văzut cînd ...a ieșit în cale „buturuga mică", într-o „bună" zi, un cazan de la centrala termică care furniza aburul tehnologic necesar producerii prefabricatelor a In-

curcat toate socotelile încăpățînîndu-se mai funcționeze, să-i faci, ceasul și gata, și-au spus ceidin conducerea întreprinderii. Ce parcă la un banal cazan ne era nouă gîndul ? Și uite așa se face că In prezent o linie tehnologică modernă lucrează cu numai o treime din capacitate iar beneficiarii au fost lipsiți da circa 5 000 mc prefabricate din beton. Toate acestea au determinat, diupă cum ne informează corespondentul nostru G. Goia ca pînă acum restanțele față de plan ale secției de prefabricate să se ridice la aproape 2 milioane lei. Și n-ar fl rău dacă o dată cu cazanul vor fi puși „presiune" și cei punzătorl. sub răs-
• Un foc vesel...

și rentabil
O suprafață de aproximativ 2 500 ha din Insula Mare a Brăilei este sustrasă circuitului agricol fiind ocupată cu buturugi mari, denumite „cioate". Ele au rezultat din defrișarea pădurilor de sălcii din această zonă. Multe au fost metodele experimentate de specialiștii de la I.A.S. Insula Mare a Brăilei pentru evacuarea a- cestor cioate. Inițial 11 s-au dat foc, dar arderea a fost doar la suprafață. Vara, cînd arșițele dogoreau ca flăcările, s-a turnat peste ele motorină sau alți combustl- ' bili și din nou s-au aprins vîlvătăile. Dar nici de data aceasta nu s-au putut transforma intrutotul în cenușă. Se părea că numai timpul.

dls-prin agenții săi tructivl, va fi acela care va rezolva problema. Anul acesta au găsit căile de valorificare a celor 2 500 ha. Cu ajutorul unor tractoare grele, înzestrate cu un suport special de prindere și ridicare a copacilor, aceștia sînt luați, așezați în formă de piramidă și prin alimentarea focului de la bază sînt, în sfîrșit, complet arși. E un foc vesel. Acțiunea a început cu 5 tractoare, urmînd să fia amplificată prin mobilizarea altor tractoare și dragline. Un calcul estimativ arată că, prin redarea In exploatare a acestei suprafețe, Insula va livra în plus cel puțin 13 500 tone de porumb anual.
• Vinovatul

de păgubaș!
Că șoselele se pot întinde ca și cum ar fl din gumilastic, demonstram cu exemplificări concrete într-o recentă notă publicată la rubrica noastră („Sctn- teia“ nr. 86291). Modalitățile sînt bine cunoscute într-o serie de autobaze, care obișnuiesc să „umfle" kilometrajul făcut pentru transportul mărfurilor, în dauna beneficiarilor care plătesc taxe mărite artificial. în răspunsul trimis ziarului Centrala de transporturi auto din Ministerul Transporturilor, sub semnătura directorului tehnic ing. S. Niță, confirmă că în multe cazuri unitățile subordonate practică acest sistem promite că va măsuri „pentru a elimina repetarea nor astfel dereguli". Cum anume se

Și lua se u- ne-

va proceda în acest scop, nu rezultă insă cu claritate din răspunsul primit. Mai clar rezultă că de vină ar fi nu numai șoferii — care înscriu în foile de parcurs distanțe mai mari ca in realitate — ci șl beneficiarii, care „confirmă în mod global, printr-o simplă semnătură toate datele înscrise de șofer, astfel încît unitatea de transport n-are practic posibilitatea să stabilească situația reală". Chiar dacă pot exista și cazuri de acest gen, ele nu sînt insă decît rare excepții ce nu pot justifica ușurința cu care centrala susamintită Încearcă să paseze propria responsabilitate unităților în subordine. Poate că avem de-a face cu o răspundere tot din... gumilastic, ca și șoselele.
• Banana buclucașă

Banana este fructul unor arbori care cresc în țările cu climă caldă. Numele de banană este folosit și în electrotehnică, la fișele care fac legătura antenei cu aparatul de dio, televizor etc. numele de banană fost botezat și un de dovleac. Da, dovleac din acelacare toamna, după ce a ajuns la maturitate, este copt la cuptor sau folosit la plăcintei, „banană" necazuri agricole județul In plan

ra- Cu a soi de pe
prepararea Dovleacul a adus mari cooperativeidin Tichilești, Brăila. Avînd să cultive 10

hectare cu dovleci, cooperativa și-a procurat sămînța necesară. După cum afirma șefa de fermă, ing. E. Drăghici, s-a primit soiul „banană" care n-a fost încercat în condițiile cooperativei. La Tichilești, „banana" n-a dat rezultate. Dovleacul a- vea un gust sălciu. Din această cauză, nu s-au putut valorifica decît 200 kg. Se apreciază că s-au pierdut circa 85 000 de lei. S-ar putea spune că s-a făcut o experiență. In general, experiențele sînt bune — dar nu pe pielea altora.
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meserii aseme- cititori acest revistei

în în-

rldicare chiar și care am încercările

pe manualul, chiar cel bun, nu-1 poate —

a- pe-va

urmă se va vedea : a cui mai bine, mai multă voință și pu

surdinăMuzică dar in...

lecția vie a folclorului
Literatura noastră folclorică, ca expresie a sensibilității poporului, s-a impus de-a lungul veacurilor prin marca distinctă a unor năzuințe și sentimente reprezentative — de contemplare a naturii, cu care omul din popor s-a înfrățit de milenii, de nostalgie și de dor pentru locurile și oamenii de care rosturile vieții l-au despărțit temporar ; de suferință, de revoltă, de cîntare a actelor eroice din trecut înfăptuite in luptă cu neomenia și nedreptatea, cu vrăjmașii țării. O bună parte din literatura folclorică se adună sub semnul sentimentului dragostei de țară, manifestat în forme poetice dintre cele mal variate, în accente vii și durabile, adeseori de mare expresivitate artistică.Unele specii folclorice dau glas direct acestui sentiment al dragostei de patrie, al legăturii indestructibile cu pămîntul, cu obiceiurile moștenite din moși-strămoși ; altele îl exprimă indirect, în forme simbolice și metaforice. Basmele, de exemplu, prin tematica lor universală, ar părea depărtate de o asemenea materie ; în realitate, ele sînt adaptate cu regularitate — în simboluri — la natura locală, la poezia codrilor de aur, de argint sau de aramă, inegalabil întruchipată în lirica populară românească și superb recreată de Eminescu în opera sa. La rîndul lor, eroii de basm sînt întru totul oamenii locului, nu numai prin înfățișare și vorbă românească, ci și prin grai sau port original, cu clop în cap și ițari, chebe, sarică sau cojoc pe umeri etc. Mitul e coborît, prin urmare, de data aceasta la realitate, cu un sentiment de solidaritate și de încredere în forțele omului.Astfel de eroi își manifestă sentimentele și voinicia îndeosebi în cîn- tecele bătrînești. E interesant de a- rătat că spre deosebire de eposul unor popoare vecine, care conține nume istorice de voievozi-eroi, în baladele românești eroii principali fac parte din masa poporului, reprezintă sentimentele și morala lui. Este vorba, prin urmare, de glasul țării, venit din vremuri vechi, și întruchipat în pagini de adevărată epopee, în care vibrează vitejia și patriotismul eroilor simpli din popor, legați nestrămutat și cald de pămîntul de sub picioare.Pămîntul acesta nu rămîne numai glie uscată. Natura lui a avut ascunzișuri care l-au ocrotit și frumuseți care l-au desfătat pe omul ce le-a iubit pină la personificare și le-a cintat, din vremuri vechi și pină azi, în doine de valoare lirică rar întîl- nită. Intre acestea cîntarea codrului- frate (și a lumii lui) este una dintre cele mai calde și impresionante comuniuni om-natură din cite cunoaște poezia folclorică a popoarelor lumii. Aceste imagini sînt, de fapt, o completare a celorlalte aspecte ale dragostei de patrie. Iar dacă în trecut sentimentul de „înfrățire11 cu codrul era de cele mai multe ori de jale și suferință, în versurile de azi comuniunea se celebrează în atmosferă de bucurie. Dacă altădată se cînta impresionant : „Jelui-m-aș și n-am 

cui, / jelui-m-aș codrului; / cind îi 
verde, / nu mă crede, / azi e jalnic 
ca și mine, / că nici frunza nu-i ră- 
mine ; I rămin goale glomburile, •/ de 
le bat tot vinturi grele ; / rămin nu
mai crengile. / de le bat vinturile, / 
ca pe mine gindurile", astăzi confruntarea se face în cîntec, tot atît de frumos și expresiv, dar în ambianță de veselie : „Sună-și codru frunza 
deasă / nici inima nu le lasă ; / co
drul freamătă de vint, / inima de cite 
sint, / codrul cintă cind adie, / inima 
de bucurie...".Conviețuirea de lungă durată cu natura locală, și la bine și la rău, a generat o dragoste de nezdruncinat a omului din popor față de locurile natale, Incit despărțirea, și trecătoare fiind, căpăta accente profund umane de întristare, și de o parte și de

alta, cînd se cînta : „Foaie verde de 
cicoare, / La Sintă Maria mare, / tulesc oile la vale / și se duc și nu 
mai vin, / pin-la Sintu Constantin. / 
La Sintă Maria mică / nu mai rămî- 
ne nimică. / Rămin stîni făr-de stă- 
pini, / strunguțe făr-de oițe, / scaune 
făr-de băcițe. / — Săracă strunguța 
mea, / cine mi te-o mătura ? / Nu
mai mierla cu coada / și sturzul cu 
aripa. / Pe poteca de la strungă / 
acum crește iarba lungă, / căci băci- 
țele-au plecat / și stă locul neum
blat. / — Săraci brazi încetinați, / la 
ce foc vă legănați ? / — Cum de nu 
ne-arn legăna ? / Ne-a venit o veste 
rea, / că ne pleacă „inima" / Și s-a-

propie iarna !". Este una dintre cele mai frumoase confesiuni lirice din poezia populară și, cunoscind probabil doina aceasta (culeasă pe vremuri în județul Argeș), sau o variantă a ei, nu e de mirare că Topîrcea- nu a reluat tema în remarcabila sa creație „Balada munților11.în fond, atît în poezia populară epică, cit și în cea lirică aflăm multe alte manifestări ale dragostei față de patrie și de natura ei primitoare. A- ceastă simțire spontană se remarcă, de asemenea, în păstrarea și perpetuarea unor obiceiuri tradiționale, însoțite de cîntece, cum este colindul vechi, laic, acolo unde asemenea obiceiuri se confundau cu ființa neamului și constituiau, prin practicare, o formă de rezistență in fața vicisitudinilor. In astfel de împrejurări, poezia contribuie, ea însăși, la consolidarea sentimentului de dragoste pentru locurile natale și potențează solidaritatea poporului, în vremuri bune, ca și în vremuri grele.Dacă figurile proeminente ale istoriei noastre nu apar, în general, în poezia epică populară, ele sînt prezentate, în linii semnificative, în legende, căci poporul are o istorie a lui, cu caracteristici proprii, care-i traduce perfect gîndurile și sentimentele. Astfel, Ștefan cel Mare apare intr-un șir de legende, ca în cele culese de Neculce, numai sub numele de Ștefan cel Bun ; legendele au păstrat în timp imaginea unui domn viteaz și ocrotitor al țării, mergind în mijlocul poporului și făcînd dreptate, iar Ureche relatează (tot după tradiția orală) că poporul îi spunea Sfîntul Ștefan Vodă, nu pentru cine știe ce sfințenie, ci „pentru lucrurile 
lui cele vitejești", venerîndu-1 și fă- cind zid în jurul lui, imagine care s-a păstrat în popor secole de-a riadul, ca un simbol al devotamentului față de patrie. Mihai Viteazul este înfățișat ca un băiat sărac și urgisit, cu trup și putere de uriaș, purtînd căciulă din trei piei de urs și cojoc din treizeci de piei de berbece, in stare să ia mărgeaua miraculoasă din mijlocul balaurilor ; „a curățit țara 
de păgini, de făcători de rele (...) și 
de toți cei ce trăiau din munca al
tora". Semnificativă în același sens este și o legendă dobrogeană, care-1 arată pe Cuza Vodă ca un erou voinic, mergind la Constantinopole șl silindu-1 pe sultan, cu sabia, să semneze actul de renunțare la birul plătit de țară. „Ocaua lui Cuza era dreaptă11 — spune legenda și se exprimă părerea de rău că n-a mai continuat să domnească. Cuza a intrat, deci, în legendă o dată cu sentimentul iubirii de țară și de dreptate a poporului.Literatura folclorică transmite, prin urmare, de veacuri întregi, sentimentul cald al iubirii de țară și de frumusețile ei, sentiment care a animat totdeauna întregul popor, l-a ajutat să depășească greutățile care i s-au ivit în cale de-a lungul istoriei, simțindu-se legat cu nezdruncinare de pămîntul patriei sale.

