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Am intrat intr-un nou an, care inaugurează o nouă și impor
tantă perioadă în ediiicarea societății socialiste multilateral dez
voltate, alo cărei coordonate au fost deiinite cu clarviziune, știin
țific, de programul adoptat de Congresul al X-lea al P.C.R. și care, 
prin îmbunătățirile aduse ulterior, își găsesc oglindirea în proiectul 
noului plan cincinal. în ansamblu, prevederile planului pe 1S71 — 
primul an al actualului cincinal — marchează ritmul susținui de 
creștere a economiei, continuarea procesului de modernizare a 
structurilor, accentuarea laturilor calitative ale dezvoltării, orien
tează întreaga activitate economică spre ridicarea mai rapidă a 
eficienței, in vederea iealizării unui spor mai mare de venit na
țional — baza trainică a creșterii avuției naționale și a nivelului 
de trai al populației.

Evidențiind acest proces, in cuvîntarea rostită la încheierea lu
crărilor plenarei C.C. al P.C.R. din 16 decembrie 1970, tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU sublinia: „CARACTERISTICA PRINCIPALA 
A PLANULUI PE 1S71, CA DE ALTFEL A ÎNTREGULUI CINCINAL 
VIITOR, ESTE ÎNSĂ PUNEREA ÎN CENTRUL PREOCUPĂRII ORGA
NELOR DE PARTID SI DE STAT, A TUTUROR OAMENILOR MUNCII 
A OBIECTIVULUI RIDICĂRII CALITATIVE A ACTIVITĂȚII ECONO
MICE ÎN TOATE DOMENIILE. ACEASTÂ CARACTERISTICA GENE
RALĂ VA TREBUI SĂ FIp PE PARCURS TOT MAI MULT ACCEN
TUATĂ. CREȘTEREA EFICIENȚEI ECONOMICE, ASIGURAREA UNEI 
CALITĂȚI SUPERIOARE A PRODUSELOR, SPORIREA PRODUCTIVI
TĂȚII MUNCII SÎNT, PÎNÂ LA URMA, PROBLEMELE ESENȚIALE ALE 
ECONOMIEI, DE BUNA LOR SOLUȚIONARE DEPINZÂND ÎNSĂȘI 
DEZVOLTAREA CU SUCCES A SOCIETĂȚII NOASTRE SOCIALISTE 
ÎN VIITOR".

Ridicarea la un nivel superior a întregii economii, atît ca poten
țial, dar mai ales din punct de, vedere calitativ, pune sarcini deo
sebit de importante în fața oamenilor muncii din fiecare întreprin
dere, din toate sectoarele vieții economice.

(în pagina a III-a a ziarului, cadre din economie 
își spun cuvîntul asupra cîtorva din aceste sarcini).
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Multă vreme am crezut că un roman poate fi scris 
numai cu condeiul. Eroare ! Deși bunicul meu n-a avut 
niciodată ambiții literare, mi-a umplut serile copilăriei 
cu nișle romane rostite cu vorba lui caldă și domoală 
despre potopul care a pustiit Banatul în anul 1911, de 
la Teregova pînă la Orșova. Ziarele timpului, de la 
Hamburg și Paris vină la București, au scris inspăimîn- 
tate despre acel potop, astăzi uitat prin morminte, ar
hive și biblioteci.

Multă vreme, apoi, am crezut 
adunate intr-o carte, un 
roman poate fi derulat pe 
ecranele cu filme mute 
însoțite din 
zică 
Apoi 
soi, ..................
denumite „Potopul' „v..... „
ușoară desuetudine, fiindcă s-a inventat filmul vorbit, 
logodnă patetică între imaginea derulată și dialogul 
rostit dramatic.

Numai fotografia simplă, nemișcătoare, fotografia u- 
nicat, n-aș fi crezut că ar putea avea vreodată 
virtuțile epice ale unui roman. Ci iată că și 
această prejudecată mi-a fost dat s-o pierd, ca să âo- 
bindesc înaintea unui album de fotografii sentimentul 
acut și profund că mă aflu în fața unui roman de-o 
frapantă originalitate, a unui dramatic roman apărut 
in literatura noastră in anul 1970. E vorba despre al
bumul intitulat „Epopee pe Someș — Satu-Mare, 1970“.

