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ore, primele zile ale 
anului 1971 au însem
nat pentru siderurgiș- 
tii din cetatea de foc

1N ANUL 1 AL CINCINALULUI

Va progresa considerabil

acționatede

(Continuare în pag. a IlI-a)
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in 
în 

In- 
a-

„Tractorul" din 
Centrul teritorial Timișoara 

următoare vor mai 
calculatoare și Comitetul de

obiectivele actualului cincinal, au

UN PAS HOTĂRÎT ÎNAINTE
PE DRUMUL PROGRESULUI

SOCIALIST AL TĂRII
Chezășia

înfăptuirilor
noastre:

PARTIDUL
trăit lingă o 

mică fabrică metalur
gică și mărturisesc că 
am față de foc, de fla
cără, stimă sacră. Mi 
se pare că omenirea a 
fost născută din foc, 
din niște flăcări pri
mordiale și că fără a- 
ceastă combustie și 
fără apă civilizația nu 
ar putea să existe ni
căieri în univers. Cînd 
primii cosmonaut! au 
pășit pe lună am bă
nuit și continui să bă
nui, nu știu de ce, că 
vor găsi pe această 
planetă — după cum 
se vede pustie — 
încă o flacără mică, 
ceva șovăitor dar viu, 
ideea...

Totdeauna la vremea 
începutului de an nou 
îmi amintesc de gea
murile acelea albastre 
ale micii fabrici meta
lurgice care a dominat 
cu focul și silueta ei 
modestă peisajul copi
lăriei mele, de mirosul 
de fum și pilitură, de 
umbrele magnifice ale 
cazanelor încinse și de 
duduitul vital al gaze
lor arse în pîntecele 
lor. Micuța întreprin
dere scotea sîrmă pen
tru beton armat, acele 
uriașe legături metalice 
de culoarea pămîntului, 
pentru mine, lepădate 
în stive în curtea plină 
de oameni sărmani ce 
Ie aruncau unele peste 
altele în frigul unor 
ierni nemaipomenite. 
La vremea fiecărui în
ceput de an nu pot să 
nu-mi amintesc uriașe
le flăcări ale micii fă- 
bricuțe cu nume ciu
dat : Saturn, dar nu a- 
tit de ciudat pentru 
că-mi evoc pe minu
nății oameni care fă
cuseră într-o vreme 
grevă și se împotrivi
seră patronilor. Era tot 
iarna, o iarnă cumpli
tă fără piine și vin pe 
masă, cu strigăte de 
foame ale copiilor 
prin odăile mucede.

Istoria a înghițit tot 
acest trecut la care 
nu-ți poate face nici o 
plăcere să te gindeștl. 
Oamenii nu mai

mănă. Muncitorii de 
altă dată cu fețele lor 
îndurerate de mucenici, 
cu sufertașele lor goa
le . clănțănind diminea
ța sub ger au‘‘ rămas 
numai in romanele 
mele, unelp nescrise 

■încă. Nu mai aud dez
nădejdea sirenelor și 
pașii uriași ai jandar
milor pe caldarîmul u- 
cigaș. Au rămas depar
te, în memorie, gloan
țele lor trase în cei de 
la Ateliere. Orașul în
suși și-a schimbat 
identitatea, are alt con
tur și alt aer. încep să 
mă redescopăr altul în- 
tr-o lume industrială 
pe care nu o bănuiam,

însemnări de

Eugen BARBU
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Am 

uzină 
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nu aveam cum 
bănui pe atunci, 
mers la vechea 
de locomotive și 
găsit altceva acolo. în
săși munca a căpătat 
altă esență, s-a subti
lizat. Trec iar pe lingă 
cazane și văd alte flă
cări și-mai mari și mai 
neostenite. Sînt tot 
niște muncitori care au 
grijă de tot ce se în- 
timplă în fața ochilor 
mei uimiți, dar ce pro
porții ! Mă aflu în 
fata unui veac din vii
tor și numai lectura 
cifrelor anuale îmi 
dă imaginea exactă 
a ceea ce trăiesc cu 
adevărat. Fac raiduri 
nocturne In unități in
dustriale și mă simt 
nu 
nat
altora cele văzute me
reu cu aceeași uimire 
în fața muncii 
nești.
mei, 
care 
lațiul 
lume 
da oțel, 
constructori

odată îndem- 
să comunic și

ome-
Sînt semenii 

frații mei 
ridicat Ga- 

aștem 
imens covor 
sînt harnicii

au 
Și 

un

cei

în

a Reșiței primele suc
cese în muncă. Cea 
dinții șarjă obținută in 
acest an a prilejuit 
consemnarea unui fapt 
ce a devenit cotidian 
aici — depășirea pla
nului. Iată cîteva cifre 
care Ilustrează această
nouă dimensiune a 
muncii : la 3 ianuarie, 
producția realizată 
peste plan în principa
lele secții ale combi
natului era de 181 tone 
de oțel, 442 tone de 
fontă și 335 tone de 
laminate.

— întreaga cantitate 
de oțel obținută pînă
acum — ne-a spus 
ing. Ion Jianu, adjunct 
al șefului secției oțe- 
Iărie — este de cea 
mai bună calitate. în 
aceste trei zile care au 
trecut din noul an nu 
8-a înregistrat nici o 
pierdere de producție, 
nici o absență de la 
lucru, nici o avarie. 
Este o primă dovadă 
că toți oamenii sînt 
hotărițl să realizeze și 
să depășească sarcinile 
sporite ce le revin în 
1971. Printre cei care 
au făcut ca noul an să

Cum participă colectivul 
dumneavoastră la efortul
constructiv al poporului?

debuteze cu succes se 
numără Florea Bălan, 
topitor-șef Ia cuDtorul 
nr 4. Traian Danșe, 
maistru de schimb la 
oțelărie, Ion Lepa. 
maistru la linia rever
sibilă de laminoare și 
Marin Dinu, maistru 
de schimb la linia de 
tablă.

șovului, acești băieți 
minunați care trimit 
pe piața mondială ca
mioane de mare to
naj, sînt niște foști, 
țărani' muncitori de' 
la șantierele navale • 
care lasă la apă vase 
de mii de tone, va
poare de marfă ce a- 
duc de departe și duc 
departe produsele . in
dustriale ale lumii... 
Ce minunat lucru să 
construiești. Am văzut 
anul care a trecut cum 
s-au născut primele 
scintei electrice din 
grandioasa lucrare de 
la Porțile de Fier, am 
fost pe podul acela de 
beton care leagă cele 
două maluri ale Dună
rii, uriașă mărturie a 
capacității noastre de 
a construi, am văzut a- 
vioane românești alcă
tuite cu migală și cu 
talent și am aplaudat 
60 de ani de la imagi
narea primului reactor 
din lume semnat cu 
nume românesc. Șose
le, autostrăzi, orașe 
noi, cartiere noi, școli 
noi și asta într-un timo 
cînd însăși natura ni 
s-a împotrivit cu o în
verșunare teribilă...

Să ne aducem amin
te de anul care a tre
cut cu toate ale lui ! 
Vom fi mîndri de pu
terea noastră de mun
că, de curajul nostru 
de a ne împotrivi uci- 
gașelor ploi și ucigase- 
lor riuri revărsate, 
neva ne-a furat 
hambare și ne-a 
vastat cîmpurile, 
fost o ciipă mai săraci, 
dar asta nu ne-a 
frint. Orașele sînt 
mai frumoase și 
temeinice și mal mîn- 
dre. Satele, asemenea.

Ne aflăm în fața u- 
nui nou cincinal, cu 
sarcinile lui deosebit 
de mari, cu obligațiile 
lui ce nu erau posibile 
nici măcar cu un de
ceniu în urmă 
baza industrială a 
era încă modestă.

(Continuare 
în pag. a U-a)
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Din planuri, proiecte, anticipări, noul cincinal a intrat în etapa materializării. A devenit programul 
muncii efective, care angajează rle la început, din primul său an, energia și capacitatea creatoare a harnicu
lui nostru popor pe calea ascensiunii viguroase a țării. La ora cînd apar aceste rînduri, muncim și trăim in 
perimetrul dinamic al cincinalului elaborat de cel de-al X-lea Congres al partidului, îmbogățit și aprofundat 
prin amplul program cuprins în expunerea tovarășului Nicolae Ccaușescu la ședința Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.K. și a guvernului din noiembrie 1979. La ora cînd văd lumina tiparului, multe din aceste ginduri 
și. proiecte, subsumate unicei năzuințe de a înfăptui responsabil și exigent 
început să aibă propria istorie, să devină faptă..

0 calitate superioară 
muncii noastre

Ceea ce va caracteriza pregnant 
munca pe care o va desfășura in a- 
cest nou an colectivul Combinatului 
siderurgic de. la Galați este creșterea 
exigențelor privind latura calitativă 
a activității sale. în totalul sporului 
de producție pe care va trebui să-I 
realizeze combinatul în 1971, princi
pala pondere o dețin tocmai produ
sele de înaltă calitate. Va trebui să 
realizăm noi mărci de oțeluri și de 
tablă atît pentru industria noastră 
constructoare de mașini, cît și pentru 
export. în general, vom merge pe 
linia valorificării superioare a metalu
lui, scopul fiind acela de a ne 
aduce o contribuție cit mai substan
țială la reducerea importurilor de o- 
țelu.ri și table speciale. Prin intrarea 
in funcțiune a laminorului de benzi 
laminate la cald, vom face pași se
rioși înainte pe linia diversificării 
producției, prin mărirea numărului 
tipo-dimensiunilor de tablă.

Firește, in realizarea acestor obiec
tive calitativ noi, un rol însemnat îl 
va avea oonstituirea centrului de cer
cetări metalurgice și proiectare. în 
cadrul centralei, noastre industriale, 
scopul fiind întărirea activității pro
prii de cercetare și proiectare, strîns 
legată de munca productivă. Volumul 
producției, exigențele privind calita
tea produselor, gradul înalt de 
tare cu 
natului 
pun, de 
mizării 
baza utilizării
Iar pentru că tehnica modernă cere 
oameni cu o înaltă calificare, ne pro
punem să asigurăm nivelul corespun
zător de pregătire a lor. în care scop 
am organizat un centru propriu de 
perfecționare a cadrelor. In primul 
rind pentru cadrele medii, dar și 
pentru cele cu pregătire superioară.

Deci exigențelor calitative ale pro
ducției le vom răspunde printr-o co
respunzătoare calificare profesională.

Ing. Ion POTOCEANU 
directorul general al Centralei 
siderurgice din Galați

sistemul național 
de informație

riale, precum și acțiuni mai vigu
roase, la scara întregii economii na
ționale, în vederea realizării automa
tizării calculelor de plan, a unor ex
perimente de simulări previzionale 
(la C.S.P.).

Precum se vede, perspectivele sînt 
mobilizatoare și presupun pentru toți 
specialiștii din acest domeniu un salt 
calitativ — justificat prin obiectivele 
grandioase ale planului cincinal, prin 
însemnătatea, dar și noutatea acțiu
nii de introducere a sistemului in- 
formațional-decizional.

Acad. Nicolae TEODORESCU

do- 
tehnica modernă a combi- 
siderurgic de la Galati im- 
asemenea, extinderea opti- 
proceselor tehnologice pe 

mașinilor de calcul.

De la intiiul an al cincinalului 
teptăm realizarea primilor pași 
direcția organizării și punerii 
funcțiune a sistemului național 
formațional-decizional. Practic, 
ceasta Înseamnă că, rind pe rind, se 
vor crea noi centre teritoriale 
calcul — la Pitești și Iași, de pildă — 
pe lingă cele existente la Cluj, Bra
șov și Timișoara. Acestea se vor ală
tura unităților dotate cu calculatoare 
de la Ministerul Transporturilor, 
Universitatea-București, Centrul de 
calcul economic și cibernetică econo
mică, Centrul de perfecționare a pre
gătirii cadrelor de conducere din în
treprinderi. uzina 
Brașov, 
etc. în lunile 
primj
Stat al Planificării, Centrul teritorial 
Cluj. Ministerul Petrolului. Minis
terul Energiei Electrice și Ministerul 
Construcțiilor Industriale. Consiliul 
popular al municipiului București etc.

Desigur, problema introducerii și 
organizării sistemului informațional 
național nu se reduce numaj la dota
rea cu echipamentul de profil. Pri
mul an al actualului cincinal relevă 
sarcina esențială a organizării cît mai 
judicioase a pregătirii cadrelor medii 
și superioare din domeniile informa
ticii. planificării, organizării adminis
trației și conducerii întreprinderilor. 
Prioritatea pe care o implică reali
zarea sistemului național informațio
nal decizional in țara noastră ne face 
să plasăm printre obiectivele ce tre
buie atacate chiar din anul 1971 și 
aspectele aplicative, legate de perfec
ționarea aprovizionării tehnico-mate-

Pîrghiile eficacității 
economice — mai bine

în acest an, mai mult decît oricînd. 
un accent deosebit se pune pe crește
rea eficienței întregii activități econo
mice. Această sarcină, clar și ferm 
stabilită de conducerea partidului, im
pune o exigență sporită față de mun
ca tuturor, o activitate complexă în 
toate ramurile economiei naționale. 
De primă importanță este preocupa
rea susținută pentru a accelera ciclul 
productiv. Aceasta înseamnă. înainte 
de toate, lichidarea imobilizărilor de 
fonduri, sub orice formă s-ar mani
festa ele, depistarea posibilităților 
ca resursele materiale ale economiei 
să-și găsească : fructificarea cu rezul
tate maxime. în acest an. stocurile 
supranormative, refuzurile trebuie să 
dispară din bilanțurile tuturor unită
ților economice. Concomitent, o aten
ție deosebită e necesar să se acorde 
măsurilor de reducere a cheltuielilor 
de producție și de circulație, de eli
minare a cheltuielilor neeconomicoase. 
Nu putem nici un moment să uităm 
că de nivelul, rentabilității producției, 
de realizarea la timp și în volumul

Alexandru OPREA 
vicepreședinte 
al Băncii Naționale

Reșija, cetatea ojelului, la ora unor noi dimensiuni arhitectonica

CRAIOVA. Mun 
citării, inginerii și teh
nicienii întreprinderii 
de electricitate centra
le Craiova au sărbă
torit revelionul fie la 
tablourile de comandă, 
fie consemnați acasă 
între două schimburi. 
Deși consumul de e- 
nergie a fost scăzut ca 
urmare a „golului de 
serviciu", cum spun e- 
nergeticienii. agregate
le I.E.C. Craiova au 
stat „la cald" pentru 
orice eventualitate. în 
zilele de 1. 2 și 3 ia
nuarie, întreprinderea 
craioveană a livrat

sistemului energetic 
național 30 milioane 
kWh iar Combinatului 
chimic din Craiova și 
serelor întreprinderii 
agricole de stat din 
Ișalnița — peste 15 000 
de gigacalorii.

în anul 1970 I.E.C. 
Craiova a produs pes
te 5 miliarde kWn, o 
cantitate de energie 
electrică ce depășește 
de peste 10 ori energia 
produsă în 1965, pri
mul an de funcționare 
a întreprinderii. în a- 
nul care a început e- 
nergeticienii craioveni 
sînt hotărîți să obțină 
rezultate și mai bune, 
și anume, prin buna 
îngrijire și exploatare 
a agregatelor.