Iubirea de patrie este, de altfel, sentimentul dominant care străbate și creația folclorică a altor popoare, fiindcă masele populare au cintat cu precădere tocmai ce le-a legat, veacuri lungi, de locurile pe care s-au născut și pe care le-au moștenit cu sentimentul de a nu le înstrăina și de a le apăra de orice imixtiuni.Așadar, popoarele n-au creat poezie pentru poezie, ci au exprimat cald și simplu un fond al vieții lor istorice și sociale, n-au contemplat gratuit frumusețile patriei lor, ci au văzut in ele un îndemn de a le păstra și a le transmite urmașilor. Tocmai în acest sens, literatura noastră folclorică a avut și are o însemnată funcție socială și națională, ea constituind totodată, de-a lungul deceniilor. un „izvor pururea reîntineri- tor11 pentru creația scriitorilor care au configurat în timp evoluția literaturii române. Acest lucru mai cu seamă nu trebuie să fie neglijat de studiile specialiștilor, pentru că frumusețea poeziei populare nu stă în căutarea „cu dinadinsul" de forme artistice, ci în exprimarea unor sentimente fierbinți, pentru care expresia poetică izvorăște în chipul cel mai natural și aderă la idee în chipul cel mai potrivit.In fond, așa se explică și faptul că folclorul a constituit pentru marii noștri scriitori sursă nesecată de inspirație și de modelare literară. Incit de la clasicii literaturii vechi, Dosoftei și Aritim Ivireanu. Dimitrie Cantemir și Ion Neculce, pină la literatura modernă și contemporană, cu Bălcescu și Alecsandri, Eminescu. Sadoveanu (cu cuprinderea colosală a naturii și a vieții românești), folclorul se găsește mereu într-o ideală întrepătrundere cu creația individuală, stabilind prin excelență marca scrisului românesc. Frumusețile folclorului n-au secat niciodată, iar azi creatorii de frumuseți artistice : lite- rați, artiști plastici, muzicieni pot găsi în fondul lui elemente de trăinicie și de integrare organică ale artei lor în complexul culturii românești. Poporul a creat valori durabile și exemplul lui se cuvine a fi urmat cu dăruire și perseverență de fiecare creator animat de dorința de a-și identifica ființa cu viața și aspirațiile poporului nostru.
Ion Const. CHITIMIA

• Ceaikovski (ambele serii) : PA
TRIA — 11; 16; 20.
• B.D. intră în 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 : 
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 : GRIVTȚA — 
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 ÎNTRE 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—22,30 în continuare.
• Răzbunarea Sflntului : 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.
• 100 de carabine : LIRA — 15,30; 
18; 20,15, COSMOS — 13,30; 18: 
20,15.
• Abonament „T“ — 10; Valentino
— 14; 16; Retrospectiva și con
cursul filmului documentar româ
nesc — 18; Cîntărețul de Jazz — 
21 : CINEMATECA (sala Union).
• Totul pentru rîs : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18.

docu-
J.\UI --  » , iA,AO,_ ______,_ ,
• Retrospectiva filmului 
mentar : TIMPURI NOI — 20.
• Castelul condamnaților : LUMI
NA — 11.
• O poveste veche, veche : LU
MINA — 9; 14; 16; 13,15; 20,30.
• Locomotiva furată ; DOINA — 
9—16 în continuare.
• Splendoare în iarbă : DOINA — 
18; 20,30.
• Răsună valea : MUNCA — 16; 
18; 20.
• Vînătoarea de vrăjitoare : DRU
MUL SĂRII — 15,30.
• Femeia să se teamă de bărbat: 
DRUMUL SĂRII — 17,45; 20.
• De șapte ori șapte : FEREN
TARI — 15,30; 17,45; 20.
• Căpitanul Florian : FLOREAS
CA — 15,30; 18; 20,30, FLACĂRA 
— 15; 17,45; 20,30.
• Fantasme : VIITORUL — 18; 
18,15.
• Ai grijă de Suzl : VIITORUL —

9,00 Matineu duminical pentru 
copil • Vacanță pe patine. 
„Cupa de ciocolată" a vacan
ței de iarnă. Transmisiune 
de la Patinoarul Floreasca 
• Noile aventuri ale Iul 
Huckleberry Finn.

10,00 Viața satului. Din cuprins : 
Ecouri Ia recentele măsuri cu 
privire la cointeresarea țăra
nilor cooperatori ; Măsuri de 
cea mai mare importanță 
pentru progresul agriculturii, 
pentru creșterea bunăstării 
țărănimii ; Muzică populară 
românească.
Amfiteatru muzical. Albumul 
compozitorilor români : Zeno 
Vancea. Prezintă Gh. Firea. 
De strajă patriei.
In reluare, la cererea tele
spectatorilor. Muzică ușoară 
cu Ursula Szipinska, Cateri
na Valente, Cliff Richard. 
Tereze Steinmetz, Adamo.
Cuplaj de baschet masculin : 
Universitatea Timișoara — 
Rapid ; Steaua — Politehnica 
București. înregistrarea re
prizelor secunde.
Interpret.! preferați de muzi
că populară (ediție specială). 
Emisiune în limba maghiară. 
Din cuprins : însemnări săp- 
tămînale ; Rubrică de actua
lități filmate ; „Lulu" — 
spectacol muzical-teatral de 
Andră Michel ; Program pen
tru copii „Aventurile Purce- 
lușulul Stafidă" ; Cîntece și 
dansuri populare interpretate 
de ansamblul „Mureșul" din 
Tg. Mureș.
Studioul ,,N“. Invitatul emi
siunii : George Macovescu. 
Din cuprins : Rarități biblio
file la Alba Iulia ; Bodeguita 
— un loc original de întîlni- 
re la Havana veche ; tn 
exclusivitate : Interviu cu 
Andrâ Luguet; Cel șase eva
dați — seria a Il-a — film 
premiat la Montreux ; Cîteva 
minute cu Tom Jones ; Scri
soare coregrafică din Zapo- 
roje. Prezintă : Catinca Ralea 
și Tudor Vornlcu.
Concurs cu public. Unul 
din... cinci. Transmisiune di
rectă de la Brașov. Temele 
concursului : mitologie grea
că, Ion Minulescu, mari o- 
rașe europene, Nicolae Gri- 
gorescu, maxime și aforisme 
celebre. Prezintă Ion Mus
tață.
1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.
Telejurnalul de seară. 
Pe dealul din Teleorman 
montaj folcloric.

20,25 Film artistic : „Valea răzbu
nării" — Premieră pe țară. 
Tn distribuție : Burt Lancas
ter, Robert Walker, Joanne 
Dru. Regia : Richard Torpe. 
Disc '70.
Telejurnalul de noapte. 
Duminica sportivă.

12,00
12,30

13,00

14,30

18,00

19,15

10.30 
20.00

și,45
22,30
22,40 . . __
23,00 închiderea emisiunii progra

mului I.

PROGRAMUL II

PROGRAMUL I

8,45 Deschiderea emisiunii, 
nastica de dimineață.

20,B0 Lumea copiilor. Program ve
sel de vacanță.

20.30 Stagiune lirică TV. SO mi
nute... cu opereta. Selecțiuni 
din „Lăsațl-mă să cînt“ de

Dendrino și „Frumoasa 
mea" de LSwe.

21.30 Buletin de știri.
Carnet bucureștean. 
Actualități literare în sunet 
și imagini.
Reluarea serialului de sîm- 
bătă seara.
închiderea emisiunii progra
mului II.

G.

Sub auspiciile Asociației Cineaștilor din România, în colaborare cu Arhiva Națională de Filme, cu Institutul de Artă al Academiei și cu Muzeul de Istorie al orașului București, luni, 28 decembrie, la ora 10, se va deschide la Muzeul de Istorie al orașului București expoziția „75 de ani de cinematografie și 20 de ani de cinematografie socialistă în România". Expoziția va fi

★Tot sub auspiciile A.C.I.N. — tuni, 28 decembrie, ora 20, va avea loc in Sala de marmură a Casei Scînteii ședința festivă dedicată aceluiași eveniment : 
„13 de ani de cinematografie Și Î0 de ani de cinematografie socialistă in România"*.

împlinirea a 100 de ani de la înființarea Școlii normale a Societății pentru învățătura poporului român a fost marcată printr-un simpozion, organizat sîmbătă dimineața în sala Bibliotecii Centrale Pedagogice din București.Printre participanții la simpozion se aflau foști elevi și conducători ai școlii, cadre didactice din învățămîn- tul pedagogic, cercetători. In expu

nerile lor, prof. univ. Stanciu Stoian, membru corespondent al Academiei, prof. univ. Ion Ionașcu, conf. univ. Mircea Ștefan, profesorii Dumitru Teodosiu și Ion Orghidan au evocat aspecte din activitatea fostei școli și au subliniat contribuția pe care a- ceasta a adus-o la dezvoltarea pedagogiei și învățămîntului din țara noastră.

• Opera Romană : Coppeba — 11, 
Trubadurul — 19,30.
• Teatrul de Operetă : Singe vie- 
nez — 10.30; My fair Lady — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Regele Lear
— 10,30; Heidelbergul de altădată
— 15,30; Camera de alături — 20; 
(sala Studio) : O femeie cn bani — 
10.30; Cui 1-e frică de Virginia 
Woolf 2, Moartea ultimului golan
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : D-ale carnavalului — 
10,30, Leonce și Lena — 20; (sala 
din str. Alexandru Sahia) : Acești 
nebuni fățarnici — 20.
• Teatrul de Comedie : Mandra
gora — 10,30, Cher Antoine — 13, 
Arca bunel speranțe — 20.
• Teatrul Mic : Primarul Lunii și 
iubita sa — 10,30, Emigrantul din 
Brisbane — 20.