e

trecut prin co- Sucevei, spre Cimpulung, într-una din diminețile de început de iarnă, culmi, codrul sese pustiu și Fagul atinge, în. aceste zone, dimensiuni de uriaș, stejarul, ca domn al codrului, stăpînește. piscurile acoperind cu crengile mari porțiuni de cer. Ca niște fantasme ale acestui univers de giganți, în po- iene și rariști își a- rată silueta lor deli- parcă ireală,În întune- al pădurii, de smalț peisaj cu- volatile,

drumurile înguste fier, abandonînd cabanele, luînd , cu ei numai unealta și cortul. S-au cățărat în zone inaccesibile, ocupînd piscurile neocupate pînă atunci de om. Au coborît peste prăpăstiile peste care nu cobora, pînă atunci, decît zborul funicularelor, în performanțe de acrobație aeriană. Dar cum furtunile ’ au rupt cablurile funicularelor, priponite de culmi, așa cum au rupt și talazurile de vegetație priponite de lazuri, de a trebuit singur —- pare truse.arborii doborîți. pier-z duți și _ascun.și prin coclauri inaccesibile, să-i fasoneze și să-i trimită fabricilor, să curețe muntele, să redea codrilor originar. Sute meni duc de această greapentru salvarea pădurii, anonimă și neștiută, consumată în întunecimea de piatră a munților.Cîteva nume, dintre sute : Aurel Circiu, șeful sectorului de exploatare Falcău ; Constantin Juravle, maistru de exploatare parchetul Gheorghenu, funicularist ; Constantin Buta, tractorist ; Ion Popescu, A- ristotel Lungu, restieri...tre oamenii care de un lung răstimp n-au părăsit pădurea, muncind aici, dormind aici, trăind aici. Muncind din greu, în condiții care solicită efortul maxim. Dormind în corturi, sub cerul gol, sub viscole și sub ploi și Trăind... •— Cum se trăi, vreme de într-o pădure ?Tractoristul Constan-

în ansamblul pîrgMilor economice și financiare folosite de stat pentru dezvoltarea și consolidarea cooperativelor agricole de producție, un loc important îl ocupă sprijinul acordat pe calea creditelor pe termen lung pentru investiții și a celor pe termen scurt destinate producției. în perioada 1966—1970 s-au acordat cooperativelor agricole credite pe termen lung de peste 5 miliarde lei. Ținînd seama de direcțiile principale de dezvoltare a producției in unitățile agri-' . " ’ . ............. afost orientat pentru realizarea de o- biective de investiții care să asigure, în primii ani după cooperativizare, consolidarea unităților agricole. în perioada următoare, o atenție deosebită s-a acordat dezvoltării acelor ramuri pentru care existau condiții favorabile creșterii producției și punerii în valoare a unor terenuri mai puțin productive. Astfel, numai in perioada 1966—1970, din creditele pe termen lung acordate de stat, circa 30 la sută s-au acordat pentru lucrări de irigații, 20 la sută pentru dezvoltarea legumiculturii și 16 la sută pentru plantații vlti-pomicole.în vederea traducerii în- viață a sarcinilor trasate de conducerea partidului pentru concentrarea și specializarea producției agricole, un volum important de credite pe termen lung s-a acordat în ultimii ani pentru construirea de complexe zootehnice de tip industrial, complexe de sere etc. Numai in anul trecut a început con- . struirea a 42 complexe intercoope- ratiste pentru porcine cu o capacitate de 1 085 000 capete, 19 complexe avicole pentru 869 00'0 găini ouătoare și 3 980 000 pui de carne, 18 complexe pentru ingrășarea mieilor, sere înmulțitor, solarii, fabrici de nutrețuri combinate etc. Trebuie menționat că volumul creditelor pe termen lung acordat sectorului agricol cooperatist în 1970 pentru construirea și dotarea complexelor zootehnice este de peste două ori mai mare decît cel alocat construcțiilor pentru animale in perioada 1966—1970.Creditul pe termen lung a fost orientat spre realizarea de investiții cu eficiență care asigură obținerea de producții și venituri suplimentare și care dau certitudinea rambursării la scadență. De aceea, criteriul principal care stă la baza acordării creditelor pe termen lung este justificarea fiecărei investiții din punctul de vedere al eficienței economice.Pentru executarea intr-un ritm mal accelerat a lucrărilor de investiții din cooperativele agricole și pentru darea în folosință la termen a obiectivelor, acordarea de noi credite se va face numai dacă obiectivele similare începute în anii anteriori au fost terminate și date in funcțiune, dacă s-au asigurat toate condițiile materiale și de forță de muncă necesare pentru executarea! lucrărilor și dacă obiectivele noi se pot realiza în termen de maximum un an.De asemenea, un criteriu de bază în acordarea creditelor este modul de întreținere a obiectivelor date in folosință, în sensul că pot beneficia de credite pe tățile care punzător realizate, suri este' multe planificat cute în investiții asigurate toate condițiile de realizare (materiale, utilaje, capacități de execuție, forță de muncă etc.), din care cauză rămîneau cu un număr destul de mare ’de obiective neterminate. Totodată, se pune un accent deoseb pe mobilizarea tuturor rezervelor proprii ale cooperativelor agricole,