BAIA MARE. In 
secțiile topire, acid 
sulfuric, pămînt deco
lorant, chimiștii și 
metalurgiștii de la U- 
zinele metalurgice de 
metale neferoase din 
Baia Mare au înscris 
pe grafice primele lor 
succese din noul an. 
L-am întîlnit la sec
ția topire pe maistrul 
principal loan Ilieș. 
Ieșea din al doilea 
schimb de muncă din 
1971.

— Sint bucuros că 
împreună cu oamenii 
din schimbul meu am 
semnat actul de naște
re al primelor tone de 
produse din noul an.

Din primele ore de 
muncă ale noului an 
Instalațiile și utilajele 
din secțiile amintite 
au funcționat la para
metri normali. S-a 
pornit „cu dreptul" la 
toate locurile de mun
că. Peste tot., realiză
rile sînt la nivelul sar
cinilor de plan. La cu
pru de convertizor și 
acid sulfuric s-au în
registrat. și depășiri de 
producție de 4—7 la 
sută față de planul a- 
restor zile

echipa prim-topitoru- 
lui Vasile Georgescu a 
deschis drum șuvoiu
lui de oțel hunedo- 
rean din noul an. Rind 
pe rind. la intervale 
de minute riul de foc 
și-a primit afluenții de 
la celelalte cuptoare, 
cite 400 tone pe șarjă. 
Ora 0,10 — șarjă de 
mare tonaj la cuptorul 
8. deservit de echipa 
prim-topitorului Vasile 
Nuțu : ora 0,15 — șar
jă la cuptorul nr. 1 
dată de oțelarii lui 
Teodor Karamalis și. 
așa. mai departe la 
toate cuptoarele noii 
otelării ale oțelăriei 
nr. 1 sau la cuptoarele 
electrice. Efortul oțe- 
larilor în prima zi de 
activitate din noul an 
s-a materializat în 205 
tone otel peste sarci
nile de plan.

Aflați la datorie și In 
celelalte puncte cheie 
ale combinatului — la 
furnale și laminoare, 
la cocserie sau aglo- 
meratoare — siderur- 
giștii hunedoreni au 
realizat în plus însem
nate cantități de mi
nereu aglomerat, cocs 
metalurgic, fontă, otel 
si laminate.

HUNEDOARA. 
..Prima cupă cu... o- 
țelul lui '71 a fost um
plută exact la ora zero 
de oțelarii din schim
bul inginerului Vasile 
Abrudean. aflați Ia da
torie in noaptea reve
lionului : la cuptorul 
nr. 4 al noii otelării

CONSTANȚA. 
portul maritim Cons
tanta s-a lucrat în 
schimburi normale 
încă din prima zi a 
noului an la încărca- 
rea-descărcarea nave
lor. în prezent, aici se 
află sub operațiuni 40 
nave românești și stră
ine. Docherii, macara
giii și ceilalți munci
tori portuari au ma
nipulat în ziua de 1 ia
nuarie 18 595 tone de 
mărfuri diferite. în a- 
ceastă zi s-au încheiat 
operațiunile de încăr
care a navelor româ
nești „Roman" și „Ca
ransebeș". care sîmbă- 
tă au ridicat ancora, 
plecînd cu mărfuri ge
nerale spre porturile 
cipriote în prima cursă 
din noul an. Pe mări 
si oceane cît și în di
ferite porturi ale lu
mii se află în prezent 
29 de cargouri, mine
raliere și petroliere 
românești — mai mult 
de jumătate din dota
rea actuală a flotei 
noastre maritime co
merciale.

• HOCHEI PE GHEAȚĂ - Campionatele europene ale 
juniorilor © Actualitatea fotbalistică ® Baze spor* 
tive noi la Miercurea Ciuc și Timișoara © Spicuiri 
din calendarul internațional 1971 al sportivilor 
noștri

ALTE ȘTIRI SPORTIVE în pag. a Ill-a

Excelenței Sale
Generalul NE WIN

Președintele Consiliului Revoluționar al Uniunii Birmane
RANGOON

In numele Consiliului de Stat, al guvernului și al poporului român, 
am deosebita plăcere să adresez Excelenței Voastre sincere felicitări, îm
preună cu cele mai bune urări de progres poporului birman, cu prilejul 
zilei naționale a Uniunii Birmane.

NICOLAE CEAUȘESCU 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Maiestății Sale Imperiale
MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR

Șahtnșahul Iranului
TEHERAN

Aflind de gravul accident de cale ferată ce s-a produs în localitatea 
Aghda din districtul Ardakan, în numele Consiliului de Stat, al poporului 
român și al meu personal exprim Maiestății Voastre, poporului iranian și 
familiilor victimelor accidentului, sentimentele noastre de profundă com
pasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Românit
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TEATRUL „MATEI M1LL0 Premiere
cinematografice

gorjene DÎMBOVIȚA• Ursul fi păpușa — producție 
franceză In regia lui Michel Deville. 
O amuzantă poveste de dragoste, a- 
vind ca protagoniști pe Brigitte Bar
dot și Jean-Pierre Cassel.

Red. Cum apreciați prezența 
unităților pe traseele și in loca
litățile turistice 7

actualitatea culturală
LA UN PĂTRAR DE VEAC

I .

Săptămîna 
culturii
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Est® un privilegiu 
potențial pentru o in
stituție de artă, ca zi 
de zi să-și păstreze a- 
ceeași „încăpățînată" 
și nobilă tinerețe, din
colo de numărul ani
lor ce se scurg. Mă 
uit la unii colegi de ai 
mei din teatrul timi
șorean „Matei Millo" 
care se găsesc aici din 
1945, de la înființarea 
instituției, și nu reu
șesc să deslușesc cine 
a Întinerit pe cine ? 
Neîndoios că și unui 
teatru i se poate apli
ca formula : are vîrsta 
arterelor sale. Arterele 
unui teatru sînt spec
tacolele și drumul lor 
spre public. Puține 
accidente de circulație 
și de „marcă a fabri
cii" cunosc să fi avut 
teatrul al cărui destin 
— într-un fel — 15
•ni din cei 25 de ani 
mi-a substituit și pro
priul meu destin de 
viață șl artă.

Dacă cineva m-ar 
întreba despre specifi
citatea teatrului „Ma
tei Millo" în concertul 
celorlalte teatre ro
mânești, nu fără o oa
recare mîndrie m-aș 
grăbi să răspund :

N-a uitat teatrul a- 
cesta niciodată că este 
creația puterii popu
lare, a Partidului Co
munist Român 1 N-a 
uitat pentru că mai 
bine din jumătatea 
marelui număr de pre
miere prezentate, sînt 
creații ale dramatur-

giel românești și pu
blicul a Înțeles același 
lucru pentru că și din 
rîndurile lui majorita
tea a vizionat aceeași 
piesă originală.

N-a uitat teatrul a- 
cesta niciodată că se 
găsește într-un oraș 
cu multe mii de stu- 
denți, zeci de mii de 
elevi și cadrele profe
sorale corespunzătoare, 
cu toții avizi de cul
tură, cărora le-a asi
gurat un repertoriu 
de valoare, de la Eu- 
ripide și Eschil, pînă 
la Shakespeare, Cara- 
giale și Cehov, A. Mil
ler, Dtirrenmatt și E. 
Ionescu.

Respectul pentru ma
rile valori tradiționale 
s-a împletit consecvent 
și echilibrat cu credi
tul cel mai sincer a- 
cordat experiențelor și 
inovațiilor. Crearea ce
lui dintîi Studio expe
rimental din țară la 
Timișoara, sesiuni a- 
nuale de comunicări 
științifice, pot fi cîteva 
din dovezi.

Caracteristica cea 
mai distinctivă a tea
trului timișorean ni 
se pare a fi însă con
secvența valorilor sale 
— atîtea cîte sînt ; aș 
îndrăzni să o numesc 
consecvența valorică 
națională a unul tea
tru de provincie ! Prin 
spectacolele sale cele 
mai bune (și n-a fost 
stagiune ca să fie lip
sită de unul sau de 
mai multe spectacole

de această calitate) 
teatrul „Matei Millo" 
și-a păstrat convinge
rea prezenței sale în 
cel mai exigent con
cert național al vieții 
teatrale românești.

Coloana aceasta de 
25 de ani de efort 
creator se adaugă în 
acest an celeilalte, de 
trei ori mai înaltă, cu 
care împreună fac vea
cul teatrului românesc 
timișorean început în 
1870, într-o săliță din 
cartierul Fabric cu 
piesa „Fantasma" de 
niște amatori entu
ziaști, care i-or fi cu
noscut în acea vreme 
pe Millo, Eminescu, 
Pascali, Petculescu, 
Vlahuță, Iosif Vulcan, 
chiar la Timișoara, și, 
neîndoios, i-or fi citit 
pe Coșbuc și pe Alec- 
sandri, poeții îndrăgiți 
ai întregului nostru 
popor.

Acestei coloane uni
ce de teatru timișo
rean, teatrul „Matei 
Millo" i-a adus treapta 
cea mai certă : cea 
profesionistă și socia
listă. Ei îi adăugăm 
cele mai frumoase că
rămizi ale stimei noas
tre pentru om și a 
dragostei noastre pen
tru poporul ce 
creat, ne-a
continuă să ne împli
nească clipă cu clipă, 
prin încrederea sa în 
noi.

ne-a
format și
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0 Genoveva de Brabant — copro
ducție hispano-italiană, transpunere 
cinematografică a cunoscutei legende 
medievale. Regia : Josâ Luis Monter. 
Interpreți : Maria Josâ Alfonso, Al
berto Lupo, Stephen Forsayt

• Circ fără frontiere — coproduc
ție româno-franceză, care însumează 
cele mai bune numere ale unor an
sambluri de circ din întreaga lume. 
Scenariul și regia aparțin lui Geor
ges de la Grandiăre, Tiberlu Ghidall 
și Marc de Gastyne.

• Atenție, broasca țestoasă — film 
care se adresează tinerilor spectatori 
*“ '* ' “i Rolan Bîkov. în fruntea

: Aleksei Batalov.
in regia lui 
distribuției

Turneul

„Țăndărică"

Aniversarea unei formații 
artistice

Octombrie, noiembrie, decembrie 
l-au întilnit pe ȚĂNDĂRICĂ în ora
șele și pe șoselele Belgiei, Olandei, 
Norvegiei, Danemarcei. Plecat la 
drum cu un repertoriu cuprinzînd 
„Elefănțelul curios" de Nina Cassian 
— regia Ștefan Lenkisch, — scenogra
fia Mioara Buescu ; „Cele trei ne
veste ale lui Don Cristobal" de Va
lentin Silvestru după Federico Gar
cia Lorca — regia Margareta Nicules- 
cu — scenografia Ella Conovici și 
Mioara Buescu ; și „Cabaretissimo" — 
spectacol de momente poetice și umo
ristice — „Țăndărică" a repurtat un 
prestigios succes de public și de pre
să. Oaspete al Centrului Belgian 
UNIMA a jucat în 4 orașe — Bru
xelles, Tournai, Louviăre, Seraing — 
în fața a peste 3 500 spectatori. „Toate 
ecourile ce-mi parvin, scrie dl. Jean- 
Pierre Rey, directorul Centrului Cul
tural și Artistic din Uccle, sînt 
lente I Aș dori să reprogramez 
teatru".

Publicul din Amsterdam șl
(Olanda) nu a fost mai puțin generos. 
Cităm din „Waarheid" : „Artiștii ro
mâni ne dezvăluie un teatru de ma
rionete de foarte înaltă ținută. Re
prezentațiile sale sînt un eveniment 
teatral enorm" — și după ce relatea
ză pe larg condițiile și criteriile de 
existență ale teatrului conchide „Vă- 
zind rezultatele acestui teatru româ
nesc devii meditativ".

Continuîndu-și itinerarul, „Țăndă
rică" s-a oprit la Oslo și de aci zilnic 
în alte 24 orașe din sudul și centrul 
Norvegiei. Zilnic, cele două specta
cole — unul pentru copii, altul pen
tru adulți — au atras sute de spec
tatori. „800 de copii și tineri au văzut

exce- 
acest

Till

Ce „amintiri
pregătiți

Formația artistică de dubași din 
Almaș Săllște, județul Hunedoara, a 
împlinit 30 de ani de existență și ac
tivitate continuă. Intr-o telegramă 
trimisă cu acest prilej C.C. al P.C.R.,

tovarășului Nlcolae Ceaușescu, colec
tivul formației iși exprimă recunoș
tința pentru atenția acordată de con
ducerea partidului dezvoltării artei 
și culturii naționale.

• TEATRUL NAȚIONAL 
CRAIOVA iși invită spectatorii la 
premiera piesei „Arca bunei speran
țe" de L D. Sîrbu. Regia : Călin Flo
rian. Decoruri și costume : Vasila 
Buz. în distribuție : Vasile Cosma, 
Marina Bașta, Iancu Goanță, Geor- 
geta Luchian, llie Gheorghe, Tudor 
Gheorghe șl Valeriu Delakeza.

Penciulescu șl un colectiv format din 
actorii : Mitică Popescu, Leliu Săn- 
dulescu, Const. Cojocaru, Adria Pam- 
fil Almăjan, Olga Bucătaru, Lucia 
Ștefănescu, Th. Danetti, Al. Lazăr, 
Const. Ghenescu, Val Urițescu și al
ții. Asistent de regie : Constantin Ma
rinescu. Costume : Gabriela Nazarie.

0 TEATRUL TINERETULUI DIN 
PIATRA NEAMȚ anunță premiera 
piesei lui Jean Anouilh, „Balul hoți
lor". Spectacolul reprezintă rodul u- 
nel noi colaborări, (după „Woyzeck" 
de G. BOchner), intre regizorul Radu

• TEATRUL DRAMATIC DIN 
BRAȘOV va prezenta în cursul lunii 
ianuarie premierele a două piese 
mânești de actualitate : Tango 
Nisa" de Mircea Radu lacoban 
„Pisica în noaptea anului nou" 
Dumitru Radu Popescu.

ro
la
Și 

de

CARNET MUZICAL
— Organlstul Horst Gehann pre

zintă joi, 7 ianuarie, la Studioul de 
concerte al Radioteleviziunii, un con
cert de muzică aparținînd lui J.S. 
Bach și compozitorilor contemporani 
lui.

Dirijorul american George Byrd

susține in compania orchestrei Filar
monicii de Stat „G. Enescu", un pro
gram cuprinzînd lucrări de Haendel, 
Schubert. Brahms și Andricu. Solistul 
celor două concerte (vineri 8 și sîm- 
bătă 9 ianuarie) va fi baritonul Dan 
Iordăchescu.

EXPOZIȚII
CIUN va avea loc joi. 7 Ianuarie, la 
Galeriile de artă „Simeza".