• Teatrul „C. I. Nottara" 
Magheru) : Bărbați fără neveste 
10, Cind luna e albastră — 15,30, 
Rebelul — 19,30; (sala Studio) : 
Năzdrăvanul Occidentului — 10,30, 
O lună la țară — 16, Sus pe aco
periș... in sac — 20.
• Teatrul Ciulești : Comedie cu 
olteni — 10, Gîlcevile din Chioggia 
— 19,30.
• Teatrul Evreiesc de Stat : Luni- 
paclus Vagabundus — 11, Mazel- 
Tov — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Poves
te neterminată — 10, Comoara din 
insula piraților — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
cintec — 11; (sala din str. Acade
miei) : Căluțul cocoșat — 11.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Fetele Didinei — 
19,30.
• Teatrul satirie-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Grădina 
Cărăbuș — 19,30; (sala Victoria) . 
Sonatul Lunii — 11, Logodnicele 
aterizează la Paris — 19,30; (la Sala 
Palatului) : Se caută o vedetă — 
19,30.
• Ansamblul „Rapsodia Română" : 
Pe aripile rapsodiei — 19,30.
• Circul Globus : Spectacol pen
tru copil și elevi — 10; 16: 19.30.

spun că trăim și muncim Intr-o societate generoasă.Ceea ce urmează startului ține desigur de talent și de muncă. Dar la linia de start se poate alinia oricine. Pe inimă și plămîni rezistă cine are ___ 1 ____‘1 _____  , .tere, dar în special caracter, și fermitate morală...' Iar noi, s care stăm pe marginea .pistei,- dorim.; ca dintre tinerii: care se lansează să reușească cit mai mulți. Cu toate acestea, evocarea vicisitudinii’■ vremurilor apuse nu mi se. pare de prisos.; Fiindcă azi asigurarea șansei'.'-absolut egale în momentul startului; ba chiar grija atentă,? ? oricind gata să înlăture eventualele obstacole de mai tîrziu, par ceva de. la sine înțeles nu numai celor care nu cunosc necazurile și greutățile de odinioară și care, firește, sînt dispuși uneori să le bagatelizeze cu o nepăsătoare din umeri, dar cu timpul nouă, celor mai. vîrstnici, pătimit din plin pentru noastre literare și artistice. De parcă posibilitatea debutului și afirmării pe tărîm literar sau artistic ar fi un dar gratuit al naturii, un drept al omului, ceva ce i se cuvine de la sine... Or, darul gratuit al naturii este doar talentul și imperativul lăuntric de a-1 cultiva, de a-1 valorifica.Nu strică deci, dacă în clipele cele mai fierbinți ale succeselor sau in ceasurile cele mai vitrege ale eșecurilor noastre ne amintim că șansa egală a debutului și a afirmării nu s-a ivit din senin, ci cu prețul luptei revoluționare pline de grele jertfe,

Cu cîteva zile în urmă, a apărut primul număr al unei noi publicații teh- nieo-științifice lunare, e- dltată de revista „Știință și tehnică". Prin profilul distinct ce i s-a dat — a- ceia de îndrumător practic în realizarea unor mici aparaturi și unelte utile, din sfera construcțiilor, mecanice, a radioamatorismului, electronicii,. ci- nefotografiei, miniauto- matizării etc. — „Tehnium ’70“ se adresează deopotrivă tinerilor și virstnicilor, dar cu precădere tinerilor dornici să cunoască, nu numai teoretic, realizările științei și tehnicii, ci și să-și exerseze și să-și dezvolte aptitudinile practic-aplica- tive, fie în forme organizate (cursuri, cercuri, cluburi pe profil), fie individual, acasă, în orele libere. Se răspunde astfel unui imperativ al secolului nostru, in care disciplinele științifice înseși, spiritul lor, tot mai larg și adine răspindit în mase, generează un interes sus-

ținut pentru descoperirea și utilizarea lor operativă, înconjurați peste tot, chiar și în sfera vieții lor intime, de instrumente tehnice, atrași tot mai mult de perspectivele pasionante ale unor și profesii de un nea gen, tinerii .vor găsi încă în prim număr al „Tehnium ’.70“ (în următoarele 12 luni — „Tehnium *71“) un întreg evantai de posibilități de a-și satisface bucuria realizării unor dispozitive și u- nelte folositoare. Acest număr de debut cuprinde numeroase rubrici atractive, consacrate informațiilor Ia zi, construcției unor mijloace sportive utilizabile in timpul iernii, laboratorului foto, automobilistului, amatorilor de u- mor, de enigme și jocuri matematice. O diversitate tematică și o prezentare e- levată — în ceea ce privește atît claritatea expunerii, cit și forma grafică — pe care le dorim perpetuate în numerele următoare.

cultură ,■ și artă", apărut sub îngrijirea lui D. Iri- mia la Editura „Junimea" din Iași. In această culegere sint cuprinse articole despre cultură, literatură, artă, teatru sau lingvistică, . scrise de Eminescu de-a lungul vieții. O bună parte din aceste materiale cunoscute și folosite în cercetare de exegeții operei eminesciene rămîneau în manuscrisele păstrate în depozitele Bibliotecii Academiei, avînd, firesc și inevitabil, dacă ne gin- dim la necesitatea de a ocroti asemenea unicate de preț, o circulație re- strînsă, limitată la lumea specialiștilor. Alte articole. la fel de puțin accesibile se aflau răspîndite în publicațiile epocii ca : „Albina11, „Familia11, „Fe-

derațiunea11, „Convorbiri literare11, „Curierul de Iași11, .Timpul11 sau în alte periodice la care a colaborat poetul de-a lungul vieții. Prezenta carte, adunind toate aceste materiale risipite, răspunde în acest fel, unei mai vechi necesități chiar dacă se pot aduce obiecții asupra includerii unor materiale de altă natură.Indiscutabilă, oportunitatea inițiativei Editurii „Junimea11, merită un ecou favorabil. Ea poate constitui totodată și un îndemn pentru noi inițiative destinate aducerii la îndemina publicului a noi texte, mai puțin accesibile, din creația unor autori de valoare.

In procesul amplu de editare a cărții românești desfășurat în ultimul timp cu sporită grijă pentru conservarea și difuzarea operelor reprezentative ale culturii românești, un loc de frunte — așa
cum pe bună dreptate o cer valoarea și imensa prețuire publică — i se rezervă tipăririi genialei creații eminesciene. De curînd, acțiunilor de editare binecunoscute li se adaugă volumul „Despre

In tara noastră există câteva zeci de școli și licee de muzică iar cursurile lor sînt urmate de mii de elevi. în fiecare an ele dau noi generații de absolvenți. în mod paradoxal. de multă vreme in activitatea acestor instituții de învățămînt artistic se manifestă dificultăți din pricina inexistenței unor manuale corespunzătoare (necesare atît elevilor, cit și profesorilor) pentru disciplina care — în ansamblul o- biectelor de specialitate — este menită să asigure, pe o perioadă de studiu extinsă la 12 ani, procesul

de muzicalizare, să formeze și să organizeze principalele deprinderi muzicale și anume disciplina „teorie-solfegii11.O mare parte a manualelor existente in momentul de față pentru această disciplină fundamentală sînt parțial sau aproape total inutilizabile. datorită modului în care sint întocmite. Trebuie spus de la bun început că actuala programă de învăță- mint, după care au fost realizate manualele claselor IX—XII, s-a aflat chiar din momentul întocmirii ei — cu cinci ani în urmă — sub semnul

unui provizorat recunoscut. programa fiind susceptibilă de serioase îmbunătățiri (acțiune in mod regretabil tergiversată). Cunoscind această situație. autorii manualelor — neputindu-se bizui pe o programă de învățămînt adecvată și definitivă — au acționat în întocmirea lor mai mult sau mai puțin independent, ghidin- du-se după propriile considerații și intuiții. In consecință, se folosesc astăzi manuale nepedagogic întocmite, dispunind de un material teoretic și practic nesistematizat (clasa a X-a), iar altele mult prea pretențios elaborate, incluzînd unele capitole disproporționat extinse (clasa a XlI-a). In egală măsură, manualele claselor V—VIII — întocmite cu aproximativ zece ani in urmă ! — nu mai corespund necesităților actuale, procesul de învățămînt e- voluînd mult în acest răstimp ; există manuale ce cuprind chiar greșeli de formulare (clasa a Vl-a) sau prezintă un material cu totul neadecvat nivelului și posibilităților de realizare ale copiilor (clasa a VIII-a).Noua programă de învă- tămînt, aflată de doi ani în stadiu de lucru, va fi, sperăm, definitivată în curînd. Se va putea trece, deci, la redactarea unor noi manuale. Este deosebit de important ca acest ghid practic — absolut indispensabil muncii elevu-

tui și profesorului — să fie elaborat cu participarea eficientă, nemijlocită a celor care predau în în-, vățămîntul muzical elementar și mediu această disciplină.în egală măsură. „Editura didactică și pedagogică1* ar putea să se preocupe în mod constant de asigurarea unui material de studiu auxiliar (culegeri de solfegii și exerciții practice), material care mai

Se . _______ „riodice (reviste și ziare) al Bibliotecii Academiei este amenințat cu degradarea datorită îndelungatei folosiri, cit și neglijentei cititorilor certați cu disciplina. O măsură pentru protejarea neîntîrziată a fondului de periodice se impunea de multă vreme. Măsura a venit. Treptat, a fost retras accesul cititorilor de la consultarea anumitor colecții, ziarele și revistele fiind microfilmate. O sală special amenajată dispune de aparate cu ajutorul cărora se face lectura filmelor. Operațiunea e în curs, cunoscind o cadență apreciată ca accelerată. Probabil că intr-un an-doi o bună parte din periodicele care reclamă asemenea acțiuni salvatoare vor fi microfilmate.

prin forța lucrurilor — include în mod îndestulător. Căci ultima culegere de acest fel, tipărită cu trei ani în urmă pentru clasele V—VIII, este total epuizată, iar pentru ciclul mediu, editarea unui material similar — inclus deja de două ori in planul editurii, și de fiecare dată amînat — rămîne și astăzi o problemă fără răspuns.

Acțiunea Bibliotecii Academiei este mai mult de- cît salutară. Numai că soluția, așa cum e aplicată acum, este — în detaliile ei — stînjenitoare pentru cititorii interesați. In primul rînd pentru că periodicele au fost fotografiate pe filme de slabă calitate, iar aparatele cu care se face lectura nu funcționează în condiții optime. Apoi, unele periodice microfilmate erau la data cînd au fost fotografiate intr-un grad avansat de deteriorare, iar altele îngălbenite de vreme. . Din această cauză, multe asemenea microfilme sînt a- cum — nu e nici o exagerare — pur și simplu ilizibile. Un alt inconvenient : sala de microfilme este înzestrată doar cu cinci aparate, dintre care

unul este defect de citeva luni. Practic, deci, doar patru cititori pot consulta în același timp periodicele microfilmate la Biblioteca Academiei. Adăugind faptul că după a- mlaza (mai exact de la o- rele 14 încolo) sala de microfilme este închisă — deci cercetătorilor care au de îndeplinit alte îndatoriri dimineața li se refuză în mod implicit accesul — este evident că numărul celor ce pot studia periodicele microfilmate este mult prea mic in raport cu solicitările. Lucrurile, privite in evoluția lor. se vor complica și mai mult, întrucit operațiunea microfilmării e în toi și va cuprinde în a- ria sa aproape tot fondul de periodice al Bibliotecii Academiei.Iată de ce unele măsuri organizatorice rapide și e- ficiente ar fi deosebit de bine venite. Se cere acest scop reevaluată treaga chestiune.Asigurindu-și de pe cum reproducerea riodicelor, Bibliotecapregăti din timp, și din acest punct de vedere, condițiile pentru o activitate cu adevărat la nivelul cerințelor moderne. La numeroasele inițiative valoroase din ultimii ani ale Bibliotecii Academiei este de așteptat să se adauge în mod operativ și soluționarea favorabilă a situației prezentate,
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dusă ani și decenii de-a rindul, că această realitate a zilelor noastre este o urmare firească a dezvoltării societății socialiste. Nu poate fi deci vorba de vreun drept de la sine înțeles, care se cuvine în mod firesc tuturor, ci despre un privilegiu deosebit acordat adevăratului creator, care incumbă obligații de care trebuie să ne achităm într-o formă sau alta. Oricît da marc ar fi valoarea creației născute din incandescența talentului, oricit de mari ar fi eforturile de creație, după încheierea bilanțului final mai rămîne întotdeauna măcar un dram de datorie. Este vorba de datoria pe care trebuie s-o plătim, in contul luptei revoluționare purtate uneori fără participarea noastră directă pentru făurirea rînduielilor de azi, al eforturilor investite pentru construirea societății noi, care depășesc cu mult valoarea contribuțiilor noastre solitare.Nu încape îndoială că există mii de modalități, milioane de variante, prin care ne putem achita de această datorie. De aceea formele și posibilitățile nici nu pot fi enumerate. Dar în clipele fericite cînd în miraculosul extaz creator al tinereții se nasc opere strălucite — poate și dintre cele la care posteritatea se va gîndi cu plăcere și recunoștință și care contribuie incontestabil la sporirea patrimoniului comun al culturii naționale — trebuie să exprimăm clar sau să afirmăm in adîncul conștiinței noastre, ca o tainică forță motrică, cel puțin trei îndatoriri.Prima, că pentru posibilitățile oferite în dar trebuie să plătim prin ridicarea propriilor noastre capacități mereu spre culmi mai inalte. Aceasta înseamnă înainte de toate dezvoltarea continuă a talentului cu care ne-a înzestrat natura, pe calea studiului și a permanentei autoinstruiri. In vremuri mai grele, lucrul acesta nici n-a trebuit subliniat în mod deosebit, deoarece în competiția crincenă pentru a- firmare puteau porni chiar și cu cele mai vagi speranțe de succes numai cei care și-au insușit mult, foarte mult, din cuceririle minții umane. în împrejurări mai prielnice pericolul de a deveni comozi își ridică însă u- neori capul. De dragul distracțiilor, unii renunță cu plăcere, de pildă, la învățarea unei noi limbi, la lectura u- nei lucrări filozofice sau la studierea clasicilor. In atari situații, păcatul cel mare nu este nici măcar veștejirea treptată a talentului și apariția imediată a strigoiului numit rutină, ci declinul moral care te face să uitl de obligația răsplatei pentru avantajele oferite gratuit.A doua — și poate cea mai lesnicioasă — modalitate de plată este pentru creator aceea de a se arunca cu trup și suflet în viitoarea vieții noastre, încercînd să cunoască cît mai mult din resorturile-i ascunse și din fenomenele-i caracteristice. Odinioară, majoritatea covirșitoare a creatorilor au fost siliți de propriile nevoi să se cufunde în apa adincă a vieții Nu numai Gorki, dar și T. S. Eliot sau Saint John Perse au fost nevoiți să-și cîstige pîinea zilnică prin îndeletniciri străine de literatură și artă. Pe Arghezi, ne Ion Barbu sau pe Ady Endre. condițiile de trai i-au împins’ în desișul vieții, de unde au luat deopotrivă materia primă și spiritul operei lor. Astăzi trebuie să ținem trează în noi dorința cunoașterii cît mai amănunțite și mai profunde a realității nu numai pentru a obține faptica operei, ci și pentru a«conecta cît mai perfect mesajul nostril la țelurile și năzuințele societății care ne încurajează si ne hrănește.A treia și poate cea mai importantă modalitate și condiție a răsplatei este exprimarea angajată și cit mai veridică a realităților noastre prin creații de largă respirație, care dezbat adevăruri fundamentale ale epocii in care trăim. Nu este o sarcină ușoară, dar rațiunea curată, etica socialistă șl tăria de caracter o pot duce la bun sfirșit.Prin cunoașterea cît mai profundă a realității, prin exprimarea dezinteresat curajoasă a fenomenelor întîl- nite ne putem achita măcar partial de asigurarea posibilității — de neprețuit în fond — de a porni la drum eu șanse egale.
i
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înfăptuiri!
(Urmare din pag. I)
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al dezvol- scumpei