Ion RUȘÎNAR.U
președintele Băncii Agricole

astfel ca acestea să facă prelevării 2 în bani și în natură la fondul de a- cumulare potrivit statutului, în limitele cotelor aprobate de adunările generale și să participe la realizarea investițiilor cu mijloacele proprii corespunzătoare.Esțe cunoscut faptul că folosind cu eficiență creditele acordate de stat și fondurile proprii, orientînd investițiile spre obiective care să aducă venituri mari și imediate, preocupin- du-se în mod deosebit pentru aplicarea corespunzătoare a măsurilor a- grozootehnice, numeroase cooperative agricole au obținut sporuri însemnate de. producție-marfă și de venituri bănești, care le-au permis amortiza- . rea cheltuielilor de investiții într-Un termen mai scurt, precum și achitarea anticipată a împrumuturilor. Din contră, in acele cooperative agricole carfe nu au fost îndrumate suficient de către organele agricole locale și nu s-au preocupat de asigurarea condițiilor concrete pentru realizarea eficienței economice prevăzute în documentațiile de creditare, aceasta a detețminat ca investițiile efectuate să nu ducă la obținerea sporurilor de producție scontate, iar fondurile împrumutate să nu poată fi restituite dip veniturile obținute de la obiecti- . vele respective. ■■O pîrghie importantă de sprijinire a cooperativelor agricole este creditul pe termen scurt de producție, ce se

acorda cooperativelor agricole m vederea completării mijloacelor financiare proprii. Această formă de creditare are un rol deosebit, in special în prima parte a anului, cînd veniturile ce se obțin din valorificarea producției sint mai reduse. Pe această cale, cooperativele agricole își asigură mijloacele bănești necesare efectuării la timp a cheltuielilor materiale de producție și plata cu regularitate a muncii prestate, care în anul 1970 s-a ridicat la circa 7 miliarde lei. Acordarea creditelor pe termen scurt pentru cheltuielile materiale și retribuirea muncii este legată direct, de volumul marfă și în primul rînd tractate cu statul.Cooperativele agricole ci a de credite pe termen scurt pentru plata in bani a muncii cooperatorilor, procurarea de îngrășăminte chimice, semințe, furaje și alte materiale necesare realizării producției, plata în bani a lucrărilor executate de stațiunea de mașini a- . gricole, pentru efectuarea cheltuielilor cu întreținerea, recoltarea și transportul produselor, prelevări la fondul de acumulare, achitarea contribuției la . Casa de pensii. Punerea la dispoziție a creditelor se face eșalonat, pe măsura efectuării cheltuielilor și în funcție de condițiile pe care le au cooperativele agricole pentru realizarea producției, executarea la timp a lucrărilor și îndeplinirea obligațiilor contractuale.Sistemul actual de creditare, spre deosebire de trecut, este așezat mai bine pe bâze economice. fiind

cată, și mestecenii.ricul dens silueta lor alb pune înlori fragede, de acuarelă.Am întîlnit, aici, în aceste zile, una dintre cele mai pregnante imagini ale străvechii prietenii — . imemorială ca și cîntecul românesc despre „foaia verde" — a omului de la noi cu pădurea.De un an de zile, aici, în zona Falcăului, omul duce o dramatică bătălie pentru salvarea pădurii. Unealta pe care a retezat-o cînd- va din arbore, o dată cu creanga, e acum armă pentru salvarea a mii de arbori. Cu un an în urmă, aici, în această zonă, furtuni năpraznice, unice în istoria locului, au doborît la pămînt pă- K duri întregi, smulse K din rădăcini ca și cum K ar fi fost niște ierburi ", firave. Pe Valea Bro- 5 dinei, pe Pîrîul Negru, \ în parchetul Ascunsu, 
y codrul, templu cu co- § Ioane și propilee, s-a S transformat într-o u- 7> riașă ruină, ' stîlpii 3 magnifici s-au prăbu- 3 șit și s-au frînt. 3 Și de un an 3 sute și sute de 3 organizați în 3 de șoc", n-au 3 pădurea. S-auz) dit pretutindeni, aban- 3 donînd șoselele scobite z> în stînci, abandonînd