0 Expoziția de pictură și desen 
CORNELIA DEDU se va deschide, 
duminică. 10 ianuarie, în holul Tea
trului Mic.

0 Pentru cei ce n-au vizitat-o încă. 
Bienala de pictură și sculptură ră- 
mîne în continuare ca o invitație 
care, onorată, poate fi de real folos 
clarificării opiniilor despre arta plas
tică românească.

e în primele zile ale noului an ră- 
mîn deschise în continuare expozi
țiile de grafică MARCEL CHIRNOA- 
GA (Sala I.R.R.C.S. — str. M. Emi
nescu nr. 3) și GETA BRĂTESCU 
(Galeriile de artă „Orizont"), ca și 
Expoziția de grup DAN NEGOIESCU, 
NICOLAE SĂFTOIU. MIHAI MEIU 
(Galeriile de artă „Apollo").

0 Vernisajul expoziției de tapise- 
- rie |1 pictură GETA COSTIN CRA-

Filme de scurt-metraj
pe ecranele Capitalei

Producții ale studiourilor „AL Sahia" și „Animafilm" *

Timpuri noi : Pentru pace și cola
borare internațională (film dedicat 
participării președintelui Consiliu
lui de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la sesiunea jubiliară a 
O.N.U. și vizitei în Statele Unite ale 
Americii) ; Vizita de lucru a tovară
șului Nicolae Ceaușescu în județele 
Satu-Mare, Maramureș și Sălaj ; 
Prieteni de vatră veche (Reșița).

Doina : Film dedicat vizitei pre
ședintelui Consiliului de Stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu în Aus
tria. Flamura : Marmura. Volga : Vi
zita de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în județele Satu-Mare, 
Maramureș și Sălaj. Tomis : Rachete 
de argint. Feroviar : Vizita delegației 
de partid și guvernamentale a Repu-

blicii Socialiste România în Repu
blica Populară Bulgaria. Victoria : A 
doua premieră. Lumina : Orizont 
științific nr. 11/970. Dacia : Arhitec
tura feudală. Unirea : Dacă ar vorbi 
pădurea. Lira : Gardul. Drumul Sării: 
Orizont științific 
tari : 7—10.1.71 : 
pentru un ghid.
rișul. Cotroceni : 
Viitorul : Vulcani
Flori pentru i 
Mărturii. Popular : Cotele apelor 
Dunării. Cosmos 4—6.1.71 : Alba — 
ilustrații pentru un ghid. Arta : 
Gimnastică și fantezie. Vitan : Ori
zont științific nr. 10/70. Melodia : 
Triptic bizantin.

nr. 9/1970. Feren- 
Alba — 
Giulești :
Ziduri 

i noroioși. 
Mihaela.

ilustrații
Acope- 

străbune.
Gloria : 

Moșilor :

Producții ale studiourilor din alte țâri ’

Festival : Reportaj din lumea co
morilor — U.R.S.S. ; Ferentari : Flori 
și insecte — R. P. Bulgaria ; Pacea 
4—6. 1.71 ; Metode — R. P. Ungară ; 
7—10.1.71 ; Flori și insecte — 
Bulgaria ;
mid» de pămînt

R. P.
Crîngași 4—6.1.71 ; Pira-

R. P. Bulgaria J

7—10.1.71 ; Arcașii — R. P. Bulgaria ; 
Cosmos 7—10.1.71 : Metode — R. P. 
Ungară ; Munca : Vera Kirova — 
R. P. Bulgaria ; Progresul : Oaspeții 
din Valea Neagră — R. P. Polonă ; 
Flacăra : Mozaicuri romane — R. P. 
Bulgaria.

în ultimele zile ale anului care s-a 
încheiat, județul Gorj a găzduit o ma
nifestare culturală de amploare, in
titulată sugestiv „Săptămîna culturii 
gorjenești". La Tîrgu Jiu, ca și în alte 
localități din județ precum Baia de 
Fier, Țicleni, Novaci, Polovragi, Peș- 
tișani, Tg. Cărbunești s-au desfășurat 
cu acest prilej spectacole artistice 
susținute de formațiile locale de a- 
matori și de ansamblul „Doina Gor- 
jului“, simpozioane închinate evocării 
unor personalități de seamă de pe a- 
ceste meleaguri (Tudor Vladimirescu, 
Constantin Brâncuși, Tudor Arghezi), 
manifestații sportive. Dintre celelalte 
acțiuni mai notăm vernisajul unor 
expoziții de artă plastică și de foto
grafii, un concurs de poezie „Cîntare 
omului", medalioane literare. închi- 
nate aniversării semicentenarului 
partidului, manifestările s-au bucurat 
de o numeroasă participare.

Teatrului

peste hotare
ieri la Fagernes teatrul românesc de 
marionete".

„Păpușile sînt splendide și pline de 
fantezie, scenografia, regia, îneîntă- 
toare, jocul păpușilor de o tehnici
tate fabuloasă", scrie „V + G“ cu 
privire la „Elefănțelul curios". Iar 
după ce a asistat la reprezentația cu 
„Cabaretissimo" cronicarul Arve Lil- 
levold exclamă : „Poezie, ironie, to
tul poartă amprenta marii arte".

„Am asistat, seara, fascinat deopo
trivă cu publicul la versiunea îndrăz
neață și fermecătoare a comediei bur
lești „Cele trei neveste ale lui Don 
Cristobal", mărturisește neobositul 
cronicar Thorstein Hoff în coloanele 
puse cu larghețe în trei numere con
secutive de cotidianul „Verdens 
Gang".

„Văzînd spectacolul cu „Don Cristo
bal" accept pentru prima dată ideea 
că teatrul de marionete este o artă 
modernă, contemporană, demnă de cel 
mai înalt interes", declară Eva Rine 
— secretara Centrului Norvegian 
I.T.I.

Și un detaliu semnificativ : progra
mat să prezinte numai două specta
cole inaugurale la Oslo, teatrul „Țăn
dărică" — la inițiativa marilor coti
diene din Oslo și a reputatului „Tea
tru Norvegian" a răspuns interesului 
exprimat de publicul din capitală și 
a revenit pentru a prezenta încă trei 
spectacole.

„Turneul Teatrului „Țăndărică" a 
fost primit peste tot cu săli arhipline 
și aplauze călduroase din partea u- 
nui public fascinat", Iși informează 
cronicarul cotidianului „Verdens 
Gang" cititorii, dintre care 26 000 au 
fost spectatori.

Un succes care ne bucură.

turiștilor?
9

Interviu cu tovarășul Dumitru SIMULESCU, 
vicepreședinte al U.C.E.C.O.M.

— în sezonul turistic 
ționat 193 de unități 
chioșcuri) de desfacere 
de artă populară, artizanat și amintiri 
turistice, din care 84 au practicat vîn- 
zări și cu plata prin schimb de valu
tă, iar 3 numai în valută pentru turiș
tii străini. Considerăm însă că față de 
afluența crescută de turiști străini 
dornici să cunoască România, precum 
și a dezvoltării continue a turismului 
intern, rețeaua proprie de magazine 
menită să satisfacă cererile turiști
lor a fost insuficient dezvoltată. S-a 
făcut simțită, îndeosebi, lipsa unități
lor de artizanat și amintiri în noile 
zone turistice ale țării ca zona Vran- 
cei, Nordul Olteniei, Alba, Covasna și 
chiar în unele zone turistice mai 
vechi, ca Delta Dunării și Valea Ol
tului.

De aceea, pentru anul 1971 s-a pre
văzut dezvoltarea substanțială a rețe
lei de unități cu asemenea specific, 
între care un rol important 11 
juca, pentru satisfacerea 
străini, cele 14 magazine de desfacere 
pe valută ce se vor înființa in ora
șele București, Sinaia, Brașov, Con
stanța, Mamaia, Eforie Nord, Timi
șoara, Cluj, Suceava, Piatra-Neamț, 
Sighișoara și Sibiu. Arta populară, ar
tizanatul și obiectele de amintiri tu
ristice vor fi prezentate și desfăcute 
turiștilor, în viitorul sezon turistic, 
prin Încă 192 de puncte, prin organi
zarea de noi magazine, amenajarea 
de bazare, chioșcuri, tonete și dez
voltarea comerțului mobil în stațiu
nile balneo-climaterice, pe litoral și 
principalele trasee turistice.

1970 au func- 
(magazine și 
a produselor

vor 
turiștilor

Red. In anii trecuți, turiștii au 
făcut observația — după părerea 
noastră, întemeiată — că oferta 
unităților de artă populară nu 
reflectă specificul zonei geogra
fice in care se află și că, peste 
tot, li se oferă cam aceleași o- 
biecte. Sînt speranțe ca folclorul 
local să fie prezent, in mod pre
ponderent, in unitățile de desfa
cere cele mai apropiate 7

— Cred că putem formula o promi
siune în această privință : ceramica, 
împletiturile, confecțiile și țesă
turile reprezentînd diferite zone 
folclorice sau inspirîndu-se din aces
tea se vor găsi în varietatea cerută de 
turiști. Spun aceasta bizuindu-mă pe 
faptul că, la tîrgul de artizanat des
fășurat în toamna aceasta la Mamaia, 
cooperativele meșteșugărești au pre
zentat o mare varietate de produse, 
din toate zonele geografice ale țării. 
Putem spune, deci, că în sezonul tu
ristic 1971 vom oferi turiștilor ro
mâni și de peste hotare tot ce e mai

Orășelul copiilor
In calendarul bucu

riilor oricărui sfirșit 
de an, oamenii mari 
nu uită să ridice din 
mucava și seîndură 
vopsită multicolor o- 
rășelul feeric al copi
lăriei. Aici 
copii. Aici, 
putință.

E posibil, 
ne aflăm 
visului, a 
Cine o conturează 7 A- 
ceiași oameni care, în 
tot restul anului, au 
înfipt trainic temeliile 
noilor uzine, case de 
locuit, au unit maluri
le apelor cu puternice 
arcuri de oțel și beton. 
au stors fluviile și râu
rile pînă au fulgerat 
kilowații luminii, au 
statornicit prezentul in 
monumente durabile 
ale muncii. Sînt a- 
ceiași oameni, cu ace
leași unelte. Singura 
adăugire: candoarea
jocului.

Totul e imaginat la 
scară gulliverică. Por
țile — adevărate ram
pe de lansare a visu
lui, indiferent că ne 
aflăm în Capitală, la 
„Obor", sau la Brașov

redevenim 
totul e cu

pentru că 
in lumea 

fanteziei.

— (aici „Albă ca ză
pada" iși toarce firul 
de poveste intr-un ca
dru natural de... . tro
iene) — la Timișoara 
sau Brăila, tn feeria și 
larma carnavalescă, 
eroii atit de îndrăgiți 
ai basmelor, reînviați 
din acel timp în care 
nu mor niciodată, stră- 
juie bucuria, iși afir
mă virtuți de Cicerone 
în această 
miracol, 
turnantă 
amețitor, 
forme 
ultramoderne. Alături, 
băieți și fetițe voia
jează tntr-o rachetă a 
viitorului, ti secondea
ză arhaica căruță cu 
coviltir.

Fantezia adună fabu
los, pe cele cîteva sute 
de metri pătrați de 
joc, de veselie infanti
lă, timpurile 
riei. Păcală, 
„Somnorosul", 
ce" ? părăsesc 
cîteva ore scenele tea
trelor și poposesc aici, 
intre tobogane și „că
suțe" din turtă dulce 
între caii năzdrăvani

lume de 
Pe o placă 
ce se Invirte 
limuzine cu 
aerodinamice

memo- 
Tindală, 
„Da’ de 

pentru

și oglinzile fermecate. 
Vin aici, în lumea lor, 
unde sînt așteptați și 
intîmpinați cu drag 
Vin aici, în acest fan
tastic carusel de voie 
bună ce se despletește 
sub privirea blajină a 
unui Moș Gerilă uriaș, 
c'oncurînd bradul ver
de ce-și leagănă cren
gile cu daruri și pro- 
moroacă.

...In orice om există 
o zonă de candoare, o 
zonă aparținînd numai 
copilului de cîndva. 
Reînviind această lu
me, pe vatra efortului 
creator și de fericire 
a țării, trăim alături 
de copiii noștri, bucu
riile durate de 
noastră, miine — 
mina 
cestui 
ceput 
sfârșit
cincinal și deceniu.

Este clipa de antici
pație atit de prezentă 
și in orășelele celoi 
mai mici cetățeni ai 
tării — orășelele co
piilor.

mîna 
de 

lor, bucuriile a- 
sfârșit și în

de an, acestui 
și început de

llie TANASACHE

frumos și mai de preț în folclorul fie
cărui județ.

în aceeași ordine de idei se Înscriu 
și alte acțiuni de punere în valoare a 
folclorului românesc. Aș aminti, din
tre acestea, organizarea unei expo
ziții cu vînzare de articole de artă 
populară și meșteșuguri artistice Ia 
Muzeul Satului din București, stan
duri cu vînzare pe lingă cîteva muzee 
din țară, cu obiecte specifice respec
tivelor muzee, expoziții permanente 
cu vînzare la secțiile de ceramică din 
Marginea — Suceava și Vama — Satu- 
Mare, organizarea unui tîrg al pro
duselor, cu caracter meșteșugăresc 
urban — fier forjat, aramă și alamă 
ciocănită, podoabe etc.

Red. Cooperația meșteșugă
rească dispune de o rețea de sta
ții auto-service așezate de-a lun
gul traseelor turistice. In 1971, 
după unele prevederi, în afar.ă 
de numărul crescînd de turiști 
rutieri autohtoni, ne vor vizita 
circa 1 300 000 de automobiliști 
veniți de peste hotare. Ce mă
suri se iau pentru mai buna lor 
deservire 7

Primele frigidere | 
cu compresor

O veste bună : încă din această | 
primă lună a primului an al nou- . 
lui cincinal, în magazine vor a- I 
părea primele frigidere românești I 
cu compresor, produse de noua ’ 
fabrică din Găești. Chiar în aju- j 
nul Anului Nou aici a Început I 
să producă prima linie tehnolo- I 
gică de 35 000 frigidere pe an. >

Noile frigidere românești cu I 
compresor au o capacitate utilă I 
de 180 litri și sînt izolate cu spu
mă de poliuretan injectat, ceea I 
ce permite realizarea unui ga- I 
barit redus față de alte aparate I 
de aceeași capacitate. Etanșeita- ■ 
tea noului frigider este asigu- I 
rată printr-un sistem simplu, in | 
care e folosită o bandă magne
tică. în cursul acestui an vor I 
intra în producția de serie alte I 
două tipuri de frigidere de 140 • 
litri și. respectiv, de 240 litri. |

VÎLCEA

— în 1970 au funcționat 54 de sta
ții auto-service, amplasate în locuri 
cu mare trafic. Pentru anul care vine, 
în planul de investiții figurează 15 
noi stații de întreținere și reparații 
auto la Alba Iulia, Arad, Buzău, Foc
șani, Iași, Rm. Vîlcea, Sf. Gheorghe, 
Satu-Mare, Tr. Severin, precum și pe 
traseul spre litoral, la Afumați, Con
stanța, Mangalia. Totodată. pentru 
îmbunătățirea servirii în stațiile 
existente, se vor lua măsurile 
necesare pentru remedierea unor 
carențe care au provocat necazuri 
turiștilor în sezonul trecut : asi
gurarea pieselor de schimb pentru di
feritele tipuri de mașini, dotarea cu 
aparate de măsură și control, un per
sonal calificat înzestrat cu 
scule necesare.