încheind cu succes

Tocmai
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(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

datorie.
Rubricd redactata de > 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
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150 de vedre
Autocamionul cu remorcă 

21-IȘ-2686, condus de șoferul 
Constantin Tăpirdău, de la În
treprinderea de transporturi 
auto Iași, circula de la Buzău 
spre București, încărcat cu mai 
multe butoaie cu vin. La un mo
ment dat, a fost necesară o 
frină bruscă. In urma șocu
lui produs, un butoi aflat în 
remorcă s-a izbit de un o- 
blon și, cum acesta era neasi
gurat, a căzut jos și s-a spart. 
Intr-o clipă, 1 500 de litri de vin 
s-au dus pe apa simbetei. Acum, 
evident, șoferul este bun de pla
tă. Și cind te gindești că era 
destul un singur cui care, asigu- 
rind oblonul, îl putea scuti de în
treaga pagubă.

sui-generisîn 1952, viața l-a despărțit pe cei opt copii ai familiei Chiriță din comuna Vînătorii Mici (Ilfov) de cele două surori gemene ale lor, care, pe atunci, nu aveau de- cît cîteva luni. încredințate unei case de copii, gemenele au fost adoptate de două familii și li s-a pierdut urma. Crescînd mari, cei opt frați au început să-și caute surorile de a căror existență nu mai știau nimica. în acest scop, ei s-au adresat și serviciului de resort din cadrul Inspectoratului miliției municipiului București. După îndelungi și minuțioase investigații, cele două surori gemene au fost identificate. Locuiesc amîndouă în Capitală, se numesc Ioana Covaci și Alexandra Nicolae și nici ele... nu se cunosc între ele. Astfel că, pe lingă întîlnirea cu frații lor, vor a- vea și prilejul de a se cunoaște reciproc.
Și-au sporit 
„vechimea"

Victor Bălan, din Craiova (str. 
Severinului 136) a lucrat o vre
me la Trustul local de îmbună
tățiri funciare. Cind a plecat din 
această unitate, a luat cu sine și 
niște hirtii ștampilate în alb. Să 
le aibă pentru orice eventualita
te. Și „eventualitatea" s-a ivit. 
Arătindu-i-le lui Alexandru Po- 
sita, din același oraș (str. Pavlov 
65), și întrebîndu-se cum ar pu
tea fi mai bine „valorificate", a- 
mindoi au ajuns la concluzia că 
pot scoate bani frumoși din ele. 
Au început deci „să fabrice" a- 
deverințe de vechime în muncă și 
să le vîndă celor care credeau că 
pot ieși la pensie cu ele. Cum era 
de așteptat, afacerea a dat fali
ment. Cu acest prilej, s-a con
statat că ambii „negustori" aveau 
antecedente penale. Așa stind 
lucrurile, in scurtă vreme vor 
dobîndi „vechimea" ce li 
vine.

Cu mai mult timp în podul care făcea legătura satul Tîrpești și comuna câni (Neamț) a fost luat de apa Topoliței. Imediat, gospodarii din Petricani s-au apucat de treabă și au început să construiască alt pod. De cîteva luni, acesta este aproape gata. Și totuși, trecerea se face tot prin apă. De ce? Pentru că noului pod îi mai lipsesc doar scîndurile de deasupra. Cine-i scoate din impas pe gospodarii din Petricani care, din cîte se vede, s-au înecat tocmai la mal ?
Îmblînziți 
centralele!De cîteva zile, o bună parte din locatarii de pe Magistrala Nord-Sud se străduiesc șă realizeze un lucru — după cît se pare — peste puterile lor : îmblînzirea celor două... centrale țermice din blocurile 6 și 11 1 Pînă pe la mijlocul lunii decembrie, ambele centrale le furnizau căldură și apă caldă între orele 5—13,30 și 14,30—22,30. Acum, însă, in tot acest interval, ele își încetează activitatea, pentru a intra in funcțiune exact de la orele 22,30 încolo. Ziua tremură, dar în schimb toată noaptea au oamenii o căldură de-i scoate afară din casă 1 Asociațiile de locatari s-au adresat, cum era și firesc, IDGB-ului, dar pină în prezent fără rezultat. De fapt, anomalia nu este singulară. Și din alte cartiere ale Capitalei — Colenti- na, Titan și Balta Albă, unde apa caldă se oprește cind nici cu gîndul nu gîndeștl — am primit sesizări similare. Oare chiar nu pot fi strunite în vreun fel respectivele centrale termice ? Sau, poate, nu sînt ele de vină, ci altcineva?
La datorieLa Institutul de chimie Petru Poni din Iași a izbucnit, nu de mult, un incendiu. Depozitate în condiții necorespunzătoare, o serie de materiale chimice inflamabile s-au autoaprins. Flăcările puneau în pericol nu numai depozitul respectiv, ci și laboratoarele din apropiere, întreaga clădire. Chemați de urgență la fața locului, pompierii militari din compania I, conduși de maiorul Ion Roșu, au intervenit prompt și au reușit să stingă focul. Paguba însumează doar 4 600 lei, celelalte bunuri fiind salvate, încă o dată, pompierii fuseseră la ’

planul pe acest an, 
ne angajăm la noi

Biroul comitetului județean de partid Galați, se spune în încheierea telegramei, asigură Comitetul Central al Partidului Comunist Român, pe dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sporurile de producție cu care ne-am angajat, vor constitui o bază sigură pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne revin în primul an
într-o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, Comitetul județean Ilfov al P.C.R. a- nunță îndeplinirea, la 25 decembrie, a planului anual la producția industrială pe județ.Pînă la 20 decembrie a.c. s-au realizat suplimentar 800 tone țiței, 11 milioane mc. gaze de sondă, 8 800 mc prefabricate din beton armat, 151 000 mp țesături tip bumbac, 412 tone zahăr, 7 000 mp covoare, mobilă în valoare de 2,3 milioane lei și altele. Potrivit calculelor preliminare, pînă la sfîrșitul anului întreprinderile industriale din județ vor realiza, peste plan, o producție globală în valoare de circa 65 milioane lei și o producție marfă de aproape 75 milioane lei.
Colectivele de muncă ale unităților industriale din județul Vaslui au îndeplinit, cu 5 zile înainte de termen, planul de stat pe acest an la producția marfă, producția marfă vîndută și Încasată, livrări de mărfuri către fondul pieței și la export.Pînă la sfîrșitul anului sînt create condiții să se realizeze suplimentar și producție marfă in valoare de aproape 70 milioane lei și să se livreze la fondul pieței mărfuri în valoare de peste 35 milioane lei.într-o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, de către Comitetul județean de partid cu prilejul realizării sarcinilor prevăzute în planul anual, se spune, printre altele : Acum, în

al viitorului cincinal. In acest fel, oamenii muncii din județul nostru, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, își aduc contribuția, alături de întregul nostru popor, la materializarea hotărîrilor adoptate de Congresul al X-lea al partidului, la ridicarea pe culmile cele mai Înalte ale civilizației și prosperității scumpei noastre patrii, România socialistă.
Conștienți de însemnătatea deosebită a sarcinilor ce decurg din hotărîrile Congresului al X-lea, din prețioasele indicații date de către dumneavoastră la recenta plenară a C.C. al P.C.R. și însuflețiți de entuziasmul cu care întreaga țară întîmpină sărbătorirea a 50 de ani de la crearea Partidului Comunist Român — se arată în telegramă — vă asigurăm iubite tovarășa Nicolae Ceaușescu, că, mobilizați de organizațiile de partid, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Ilfov, vor depune eforturi sporite pentru obținerea de noi succese în dezvoltarea economică și social-cultu- rală a județului nostru, adueîn- du-și astfel contribuția la înfăptuirea politicii partidului de înflorire a patriei, pentru ridicarea necontenită a bunăstării poporului.

pragul începerii noului cincinal, vă rugăm să primiți mult stimate și iubite tovarășe secretar general, asigurarea că și în viitor, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Vaslui, animați de un fierbinte patriotism, însuflețiți de prețioasele indicații expuse de dumneavoastră la ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a guvernului din 25 noiembrie 1970, și la recenta plenară a Comitetului Central, nu vor precupeți nici un efort pentru a întîmpina semicentenarul Partidului Comunist Român cu noi succese în activitatea economică și politică, contribuind la traducerea în viață a programului trasat de Congresul X-lea al partidului de tare multilaterală a noastre patrii.i
UZINELE „23 AUGUST" 

DIN CAPITALĂUzina ,.23 August" din Capitală a îndeplinit planul anual. Realizarea sarcinilor pe anul in curs reprezintă la producția marfă un spor de 310 milioane lei față de anul 1969. In raport cu anul precedent, în 1970 s-au fabricat în plus 70 locomotive Dțesel-hidraulice echivalente, motoare Diesel vandabile, însu- mînd peste 17 000 CP și alte produse, iar productivitatea muncii pe salariat a crescut cu 20,1 la sută.într-o telegramă adresată C.C. a! P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, de colectivul uzinei, se spune printre altele : Folosim acest prilej pentru a ne exprima sentimentele noastre de recunoștință fierbinte față de partid pentru faptul că în cadrul amplului program de dezvoltare a industriei constructoa-

țe de mașini din țara noastră in uzina noastră au fost construite fabricile de motoare, de trine și de locomotive și s-au extins alte obiective. In cincinalul viitor, întreprinderea va cunoaște o nouă dezvoltare. Prețioasele dumneavoastră indicații, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, date cu prilejul vizitei cu care ne-ați onorat în ziua de 23 decembrie, vor sta la baza unui program complex de dezvoltare a întreprinderii și de diversificare a fabricației, de pregătire a cadrelor și de îmbunătățire a calității produselor. Sintem hotărîți să ne amplificăm eforturile, ca sarcinile anului viitor să fie realizate în mod exemplar, cinstind astfel jubileul semicentenarului Partidului Comunist Român. (Agerpres)Cronica zilei
Sîmbătă după-amiază a părăsit Capitala delegația Ministerului Agriculturii al Uniunii Sovietice, condusă de G. C. Petrov, adiunct al ministrului. Membrii delegației au avut convorbiri cu Angelo Miculescu, ministrul agriculturii și silviculturii și au vizitat întreprinderi agricole de stat, complexe zotehnice și stațiuni experimentale.Cu acest prilej a fost semnat protocolul de colaborare tehnico-științi- fică pe anul 1971 între cele două ministere.La plecare, delegația a fost salutată, pe aeroportul Otopeni, de Nicolae Ștefan, adjunct al ministrului agriculturii și silviculturii, de funcționari superiori din minister, precum și de reprezentanți ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București.Ieri a părăsit Bucureștiul delegația armatei populare iugoslave, condusă de general de armată Nikola Liubi- cici, secretar de stat pentru apărarea națională a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, care a făcut o
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vizită de prietenie în Republica Socialistă România, la invitația ministrului forțelor armate, general-colonel Ion Ioniță.Sîmbătă s-a înapoiat în Capitală prof. dr. Ana Aslan, președinta Societății române de gerontologie din cadrul Uniunii societăților de științe medicale, care a participat la Congresul societății peruane de gerontologie și la Congresul Asociației femeilor medici din Peru.Cu acest prilej, omului de știință român i s-a decernat titlul de membru de onoare al Societății de gerontologie și al Asociației femeilor medici din Peru, precum și al Universității din Lima. De asemenea, fundația științifică „Guimes" din Buenos Aires, i-a decernat titlul de membru de onoare a Societății de gerontologie din Argentina.în ambele țări, prof. dr. Ana Aslan 
a ținut conferințe de specialitate șl a avut convorbiri cu oameni de știință.