termen lung numai uni- valorifică in mod cores- capacitâțile de producție Necesitatea acestei mă- impusă de faptul că și-au să exe- an lucrări de care nu aveau
acestei faptul cooperative agricole ț și au început fiecare pentru

A fost editat de curînd, sub îngrijirea secției de propa
gandă a Comitetului județean Satu-Mare al P.C.R. și a 
Muzeului de istorie a județului Satu-Mare.

Nota redacțională, de o sobrietate firească unei ase
menea inițiative editoriale, se rezumă a ne informa că 
fotografiile au fost făcute de Martin Sarea, Gh. lancu 
și alții. Atît de veridic și cu o artă a gradației atît de 
evoluată, sini realizate zecile\ de fotografii ale albu
mului incit hîrtia fotografică devine aici filă de roman 

totodată, 
de spe-

Buta răspunde simplu :— Greu, dar se poate. Cind ești cu gîn- dul la ceea ce ai de făcut, se poate.Mi s-a povestit, la Cimpulung, la una dintre unitățile de exploatare a lemnului, despre un tînăr tehnician forestier numai cîteva la angajare,, locul, nelășînd nimic. Nici notabil, nici o acțiune legată de numele lui, un regret, pe un petic adresat di- (n-avusese spună el glasul lui), o scuză- ,,trebuia să ,îi

deci nici Ci numai, de hîrtie rectoruluicurajul s-o însuși, cu o justificare, pretext : plece", „îi ajunsese cuțitul Ia os", nu se mai putea „împăca", „singurătatea îl copleșea" etc. Lucra, totuși, numai de cîteva luni. Lucra, totuși, într-un oraș. Locuia, totuși, nu sub cortul pădurii, ci într-un apartament, iar pînă la locul de muncă — un loc stabil, între patru ziduri, care-1 ferea de orice atingere cu neprevăzutul — făcea, pe jos, mai puțin nute.Cum se vreme de tr-o pădure ? poate dormi, de un ■ an, cort ? Cum se poate munci — deseori, cu mîinile goale, fiindcă instalațiile au fost distruse de vînt — pentru refacerea unui munte, pentru salvarea unei păduri ?Greu... Dar se poate. Cînd ești cu gîndul ceea- ce ai de făcut — cînd mina încleștată pe unealtă este legată de-a dreptul de inimă, de conștiința ta, de voința de a înfăptui exemplar misiunea încredințată — se poate.
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(Continuare în pag. a III-a)

Un nou obiectivindustrial la Buzău:
& prefabricat»

(Continuare în pag. aV-a)
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De doi ani funcționea
ză în întreprinderi și insti
tuții comisii de judecată. 
Cum răspund aceste organe 
obștești menirii lor juris- 
dicționale și educative, cum 
se achită de sarcinile ce le 
revin 2— Se știe că aceste comisii, alcătuite din oameni ai muncii, sint organe obștești de influențare și jurisdicție. Ele sint o expresie a procesului a democrației una din formele nale noi menite buie la întărirea legalității socialiste, la activizarea conștiinței juridice a maselor. Prin intermediul lor, oamenii muncii participă la înfăptuirea legalității ; faptul că ele sint o emanație a masei, că judecă la fața locului, în mijlocul respectivului colectiv de muncă, diferite încălcări ale disciplinei și legalității, joacă un rol important in educarea socialistă a cetățenilor, în voltarea răspunderii tru avutul obștesc, a pectului față de regulile de comportare specifice so-., cietății noastre. Rezultatele obținute în acești doi ani au confirmat din plin rolul comisiilor de judecată. Ele au adus o contribuție im-