Jubileul fabricii 
din Rîureni

Se împlinesc 30 de ani de cînd 
în lunca Oltului, la Rîureni-Vîl- 
cea. s-a ridicat fabrica de con
serve. care a devenit în anii 
construcției socialiste un impor
tant obiectiv economic al acestor 
meleaguri. în ultimii 15 ani. pro
ducția fabricii a crescut de 5 ori. 
Conservele fabricate aici se 
bucură de o bună primire pe 
plata internă, precum și în nu
meroase țări, printre care : 
U.R.S.S.. Anglia. Japonia. Bra
zilia. Cehoslovacia. Sudan. Sue
dia. Polonia. Olanda etc.

trusele de ALBA

referiți la 
a obiecte-

Red. Am dori să vă 
centrele de închiriere .. . 
lor specifice turismului. Activi
tatea lor va marca vreo îmbună
tățire 7

— într-adevăr, deși numărul unită
ților care prestează asemenea servicii 
este destul de mare, activitatea lor 
este încă susceptibilă de îmbunătățiri 
substanțiale : s-a semnalat lipsa can
titativă a unora dintre cele mai c5u- 
tate obiecte (saltele pneumatice, um
brele, echipament de înot, aparate de 
radio cu tranzistor), de fotografiat 
etc.), precum și gama lor inexplica
bil de restrînsă. Ce ne-am propus 
pentru remedierea acestor lipsuri T în 
primul rtnd, crește numărul unităților 
cu acest profil : în județele Harghita 
Mureș, Tulcea, Vilcea și în București 
se vor deschide noi centre de închi
riere. în ce privește îmbunătățirea 
dotării, se face tot ce e posibil pen
tru procurarea acelor obiecte a căror 
lipsă s-a făcut simțită.

Un nou ansamblu 
de locuinfe

în apropierea platoului cetății 
din Alba Iulia au început lucră
rile de construcție a unui nou 
ansamblu de locuințe care va cu
prinde circa 2 800 apartamente, 
cu 10 niveluri. Concomitent, au 
început pregătirile pentru cons
trucția unităților social-culturale 
ale noulhi ansamblu : o scoală 
cu 20 de săli de clasă, o creșă și 
o grădiniță, spații comerciale și 
ateliere prestatoare de servicii 
pentru populație. Este prevăzută, 
de asemenea, construcția unui 
spital modem eu 660 de paturi.

Red. $tiind că turistul este, de 
obicei, foarte grăbit, ce ne-ați 
putea spune, In încheiere, despre 
prestarea unor servicii In ter
men mai scurt decit cel obiș
nuit 7

— în stațiunile balneo-climaterice șl 
In punctele de interes turistic se vor 
organiza unități de comenzi și repa
rații pentru Încălțăminte, blănărie și 
marochinărie. în aceleași locuri vor 
lua ființă unități capabile să execute 
comenzi și reparații urgente de îm
brăcăminte, de călcat îmbrăcăminte, 
în condiții de maximă operativitate în 
preluarea și predarea obiectelor.

Supermagazinul 
„Moldova"

Lucrătorii Trustului local de 
construcții Iași execută în pre
zent cel mai mare și modern 
spațiu comercial al acestui oraș. 
Este vorba de supermagazinul 
„Moldova", care face parte din 
obiectivele noului cincinal, în
căperile sale vor totaliza un spa
țiu util de 9 000 m.p. Zilnic, el 
va putea face față solicitărilor 
a zeci de mii de cumpărători. Se 
preconizează introducerea unor 
metode modeme și rapide pen
tru servirea populației.

SĂLAJ

Interviu realizat da
Rodica ȘERBAN

CENTROCOOP — Centrala de 
Contractări-Achiziții — felicită 
cu prilejul Anului Nou 1971, pe 
membrii cooperatori și condu
cerile unităților agricole coope
ratiste și de stat care, in cursul 
anului 1970, au valorificat prin 
cooperativele de consum pro
duse agro-alimentare.

CHEZĂȘIA ÎNFĂPTUIRILOR NOASTRE

Mobilă combinată
Pe lingă întreprinderea de in

dustrie locală „Măgura", din o- 
rașul Șimleul Silvaniei. a luat 
ființă un atelier specializat în 
confecționarea prototipurilor de 
mobilă. în acest atelier lucrează 
cei mai buni meșteri ttmplari. 
Pînă acum, ei au creat mai multe 
prototipuri de mobilă combinată, 
camere pentru tineret si copii. 
După ce au fost supuse consul
tării publicului și au întrunit a- 
deziunea acestuia, noile garnituri 
au fost introduse în fabricația 
de serie.

(Urmare din pag. I)
BRAȘOV

bilor altor vremuri 
care pronosticau că 
nici măcar un tractor 
nu vom reuși să urnim 
din loc, dacă se vor 
mai fi aflînd in .viață 
nu le rămine decît să 
privească cu deznădej
de la acest viitor ce 
se construiește astăzi 
sub privirile lumii ui
mite. Nu este ușor, de
sigur, dar ce mare fap
tă a omenirii s-a făcut 
fără eforturi demne de 
epopee, fără sentimen
tul acut al participă
rii, al 
marea 
timpul 
ezitare 
pagubă

în 
cu 

orice 
orice

angajării.
Întrecere 

știm că 
costă, 

contează, orice

pauză individuală ne 
păgubește. Cu o însu
flețire splendidă, na
țiunea noastră a făcut 
față unui an greu și se 
îndreaptă spre anii 
care vin cu aceeași vi
goare și hotărire de 
muncă. Ne așteaptă 
alte construcții, vom 
ridica alte uzine și vom 
construi noi orașe, noi 
drumuri și cetăți uni
versitare. Pentru alt
ceva nu este loc. O do
vedesc primele zile ale 
acestui nou an. cînd — 
la Galați și Hunedoa
ra, la Porțile de Fier 
sau la Lotru, pe șan
tierul Teatrului Națio
nal sau la oricare din 
modernele întreprin
deri Industriale din

Moldova, Ardeal sau 
Oltenia, pretutindeni 
pe cuprinsul țării — 
s-au înregistrat întîie- 
le realizări, încrustate 
adine, cu literele băr
băției in cronica aces
tui an de debut al nou
lui cincinal, an al u- 
nui nou deceniu din 
istoria contemporană a 
României socialiste. E- 
xistă o singură voință : 
a poporului nostru con
dus de comuniști. în- 
tr-o indestructibilă uni
tate de vederi cu con
ducerea acestui partid, 
fără egal. partidul 
muncitorilor și al ță
ranilor. al intelectua
lilor legați de popor. 
Partidul Comunist Ro
mân.

Pasaj aerian pe 
șoseaua Zizinului

La una din porțile principale 
ale orașului Brașov, pe șoseaua 
spre Zizin, a început construc
ția unui pasaj aerian. Noul pa
saj va elimina staționarea vehi
culelor rutiere la bariera liniei 
ferate Brașov-București. Lungi
mea noului pasaj este de 400 
metri. El va fi dat în folosință 
la sfîrșitul acestui an.
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18.00 Deschiderea emisiunii. Viața 
literară o Ancheta emisiunii . 
„Momentul literar 1970“ • 
Cronica literară : „Moartea 
lui Ipu“ de Tltus Popovlcl. 
Prezintă Nlcolae Popescu.

18,30 Festivalul datinilor și obi- 
celurlloi de Iarnă din Mara
mureș (ediția a II-a). Eml-

slune de Theodora Popescu 
și George Derlețeanu.

19,00 Obiective economice In 1971.
19,20 1001 de seri — emisiune pen

tru cel mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
19,50...................... ...
20,00
20.10

Agenda politică.
Anunțuri, publicitate.
Teatru foileton : „Războiul 
celor două roze" ultimul epi
sod).
Steaua fără nume - muzică 
ușoară. Prezintă Dan Deșllu 

22,00 Telejurnalul de noapte.
22.10 Concurs internațional de schi 

— probe alpine. înregistrare 
de la Maribor — Iugoslavia.

22.50 închiderea emisiunii.

21.00

•I

î
I

A

Premieră 
la Borzeștî 
Uzina chimică din cadrul 

Borzești a 
in-

La
grupului industrial 
intrat în funcțiune o nouă 
stalație, care va produce anual 
600 tone de pinetox, substanță 
activă, un insecticid cu proprie
tăți superioare, utilizat in com
baterea dăunătorilor din cultu
rile cerealiere, pomicultură și 
viticultură. Nefiind toxic pentru 
albine, el ooate ti utilizat și în 
perioada de înflorire a plante
lor. Noua instalație, Înzestrată 
cu utilaje moderne, folosește o 
tehnologie elaborată de specia
liștii de la ICECHIM în colabo
rare cu cei din uzină.
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Hochei pe gheață

Campionatele 
europene 

ale juniorilor
în timp ce la Preșov (Cehoslovacia) 

echipele din grupa A a campionatelor 
europene pentru juniori își disputau 
supremația continentală (șansele cele 
mai mari la titlu avîndu-le formația 
Uniunii Sovietice, care, după patru 
meciuri, conduce neînvinsă în clasa
ment, cu 8 puncte, urmată de echipa 
Cehoslovaciei, cu 7 puncte), la Bucu
rești — pe patinoarul acoperit „23 
August", în fața unui public entuziast
— au avut loc întrecerile formațiilor 
din grupa B a „europenelor". Miza ? 
Calificarea în prima grupă a C.E.

încă de la începutul competiției s-a 
văzut că juniorii români au posibi
litatea de a obține această calificare ; 
ei au învins, pe rind, echipele Bulga
riei (cu 9—0), Ungariei (cu 6—2) și 
Danemarcei (cu 10—1). Este, desigur, 
de observat că victoriile hocheiștilor 
noștri au fost facile, adversarii nepu- 
tîndu-le opune o rezistență cu ade
vărat serioasă. Ceea ce n-a însemnat 
însă că, pe parcursul respectivelor 
partide, tînăra noastră echipă nu s-a 
aflat în fața unor dificultăți ; nu mai 
departe de simbătă seara, în meciul cu 
Danemarca. Scorul final arată, in
tr-adevăr, superioritatea categorică a 
hocheiștilor noștri, dar la început ei 
nu s-au putut descurca în nici un fel 
în fața partenerilor de joc. La pauză 
nu se înscrisese nici un gol 1 în re
priza secundă, eficacitatea șuturilor 
la poartă a fost evidentă : românii au 
marcat 6 goluri, în timp ce danezii 
n-au putut înscrie decît un gol. Și în 
repriza a treia echipa noastră a do
minat net.

Cel mai dificil examen — de fapt 
examenul hotăritor pentru calificare
— l-au susținut hocheiștii noștri a- 
«eară, în compania selecționatei Po
loniei, de asemenea neînvinsă în me
ciurile precedente (8—2 cu Danemar
ca, 12—2 cu Bulgaria, 5—3 cu Unga
ria).

în cursul după-amiezli s-a dispu
tat partida dintre reprezentativele 
Ungariei și Bulgariei. Scor final: 3—3 
(2—1, 1—0, 0—2).

Fină la Închiderea primei ediții, 
meciul derbi România—Polonia nu se 
încheiase. După 20 de minute de joc, 
scorul era alb (0—0). în acest timp 
ambele echipe au ratat totuși ocazii 
bune de gol.

Inașteptarea 

primei zăpezi
Deși pregătite cu minuțiozitate, 

cele două concursuri .inaugurale ale 
sezonului — de la Predeal și Poiana 
Brașov — n-au mai avut loc sîmbă
tă și duminică ; zăpada n-a fost 
bună pentru schi sau... a lipsit cu 
desăvîrșire. Deși meteorologii nu dau 
ca foarte sigure ninsorile abundente 
pe Clăbucet sau Postăvarul, cu ză
padă favorabilă pentru schi, se 
speră că activitatea competițională va 
Intra în ritmul ei obișnuit. în cele 
două principale centre de schi (dacă 
va fi zăpadă 1) schiorii vor avea în 
cursul lunii ianuarie concursuri săp- 
tămînale. La 6 și 7 ianuarie, la Po
iana : „Cupa Brașovia" (slalom și sla
lom uriaș). în zilele de 9—10 ianuarie, 
în aceeași stațiune montană, două con
cursuri : „Cupa Politehnica" (concurs 
internațional studențesc — slalom și 
slalom uriaș) și „Cupa Poiana" (fond 
și sărituri). O săptămînă mai tîrziu, 
la Predeal are loc „Cupa schiului ro- 

I mânesc" (slalom, fond), la Bușteni 
„Cupa Caraimanul" (concurs inter
național de fond), iar la Poiana 
„Cupa Dinamo" (sărituri). Pe 23—24 
ianuarie, Poiana va fi gazda „Cupei 
Steagul Roșu" (slalom, slalom uriaș) 
șl a „Cupei orașului Brașov" (sări
turi). în sfîrșit, ultima săptămînă a 
acestei luni programează „Cupa Po
iana" (concurs internațional de bia- 
tlon). „Cupa Postăvarul" (slalom și 
coborîre) și „Cupa Tractorul" (fond), 
toate în Poiana Brașov, „Cupa ziaru
lui «Ceahlăul»" (slalom copii) la Pia
tra Neamț și „Cupa Harghita" (sări
turi) la Miercurea Ciuc.

Tot în această lună se vor disputa, 
în toată țara, etapele pe județ ale 
campionatelor republicane (copii, 
juniori, seniori).

CALENDAR INTERNAȚIONAL 1971
In acest nou an, calendarul inter

național al sportivilor noștri se a- 
nunță deosebit de încărcat; marile 
competiții din 1971 (campionate 
mondiale și europene) sînt nu nu
mai un prilej de reafirmare a spor
tului românesc pe plan internațio
nal, ci și de anticipare, dacă se 
poate spune, a șanselor pentru 
Jocurile olimpice.

Spicuim pentru 
din competițiile de 
vergură la care 
sportivii români.

cititorii noștri 
mai mare an- 

vor fi prezenți

Campionate mondiale.
Caiac-canoe (august, în Iugosla
via) ; lupte greco-romane (septem
brie, în Bulgaria) ; bob (ianuarie, 
în Italia) ; biatlon (martie, în Fin
landa) ; handbal feminin (decem
brie, în Olanda) ; hochei pe gheață 
(grupa C — martie, în Olanda) ; 
scrimă (seniori — iulie, în Austria ; 
tineret — aprilie, in S.U.A.) ; tenis 
de masă (aprilie, în Japonia), In 
rîndul competițiilor cu caracter 
mondial sînt incluse, de asemenea, 
„Cupa Davis" (pentru echipele re
prezentative de seniori) și „Cupa 
Galea" (pentru echipele de tineret) 
— întreceri la care vor participa, ca 
de obicei, și tenismanii noștri.

artistic, 
nou me- 

echipele 
și „Coo-

BAZE SPORTIVE NOI
• La MIERCUREA CIUC — 

ne relatează corespondentul 
nostru Deaki Lorand — a fost 
Inaugurat un patinoar cu gheață 
artificială. Pe luciul gheței au șl 
avut loc primele meciuri de ho
chei ; sîmbătă seara s-a dispu
tat un meci între formația lo
cală Avîntul și echipa ceho
slovacă Litvinov C. Z. Scor 4—2 
(2—1, 1—0, 1—1), în favoarea ho- 
cheiștilor de la Avîntul. Ieri di
mineață a fost programată o de
monstrație de patinaj 
iar după-amiază, din 
ciuri de hochei, între 
S.S.E. Miercurea Ciuc 
peratorul" — Tg. Secuiesc.