Solemnitatea conferirii CORESPONDENȚA DIN R.D. VIETNAM
............- - ....................................... i. ■ •   —>

■ ■

unor ordine și medalii „TUYET THANG
Sîmbătă, la Sediul Consiliului popular județean Argeș, a avut loc solemnitatea conferirii de ordine și medalii unor muncitori, maiștri, tehnicieni, ingineri, economiști și funcționari, pentru merite deosebite în muncă, cu prilejul punerii în funcțiune a Combinatului petrochimic Pitești și a Rafinăriei Pitești.înaltele distincții au fost înmînate de tovarășul Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.La festivități au luat parte Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, Gheorghe Năstase, prim-se- cretar al Comitetului județean Argeș al P.C.R., președintele Consiliului popular județean, Mihai Florescu, ministrul industriei chimice. Alexandru Boabă, ministrul petrolului, Matei Ghigiu, ministrul construcțiilor industriale.A fost conferit Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa Il-a, tovarășilor Sava Costache, director general al Centralei industriale de petrochimie Pitești, Ion Nicolae, adjunct al ministrului petrolului, loan Tudose, adjunct al ministrului construcțiilor Industriale.Cu același prilej au fost conferite Ordinul Muncii clasa a Il-a și a IlI-a, Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasele a IlI-a, a IV-a și a V-a, unui număr de 208 muncitori, maiștri, ingineri, tehnicieni, econo-

miști, care își desfășoară activitatea I în cadrul Centralei industriale de Ijj petrochimie și Rafinăriei din Pitești, 1 precum și unor lucrători din ministerele chimiei, petrolului și construcțiilor industriale.în numele președintelui Consiliului de Stat, NICOLAE CEAUȘESCU, au fost transmise de către tovarășul Manea Mănescu calde felicitări celor decorați, vorbitorul subliniind că înaltele distincții acordate constituie un simbol al prețuirii eforturilor celor care au edificat puternicele citadele ale petrochimiei de pe meleagurile Argeșului și, totodată, un stimulent pentru activitatea lor viitoare.în numele celor decorați au luat cuvîntul tovarășii Ioan Tudose, Sava Costache și Victor Nica, director general al Rafinăriei Pitești, care mulțumit conducerii de partid și stat pentru distincțiile acordate și exprimat hotărîrea zecilor de miiconstructori de pe șantierele obiectivelor industriale ale țării și al lucrătorilor din petrochimie de a fructifica experiența acumulată în construcția și punerea în funcțiune a instalațiilor combinatului piteștean, în exploatarea optimă a lor de a nu precupeți nici un efort în vederea scurtării duratei de execuție și ridicării nivelului calitativ al acestora în anii viitorului cincinal.

au de au de

(Agerpres)
întoarcerea tovarășului

Gheorghe Radulescu de la Moscova
Sîmbătă dimineața s-a înapoiat în Capitală, venind de la Moscova, tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții române în Comisia interguvernamentală româno-sovieti- că de colaborare economică, care a participat la lucrările celei de-a patra sesiuni a acestei comisii.La sosire, pe peronul Gării de Nord, au fost prezenți tovarășii Mihai Marinescu, vicepreședinte al Con-

siliului de Miniștri, Petre Lupu, ministrul muncii, Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor, Vasile Malinschi, guvernatorul Băncii Naționale a Republicii Socialiste Ecobescu, adjunct cerilor externe, și ciale.Au fost de față natul cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)
România, Nicolae al ministrului afa- alte persoane ofi-I. S. Ilin, însărci-

Delegația de activiști ai P.C.R.
s-a intors din R.S.F. IugoslaviaDelegația de activiști ai Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Ion St.jJ.on,_. vicepreședinte al kCorfsiIiplu! Economic, care, Ja iqvi.ța- ția Prezidiului Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, a făcut o vizită in schimb de experiență in această țară, s-a înapoiat sîmbătă dimineața în

Capitală. La sosire, în Gara de Nord, delegația a fost intîmpinată de tova- rășul Vasile Vlad, șef de secție la C.C. al,P.C.R., de activiști de partid, prbcum’și "de reprezentanți ai ambasadei R.S.F. Iugoslavia la București.(Agerpres)
ȘTIRI SPORTIVEBOX. Campionul european de box la cat. ușoară, francezul Rene Roque, iși va apăra pentru a treia oară centura, punîndu-și astăzi titlul în joc in fața italianului Romano Fanali. Meciul se va desfășura la Villeurbanne. Ultima oară Roque a dispus la puncte de compatriotul său Roger Zami. Mulți dintre specialiști consideră că italianul, cu o alonjă superioară cu 10 cm, are șansa de a-1 deposeda de centură pe Roque.CICLISM. Tradiționala competiție ciclistă internațională „Criteriul orașului Bastia“ a revenit la această e- diție rutierului belgian Eddy Merckx. Învingătorul Tururilor Italiei și Franței a dispus la sprintul final de francezul Aimar.• Numeroși spectatori au urmărit pe velodromul din Gând, „omniul" internațional dotat cu marele premiu al orașului. Proba de viteză rezervată profesioniștilor a fost cîștigată de campionul mondial, australianul Johnson care, în finală, l-a învins pe o- landezul Leovesijn. Cursa de semi- fond cu adițiune de puncte a revenit olandezului PijnenHANDBAL. Selecționata masculină de handbal a Canadei va întreprinde un turneu în Europa. Handbaliștii canadieni vor evolua prima oară în Franța, unde vor rămîne aproape două săptămîni. In continuarea turneului ei vor juca în R. F. a Germaniei și Olanda.BASCHET. în campionatul masculin de baschet al Spaniei conduce Real Madrid. In meciul derbi, Real Madrid a învins cu 90—61 pe Beda- lon. Real are în clasament 20 puncte, fiind urmată de echipa ventud cu 18 puncte.ATLETISM. Un lot de 28 atleți Anglia va urma un stagiu de pregătire între 7 și 12 ianuarie în sala Institutului Național de Sporturi din Pa-

Meserie faină" învață moțul

probe tehnologice cu 44 zile mai înainte de termen) sînt tineri. Mi l-a prezentat pe cel mai nou... voluntar. De ce voluntar ? Viorel Achim, pentru x că despre el este vorba, zipl- bește și ne explică dezinvolt :— Pentru că, deși nu sînt originar- de pe aceste meleaguri, totuși am cerut comisiei de repartizare să mă trimită la Cîmpeni, unde mă simt în putere să pun in valoare cunoștințele dobîndite la institut.Inginerul Dumitru Gheor- ghioiu, șeful producției, și tehnicianul Ion Văduva,

șeful fabricii de mobilă, ne-au vorbit despre seriozitatea cu care muncitorii moți deprind „tainele" mașinilor, despre exigența pe care de la bun început se străduiesc s-o imprime față de calitatea produselor. Din anul viitor unitatea are și plan de export, urmînd să asimileze în fabricație noi sortimente.Așadar, o vizită la Cîm- peni înseamnă azi o fereastră deschisă spre viitor. Vasile Cimpean, primarul tinerei urbe (deocamdată numără circa 7 300 locuitori) ne-a vorbit despre preocupările prezente și despre planurile gospodarilor orașului, despre dorința lor de a-1 face cit mai fru-*

mos, în concordanță cu noile ritmuri economice din „țara de piatră". S-au construit 116 apartamente noi, cărora în următorii ani li se vor adăuga altele. De a- semenea, s-au mai dat în funcțiune diverse noi unități, printre care și un complex meșteșugăresc cu mai multe secții, un liceu cu 16 săli de clasă ; iar pînă la sfirșitul anului se va inaugura și o autobază modernă. în curind, orașul va fi dotat cu un spital nou. în proiecte sînt cuprinse și o serie de noi obiective so- cial-eulturale, precum și extinderea considerabilă a lucrărilor de pavare, asfal-

tare și alimentare cu apă potabilă.Am încercat să ne imaginăm cum va arăta chipul orașului Cîmpeni peste cîți- va ani. purtîndu-ne panoramic privirile de pe geana de poiană numită Pădurea Poduri, de unde, cu un veac și mai bine în urmă, au scrutat împreună zările și viitorul națiunii noastre Nicolae Bălcescu și Avram Iancu. Care va fi înfățișarea orașului nu-i întrevăzut... Ea va etapa de adînci și transformări pe străbate întregul Alba, alături de țara toată, in mersul ei ascendent pe drumul jalonat de mărețul program al partidului.

HOTĂRlȚI SĂ ÎNVINGEM!"
TUYET THANG — „Hotărlți să învingem 1". Am întîlnit această inscripție, marcată cu litere albe, imense, pe una din colinele ce străjuiesc podul-erou Ham Rong. în ciuda celor peste două sute de atacuri aeriene întreprinse de avioanele lui „U.S. Air Force" asupra sa, podul a asigurat neîntrerupt necesitățile de transport în anii grei ai războiului împotriva agresiunii imperialiste. Pentru a-și atinge țelul — distrugerea podului — inamicul efectuase a- supra obiectivului bombardamente de o asemenea intensitate, îneît înălțimea uneia din colinele învecinate a fost retezată cu o treime. Podul și a- părătorii săi au rămas insă neclintiți.Pentru cine vizitează astăzi Ham Rongul, cuvintele „Tuyet thang" cuprind valențe noi. Sub zodia lor, alături de membrii formației de apărare antiaeriană, întotdeauna la post, gata de a da prompt riposta cuvenită a- gresorului, își desfășoară azi munca, nu mai puțin eroică, oamenii ce reconstruiesc și construiesc rosturile vieții aici, într-unul din cele mai greu încercate ținuturi ale Republicii Democrate Vietnam. Printre carcasele potopite de rugină ale avioanelor dușmane doborite se desfășoară o însuflețită activitate constructivă. Oamenii au renivelat orezăriile devastate de craterele bombelor, refă- cînd totodată și armătura canalelor de irigații. Șoseaua a fost reparată și modernizată pe lungi tronsoane, iar podul-erou, consolidat, asigure în condiții optime tul pe șoseaua națională nr. namului.Ham Rongul este doar nenumăratele exemple care, adunate laolaltă, atestă osmoza exemplară a virtuților de luptă și de muncă ale poporului vietnamez în aceste momente de încercare ale istoriei sale.Martorul realităților vietnameze înregistrează în permanență detalii semnificative pentru efortul conjugat în muncă și în luptă, în Nordul și în Sudul țării. A intrat în tradiție, de pildă, ca în cinstea victoriilor obținute de forțele patriotice în Sud, întreprinderile industriale din R.D. Vietnam să declanșeze campanii de