Convorbire cu tovarășul Nicolae POPOVIC!
adjunct al ministrului justiției

portantă la întărirea influenței opiniei publice în viața noastră socială.
— Cum funcționează co

misiile de judecată 2 Care 
este sfera lor de activitate ?— Aceste comisii funcționează în cadrul tuturor

număr de cauze care se referă la sancționarea unor a- bateri, împăcarea părților în unele fapte cu caracter penal, soluționarea, în . condițiile legii, a anumitor litigii de muncă, împăcarea sau pronunțarea de hotă-

zultat arata rolul educativ al colectivității, contribuția pe care organele obștești de influențare o aduc la înlăturarea unor neînțelegeri mărunte, incompatibile cu relațiile ce caracterizează o- rînduirea noastră, la degrevarea aparatului de stat de soluționarea unor astfel de pricini.
— Ce factori contribuie la 

obținerea acestor rezultate 
pozitive 2— Autoritatea tot mai mare de care se bucură comisiile de judecată se da- torește nivelului de conștiință ce racterizează pe comisiilor, devotamentului lor față de interesele oamenilor muncii, prestigiului de care se bucură. Fiind reprezentanți aleși, ei cunosc pe împricinați, deseori chiar și împrejurările în care s-au produs faptele judecate. Comisiile își desfășoară dezbaterile în ședințe publice, la locul de muncă sau, după caz, în cadrul diferitelor localități, stimulînd participarea oamenilor muncii la dezbateri.

Dacă județul Buzău și-ar propune o emblemă care să reprezinte aspirațiile de modernizare, din ea nu ar trebui să lipsească modesta cărămidă șau masivul bloc de beton. A doua fabrică de prefabricate din beton a județului Buzău se află în stadiu final de construcție, în prima etapă, ea va produce 28 500 metri cubi prefabricate de beton, volumul acestora ur- mînd să se dubleze în anii următori. întreprinderea are un înalt grad de mecanizare și automatizare a utilajelor și mașinilor. Majoritatea produselor realizate aici o vor reprezenta piesele prefabricate din beton P'-ecomprimat, ceea ce reduce cu 25—30 la sută consumul specific de oțel-beton. întreprinderea buzoiană va executa panouri mari pentru construirea a 840 apartamente pe an. De reținut faptul că. se vor produce pentru prima dată în țară cabine pentru băi complet utilate și finisate, iac panourile pentru locuințe vor avea timplăria vopsită și tencuiala executată pînă la ultimul amănunt. Se preconizează. pentru a doua jumătate a acestui an, construcția de panouri de azbociment cu miez termoizolant, produs de mare tehnicitate.

tragic și optimist 
tensional și plin 
ranță, eroic și patetic în gra
iul cel mai înalt.

N-am „citii" de mult o 
tarte mai profund ome
nească decît acest album. 

Este o carte atît de impresionantă, incit nu mă sfiesc 
să afirm că ea constituie un\ exemplu convingător că 
schematismul zace numai în. cerneala celui care nu 
cunoaște viața.

Roman in imagini și in același timp o fertilă su
gestie de roman, albumul despre care vorbesc aici este 
o laudă a solidarității umane, un elogiu al forței de ne
învins pe care o constituie un popor unit și monolit 
ca un dig uriaș, așa cum s-a dovedit a fi — sub condu
cerea partidului — poporul nostru în neuitatele săp- 
tămini ale inundațiilor din mai și iunie 1970.

Și
de mu

cii coadă.
de acest
alb-negru,

sau „Vin ploile", au căzut intr-o

J

unităților socialiste — in întreprinderi, organizații e- conomice de stat, instituții, cooperative agricole de producție, cooperative meșteșugărești și celelalte organizații obștești, precum și pe lingă comitetele executive ale consiliilor populare, în întreaga țară activează în prezent peste 15 000 comisii de judecată ; se înțelege că în cursul perioadei de cind au fost constituite au soluționat un important

riri în unele litigii patrimoniale etc. Rezolvarea a- cestor cauze atît de diverse și complexe, înțelegerea și competența cu care au fost tratate demonstrează că marea majoritate a membrilor comisiilor își. îndeplinesc sarcinile activ și cu spirit de răspundere. Merită să subliniem un fapt : aproape jumătate din totalul diverselor sesizări făcute de cetățeni s-au soldat cu împăcări. Acest re-
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cartier al orașului
tinărCETĂȚ prezent un •a cărui va- de 6 mili- unde va func-

CETĂȚ
SECVENȚE EDILITARE

Corespondenții „Scînteii" transmit:

Ce/ mai si mai modern*

Prin telefon sau telegraf, cu avionul sau cu trenul se transmit și se primesc scrisori, telegrame, acte, bani, bunuri diverse, obiecte de valoare, ziare și reviste. Dar iată cîteva cifre, relativ exacte, care sugerează dimensiunile activității poștei : în- tr-un singur an, unitățile sale primesc și predau peste 100 milioane de scrisori, 36 milioane de mandate, 12 milioane de colete...In limbajul specialiștilor, telegrama, coletul, mandatul ș.a.m.d. au o denumire comună și banală : trimitere poștală. Cum trebuie să circule „trimiterea" ? Evident, fără „întoarceri și ocoluri", cit se poate de rapid, pe drumul cel mai scurt. Și cum circulă ? în majoritatea cazurilor bine. Expedierile - -destinație în 2—3 zile. Firește, cineva ar putea spune că două sau trei zile nu reprezintă minimum de timp posibil pentru deplasarea la destinație a unei trimiteri poștale.\ Așa este șiaceea poștei depun e- forturi scurtarea la maximum a timpului respectiv și mărirea vitezei de circulație a corespondenței. Dar, deocamdată acestea țile pe care le are nu cere mai mult da. Dacă acest lucru este de înțeles, rămîne imposibil de priceput și acceptat faptul că uneori corespondența de orice fel înaintează spre destinație cu viteze pe care le-ar disprețui pînă și melcii ! Alteori corespondența — ba chiar și cîte-un colet voluminos — se rătăcește definitiv în circuitul poștal, dispare ca acul în carul cu fin. La redacția ziarului nostru sosesc numeroase scrisori în care ne sînt dezvăluite cele mai neașteptate slăbiciuni ale poștei. (De fapt, reclamații similare pot fi găsite la aproape toate oficiile poștale care împînzesc țara).Ce sesizează solicitanții serviciilor poștale ? Iată o „mostră" : Gheorghe Nicolae, salariat la I.C.O.T.S.-Videle, expediază — cu mandatul poștal nr. 705, de la oficiul poștal nr. 6-Ploiești — 400 lei pentru cooperativa de credit din comuna Florești — Prahova. Un mandat poștal obișnuit, expediat pe o distanță mică. Iritr-o zi-două trebuia să fi ajuns Ia desti- ai direcțiilor poștale amintite, nație... Ei bine, de la expedierea lui — " 'pare de necrezut — s-a scurs aproape un an de zile !Un alt exemplu : S. Marcus, cu domiciliul în București, șos. Viilor nr. 102, a expediat de la oficiul poștal nr. 1 (chitanța nr. 444) un colet, tot pentru București — str. Daniel Bar- ceanu nr. 26. Și iată că au trecut trei luni, iar coletul... ia-1 de unde nu-i ! S-a pierdut, în drum de la un sector la alt sector al aceluiași oraș ! Tot de trei luni s-a pierdut pe drum și un mic colet expediat de Alexandra Rădulescu de la agenția „Bodești" cu destinația — Fabrica de ciorapi „Adesgo" din Capitală ; Ion Radu, din comuna Hlipiceni, județul Botoșani, trimite o sumă de bani cu adresa „str. Coastei nr. 12 —

poștale ajung la

Brașov". Mandatul a fost expediat telegrafic, adică rapid, dar au trecut 3 luni și banii tot n-au ajuns la destinație.. Un expeditor din București trimite, prin poștă 1 000 (una mie) lei, cu adresa Radu Naidin, comuna Radomirești, județul Olt, iar la destinație ajung... o sută de lei !Nu ne-am propus să facem „inventarul" tuturor trimiterilor poștale întîrziate sau pierdute. Am dori mai degrabă ' să lămurim o altă problemă. Pornind de la ideea că poșta nu este altceva decît o unitate de prestații pusă în slujba cetățenilor și plătită de ei pentru a le executa ireproșabil serviciile, l-am solicitat pe T. Ștefan, directorul Direcției poștale din municipiul București, să răspundă la următoarele întrebări : „Eroarea poștală"