ACTUALITATEA FOTBALISTICĂ

O DINAMO BUCUREȘTI... 1971 - 
1973 ! Dinamoviștii bucureșteni s-au 
grăbit cu începerea oficială a pregă
tirilor pentru noul an fotbalistic, 
prezentîndu-se sîmbătă dimineață, de 
la mic la mare, la vizita medicală. 
Am scris începerea oficială, pentru 
că mai mult de jumătate din lotul 
echipei, petreeîndu-și vacanța în 
București, și-a rezervat fiecare di
mineață a ultimelor zile de vacanță 
unor antrenamente... libere. Aceasta 
a însemnat în fapt pregătire după 
propria inspirație a fiecăruia (sau în 
funcție de „restanțele" din sezonul 
trecut) ori miuțe lungi de două-trei 
ore. Situat in mijlocul orașului, 
parcul sportiv Dinamo i-a atras și pe 
jucătorii de la alte cluburi bucureș- 
țene, astfel că, la un moment dat, 
terenurile de la Dinamo păreau un 
fel de tabără centralizată. La ulti
mele asemenea antrenamente, prin
tre participant! s-a numărat și Pircă- 
lab, reîntors acasă pentru săr
bătorile de iarnă. Cei mai ambi
țioși, la aceste antrenamente... de 
bunăvoință, Dinu, Dumitrache, De- 
leanu, Lucescu. „Bineînțeles, pentru 
că nu ne-a cerut nimeni aceste an
trenamente — ne spunea Deleanu — 
orice întîrziere de la ora pe care 
ne-o stabileam era aspru... sancțio
nată, vinovății trebuind să suporte 
ironiile (uneori mai mult decît ustu
rătoare) ale tuturor celorlalți. Con
secința acestei vacanțe ? Reluarea 
pregătirilor se va face'fără specifica - 
ția — readaptare la efort".

Cum vor decurge aceste pregă
tiri ?

„Cu toată seriozitatea — afirmă 
tov. Valeriu Buzea, președintele clu
bului de pe Șoseaua Ștefan cel Mare. 
Cu atît mai mult, cu cît ele înseam
nă primul pas dintr-un program pe 
trei ani (1971—1973) în care ne pro

Alertă la poarta hocheiștilor danezi (fază din meciul România—Danemarca)
Foto : Gh. Vințilă

• Sportivii români vor fi prezenți ia peste 40 de campionate mon
diale, europene și balcanice • România — gazdă a „europenelor" 
de caiac-canoe pentru juniori și a Balcaniadei de natație • Din ca
lendar nu lipsesc : campionatele internaționale ale României, „Cupa 
țârilor latine", „Trofeul Carpați' 

iertări • între premiere : un

Campionate europene. 
Atletism (de sală — martie, în Bul
garia ; în aer liber — august, Fin
landa) ; box (mai, in Spania), cano
taj academic (august, în Danemar
ca), gimnastică» (masculin — mai, 
în Spania ; feminin - octombrie, 
in U.R.S.S.) ; caiac-canoe (juniori
— august, in România), natație (se
niori — august, in Italia ; juniori
— august, in Olanda), bob (seniori
— ianuarie, în R.F.G. ; tineret — 
februarie, în Elveția), tenis (august, 
în Cehoslovacia), tenis de masa 
(juniori — august, în Belgia), tir 
(august, în R.D.G.), volei (septem
brie, in Italia).

Fotbalul nostru este angajat, după 
cum se știe, in faza preliminară a 
campionatului european. Pentru a- 
cest an, echipa reprezentativă, lideră 
a grupei din care face parte, are în 
vedere două meciuri în deplasare — 
cu Cehoslovacia (16 mai) și Fin
landa (22 septembrie) — și două pe

• La TIMIȘOARA s-a dat In 
folosință bazinul acoperit de la 
Întreprinderea „Industria linii". 
Avlnd ca „bază de pornire" ba
zinul descoperit din incinta cu
noscutei Întreprinderi timișore
ne — ne informează corespon
dentul nostru Cezar Ioana — 
noua bază sportivă are pereții 
din sticlă, vestiare dotate co
respunzător. Aci vor avea loc 
deopotrivă întreceri de Înot șl 
sărituri, precum și meciuri de 
polo pe apă. Bazinul are o lun
gime de 33 m și dispune de 8 
culoare.

punem să construim o echipă la ni
velul standardului internațional. A- 
ceasta înseamnă că, simultan cu ac
tivitatea la zi — pregătiri, compe
tiții — se va desfășura și o largă 
muncă de selecție și instruire cu 
obiective de perspectivă.

La 12 ianuarie, după o scurtă pre
gătire la munte, echipa — sub con
ducerea antrenorilor Traian Ionescu 
și D. Niculae-Nicușor — va pleca în 
turneu în America de Sud, unde va 
susține jocuri în Peru, Ecuador, Bra
zilia. Vor pleca în turneu și proas
peții legitimați Sandu Gabriel și Moț. 
După întoarcerea din America de 
Sud, ne vom continua pregătirile în 
țară, cernind mereu lotul, a cărui 
componență sperăm să o îmbunătă
țim prin promovarea unor jucători 
din diviziile B și C“.

• RAPID - O RUTA CARE ÎN
CEPE LA BUCUREȘTI, TRECE 
PRIN PREDEAL. RIO DE JANEIRO, 
ÎNCHEINDU-SE ÎN SPANIA SAU 
ITALLA. Giuleștenii, împinși și ei 
din spate de turneul în Brazilia, își 
reiau pregătirile astăzi, cu o amplă 
ședință de analiză a sezonului trecut. 
Mîine este programată plecarea la 
Predeal, unde rapidiștii își pregă
tesc turneul din America de Sud. 
„Din păcate — ne spune tov. Otto 
Zabaria, vicepreședinte al clubului 
feroviar — încă nu. avem .datele e- 
xacte ale turneului. Exceptînd, bine
înțeles jocul cu F.C. Curitiba, care 
vrea să-și ia revanșa pentru înfrin- 
gerea suferită la București, nu știm 
cu cine vom mai juca. Sigur este, 
insă, că la 17 februarie vom fi din 
nou in Europa — în Spania sau Ita
lia, unde vom mai rămine încă o săp- 
tămînă. N-avern noutăți în lotul 
echipei, dar sîntem bucuroși că toată 
lumea (inclusiv Dan și Neagu) este 
gata de luptă".

i", „Regata Snagov", întrecerile in- 
turneu al rugbiștilor în Australia

teren propriu : cu Cehoslovacia (14 
noiembrie) și Țara Galilor (24 no
iembrie). De asemenea, au fost per
fectate două partide amicale : cu 
Iugoslavia (21 aprilie, la Belgrad) 
și cu Franța (10 octombrie, la Bucu
rești). Echipa de juniori participă 
ia „Turneul U.E.F.A.". in fapt un 
campionat european pentru „noul 
val" al fotbalului.

Campionate balcanice. 
Tradiționalele reuniuni ale sporti
vilor din țările balcanice se vor 
desfășura, in acest an, după cum 
urmează : atletism (seniori — sep
tembrie, in Iugoslavia ; juniori — 
iulie, in Grecia ; crosul balcanic — 
martie, in Bulgaria), baschet (fe
minin — decembrie, in Iugoslavia), 
box (septembrie, in Iugoslavia), ci
clism (iulie, in Bulgaria), gimnas
tică (august, in Iugoslavia), haltere 
(noiembrie, in Grecia), caiac-canoe 
(tineret — septembrie, in Iugosla
via), natație (august, in România),

BERLIN. — Tradiționalul turneu 
internațional masculin de handbal de 
la Berlin a fost cîștigat în acest an 
de selecționata orașului Leipzig, care 
a totalizat 12 puncte. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat, în ordine, echi
pele orașelor Magdeburg (8 p), Bucu
rești (6 p, golaveraj 59—50), Buda
pesta (6 p, golaveraj 70—70), Berlin 
(5 p), Copenhaga (4 p), Praga (1 p).

In ziua a doua a competiției, care 
s-a disputat după sistemul fulger, 
echipa orașului București a obținut 
două victorii (18—10 cu Praga și 11—9 
cu Magdeburg) șl a suferit o înfrin- 
gere (5—6 cu Berlin).

MUNCHEN. — Pe pista patinoaru
lui din Inzell a continuat competiția 
internațională de patinaj viteză dota
tă cu „Cupa celor patru piste". In 
proba feminină de 1 000 m, victoria a 
revenit campioanei vest-germane, 
Monika Pflug, cronometrată in 
l’35”5/10. Patinatoarele românce Ma
ria Tasnadi și Christa Traher au o- 
cupat locurile trei (l’44”4/10) și, 
respectiv, cinci (l’45”9/10). Proba 
feminină de 3 000 m a fost cîștigată 
de Sonja Paans cu timpul de 5’21”. 
Maria Tasnadi s-a clasat pe locul 
patru cu 5’49”7/10, iar Christa Traher 
a ocupat locul cinci cu 6’03”3/10. Iată 
și clasamentul combinatei (după 
patru probe) : 1. Monika Pflug (R.F. 
a Germaniei) — 200,517 puncte ; 2.
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Sonja Paans (Olanda) — 208,750
puncte ; 3. Maria Tasnadi (România) 
— 216,883 puncte ; 4. Linda Rombouts 
(Belgia) — 220,350 puncte ; 5. Christa 
Traher (România) — 221,567 puncte 
etc.

MOSCOVA. — Tradiționala an
chetă organizată în rîndul a 155 de 
ziariști sportivi din U.R.S.S. a de
semnat drept cel mai bun sportiv so
vietic al anului 1970 pe cunoscutul 
campion și recordman mondial de 
haltere Vasili Alekseev. Printre pri
mii zece clasați mai figurează schio
rul Viaceslav Vedenin, hocheistul 
Aleksandr Malțev. gimnasta Ludmila 
Turișceva. săritorul cu sebiurile Gări 
Napalkov, cuplul de patinatori artis
tici Ludmila Pahomova—Aleksandr 
Gorșkov și Albert Șesternev. (Aces
ta din urmă a fost desemnat, pe baza 
unei anchete similare, „fotbalistul 
nr. 1“ al U.R.S.S. pe anul recent în
cheiat).

SAO PAULO. — Tradiționala în
trecere internațională de cros care 
are loc în fiecare an în noaptea de 
revelion pe străzile orașului brazilian 
Sao Paulo s-a disputat pe o ploaie 
torențială. In pofida vremii nefavo
rabile, sute de mii de amatori de 
sport înșiruiți de-a lungul traseului 
au urmărit pasionanta întrecere. Vic
toria finală a revenit americanului 
Frank Shorter, care a parcurs 8,920 
km în 24’27”4./10, fiind urmat în or
dine de Trevor Wright (Anglia) — 
24’40”2/10, Pedro Miranda (Mexic) — 
24’45” etc.' ..

PARIS. — Echipă de'‘judo a Olan
dei a susținut două întîlniri amicale 
la Paris cu selecționata Franței. în 
prima, luptătorii francezi au termi
nat învingători cu scorul de 8—2. Me
ciul revanșă s-a încheiat cu "scorul 
de 6—4 in favoarea oaspeților. De 
remarcat frumoasa evoluție a cunos
cutului campion olandez Ruska (ca
tegoria grea). învingător în ambele 
întîlniri.

scrimă (noiembrie, in Grecia), tenis 
(iulie, in Iugoslavia), tenis de masă 
(octombrie, în România), tir (iulie, 
in Bulgaria), volei (seniori — mai, 
în Iugoslavia ; juniori — iulie, în 
Bulgaria).

tradițio-

★
Pentru sportivii noștri, calenda

rul internațional ’71 mai cuprinde 
și o serie de competiții 
nale la care — fie în calitate de gaz
de, fie de oaspeți — au cucerit anii 
trecuți numeroase succese. In rîn
dul acestora se numără : CAMPIO
NATELE INTERNAȚIONALE ALE 
ROMÂNIEI (anul acesta, printre 
alte sporturi, se vor organiza la a- 
tletism, in septembrie, tenis în iulie, 
lupte in iulie etc.), „CUPA ȚARI
LOR LATINE" (handbal - Maroc, 
aprilie ; tir - Italia, iunie), „RE
GATA SNAGOV" la caiac-canoe și 
canotaj academic, „TROFEUL CAR- 
PAȚI" la handbal (feminin, in oc
tombrie ; masculin, in noiembrie), 
ÎNTRECERI INTERȚARI la atle
tism (cu Norvegia, Italia. Franța, 
R.F.G., S.U.A. etc), la box (cu Da
nemarca, Franța, S.U.A., Polonia, 
Canada. Ungaria etc), la rugbi (cu 
[talia. Maroc, Franța, Australia 
etc), la handbal (între altele cu Da
nemarca, Norvegia, Suedia, Islanda, 
Finlanda — cu ocazia unui turneu 
de trei săptămîni prin țările nor
dice).

Un pas hoțărft înainte 

pe drumul progresului 

socialist al țării
(Urmare din pag. I)

prevăzut a beneficiilor, a celorlalte 
acumulări bănești depinde asigurarea 
posibilităților de a dezvolta poten
țialul productiv al patriei prin noi 
investiții, de a iniția noi măsuri 
pentru ridicarea nivelului de trai, 
material și spiritual, al poporului.

Desigur. în ducerea la bun sfîrșit 
a acestor sarcini, hotăritor este efor
tul colectivelor din fiecare unitate 
economică. In sporirea rentabilită
ții, a eficienței economice în general, 
important este Insă șl rolul lucrăto
rilor bancari. Prin pîrghia creditelor, 
a decontărilor, printr-un control pre
ventiv competent și multilateral, or
ganele bancare își propun să contri
buie și mai mult la identificarea și la 
punerea în valoare a rezervelor de 
creștere a producției, de diminuare a 
costurilor, de sporire a rentabilității.

Cum spuneam, pentru creșterea 
eficienței economice există o multi
tudine de modalități la o soluție 
unică : cheltuirea cu grijă maximă a 
fondurilor statului, pentru ca rapor
tul dintre cheltuieli și rezultate să 
fie cît mai avantajos.

Proiecte pentru 
construcții funcționale, 

ieftine
Ce reprezintă 1971, pe plan con

structiv, pentru Craiova ? Peste 1 650 
de apartamente, un nou hotel turistic 
cu o capacitate de 300 paturi, un cen
tru de calcul electronic cu profil te
ritorial, extinderea universității, un 
club sindical cu o sală de festivități 
cu 500 locuri pentru salariații uzine
lor „Electroputere", o sală de sport 
cu 2 000 de locuri, un complex sa
nitar lingă spitalul nou, un magazin 
universal în centrul orașului, cu o 
suprafață' comercială de peste 6 000 
mp etc. Este pentru noi de primă im
portanță sarcina subliniată de secreta
rul general al partidului de a realiza 
proiecte eficiente, de a folosi cît mai 
bine spațiul existent, de a propune 
soluțiile cele mai bune. Sub acest 
aspect, aș considera primul an al 
noului cincinal ca un telescop prin 
care apropiem considerabil viitorul, 
ca anul în care vom munci-Cu pasiu
ne și răspundere, pentru. a îndeplini 
cit mai bine sarcinile trasate de 
.partid.