continuă să transpor- 1 a Viet-unul din

emulație In muncă, denumite după locul bătăliilor cîștigate la Sud de paralela 17. La sate, ogoarele pe care se obțin zece tone de orez la hectar pe an poartă numele de „cîmpuri Nguyen Van Be“, în onoarea unui ti- năr sud-vietnamez căzut eroic în luptă.în R.D. Vietnam, anul 1970 a cunoscut în toate domeniile vieții o atmosferă de muncă constructivă, creatoare, al cărei bilanț se face în a- ceste zile. Obiectivele centrale ale amplei mișcări de întrecere socialistă le constituie îndeplinirea în cît mai bune condiții a planului de stat, asigurarea în continuare a progresului societății vietnameze, întărirea mai departe a economiei țării și a capacității sale de apărare. Cu cîtva timp în urmă, acordîndu-ne un interviu, premierul Fam Van Dong sintetiza astfel sarcinile momentului : „Populația R.D. Vietnam este angajată în restaurarea și dezvoltarea e- conomiei și culturii, in impulsionarea construirii socialismului, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale poporului și pentru punerea în valoare a rolului foarte important al R.D. Vietnam în lupta împotriva a- gresiunii americane și în edificarea unul Vietnam pașnic, independent, democratic și prosper".Un tablou de largă cuprindere al preocupărilor actuale ale poporului vietnamez, care consemnează în mod viu, expresiv marile succese ale țârii în muncă și în luptă, l-a realizat, în ultimele luni ale acestui an, expoziția „R.D. Vietnam — 25 de ani de luptă și reconstrucție". Expoziția ilustrează drumul eroic al revoluției vietnameze, momentele de seamă ale luptei anticolonialiste și ale respingerii a- gresiunii imperialiste, făcînd în același timp bilanțul realizărilor obținute de R.D. Vietnam, în ciuda condițiilor grele, în construirea societății noi, socialiste. In ansamblu, ca și prin fiecare detaliu al său, expoziția învederează în mod pregnant că inscripția „Tuyet thang“ reprezintă expresia voinței și încrederii în viitor a fiecărui cetățean al Vietnamului.
Corneliu VLAD

ni Mi!R1“ Im afranktanLU „IVI ‘H)l IN ArUANIulAN

SI PAKISTAN

ris. Printre selecționabili se află fostul campion olimpic la săritura în lungime Lynn Davls, precum și David Travis. Ann Wilsson Walls. Atleții vor fi însoțiți trenori.FOTBAL. Echipa bulgară Cerveno Zname-Sofia, care se află în turneu în Spania, a jucat la Barcelona cu echipa locală F. C. Barcelona. Fotbaliștii bulgari au obținut victoria cu scorul de 4—1 (1—0). Jocul a fost urmărit de peste 40 000 de spectatori.

și Moira de 6 an-Ț.S.K.A.

La agenția economică română din Praga a avut loc recent o întîlnire în cadrul căreia reprezentanții a două expediții științifice cehoslovace, în Afganistan și Pakistan, inginerii Z. Filla și J. Stetina, au prezentat amănunte deșpre performanțele tehnice realizate de autoturismele de teren romanești „M 461“ folosite de el in unele expediții în perioada iunie-octombrie 1970.Cei doi ingineri au făcut a- precieri elogioase la'adresa cali- tățJlor tehnice ale acestor mașini, care au pornit în aceste expediții fără a necesita în prealabil o pregătire specială. A fost parcurs un traseu de circa 25 000 km, aproape o treime din acesta efectuîndu-se în condiții de teren și de climă extrem de dificile. Aproape 3 000 km s-au parcurs prin locuri nestrăbătute anterior de vreo mașină. S-au parcurs zone întinse cu o temperatură de plus 50 grade Celsius, mari porțiuni cu nisip excesiv și cu vîn- turi uscate. S-au atins altitudini de pină la 3 800 m., s-au traversat albii de riuri, fără poduri, cu apa de pînă la un metru adîn- cime, s-au escaladat vîrfuri de munți cu pante foarte abrupte.

în pofida acestor condiții neobișnuit de grele, nici unul din cele două autoturisme „M 461“ nu a Înregistrat vreo defecțiune. Ele s-au comportat excelent — au arătat, cei doi ingineri — fără a necesita reglaje suplimentare.La încheierea expedițiilor, , cele dduă autoturisme românești, a«> foșt șuniue unei • •• t»ie- fevizii, după care au reintrat în exploatare normală. Unul din ele, condus de tehnicianul român Ion Irimia, a participat la dificilul autocros de la Pardubice, unde a obținut premiul al doilea, clasîndu-se înaintea multor mașini de teren aparți- nînd unor firme renumite, și special pregătite pentru preten- ale autocrosului. elogioase făcute reprezintă un de calitate pe tînăra noastră
țioasele probeAprecierile de exploratori nou certificat care îl capătă _______ ________industrie de automobile, reflectă creșterea prestigiului pe care l-au cîștigat în lume prin produsele lor constructorii de autoturisme de teren din Cîm- pulung Muscel.Praga, 26.

Eugen IONESCU

ȘAH. Cu o rundă înaintea încheie- I l rii campionatului unional masculin I ’ de șah de la Riga, în fruntea clasamentului se află Viktor Korcinoi cu15.5 puncte, care este virtual cîștigă- . . tor al titlului. în penultima rundă, I l Korcinoi l-a învins în 64 de mutări ->o I ’ Balasov. Tukmakov, cu 14 puncte, află pe locul doi, urmat de Stein,13.5 puncte.HALTERE. în „Cupa U.R.S.S."
pe se cu

*i---------------- „—r_ ------------ la | j haltere, la cat. semigrea primul loc a I l revenit sportivului Alexandr Kigaev, I cate a realizat la cele trei stiluri I ) 527,500 kg. Categoria grea a fost dominată de Valeri Jakubovski cu 545 kg.TENIS. După cum s-a mai anunțat, la sfîrșitul acestei luni se vor I J desfășura în orașul australian Perth I ) întrecerile cupei federației internațio- I i nale de tenis pentru echipele femi- I * nine. Principală favorită pornește I ț echipa Angliei, care are în comp o- I i nență pe Ann Jones, Virgina Wade | * și Winnie Shaw. Selecționata australiană, care a cîștigat pină acum de 5 ori acest trofeu, este formată numai din junioare. La competiție participă 12 echipe.
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Folii de polietilenă

Cunoscută nu numai în țară, ci și peste hotare, pentru produsele sale de înaltă calitate, Uzina de prelucrare a maselor plastice din Iași realizează, printre altele, folii de polietilenă de înaltă presiune, care prezintă o mare rezistență față de agenții chimici și atmosferici. Foliile de polietilenă au multiple întrebuințări, fiind tot mai solicitate pentru ambalaje în întreprinderile industriilor chimice, alimentare, textile. De asemenea, foliile de polietilenă se utilizează cu succes pentru protejarea răsadurilor. Tot la uzina ieșeană se produc și folii de po- ligrafvinil pentru industria poligrafică, de papetărie și ma- rochinărie.

• DE PRETUTINDENI •
Milenara eclipsă Pompieri pe motocicleteCea mai veche relatare despre o eclipsă de soare se referă la cea care s-a produs la 3 mai 1375 î.e.n.Cu prilejul săpăturilor întreprinse la Ugarit, capitala unui regat antic cu același nume, situat pe coasta actualei Republici Siria, au fost scoase la lumină mai multe tăblițe de lut cu inscripții, care conțin mărturii despre istoria străveche a regiunilor de pe coasta estică a Mării Mediterane. Una din aceste tăblițe, descifrată nu de mult, vorbește despre un fenomen astronomic care s-a produs în luna Hiyar. în urma cercetărilor întreprinse s-a ajuns la concluzia că textele de pe tăblițe se referă la perioada 1450—1200 î.e.n., că luna Hiyar corespunde lunilor aprilie-mai și că fenomenul consemnat este o eclipsă de soare. Ca urmare a unei analize complexe efectuate cu mașini electronice de calcul, specialiștii au emis ipoteza că textul se poate referi numai la e- clipsa solară produsă la 3 mai 1375 î.e.n. la ora 6 dimineața și care în partea nordică a regatului Ugarit a fost totală.

Traficul intens din marile metropole a făcut ca 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, mijlocul cel mai rapid pentru o primă intervenție s-a dovedit a fi... o motocicletă special amenajată cu extinctoare și trusă de prim ajutor.
Navă antipoluantă

Ca într-un hotel de lux

în lupta împotriva consumului excesiv de alcool, poliția vest- berlinpză a adoptat o serie de măsuri, menite să dea de „gîn- dit" celor aproximativ 8 000 de cheflii înregistrați, in medie, anual în acest oraș. Dacă pînă acum, cei ce-și limpezeau capul după un chef zdravăn într-o celulă a arestului poliției trebuiau să plătească pentru o noapte 7,50 de mărci, de acum înainte costul pentru un „pat" a fost majorat la 54 de mărci. S-a scumpit de asemenea și „transportul" cu mașina poliției : de la 7.5 mărci la 14,50 mărci. în concluzie : pentru anumite persoane, o noapte la poliție egalează sau depășește chiar prețul unui hotel de lux.

Un vas care să strîngă toate impuritățile — fie ele solide sau lichide — ce plutesc pe mare, pe riuri sau canale 1 Dezideratul este pe cale de a se transforma în realitate. Invenția a- parține francezului Miquel și a obținut marele premiu al expo- ziției-concurs de invenții franceze de la Paris. Această imensă greblă marină perfecționată este prevăzută cu centrifuge ce separă elementele poluante de apa curată. O invenție a cărei utilitate nu mai trebuie demonstrată.
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viața internaționala

S.U.A. în numeroase orașe americane se desfășoară o vastă acțiune de 
strîngere de semnături în sprijinul cererii de încetare a războiului din 
Vietnam. Tn fotografie : Un centru de strîngere a semnăturilor la New York

BRAZILIA

Noi complicații in tratativele 
dintre guvern și răpitorii 

ambasadorului elvețian

ORIENTUL
Deschiderea Conferinței 
miniștrilor de externe 

din țările islamice

APROPIAT TOKIO

SPANIA ÎN LEGĂTURĂ CU SOARTA 
CELOR 16 PATRIOȚI BASCIMADRID 26 (Agerpres). — Avocații celor 16 patrioți basci judecați de un tribunal militar la Burgos au fost chemați astăzi de autorități pentru a semna documentele procedurale. In unele cercuri din Spania se apreciază că această convocare a avocaților ar putea însemna că în curînd va fi dat publicității verdictul Tribunalului militar. Pe de altă parte, presa spaniolă menționează că pînă luni nu vor putea fi cunoscute sentințele.După cum se știe, procesul intentat

patrioților basci a provocat un val de acțiuni de protest în Spania și în numeroase alte țări. După întreruperea procesului și retragerea completului de judecată, în cele 17 zile de așteptare a sentinței starea de tensiune s-a menținut în întreaga Spanie. In același timp, de pretutindeni au devenit din ce în ce mai insistente cererile ea militanților judecați la Burgos să nu li se aplice pedeapsa capitală.

RIO DE JANEIRO 26 (Agerpres). Trei dintre deținuții politici brazilieni a căror eliberare a fost cerută în schimbul ambasadorului elvețian Giovanni Enrico Bucher au refuzat să părăsească Brazilia — a a- nunțat vineri Ministerul Armatei.Acest refuz confirmă declarația ministrului forțelor terestre ale Braziliei conform căreia numeroși deținuți, înscriși pe lista prezentată de răpitorii ambasadorului elvețian, Giovanni Bucher, pentru a fi trimiși în străinătate se împotrivesc să părăsească țara de teamă să nu-și piardă cetățenia braziliană.Agențiile de presă, care relatează această declarație, sînt de părere că oficialitățile urmăresc astfel să-și decline răspunderea pentru neînde- plinirea condițiilor cerute de răpitori. Deși oficial s-a confirmat că 48 dintre deținuți sînt deja pregătiți pentru a fi trimiși peste graniță, a- ceastă declarație a ministrului forțelor terestre pare să reflecte o revenire asupra hotărîrii de expulzare. în cercurile politice se remarcă o oarecare neliniște în legătură cu posibilitatea ca „dialogul" dintre autorități și răpitori să fie întrerupt în urma noilor obstacole, fapt ce ar a- grava situația diplomatului elvețian.