veritatea. Direcțiile de poștă par în această privință, niște arbitri neho- tărîți, care evită deciziile mai drastice, mulțumindu-se să împartă a- vertismente în stânga și în dreapta.Să luăm pentru ilustrare cazul Direcției județene de poștă-Prahova. Directorul respectivei instituții ne-a informat, din capul locului, că nu are nici o idee asupra frecvenței cu care se produc în județ erorile poștale. „Nu știm dacă această metodă a noastră — ne-a spus textual dînsul — e bună. (Metoda constând din.... necunoașterea calității muncii în sectorul pe care îl conduce !). Cazurile mai grave le cunoaștem însă și le sancționăm aspru". Am cerut relații asupra cîtorva cazuri mai grave, pen-

delucrătoriipentru

ștrandul. Lîngă vechiul bazin, care nu mai face față numărului mane de a- matori de băi în aer liber, se construiesc alte trei.Comerțul de stat vine în sprijinul celor aflați la odihnă în stațiune : se construiește în complex — loare trece oane lei — ■ ționa un restaurant, o cofetărie, un magazin alimentar cu autoservire, un magazin cu articole de artizanat, o unitate de frizerie și coafură, o librărie, o farmacie și un magazin de legume și fructe.

paturi și cu un splendid hotel cu 150 de locuri, cu restaurant și bar de zi.Anul acesta va. fi și mai darnic cu băile Felix. în primele luni va fi dată în folosință o policlinică și o bază de tratament. Pe la mijlocul anului, spațiul de cazare va crește cu încă 950 de locuri, care vor dubla capacitatea stațiunii Felix O dată cu terminarea construcțiilor vor fi puse la punct canalizarea, drumurile și aleile. Va dispare și aglomerația de la sala de mese ; în viitor fiecare pavilion va '■ avea o sufragerie proprie.N-a fost neglijat nici

radio și televizoare, croitorie și încălțăminte, precum și un prompt serviciu de poștă, telegraf, telefon și difuzare a presei. Recent s-a terminat și construcția celei de a doua creșe pentru copii. în cartier mai funcționează două școli generale și o grădiniță, un dispensar medical. Spațiile verzi, locurile de joacă pentru copii, aleile cu arbori, asigură o ambianță deosebit de plăcută. O rețea de linii de troleibuze șl autobuze înlesnesc circulația înspre centru și zonele industriale.în acest an, constructorii grupului 5 șantiere, care se pot considera „nașii" acestei podoabe arhitecturale, vor blocuri cu încă apartamente,orașului lucrează la najarea unui parc și a unui lac de agrement pe o suprafață de 25 hectare.

în cartierul Gheorghieni au fost construite 1 583 a- partamente, cu 80 mai multe decît pe anul iat. Acum, al patrulea microraion capătă contururi definitive, putem spune că acest cartier reprezintă o arhitectonică a Aici, locuiesc în prezent circa 45 000 de oameni — aproape un sfert din populația municipiului. Paralel cu înălțarea blocurilor s-au construit complexe comerciale cu autoservire, restaurante, cofetării, farmacie, librărie, florărie etc. Numai la magazinul cu autoservire din complexul „Mercur" s-au vîn- dut in anul care a trecut, produse alimentare în valoare de peste 23 milioane lei. Este asigurată, de asemenea, întreaga gamă de prestări de servicii către populație — unități de frizerie și coafură, reparații

ție auto-
anumite cuvintul

prevedea planul care s-a înche- cînd și cel deLazăr Florescu, din București, a ex7 pediat în octombrie (de la oficiul nr. 31) un mandat în valoare de 300 lei. Locul de destinație : Cluj, str. Tutunului nr. 26. Banii trebuiau să a- jungă la țintă în 2-3 zile, dar iată că trec săptămînile și... nimic. Suma pare „pierdută" pe drum. Expeditorul reclamă cazul organelor poștale. Se fac cercetări. Ce se constată ? Banii au ajuns la Cluj în aceeași zi (o dovedesc actele). S-a întâmplat însă ca persoana căreia îi era adresată suma să lipsească din localitate. Parcă atît i-a trebuit oficiului din Cluj, în loc să procedeze legal, adică să transmită mandatul înapoi către expeditor, a uitat pur și simplu de el. în cazul erorilor amintite, cetățenii reclamă. Cum reacționează la aceste semnale oficiile și direcțiile poștale ? Destul de a- nevoios. De obicei, oficiile încep cu mare dichis birocratic să ceară asupra faptelor semnalate relații între ele... „Comunica ți-ne ce s-a întâmplat cu mandatul cutare" — se interesează un oficiu. „Nu știm nimic" — răspunde ■ altul. „Totuși, trebuie să ne dați relații" — insistă după un timp primul. Acest duel al adreselor durează uneori luni în șir. Ce se întîmplă in momentul în care ,se dă dp urma trimiterii poștale dispărute ? Nici n-ai crede : păgubașul e pus să dea o declarație, in care să menționeze că a fost... satisfăcut, că nu mai are nici o pretenție 1Pentru ca trimiterile poștale de orice fel să ajungă sigur și în cel mai scurt timp la destinație se impune mai multă exigență față de activitatea fiecărui colectiv, a fiecărui lucrător, înscăunarea disciplinei, a respectului față de cetățean în întreg ansamblul acestui compartiment. Nimic nu trebuie să umbrească activitatea frumoasă, de mare importanță socială a acestei instituții.