Arhitect Teodor COCHECI
Institutul județean 
de proiectări-Dolj

Mărfuri de larg consum 
mai frumoase, mai bune, 

mai competitive
Există un vechi proverb potrivit 

căruia „ce semeni, aceea culegi". 
Ce vom semăna în primul an al cin
cinalului noi, colectivul Fabricii de 
confecții din Botoșani ? Pe primul 
plan stă îmbunătățirea pregătirii pro
fesionale a tuturor salariaților. Iar o 
componentă de seamă a acestei per
fecționări este policalificarea, lucru 
care ne preocupă pe toți, căci de 
nivelul pregătirii noastre profesionale 
depind calitatea produselor, competi
tivitatea lor. De asemenea, vom in
troduce in 1971 noi soluții tehnologi
ce. Sînt, în această direcție, citeva 
studii Întocmite privind adaptarea 
mașinilor de cusut la executarea unor 
operații mai complexe, folosirea unor 
noi procedee de lucru care vor duce 
la realizarea unei înalte calități și 
vor atrage creșterea productivității 
muncii și ușurarea efortului fizic. Cu 
alte cuvinte, vrem să aplicăm întoc
mai însuflețitoarele îndemnuri adre
sate de secretarul general al partidu
lui la recenta ședință a Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. și a gu
vernului, de a gîndl mai mult, a 
pune în valoare spiritul creator, in
ventivitatea, fantezia, ca ceea ce 
producem să poarte emblema unei 
calități superioare.

Acestea sînt cîteva gînduri pe care 
le „semănăm" In solul fertil al celui 
dinții an al noului cincinal. Și nu mă 
îndoiesc că recolta va fi bogată, în ea 
reflectîndu-se dorința de a munci mai 
bine, mai exigent, mai responsabil a 
fiecăruia.

Elena DUMITRU BĂLAN 
muncitoare la Fabrica 
de confecții Botoșani

Cercetarea științifică 
va contribui efectiv 

la dezvoltarea 
agriculturii

1971 vrem să constituie un salt ca
litativ, pe multiple planuri, al muncii 
noastre. Vom inaugura In acest an 
stația de testare a taurinelor de re
producție, unitate cu menirea de a 
verifica însușirile amelioratoare ale 
taurinelor și menținerea pentru re
producție numai a celor cu valoare 
ridicată.

In ceea ce privește planul tematic 
de cercetare, ne preocupă amelio
rarea casei Bălțată românească, spre 
mărirea producției de carne și lapte, 
lichidarea infecundității. Intrarea in 
producție mai timpurie a junincilor 
prin îmbunătățirea rațiilor de fura
jare. Studiem, de asemenea, posibili
tățile de ameliorare a animalelor de 
blană — nurci și vulpi — unde urmă
rim sporirea prolificității și Îmbună
tățirea calității blănițelor.

Zona deservită de stațiunea noastră 
dispune de mari suprafețe de pajiști 
naturale pentru care s-au stabilit 
puncte de sprijin in munții Căliman, 
Harghita etc. O serie de teme vizează 
tehnologia culturii sfeclei de zahăr 
și tehnologia lucrărilor solului pe 
terenurile cu exces temporar de umi
ditate. Nu vor lipsi nici cercetările 
privind chimizarea, ca una din mă
surile cele mai importante în dez
voltarea agriculturii. Astfel, datoria 
și gîndul nostru sînt să facem totul 
pentru ca cercetările științifice să se 
materializeze într-o contribuție spo
rită la creșterea producției în uni
tățile agricole.

Ing. Atanasie CIORLAUȘ 
director adjunct științific 
la Stațiunea experimentală 
zootehnică Tg. Mureș

Organizația de partid 
va mobiliza energia 

comuniștilor, 
a întregului colectiv
Primul an al noului cincinal începe 

sub semnul sporirii angajării fiecă
ruia, o angajare mai profundă, mai 
complexă și care să se răsfrîngă în
tr-o activitate de maximă eficacita
te. Și cu atît mai mult această de
plină angajare trebuie să caracteri
zeze munca organizațiilor de partid, 
a comuniștilor. Așa cum sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu în cuvîn- 
tarea la ședință din noiembrie 1970 a 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. și a guvernului, organelor și 
organizațiilor de partid le revine ro
lul hotăritor in conducerea și orga
nizarea vieții economise, în antrena
rea largă a oamenilor muncii pen
tru transpunerea în viată a obiecti
velor noului cincinal.

De aceea, ne simțim datori să ca
talizăm toate eforturile, energiile, 
inițiativele colectivului combinatului 
nostru către un unic scop : o activi
tate intensă, cu înalte atribute ca
litative. Experiența pe care am do- 
bîndit-o în acest sens, concretizată 
in realizarea. în 1970. a unei produc
ții globale cu 40 la sută mai mare 
decît în urmă cu cinci ani, ne obligă 
la perfecționare și mai largă, la o 
muncă politică bogată în conținut, 
atractivă în forme, care să se finali
zeze. cum spuneam la început. în 
angajarea maximă, cu toate posibili
tățile sale, a fiecăruia din cei 6 000 de 
muncitori ai combinatului la îmbu
nătățirea procesului de producție și. 
îndeosebi, a calității produselor noas
tre. O muncă politică și organiza
torică vie. dinamică, amplă, care va 
duce, implicit, la creșterea compe
tenței organizațiilor de partid in con
ducerea activității colectivului nostru.

Tiberiu MIKAS 
secretarul comitetului 
de partid din Combinatul 
textil Oradea

Muncind în condiții noi, 
vom spori rodul 

ogoarelor
Pentru membrii cooperativelor a- 

gricole, 1971 va fi un an plin de în
noiri. Este anul in care se vor aplica 
măsurile cuprinse în expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu privind 
îmbunătățirea organizării, planifică
rii și conducerii agriculturii, iar coo
peratorii vor beneficia de avantajele 
pe Care le oferă recenta hotărîre a 
Consiliului de Miniștri și a Consi
liului Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție cu pri
vire la asigurarea unui venit minim 
lunar garantat membrilor cooperatori 
pentru munca depusă, acordarea de 
indemnizații de stat cadrelor de con
ducere din C.A.P., precum și asigu
rarea plății integrale a pensiilor ma
jorate.

Consiliul intercooperatist Valul Tra
ian, județul Constanța, din care fac 
parte 9 cooperative agricole — Valul 
Traian, Valea Seacă, Anadalchioi, 
Palazu Mare, Poiana, Viile Noi, Lu
mina, Năvodari și Ovidiu — s-a 
constituit cu cîteva zile în urmă. 
Toate aceste unități sînt situate în 
preajma municipiului Constanța, a 
litoralului. De aici, și profilul lor, con
turat de altfel în decursul anilor, le
gat de aprovizionarea acestei zone 
intens populate.

Iată cîteva preocupări pentru 1971 : 
fiecare din cele 9 unități, potrivit 
tradiției și rezultatelor obținute pînă 
acum, va cultiva, incepînd din a- 
cest an, cite 4—5 sortimente de le
gume, avlnd astfel posibilitatea să 
livreze mai ales în lunile iunie-au- 
gust partide mari de producție de 
calitate superioară. Am stabilit mo
dalități de întrajutorare a unități
lor cu răsaduri, cu forță de muncă în 
perioadele de vîrf ale lucrărilor. Sîn
tem convinși că, încă din 1971, la a- 
ceeași suprafață cultivată cu legume 
putem da o producție cu 45—50 la sută 
mai mare decît în 1970. tn perspectivă 
avem în vedere adincirea specializă
rii, astfel ca fiecare unitate să aibă 
un profil bine determinat al produc
ției, să mecanizăm in întregime prin
cipalele lucrări tn legumicultura, să 
creăm o fermă legumicolă intercoo- 
peratistă, să organizăm valorificarea 
superioară a produselor. Membrii 
consiliului intercooperatist sînt ho- 
tărîți să facă totul pentru a contribui 
la asigurarea unui progres rapid al 
fiecărei unități in parte, în interesul 
creșterii producției și al dezvoltării 
agriculturii noastre cooperatiste.

Ing. Mariana POPA 
președinte al Consiliului 
intercooperatist Valul Traian, 
județul Constanța

Construim cea mai mare 
termocentrală

La capătul celor trei etape de exe
cuție, termocentrala Brăila-Chișcani 
pe care o construim va fi cea mai 
mare din România, cu o putere insta
lată de 1950 MW, comparabilă prin 
potențialul său productiv doar cu 
energia ce o vor da centralele de pe 
ambele maluri ale Porților de Fier. 
Edificarea acestui obiectiv energetic, 
unic în felul său, impune ca din 
prima lună a anului 1971 să pornim 
intr-un ritm susținut toate lucrările 
planificate, pentru a realiza exem
plar întîia etapă din construcția sa 
și a asigura condițiile de începere a 
montării echipamentului din import, 
sosit în bună parte pe șantier. Dato
rită ritmului viguros 'în care au lu
crat constructorii noștri încă din 
1970, ne aflăm în situația de a fi pe 
deplin pregătiți să realizăm lucrări
le prevăzute pentru 1971 — și anu
me, execuția structurii clădirilor afe
rente primului grup și execuția pri
mului cheson din circuitul hidroteh
nic. Totodată, vom începe lucrările la 
coșul de fum de 200 m înălțime (de 
la cota 0), fundat pe 68 de coloane.

Spunînd că această lucrare este di
ficilă, nu vreau să reliefez greuta
tea ei, cît mai ales răspunderea deo
sebită care ne revine pe plan tehnic 
și organizatoric pentru a-i asigura o 
bună desfășurare, potrivit graficelor 
de execuție. Dar sîntem un colectiv 
puternic sudat, bine pregătit, capabil 
să se achite de îndatorirea de mare 
răspundere ce-i revine. Iar dacă 
sînt optimist, o fac bazîndu-mă pe 
calitățile minunate ale oamenilor 
care muncesc aici

Ing. Petre MARINESCU 
șeful șantierului centralei 
termice din Brăila

Organizarea superioară 
a muncii ne preocupă 
în cel mai înalt grad
Am pășit în primul an al noului 

cincinal. O etapă de muncă spornică, 
în stare să răspundă cerințelor tot 
mai înalte ale economiei naționale și 
să aducă, în același timp, multiple 
satisfacții atît morale, cit și materia
le colectivului nostru.

Știm că asemenea satisfacții nu se 
obțin peste noapte. Tocmai de aceea, 
noi le-am pregătit, cu sîrguință, din 
vreme, cu atît mai mult cu cît, la 
ora actuală, se vorbește despre mina 
noastră ca despre cea mai înaintată 
unitate din Valea Jiului. La aceste 
preparative aș vrea să mă opresc. 

' Mai întîi, am pus un accent deose
bit pe concentrarea producției in cît 
mai puține locuri, astfel ca activitatea 
de ansamblu să beneficieze de efec
tul unei dirijări centralizate. In ace
eași măsură, ne preocupă fructifica
rea — printr-o organizare superioa
ră — a imenselor rezerve pe care le 
avem Ia locurile de muncă, în fron
turile direct productive, prin mărirea 
vitezelor de înaintare în exploatarea 
zăcămintelor, sistematizarea fluxuri
lor auxiliare de transport al cărbune
lui și extinderea transportului conti
nuu pe bandă și a comenzilor centra
lizate.

In sfîrșit, una din satisfacțiile pe 
care le așteptăm a prin.-Ț contururi 
concrete. Este vorba de utilizarea 
pentru prima dată în Valea Jiului a 
unui uriaș complex de efectuare me
canizată a operațiunilor — tăierea 
cărbunelui, susținerea abatajului, di
rijarea acoperișului etc. în prezent, 
acest complex funcționează, obținîn- 
du-se cu ajutorul lui o productivita
te medie de 20 tone cărbune, față da 
8 tone cît se realiza înainte. Pentru 
1971 se prevede dotarea cu un al doi
lea asemenea complex, ceea ce n« 
mărește încrederea că vom îndeplin 
obiectivele propuse. începem, așadar 
bine.

Ing. Dan SURULESCU 
șeful exploatării miniere 
din Paroșeni

Forța educativă a școlii 
în continuă creștere
Anul 1971 înseamnă pentru școa- 

lă un an de mari răspunderi, deriva' 
te firesc din importantele măsur 
stabilite de conducerea partidulu 
pentru dezvoltarea școlii de toati 
gradele. Ele sint complexe, fără în
doială, și realizarea lor cere efortur 
didactice și pedagogice concertate 
pasiune și înalt devotament civic 
Printre acestea se numără și creare: 
în școli a unui adevărat cult al mun 
cii. Dacă în 1971 vom izbuti — și von 
izbuti, fără îndoială — să depășin 
greutățile inerente începutului în or 
ganizarea noului obiect de studiu îi 
liceu. „Pregătirea tehnico-producti 
vă", vom face un pas hotăritor îi 
realizarea acestei noi și important- 
sarcini a școlii. Aș dori, totodată, ct 
anul 1971 să marcheze un pas impor 
tant și în înviorarea dialogului profe 
sor-elev. Pentru că un asemenea dia 
log - absent nu o dată pînă acum - 
ne va ajuta mai mult să-i „descope 
rim" pe elevii noștri, să-i înțelegem 
să găsim un limbaj comun pentru a- 
face mai receptivi față de îndrumă 
rile noastre. Reușita depinde numa 
de noi și va da măsura adevărată

• muncii noastre in noul an

Prof, emerită Ioana COSMA 
directoarea liceului 
„N. Bălcescu" din București



Premise ale destinderii 
și colaborării internaționale

® A. N. KOSÎGHIN DESPRE POZIȚIA GUVERNULUI SOVIETIC 
ÎN REZOLVAREA UNOR PROBLEME ACTUALE

MOSCOVA 3. — Corespondentul 
Agerpres, Laurențiu Duță, transmi
te : într-un interviu acordat ziarului 
japonez „Asahi", președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., A. N. 
Kosîghin, a subliniat că „în ultimii 
ani, relațiile dintre Uniunea Sovie
tici și Japonia au progresat, dar po
sibilitățile pentru dezvoltarea aces
tora nu sînt epuizate nici pe depar
te". In ceea ce îl privește, guvernul 
sovietic este gata să depună șl pe 
viitor eforturi pentru dezvoltarea re
lațiilor multilaterale cu Japonia — 
a spus A. N. Kosîghin.

în legătură cu situația din Indo
china, A. N. Kosîghin a arătat că 
„nici extinderea fățișă a agresiunii 
americane în Indochina, nici „vietna- 
mizarea" războiului nu vor aduce 
Statelor Unite victoria". După con
vingerea noastră, a subliniat pre
mierul sovietic, o bază bună, realistă, 
pentru soluționarea problemei viet
nameze o constituie propunerile gu
vernelor Republicii Vietnamului de 
sud și Republicii Democrate Vietnam.