CARACI 26 (Agerpres). — Printr-o cuvintare rostită de președintele Pakistanului, Yahia Khan, simbătă s-au deschis Ia Caraci lucrările celei de-a 2-a sesiuni a conferinței miniștrilor de externe din țările islamice. La această reuniune, la care participă delegați din 23 de țări, va fi abordată, în special, problema cooperării pe plan economic.

libian privind posibilitățile de dezvoltare a relațiilor economice și culturale între cele două țări, lărgirea cooperării în domeniul industriei petroliere, evoluția situației din Orientul Apropiat. Ziarul algerian „Revolution Africaine" relevă că întîlnirea celor doi șefi de stat va consolida nu numai relațiile bilaterale în toate domeniile,, ci va aduce o contribuție la elucidarea unor probleme ale Orientului Mijlociu.

întreruperea negocierilor japono

americane în problema textilelor

(J.R.S.S

Numeroase întreprinderi 
din Moscova și-au îndeplinit 

planul înainte de termen MOSCOVA 26. — Corespondentul Agerpres, L. Duță, transmite : Colectivele întreprinderilor și organizațiilor industriale din Moscova' și-au îndeplinit zilele acestea planul înainte de termenul stabilit, la principalele produse industriale pe anul 1970. Creșterea producției în întreprinderile industriale moscovite a fost obținută prin ridicarea productivității muncii.Un număr de peste 420 000 de muncitori șl-au îndeplinit sarcinile de producție pe anul acesta încă de la 1 decembrie. Potrivit datelbr preliminare, veniturile obținute peste plan de întreprinderile Moscovei depășesc anul acesta suma de 130 000 000 ruble. Efectul activității celor 260 000 de inovatori și raționalizatori în producție a fost evaluat la aproximativ 140 000 000 ruble.

Bilanțul economiei

CIUDAD DE MEXICO 26 (A- gerpres). — Producția globală a Mexicului a înregistrat în anul care se încheie, în pofida unor presiuni inflaționiste, o creștere de 6 la sută. Potrivit aprecierilor economiștilor mexicani, s-a obținut un ritm satisfăcător de creștere, îndeosebi în industria manufacturieră, a construcțiilor, extracției miniere și la producția de energie electrică. Deși bilanțul general este apreciat pozitiv, o serie de ramuri ale economiei mexicane. au înregistrat un regres. Astfel, producția agricolă a scăzut anul acesta cu 2 la sută, ca urmare a unor recolte mai slabe și reducerii prețurilor la produsele a- gricole pe piața mondială. Balanța de plăți a țării continuă să fie deficitară. Costul vieții a crescut în cursul acestui an cu 3 la sută.

Propunere privind 
crearea unui Institut 

mondial pentru 
problemele populației GENEVA 26 (Agerpres). — O misiune de experți ai O.N.U., prezidată de fostul director general al Biroului Internațional al Muncii, David Morse, a propus crearea unui „Institut mondial pentru problemele populației". Membrii misiunii au prezentat secretarului general al O.N.U., U Thant, un raport cu privire la modul de funcționare a acestui organism de cercetare în domeniul demografic. Potrivit experților, Institutul ar urma să coordoneze activitățile unor organisme specializate ale O.N.U., între care Organizația Mondială a Sănătății, UNESCO, B.I.T. și F.A.O. (Organizația Națiunilor Unite pentru A- limentație și Agricultură).

Vizita președintelui 
Algeriei în Libia

Abba Eban :
Iminentă hotărîre cu privire 
la reluarea „negocierilor 

Jarring"

„ASAHI EVENING NEWS” t „OFICIALITĂȚILE GUVERNAMEN. 
TALE SINT PESIMISTE IN PRIVINȚA REZULTATELOR V11TOA- 

RUNDERE1

Ridicarea stării de urgență 
în Trinidad-TobagoPORT OF SPAIN 26 (Agerpres). — In Trinidad-Tobago a luat sfirșit starea de urgență instituită în urmă cu șapte luni, după o serie de incidente violente și tentative de revoltă in sinul forțelor armate care erau pe punctul de a se solda cu răsturnarea guvernului condus de Eric Williams. Tulburările au fost generate în esență de nemulțumirea maselor față de procentul ridicat al șomajului și controlul străin asupra industriei zahărului — principala ramură a economiei țării. De aceea,

imediat după declararea stării excepționale, primul ministru a anunțat că se va proceda la elaborarea unui program „de reconstrucție națională".Printre acțiunile guvernului în a- ceastă direcție figurează achiziționarea instalațiilor firmei „British Petroleum" și „British Weșt Indian Airways", a hotelului „Hilton" etc. Premierul a anunțat, totodată, intenția guvernului de a prelua 51 la sută din acțiunile Companiei „Caroni" — cel mai important producător de zahăr din țară.

ALGER 26 (Agerpres). — Președintele Algeriei, Houari Boumediene, și-a început sîmbătă vizita oficială în Libia, la invitația președintelui Consiliului Comandamentului Revoluției din Libia, generalul Moamer Gedafi. Presa din cele două țări acordă o importanță deosebită acestei vizite, fiind prima călătorie a unui șef de stat din țările Maghrebului în Libia, după instaurarea în această țară a noului regim. Președintele Algeriei va avea convorbiri cu șeful statului

După cum transmite agenția France Presse, ministrul de externe israe- lian, Abba Eban, a declarat la 25 decembrie că este iminentă adoptarea de către Israel a hotărîrii cu privire la reluarea „negocierilor Jarring". Eban a adăugat că în eventualitatea că guvernul israelian va accepta să participe la aceste negocieri, el va reprezenta personal Israelul împreună cu Joseph Tekoah, ambasadorul israelului la O.N.U.

TOKIO 26. — Corespondentul A- gerpres Florea Țuiu transmite : Cea de-a doua rundă de negocieri japono- americane în problema textilelor și-a întrerupt lucrările. După cum afirma ziarul „Așahi Evening News", „oficialitățile guvernamentale sînt pesimiste în ceea ce privește rezultatele viitoarei runde", care s-ar putea să includă, în afara problemei textilelor, și alte aspecte ale relațiilor japono-americane. Cu toate acestea, formula „întreruperii temporare" a tratativelor este apreciată la Tokio ca un succes, întrucît, așa cum afirma joi ministrul industriei și comerțului exterior, Kiichi Miyazawa, gu-

vernul nipon dorește ca acestea si continue.După cum se știe, partea japoneză nu acceptă cererea americană de a reduce exporturile de textile pe piața S.U.A. Valoarea acestor exporturi sa ridică la circa o jumătate miliard de dolari, iar reducerea solicitată de producătorii americani este apreciată la cîteva zeci de milioane de dolari.Intrucît la 3 ianuarie Congresul american va relua în dezbatere proiectul de lege privind restricțiile la importul de textile, în capitala niponă se exprimă părerea că se impun* găsirea unei soluții, înainte de această dată, pe calea unor negocieri.
Reuniunea Organizației

statelor arabe exportatoare
de petrol

KUWEIT 26 (Agerpres). — In capitala Kuweitului a început simbătă cea de-a 6-a conferință a Organizației statelor arabe exportatoare de petrol (O.A.P.E.C.) consacrată examinării unor proiecte și propuneri de dezvoltare a cooperării interarabe. Acestea prevăd, între altele, crearea unei flote arabe de tancuri petroliere, deschiderea unui mare șantier naval în Golful Persic și realizarea unei instituții financiare arabe. Par- ticipanții vor lua în discuție, de asemenea, bugetul organizației pentru anul viitor.

in Wall Street

Italia. Demonstrație a muncitorilor din construcții în piața Campidoglia din 
Roma pentru reforme sociale și încheierea unor noi contracte de muncă

agențiile de presă transmit
Delegația Uniunii Sindi

catelor pentru eliberarea 
Vietnamului de sud, ranchis;i de Tram Kim Li, membru al C.C. al Uniunii, care se află în vizită în Iugoslavia, a fost primită de Stane Do- lanț, membru al Biroului Executiv al Prezidiului Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia. In cursul convorbirii purtate cu acest prilej au fost abordate probleme de interes comun, informează agenția Taniug. Delegația a fost, de asemenea, primită de Mitia Ribicici, președintele Vecei Executive Federale.

Vizita în Algeria 3 delesa- ției conduse de Anghel Alexe, președintele Consiliului Național pentru educație fizică și sport din Republica Socialistă România s-a încheiat. Timp de patru zile, delegația română

a avut convorbiri cu oficialități geriene și a vizitat o serie lății și baze sportive din Oran. * . ■ de irista-Alger și
La Katmandu au fost sem- nate documentele privind construcția unor instalații pentru transportul e- nergiei electrice și de stații de transformare in Nepal cu sprijinul R. P. Chineze, informează agenția China Nouă. Asistența R. P. Chineze in realizarea obiectivelor amintite este acordată la cererea guvernului nepa- lez.
Șeful delegației R.A.U. la

O.N.U., Mohamed Hassan Zayat, s-a înapoiat la Cairo. El urmează să prezinte un raport președintelui țării, Anwar El Sadat, privind rezultatele convorbirilor avute la New York și Washington.

0 ședință a Consiliului 
Național al Federației Tine
retului Comunist Italian 
(F.G.C.I.), care a discutat stadiul pregătirilor in vederea congresului federației și proiectul de teze pentru congres, a avut loc la Roma. Cu acest prilej, s-a subliniat că „sarcina tinerilor comuniști este aceea de a desfășura o largă dezbatere in masa tineretului italian, care să permită înțelegerea politicii comuniștilor și a caracterului luptei politice și economice ce ,se desfășoară în prezent in Italia". Consiliul Național al F.G.C.I. a aprobat proiectul de teze și a stabilit data Congresului Federației Tineretului Comunist Italian. A- cesta va avea loc la Florența, intre 4 și 7 martie 1971.

spitalului de boli cardiace din Londra, a efectuat pină in prezent șase asemenea operații.

DEMOGRAFIE AFRICANA

FESTIVALUL 
„IARNA RUSEASCĂ"

„Frumoasa din pădurea a- 
dormită" — celebrul balet al 

■ lui Ceaikovski, care ține 
afișul la Moscova de... 71
de ani, a inaugurat vineri seara 
tradiționalul festival de artă 
„Iarna rusească". Actuala ediție a 
acestei manifestări, care atrage 
în capitala sovietică numeroși 
iubitori de frumos din țară și de 
peste hotare, este consacrată in 
întregime baletului.

Mai multe săli moscovite au 
găzduit alte cîteva spectacole, 
printre care „Lacul lebedelor", 
intr-o montare originală, și o 
seară de dansuri prezentate de 
ansamblul „Igor Moiseev".