In legătură cu situația din Orientul 
Apropiat, șeful guvernului sovietic a 
amintit că U.R.S.S. se pronunță pen
tru soluționarea politică a crizei pe 
baza îndeplinirii rezoluției Consi
liului de Securitate din 22 noiembrie 
1967. „în ce o privește, Uniunea So
vietică năzuiește sincer spre stabili
rea unei păci trainice în Orientul 
Apropiat" — a relevat el.

Referindu-se la tratativele sovieto- 
americane privind limitarea înarmă
rilor strategice, A. N. Kosîghin a

® INTERVIU ACORDAT DE MINISTRUL DE EXTERNE
ITALIAN ZIARULUI „YOMIURI SHIMBUN"

ROMA 3. — Corespondentul Ager
pres N. Puicea transmite : Ministrul 
afacerilor externe al Italiei, Aldo 
Moro, a acordat un interviu cotidia
nului japonez „Yomiuri Shimbun", 
în cadrul căruia s-a referit la o se
rie de probleme de politică interna
țională, inclusiv asupra unor aspecte 
ale dezvoltării relațiilor dintre Italia 
și Japonia.

In legături cu perspectivele Con
ferinței asupra securității europene, 
Aldo Moro a arătat că aceasta trebuie 
văzută în cadrul unui dialog menit să 
consolideze și să adîncească destin
derea pe acest continent, să promo
veze principiile care trebuie să gu
verneze relațiile dintre statele conti
nentului, respectîndu-se drepturile 
popoarelor lor, a unor relații tot mai 
ample și semnificative.

Referindu-se la lucrările Conferin
ței pentru dezarmare de la Geneva, 
ministrul de externe italian a subli
niat că „dat fiind gravitatea proble
melor care se dezbat la Geneva, ne
cesitatea de a elibera omenirea de 
cursa înarmărilor și de costisitorul și 
precarul echilibru de forțe", țările 
participante, printre care Italia și 
Japonia, trebuie să aducă o contribu
ție constructivă „pentru a se orienta 
problema dezarmării pe calea reali
zărilor concrete". In aceeași ordine 
de idei — a posibilităților cooperării 
italo-japoneze pe plan internațional 
în vederea unor acțiuni care să se 
refere la toate aspectele dezarmării, 
Moro a spus că pentru Italia nu este 
mai puțin importantă nici convergen

• UN INTERVIU AL MINISTRULUI DE EXTERNE 
AL CANADEI

OTTAWA 3 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat postului de radio 
Canada, ministrul de externe, Mitchel 
Sharp, a făcut un tur de orizont a- 
supra politicii externe pe care țara 
sa intenționează să o promoveze. El 
a subliniat, cu această ocazie, dorința 
Canadei de a reevalua angajamentele 
asumate in cadrul N.A.T.O: și de a 
participa activ la asigurarea securi
tății in Europa. In acest context 
Sharp a relevat că relațiile Canadei 
cu țările socialiste europene „au fost 
intensificate in cursul ultimilor ani". 
El a reamintit că vizita in U.R.S.S. 
a premierului Trudeau, prevăzută 
pentru anul 1971, „va marca o etapă

BIBLIOTECĂ MINIATURALA

O colecție de cărți miniatu
rale din care fiecare nu depă
șește mărimea unei cutii de chi
brituri a realizat în decurs de 
trei decenii arhitectul polonez 
Zygmunt Szkocny din Katowi
ce. Prima sa „operă" are forma
tul 20 mm/15 mm și numără 115 
pagini. înainte de război a mai 
realizat alte 12 cărți-liliput, bio
grafii de oameni celebri. După 
1945, inginerul polonez „a edi
tat" biografiile Măriei Sklo- 
dowska-Curie, a lui Tadeusz 
Kosciuszko, Johann Gutenberg. 
Cel mai mic volum i-a fost con
sacrat lui Copernic. El măsoară 
2,5 mm pe 2 mm și are 30 de 
pagini.

DACTILOGRAFI LA 5 ANI

A descoperi metode mai 
eficace pentru a învăța pe copii 
scrisul și cititul este o preocu
pare permanentă a pedagogi
lor. Recent, la o grădiniță de 
lingă Heidelberg (R.F.G.) a fost 
introdusă o nouă metodă didac
tică. Potrivit programului nu
mit „intertip", copii în vîrstă de 
cinci ani sînt învățați să scrie 
și să citească cu ajutorul mași
nii de scris. Si sînt deprinși de 
la această vîrstă fragedă să bată 
la mașină cu zece degete. Un
ghia fiecărui deget al copiilor 
este colorată într-o anumită cu
loare, care corespunde culorii 

subliniat complexitatea acestora, de- 
clarînd că „Uniunea Sovietică ar 
saluta un acord rezonabil, care să nu 
poarte un caracter unilateral, conve
nabil numai uneia din părți, în do
meniul limitării înarmărilor strate
gice și care să corespundă intereselor 
vitale nu numai ale popoarelor so
vietic și american, ci și ale popoare
lor întregii lumi".

In ultimul timp, a declarat în con
tinuare șeful guvernului sovietic, in 
relațiile dintre statele europene, a- 
parținind sistemelor sociale deose
bite, se simte tot mai evident ten
dința spre destindere și colaborare 
bazată pe bună vecinătate. Un rol a- 
preciabil în acest sens revine evolu
ției favorabile a relațiilor țărilor so
cialiste cu Franța, tratatelor semna
te de Uniunea Sovietică și Polonia 
cu R.F.G. In aceeași ordine de idei, 
premierul sovietic a apreciat că „in 
prezent au fost create suficiente pre
mise pentru ținerea cu succes a con
ferinței general-europene și nu există 
nici un temei să fie tărăgănată con
vocarea ei sau să fie avansate con
diții preliminare pentru aceasta".

A. N. Kosîghin a exprimat „bună
voința părții sovietice de a rezolva 
toate problemele existente între 
U.R.S.S. și R.P. Chineză pe baza ega
lității în drepturi, respectului reci
proc, ținîndii-se seama de interesele 
legitime ale fiecărei părți". „Norma
lizarea relațiilor intre U.R.S.S. și 
R.P. Chineză, a adăugat el, poate fi 
rezultatul numai al acțiunilor ambe
lor părți in această direcție".

ța de vederi în domeniul tratatului 
de neproliferare nucleară și aplica
rea diferitelor sale clauze, „esen
țiale pentru perspectivele de dezvol
tare ale industriilor nucleare pașnice 
din cele două țări".

In continuare, Aldo Moro a evocat 
însemnătatea stabilirii de relații di
plomatice cu Republica Populară Chi
neză care „reprezintă concluzia fi
rească a unei orientări politice a- 
doptate de Italia de mai mulți ani. 
Această orientare, realistă și con
structivă, răspunde obiectivelor păcii 
și cooperării". Referindu-se la rolul 
ce-1 revine R. P. Chineze în viața 
internațională, Aldo Moro a declarat : 
„Guvernul italian, după cum a subli
niat de mai multe ori la Națiunile 
Unite, este convins că unul dintre cei 
mai importanți factori pentru conso
lidarea păcii îl constituie lărgirea re
lațiilor internaționale și, în special, 
universalitatea O.N.U. Organizația 
mondială nu va putea acționa cu 
eficacitate deplină dacă un sfert din 
omenire nu-și va aduce propria con
tribuție. Considerăm, în sfîrșit, că 
comunitatea statelor are nevoie de 
participarea Chinei și că această țară 
nu poate să fie înstrăinată de întru
nirile internaționale" .

în cadrul interviului său, ministrul 
de externe italian s-a oprit asupra 
unor probleme care privesc Piața co
mună pronunțîndu-se, „din. conside
rente politice și economice", pentru 
aderarea Marii Britanii și a altor țări 
la organismul vest-european respec
tiv.

Importantă în relațiile canadiano-so- 
vietice". Sharp a anunțat, totodată, 
că ministrul federal pentru industrie 
și comerț, Jean Luc Pepin, va efec
tua, la începutul anului, o vizită la 
Moscova pentru a semna un acord 
de cooperare științifică între Uniunea 
Sovietică și Canada.

Ministrul de externe canadian a de
clarat că țara sa promovează o poli
tică de „intensificare a relațiilor cu 
țările Pacificului, in special cu Japo
nia și Republica Populară Chineză". 
Sharp a evocat, în continuare, politica 
guvernului canadian de dezvoltare a 
relațiilor cu țările Asiei, Africii și 
Americii Latine.

clapei ce trebuie bătută cu acel 
deget. Textul ce urmează să fie 
scris este deja programat în ma
șină. Dacă copilul apasă pe o 
clapă greșită aceasta nu funcțio
nează. Cele scrise de micul dac
tilograf se proiectează în format 
foarte mult mărit pe un mic e- 
cran. Astfel, simultan cu scrie
rea, copilul învață literele și se 
exersează la citit.

Vezuviul a început din nou să 
fumege. Specialiștii prevăd o 
nouă erupție a vulcanului în cel 

mult o jumătate de an

ÎN LEGĂTURA cu evenimentele
DIN ORIENTUL APROPIAT

Peste cîteva zile, 
reluarea „misiunii Jarring'*

NEW YORK 3 (Agerpres). — Me
diatorul O.N.U. pentru Orientul Apro
piat, ambasadorul suedez Gunnar 
Jarring, a sosit sîmbătă seara la New 
York, venind de la Moscova, în ve
derea reluării convorbirilor cu repre
zentanții la Națiunile Unite ai Repu
blicii Arabe Unite, Iordaniei și Israe
lului.

în timpul escalei făcute la Copen
haga, el a declarat ziariștilor că va ex
plora toate căile posibile pentru a re
zolva conflictul arabo—israelian. Deși 
nu a fost făcută vreo precizare în le
gătură cu data începerii acestor dis
cuții, în cercurile diplomatice de la 
New York se crede că ele ar putea 
să fie reluate miercuri.

Marți, Gunnar Jarring va prezenta 
Consiliului de Securitate un raport 
asupra activității primilor trei ani ai 
misiunii sale în Orientul Apropiat.

Rezultate pozitive 
după acordul 

iordaniano—pales țineau
AMMAN 3 (Agerpres). — Bahl 

Ladgham, președintele Comitetului 
superior arab, însărcinat cu suprave
gherea aplicării acordurilor dintre gu
vernul iordanian și organizația pales- 
tineană de rezistență, a declarat că 
este satisfăcut de rezultatele pozitive 
și încurajatoare obținute pînă în pre
zent de către acest comitet. El a ca
lificat acordul iordaniano—palestinean 
încheiat Ia Cairo ca fiind de o im
portanță „vitală și istorică", relevînd 
eforturile depuse de cele două părți 
de a elimina urmările ultimelor con
flicte din Iordania.

agșiiițiîle jde presă
Politica agrară a guver

nului indian. Blroul de informa
ții de presă al guvernului indian a 
dat publicității un comunicat in care 
se arată că, pînă la începutul anului 
1971, în India au fost împărțite țăra
nilor lipsiți de pămînt aproximativ 
4,5 milioane de hectare. „Eliminarea 
formelor de exploatare și de nedrep
tate socială în domeniul relațiilor 
agrare, se spune în comunicat, consti
tuie sarcina principală pe care și-o 
propune guvernul".

Președintele S.U.A.,Rlchard 
Nixon, a semnat programul destinat 
să sprijine statele și orașele ameri
cane în combaterea criminalității. 
Programul, aprobat de Congres și de
venit lege prin contrasemnătura pre
ședintelui, prevede alocarea sumei de 
3,55 miliarde dolari, destinați creșterii 
eficacității poliției locale, prin spori
rea personalului acesteia și îmbună
tățirea echipamentului de combatere 
a crimelor.

După procesul de Ia Bur
gos, în 0316 au fost judecați 16 mi- 
litanți basci, poliția franchistă conti
nuă arestările în diferite regiuni ale 
țării. După cum informează agenția 
United Press International, 22 de per
soane au fost arestate în primele 72 
de ore după anunțarea sentințelor. 17 
dintre acestea sînt muncitori ai filia
lei uzinei „General Electric" din Ses- 
tao și sînt acuzați de apartenență la 
grupări politice declarate ilegale.

Agenția A.D.N. anunță 
că ministrul polonez al afacerilor ex
terne, Ștefan Jedrychowski, va face 
in curînd o vizită oficială în Repu
blica Democrată Germană.

Noul președinte al Singa-
pOtelui, Beniamin Henry Sheares,
a depus sîmbătă jurămîntul. La cere
monie au fost prezenți primul minis

GRAV ACCIDENT 
LA MECIUL DE FOTBAL 

RANGERS—CELTIC

66 de persoane și-au pierdut 
viața și aproape 100 au fost ră
nite cu prilejul meciului de 
fotbal dintre echipele scoțiene 
Rangers și Celtic, disputat sîm
bătă, 2 ianuarie. Accidentul a 
fost provocat de căderea balu
stradei de protecție a uneia din 
scările de acces ale stadionului. 
El s-a produs in ultimele se
cunde ale intilnirii, cind supor
terii celor două echipe s-au in- 
căierat și au provocat ruperea 
barierelor de oțel, mai multe 
sute de persoane prăbușindu-se 
in gol de la citeva zeci de 
metri. Accidentul de pe arena 
„Ibrox Park" este socotit ca fiind 
cel mai grav de pe terenurile 
de sport scoțiene.

CHIRURGIA VA SPORI 
GRADUL DE INTELIGENȚĂ?

Savanți de la „Baylor College" 
din Houston au realizat un prim 
pas în dificila tentativă de a in
jecta unui creie.r viu un „cifru" 
realizat de om. capabil să co
recteze anumite defecte mintale 
și să crească gradul de inteli
gentă. Cercetătorul George Un
gar și echipa pe care o conduce 
au injectat unor șobolani un 
„cifru" de rememorare sinteti
zat. operație in urma căreia șo

AMMAN 3 (Agerpres). — Comite
tul superior arab a examinat sîmbătă 
seara, în cadrul unei reuniuni lărgite, 
memorandumul prezentat guvernului 
iordanian și Comitetului Central al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei, precum și răspunsurile celor 
două părți la acest memorandum, a 
anunțat postul de radio Amman. O 
reuniune similară va avea loc marți 
5 ianuarie.

Yasser Ăraiat Ia Beirut
BEIRUT 3 (Agerpres). — Yasser 

Arafat, președintele Comitetului Cen
tral al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, a sosit sîmbătă seara la 
Beirut, venind de la Amman. El a 
avut o întrevedere cu reprezentanții 
biroului din capitala libaneză al or
ganizației.

Ministrul de externe ai R.Ă.U. 
va vizita Marea Britanie 

$1 Franța
CAIRO 3 (Agerpres). — Mahmud 

Riad, ministrul afacerilor externe al 
R.A.U., a părăsit duminică Cairo, în- 
dreptîndu-se spre Londra, unde va 
face o vizită oficială de trei zile. 
Mahmud Riad va avea întrevederi cu 
membri ai cabinetului britanic, cărora 
le va înfățișa poziția Republicii Arabe 
Unite față de situația din Orientul 
Apropiat. Șeful diplomației egiptene 
va face apoi o vizită oficială de trei 
zile în Franța.