Criminalitatea organizată își înfiat 
tentaculele tot mai adine in actiiuta- 
tea de afaceri — constată cu amărăciune ziarul american „Christian 
Science Monitor'. Intr-adevăr, de cîțiva ani încoace, în Statele Unite se descoperă noi și noi dovezi care certifică eforturile depuse de Mafia americană (cunoscută și sub numele „Cosa nostra") de a se infiltra în bu- siness-ul legal. Domeniile de predilecție ale gangsterilor mafioți erau, pină nu de mult, jocurile de noroc, camăta, prostituția și stupefiantele. Sumele încasate ilicit de pe urma jocurilor de noroc, pariurilor și Iote riilcr se ridică anual la 50 milioane dolari ; cele de pe urma comerțului cu heroină la 350 milioane dolari ; camăta și alte surse aduc Mafiei încă cel puțin 350 milioane dolari. Dobin- da cerută pentru bani împrumutați a fost între anii 1966—69 de 20 la sută pe săptămînă 1 în ultima vreme însă aceste domenii de „activitate" au început să se îngusteze. în unele state americane, de pildă, s-au introdu» legi care legalizează pariurile ; în întreaga țară a început o largă campanie împotriva traficului de stupefiante etc. Văzîndu-și periclitate cîștigu- rile de pe urma îndeletnicirilor sale „tradiționale", Mafia și-a îndreptat atenția spre domenii noi, cum ar fi

NOTE

Sînt cunoscute, din relatările apărute în presă, evenimentele ce au avut loc în ultima vreme în Polonia, in legătură cu incidentele de la șantierele și uzinele din cîteva orașe de pe litoralul baltic. Au fost, de asemenea, publicate știrile despre Plenara Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, despre alegerea ca prim secretar al C.C. al P.M.U.P. a tovarășului Edward Gierek și celelalte schimbări în conducerea partidului, despre alegerea de către Seim a tovarășului Jozef Cyran- kiewicz ca președinte al Consiliului de Stat și a tovarășului Piotr Jarosze- wicz ca președinte al Consiliului de Miniștri. Plenara C.C. al P.M.U.P. a adoptat hotăriri cu caracter imediat care prevăd îmbunătățirea situației materiale a familiilor cu salarii mici și cu mulți copii, și care au avut cel inai mult de suferit de pe urma majorărilor de prețuri intervenite recent la produsele agro-alimentare, a- sigurarea resurselor financiare pentru înfăptuirea acestei măsuri, îmbunătățirea aprovizionării pieței ; în același sens, s-au adus corective planului de dezvoltare a economiei naționale și bugetului de stat pe anul 1971, cu scopul de a grăbi îmbunătățirea condițiilor de trai ale oamenilor muncii. Conducerea partidului și statului a subliniat că urmează, totodată, să se întreprindă și alte acțuni, de perspectivă, întrucît soluționarea unora din problemele care au provocat nemulțumiri în rîndul cetățenilor cere un timp mai îndelungat.In cuvîntările rostite de tovarășul E. Gierek la posturile de radio și televiziune la ședința Seimului o analiză a dificultăților ivite, a cauzelor lor economice și sociale, preco- nizindu-se calea lichidării lor, in conformitate cu interesele clasei muncitoare și ale tuturor oamenilor muncii, ale dezvoltării continue a construcției societății socialiste. S-a arătat că a- eeste cauze rezidă în dificultăți ale economiei, dar și în concepții nechibzuite aplicate în politica economică, in încălcarea cerinței stricte ca în e- laborarea acestei politici să se pornească și să se țină seama de realități, să fie consultați oamenii muncii intr-un cadru de larg democratism socialist. Relevînd cauzele reale care au provocat nemulțumirea unor colective de oameni ai muncii și au de-

terminat ceea ce oficialitățile și presa poloneză denumesc „criza politică din țară", în cuvîntările conducătorilor de partid și de stat ca și în relatările din ziare s-a arătat că de această stare de lucruri s-au folosit dușmanii socialismului, elementele antisociale și criminale.Referindu-se la căile de rezolvare a situației, tovarășul E. Gierek a spus: „în fata guvernului, în fața noastră a tuturor, stă sarcina stabi-

luționarea acestor importante probleme trebuie să se facă cu participarea oamenilor muncii, creindu-se pentru aceasta condiții politice și organizatorice. respectindu-se în toate sferele vieții normele democrației socialiste. Conducerea partidului și guvernului a relevat că problemele ca- re-i frămîntă pe oamenii muncii vor fi soluționate potrivit posibilităților economiei poloneze, iar dezvoltarea acestor posibilități depinde de buna

ÎN POLONIA
SE RESTABILEȘTE 
RITMUL NORMAL 

AL ACTIVITĂȚII

precum s-a i Și făcut lirii și consolidării acelor legături necesare, a încrederii reciproce care trebuie să ne unească întotdeauna de clasa muncitoare, de toți oamenii muncii, legături fără de care nu este posibilă conducerea intr-un stat socialist". „O lege de fier a politicii noastre economice și a politicii noastre în general — a subliniat, de asemenea, primul secretar al C.C. al P.M.U.P. — trebuie să fie întotdeauna luarea in considerare a realității, consultările largi cu clasa muncitoare și intelectualitatea, respectarea principiilor colegialității și democrației în viața de partid și în acțiunile organelor lui conducătoare". Primul secretar al C.C. al P.M.U.P. a scos în evidență necesitatea unor schimbări și reforme în economie, a reanalizării planurilor de viitor, arătînd că so-

activitate in toate sectoarele vieții sociale. Totodată, în ziua de 22 decembrie s-a anunțat abrogarea hotăririi Consiliului de Miniștri in problema asigurării securității și ordinii publice, care prevedea măsuri speciale de constringere pentru restabilirea ordinii.După cum anunță presa poloneză, schimbările intervenite în conducerea partidului și a statului, măsurile enunțate pe plan economic, politic si social au fost primite cu aprobare de clasa muncitoare, de întregul popor polonez. Știrile sosite în ultimele zile din Polonia relatează că în orașele în care au avut loc incidentele cunoscute, liniștea și ordinea au fost restabilite, s-au tăcut progrese pe linia normalizării situației, colectivele de muncă au reluat lucrul, trecînd

la recuperarea pierderilor materiale însemnate care s-au produs. în multe întreprinderi s-au luat angajamente de a se face totul pentru a se încheia anul cu rezultate cit mai bune în producție. în același timp se desfășoară o intensă activitate politică ; în diferite regiuni ale țării au loc adunări de partid, întruniri și mitinguri, exprimîndu-se hotărîrea de a se munci cu dirzenie pentru îmbunătățirea situației economice, pentru aplicarea măsurilor recente stabilite de noua conducere de partid și de stat.Partidul nostru, comuniștii din România, poporul român își exprimă satisfacția față de revenirea la nor-' mal a situației din Polonia prietenă, în spiritul solidarității și frăției internaționaliste, partidul nostru urează deplin succes Partidului Muncitoresc Unit Polonez in eforturile pentru completa normalizare, pentru dezvoltarea economiei, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale poporului, pentru strîngerea legăturilor partidului și statului cu clasa muncitoare, cu masele largi ale oamenilor muncii, pentru dezvoltarea democrației socialiste, pentru realizarea unor succese tot mai mari pe calea edificării socialismului, a înfloririi Republicii Populare Polone. Dind expresie acestor sentimente, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în telegrama adresată tovarășului Edward Gierek cu prilejul alegerii sale in funcția de prim secretar al C.C. al P.M.U.P. a arătat : „Vă doresc succes deplin în îndeplinirea acestei înalte responsabilități, in activitatea consacrată dezvoltării construcției economice și sociale a țării, ridicării bunăstării materiale și spirituale a poporului, cauzei socialismului, independenței și înfloririi Republicii Populare Polone".între partidele, guvernele și popoarele român și polonez există legături strînse de solidaritate, prietenie și colaborare frățească, consfințite și in Tratatul semnat recent la București. și care deschide perspective noi dezvoltării multilaterale a acestor relații. Partidul nostru, întregul popor român. își exprimă convingerea fermă că prietenia româno-polonă va cunoaște un curs mereu ascendent, spre binele ambelor popoare, al cauzei socialismului și păcii in lume.
Romulus CAPLESCU

Actuala populație a Africii, relevă o statistică întocmită sub egida O.N.U., reprezintă 10 la sută din totalitatea locuitorilor globului. Potrivit estimărilor, peste un deceniu ea va atinge 460 milioane de oameni, înregis- trînd un ritm mediu de de 2,5 la sută anual — ridicat de pe Pămînt.Se știe că, în medie, se nasc 34 de copii la locuitori ; dar există țări africane unde această cifră este de 62. 64 și 70. în același timp insă, Africa are cel mai ridicat procent de mortalitate din lume, vîrsta medie a locuitorilor fiind de 40 de ani
„Piese de schimb" pen

tru organismul omului. Cu noscutul chirurg Donald Ross, care a efectuat trei transplanturi de inimă, a declarat că în prezent nu există vreo justificare pentru continuarea unor asemenea operații. Ross a făcut cunoscut că el folosește o nouă metodă de chirurgie cardiacă care constă în transplantarea de vene de la picioarele pacientului pe inimă pentru a ptelua funcțiile venei bolnave. Deoarece pot fi folosite „piese de schimb" care aparțin pacientului, se elimină probabilitățile de respingere. Chirurgul Donald Ross, consilier al

creștere cel maiîn lume mia de
unei

Ziaristul Regis Debray, eliberat re
cent din închisoare în Bolivia, a so
sit în 
casa 
ruda,
Paris. în fotografie : Regis Debray 

după ieșirea din închisoare

Chile unde este găzduit în 
cunoscutului poet Pablo Ne
viitorul ambasador chilian la

R.A.U.: Măsuri pentru salvarea templelor din PhilaeConferința internațională care a avut loc la Cairo, sub auspiciile U.N.E.S.C.O., a aprobat un fond de 12.5 milioane de dolari destinat salvării templelor din Philae, a căror vechime depășește două milenii. Philae, o mică insulă situată pe Nil, este amenințată de ape datorită lucrărilor care se efectuează in cadrul sistemului hidroenergetic de la Assuan. Pe această insulă, cunoscută și sub denumirea de „Perla Egiptului", se află opt temple, capodopere ale lumii antice. Ele au fost ridicate în cinstea faraonilor, iar mai tîrziu de romani în cinstea zeiței Isis, una dintre divinitățile principale ale religiei vechilor egipteni.

Acțiunea de salvare a comorilor artei antice din insula Philae se va desfășura timp de patru ani. Toate construcțiile aflate aici urmează să fie transportate, bucată eu bucată, pe o insulă apropiată, Agilikia, unde vor fi reconstruite. Operațiunile de demontare și de transportare a acestor monumente vor fi efectuate de o societate italiană în colaborare cu constructorii barajului de la Assuan. Rend Maheu, directorul general al U.N.E.S.C.O., a arătat în discursul rostit la conferința de la Cairo că Philae constituie o importantă moștenire a patrimoniului culturii universale și trebuie depuse toate eforturile pentru a o salva.

finanțele, industria, comerțul cu produse alimentare etc. Comisia de anchetă a statului New York a consta tat că societatea newyorkeză ,.20th Century Industries" este controlată de Mafia care o utilizează și ca paravan pentru a-și camufla alte afaceri mai dubioase. Publicistul Charles Grutzner arată că în momentul de față Mafia încearcă să-și introducă reprezentanți in marile companii petroliere care activează în Alaska. O altă sursă de venituri o constituie transporturile maritime, în special cu nave sub pavilion străin Ministrul justiției al S.U.A., John Mitchell, a dezvăluit că Mafia americană controlează aeroportul internațional Kennedy din New York, unde furturile de mărfuri au devenit un lucru cu- și a dat ca exemplu dispariția importante cantități de antibio- care a fost apoi vindută la bur- negre din Europa occidentală, intermediul legăturilor internaționale ale Mafiei. Organizația mafiotă, afirmă „New York Times", a invadat și Wall Street-ul. In lumea financiară acționează acum gangsteri care știu nu numai, să minuiască perfect revolverul, dar și să manevreze mașinile electronice de calcul. Din noua generație de gangsteri fac parte și absolvenți ai unor universități, ex- perți care s-au lansat in afaceri de bursă fără a recurge la metodele banditești „clasice". Folosindu-se de discreția absolută a băncilor elvețiene, Mafia obișnuiește in ultimul timp să depună în seifurile lor important* sume de bani provenite din jaf, crimă și șantaj. De aici „aurul pătat de singe", scrie ziarul menționat, se reîntoarce în S.U.A. „purificat" și poate fi investit într-o serie de afaceri legale.Penetrația Mafiei în lumea afacerilor a luat o asemenea amploare incit administrația, în cadrul planului general de combatere a criminalității organizate, anunțat de președintele S.U.A., a adoptat o serie de măsuri de intensificare a luptei împotriva gangsterismului „de tip nou". O serie de acțiuni concrete s-au și conturat în acest sens. Ministrul justiției a cerut bursei din New York să pună la dispoziția autorităților federale suma de 250 000 dolari pentru a fi folosiți in lupta împotriva operațiilor Mafiei pe Wall Street. Pe de altă parte, reprezentanții guvernamentali ai S.U.A. și Elveției au ajuns la o înțelegere privind ridicarea vălului secretului asupra unor conturi americane dubioase depuse la băncile helvetice. Lupta nu este însă ușoară, căci Mafia este deosebit de abilă și lucrează cu maximum de discreție.
A. S.
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