★
Președintele R.A.U., Anwar Sadat, 

a primit o delegație parlamentară 
britanică, care efectuează o vizită la 
Cairo.

tru Lee Kuan Yew, membrii cabine
tului și parlamentului, reprezentanți 
ai corpului diplomatic.

La cererea guvernului 
Republicii Chile, Curtea de Apel 
din Temuco a pus sub acuzație de 
violare a ordinii publice, intentînd 
proces unui număr de peste 100 de 
proprietari funciari din sudul țării și 
a însărcinat pe judecătorul Luis Oyo 
cu definitivarea procedurii împotriva 
latifundiarilor care au provocat tul
burările de la sfîrșitul lunii trecute. 
Ministerul de Interne a numit doi 
avocați pentru a pleda cauza, victime
lor acestor incidente provocate de la
tifundiari, de la care au fost confis
cate cantități importante de puști, 
arme automate, pistoale și alte tipuri 
de armament și muniție.

O nouă monedă de 1 dolar va 
fi bătută in S.U.A. in cursul 
anului 1971, în urma unei legi 
semnate de președintele Richard 
Nixon.

Noua monedă va purta pe una 
din fețele sale efigia fostului 
președinte Dwight Eisenhower, 
iar pe cealaltă un motiv co- 
memorlnd realizarea primilor 
pași ai omului pe Lună (un vul
tur cu ramuri de măslin — sim
bolul păcii — incercind să co
boare pe Lună, iar alături o 
navă spațială „Apollo" și Pă
mântul).

„Daily Mirror" și „Sun" 
în grOVă. Bersc,nalul redacțional 
de la cele două ziare britanice con
testă noul acord care reglementează 
relațiile dintre ziariști și patronii zia
relor.

Cinci tablouri de Picasso 
și alte 15 pînze ale unor maeștri ai 
picturii universale, in valoare de 2 
milioane mărci vest-germane, au fost 
furate recent din casa unui colecțio
nar particular din Miinchen.

bolanii au dovedit teamă de în
tuneric — ambianta lor naturală. 
Utilizînd timp de șase ani 4 000 
de asemenea animale și învățîn- 
du-le prin șocuri electrice să se 
teamă de întuneric, cercetătorii 
au preparat extracte moleculare 
numite „Scotophobin", care au 
fost apoi injectate altor șobo
lani decît celor antrenați. Rezul
tatul a fost același ca în cazul 
celor 4 000.

„Sperăm să putem corecta de
fectele mintale, să controlăm 
funcțiile anormale și să îmbu
nătățim pe cele normale", a de
clarat Ungar. A fost exprimată 
speranța că în următoarele două 
decenii vor putea fi tratați copii 
arierați mintal și unele cazuri 
de amnezie.

FIXAREA AZOTULUI 
ATMOSFERIC

Oamenii de știință din Mosco
va au descoperit reacția chimică 
care permite fixarea azotului 
atmosferic într-o combinație sta
bilă — relatează agenția TASS. 
Specialiștii consideră că această 
descoperire va înlesni elucida
rea mecanismului sintezei bio
logice și va permite realizarea 
unui procedeu-simplu și•ieftin 
de fixare a azotului atmosferic, 
in vederea obținerii îngrășămin
telor azotoase necesare agricul
turii. Procedeul de fixare a azo
tului atmosferic folosit în pre
zent este scump și complicat.
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PERU

Priorități 
in politica economică 

si socialăJ

a guvernului
LIMA 3 (Agerpres). — Președintele 

Perului, generalul Juan Velasco Al
varado, a declarat în cadrul unei con
ferințe de presă că guvernul său va 
aprofunda în 1971 „procesul de trans
formare a structurilor naționale". Al
varado a subliniat că statul intențio
nează să-și asume în întregime con
ducerea industriei extractive și a des
facerii produselor acesteia. în același 
timp, cea mai mare parte a investi
țiilor vor fi furnizate de capitalul 
autohton, menționînd că 60 milioane 
de soles vor fi destinate, îndeosebi, 
industriei extractive. Alvarado a rele
vat că bugetul pe exercițiul financiar 
1971 prevede, îndeosebi, finanțarea 
acelor proiecte care pun bazele „ini
țierii unei dezvoltări rapide a țării in 
anul 1971".

Președintele s-a referit în conti
nuare la diversele măsuri pe care ca
binetul le studiază pentru a fi puse 
in aplicare în cursul anului și la pro
iectul de organizare a unui „Front 
național împotriva subdezvoltării", 
care va avea oa obiectiv coordonarea 
tuturor forțelor țării în scopul asigu
rării dezvoltării economice și sociale. 
Alvarado a menționat, în acest con
text, succesele obținute de Peru în
deosebi în domeniul industriei mate
rialelor de construcții, intens solici
tată pentru reconstruirea localităților 
distruse de cutremurul din mai 1970.

transmit:
INUNDAȚII 

ÎN REGIUNILE DE ȘES 
ALE ALBANIEI

TIRANA 3 (Agerpres). — Agenția 
ATA anunță că în zilele de 31 decem
brie 1970 și 1 ianuarie 1971 s-au pro
dus inundații în regiunile de șes ale 
Albaniei. Rîurile Shkumbin. Osum, 
Devolli, Semăn. Drino. Shushica, „.și, 
Vjosa s-au revărsat, inundînd supra
fețe de teren agricol, precum și unele 
localități din regiunile Berat, Elba- 
san, VIora, Fieri, Lushnja și Durres ; 
mai multe cartiere din orașele Berat 
și Elbasan se află sub apă. Inunda
țiile, precum și furtuna dezlănțuită 
au provocat pagube cooperativelor 
agricole și fermelor de stat, precum 
și în multe întreprinderi indus
triale, in special în orașul Fieri. Au 
fost distruse locuințe, precum și o 
parte a rețelei rutiere din regiunile 
respective.

Pentru a face față situației create 
și a lichida în timpul cel mai scurt 
posibil urmările inundațiilor, popu
lația regiunilor - respective, împreună 
cu detașamente ale armatei, acționea
ză cu hotărîre. Au fost constituite 'de 
urgență comandamente care coordo
nează acțiunile de lichidare a urmă
rilor inundațiilor.

In Iron a avut loc o rema
niere guvernamentală.Gene- 
ralul Reza Azimi a fost numit minis
tru al forțelor armate, iac deținătorul 
pînă in prezent al acestui -portofoliu, 
generalul Assadollah Sânii, a devenit 
ministru de stat însărcinat cu coordo
narea transporturilor.

Senatul americana apfObat 
bugetul alocat de administrație Mi
nisterului Transporturilor, care in
clude suma de 210 milioane dolari, 
In vederea construirii avionului su
personic de pasageri SST. Votul a 
avut loc după ce principalul adversar 
al proiectului, senatorul William 
Proxmire, a obținut promisiunea 
membrilor Camerei Superioare de a 
readuce în discuție această problemă 
pînă la 30 martie 1971.

0 linie maritimă directă
între Iugoslavia și Chile 
va fi pusă în funcțiune incepînd din 
luna februarie. Primul vas iugoslav 
va sosi in portul Punta Arenas, situat 
în partea sudică a Republicii Chile, 
la 17 februarie.

Relațiile dintre Congo 
(Kinshasa) și Congo (Braz
zaville) ounosc *n prezent o dez
voltare ascendentă. In urma întîlnirii 
care a avut loc între miniștrii de ex
terne ai celor două țări s-a hotărît 
intensificarea traficului pe fluviul 
Congo, care desparte capitalele state
lor respective. După cum se arată 
intr-un comunicat comun, această ho
tărîre a fost luată ca urmare a dorin
ței exprimate de șefii celor două 
state, generalul Mobutu și comandan
tul Ngouabi, de a dezvolta relațiile 
de bună vecinătate, precum și schim
burile economice și traficul fluvial 
între cele două capitale

Compania egipteană „Uni
ted Arab Airlines" a hotărît să 
suspende zborurile avioanelor de tip 
„Cornet" și să le retragă definitiv de 
pe liniile aeriene — anunță presa din 
Cairo. Această hotărîre a fost luată 
in urma prăbușirii unui avion de 
acest tip in apropiere de capitala li- 
biană. Catastrofa s-a soldat cu 16 
morți. De asemenea, relevă presa 
egipteană, alte două accidente cu ace
lași tip de avion au avut loc, în a- 
ceastâ săptămină, la Asmara și Am
man.

Lucrările celui de-al lll-lea Congres 
al P. C. Chinez din provinciile 

Kiangsi, Guandun și Kiangsu
PEKIN 3 — Corespondentul Ager

pres,'' Ion Gălățeanu, transmite : La 
Nancian, Canton și Nankin au avut 
loc, în ultima decadă a lunii decem
brie, lucrările celui de-al III-lea Con
gres al P. C. Chinez din provinciile 
Kiangsi, Guandun și Kiangsu — in
formează presa centrală din Pekin. 
Rapoartele de activitate prezentate au 
trecut în revistă realizările obținute 
în toate domeniile de activitate și au 
relevat sarcinile viitoare, subliniind 
importanța întăririi conducerii de că

S. U. A.

Opinii pentru abolirea 
protecționismului 

din comerțul 
interoccidental

WASHINGTON 3 (Agerpres). — Se
natorul democrat Walter Mondale a 
anunțat că va prezenta Congresului, 
la începutul noii legislaturi, un pro
iect de lege menit să înlocuiască și 
să diminueze prevederile protecțio- 
niste ale actualei legislații Mills. 
Mondale a arătat că, după părerea 
sa, aprobarea legislației Mills în 
forma sa actuală ar putea atrage Sta
tele Unite într-un „război comercial 
dezastruos" cu partenerii lor comer
ciali. El s-a pronunțat împotriva ten
dințelor protecționiste atît din Sta
tele Unite cît și din străinătate. în 
special împotriva politicii agrare a 
Pieței comune și discriminărilor ta
rifare ale acestei organizații.

După cum rela
tează agenția Fran
ce Presse, referin
du-se la surse mi
litare ale S.U.A. de 
la Saigon, forțele 
americane au pier
dut în cursul anu
lui 1970 în regiunea 
Asiei de sud-est 
1 176 de aparate de 
zbor dintre care 
263 de bombardiere 
și 913 elicoptere. Se 
precizează, totodată, 
că totalul pierderi
lor din momentul 
participării S.U.A. 
la operațiunile a- 
gresive împotriva 
popoarelor din sud- 
estul Asiei se ri
dică la 7 412 apara
te de zbor.

In fotografie : 
populația unei lo
calități recent eli
berate în regiunea 
Quang-Tri din 
Vietnamul de sud 
întimpină cu recu
noștință pe luptăto
rii din cadrul for
țelor patriotice.

ZIUA NAȚIONALĂ A BIRMANIEI
Poporul birman sărbătorește as

tăzi cea de-a 23-a aniversare a pro
clamării independenței țării. La 
Rangoon, Mandalay și in celelalte 
localități ale Birmaniei, se vor 
desfășura, ca in fiecare an, mani
festări consacrate importantului e- 
veniment, care a marcat o cotitură 
istorică in destinele poporului și 
statului birman. Actul proclamării 
independenței a avut loc la capătul 
unei lupte îndelungate împotriva 
dominației străine, a însemnat 
începutul unei etape noi în viața 
țării, caracterizată prin mobilizarea 
energiilor creatoare în vederea li
chidării grelei moșteniri a trecutu
lui colonial și dezvoltării economiei 
naționale.

Aniversarea Drociamării Uniunii 
Birmane găsește poporul birman in 
plin efort creator. Ca urmare a în
cheierii primului plan de patru ani 
1966—1970, pe harta tării și-au făcut 
apariția noi obiective economice 
care își aduc contribuția la transfor
marea vechilor structuri, la crește
rea venitului național. S-au ex
tins cercetările pentru depistarea 
unor noi zăcăminte de materii prime, 
s-au efectuat lucrări de hidroame
liorații. De-a lungul drumului care 
leagă capitala țării de vechiul oraș 
Mandalay, pot fi văzute azi nume
roase însemne ale noului : stațiuni 
de tractoare lîngă Rangoon și Tazi, 
un complex de irigații la Cemol- 

Pe o stradă din centrul capitalei — Rangoon

tre partid a activității economice, po
litice, ideologice, culturale și de edu
cație. Au fost elaborate planuri pen
tru realizarea sarcinilor trasate de cel 
de-al IX-lea Congres al P.C. Chinez 
și a doua plenară a celui de-al 9-lea 
Comitet Central pentru obținerea de 
noi succese în construirea socialismu
lui în R. P. Chineză.

Congresele au ales comitetele pro
vinciale de partid și primii secretari 
ai acestor organe.

Acord chino-japonez
PRIVIND STABmLIREA 
DE ZONE DE PESCUIT 

PENTRU NAVELE 
CELOR DOUĂ ȚĂRI

PEKIN 3 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția China Nouă, delega
ții ale Asociației de pescuit din Chi
na și Asociației de pescuit Japonia— 
China au purtat la Pekin convorbiri 
în cursul cărora „cele două părți, în 
vederea protejării resurselor de peș
te, au ajuns la un acord, în urni?, 
unor consultări amicale, asupra pro
blemelor stabilirii de zone de pescuit 
pentru nave chinezești' și japoneze". 
Cele două părți își exprimă hotărîrea 
de a respecta în mod sincer preve
derile acordului, contribuind astfel Ia 
promovarea prieteniei între popoare
le chinez și japonez — se subliniază 
în comunicatul dat publicității.

Ambele părți relevă că clicile Iui 
Cian Kai-și și Pak Cijan Hi încearcă 
să jefuiască resursele mărilor situate 
în vecinătatea coastelor chineze, în
câlcind în mod grav suveranitatea 
Chinei. Poporul chinez nu poate to
lera o astfel de situație, partea ja-i. 
poneză exprimîndu-și sprijinul față 
de această poziție.

tan, șantiere hidrotehnice ele. Con
strucția acestora din urmă va schim- 
ba radical condițiile în care este ’ ’ 
practicată agricultura, regiuni în
tinse, pîrjolite acum de razele ar
zătoare ale soarelui, vor da, ca ur
mare a extinderii irigațiilor, cîte 
trei recolte anual.

Paralel cu măsurile întreprinse 
pentru dezvoltarea industriei și a- 
griculturii, autoritățile birmane a- 
cordă atenție întăririi rolului statu
lui în economie : au fost naționali
zate băncile, comerțul exterior, o 
mare parte a celui interior, socie
tățile de asigurări. Sectorul de stat, 
care capătă o pondere din ce in ce 
mai mare în economia țării, contro
lează în prezent 80 la sută din in
dustria extractivă și peste 50 la 
sută din . industria prelucrătoare.

Pe plan extern, Birmania pro
movează o politică de coexistență 
pașnică, de colaborare cu toate ță
rile indiferent de sistemul lor so
cial și politic.

între Republica Sooialistă Roma
nia și Uniunea Birmană s-au sta
tornicit, după cur:' se știe, relații 
de prietenie care cunosc o dezvol
tare ascendentă. Cu prilejul sărbă
torii naționale a Birmaniei. poporul 
român urează poporului birman noi 
succese pe calea dezvoltării econo
miei, a consolidării independenței 
economice.
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