CSnd mele

smt posibilită- poșta și nimeni decît poate ea (adica întîrzierile și pierderile de co- lete și corespondențe) este oare o fatalitate ? în ce climat se produce ea ? Ce factori o generează ?T. Ștefan : „întârzierea unei corespondențe sau pierderea ei au la rădăcină trei factori principali : 1. corespondența nu e colectată Ia timp ; 2) funcționarii poștei 3) adresa de pe nu corespunde eu rului.Am intervenit : factorii care duc la pierderile corespondentei. De la am dori să aflăm ceva mai mult : 1. de ce corespondența nu e ridicată la timp ? 2. de ce funcționarii poștei o îndrumă greșit ?“Am primit un răspuns... surpriză : „Greșeli omenești. Și să mai știți un lucru : față de volumul imens de trimiteri poștale, erorile sînt destul de mici. O întârziere sau o pierdere la mii de trimiteri"... Cam aceeași opinie — inclusiv „marja" de înțelegere pentru „greșelile omenești" — au manifestat și ceilalți reprezentanți

o îndrumă greșit ; trimiterea poștală aceea a destinata-„E ușor de intuit întîrzierile și dv.

tru a vedea cit de aspre sancțiunile. Iată-le : un factor poștal uită (dacă e posibil așa ceva !) un colet pe linia ferată. Peste el trece trenul. Paguba destinatarului : 800 lei. Factorul primește mustrare și o amendă simbolică ! La un oficiu poștal se pierde o legătură întreagă de mandate (16 la număr) și sînt găsite după un calorifer, peste 44 de zile. Sînt pierdute, de asemenea, 7—8 scrisori recomandate. Pentru asemenea fapte, cu totul ieșite din comun, se „împart" mustrări părintești, avertismente și chiar cite 50—60 de lei amendă. Acesta este climatul in care își face loc eroarea poștală.Revenind la „greșelile omeneoii" (recunoaștem — posibile, dar ordinul miilor !) ni se pare și anacronic însuși modul în care sint ele în final diate. Să punem „sub lupă" un caz :
omenești1 nu de formal actual reme- Gh. MAR3AN

D. MȘNCULESCU

mîndrie Clujului.

mai înălța1 500 de Gospodarii ame-
BACĂU

Noi unități
a populației

de servire

MARAMUREȘ

Modernizări in rețeaua
omercială sătească

Bacău au fost inaugu- noi unități de servi- populației. în cartie- Cornișa Bistriței, bu- a fost dat în de
La rate re a rul năoară, a fost dat exploatare un oficiu poștă și C.E.C. Clădirea, prevăzută cu instalații moderne, se încadrează armonios în ansamblul arhitectonic al noului cartier. Oficiul poștal asigură servirea cetățenilor din această zonă cu întreaga gamă de prestații : mesagerii, trimiteri poștale și telegrafice, convorbiri telefonice locale și interurbane', operațiuni C.E.C. Paralel a intrat în funcțiune și un oficiu de poștă rurală, care asigură expedierea

atrimiterilor poștale și presei în toate localitățile din împrejurimile orașului, în piața dr. Aroneanu din centrul Bacăului a început construcția localului unei noi centrale telefonice automate. Clădirea, prevăzută cu patru nivele, va fi înzestrată cu instalații și echipament modern, fabricat în întregime în țara noastră. Noua centrală, ce va intra în funcțiune jumătatea anului 1972, deservi un număr de linii telefonice și va mite creșterea posturilor acest oraș, sută.

la va3 000 per- numărului telefonice din cu peste 60 la

Rețeaua comercială și de prestări de , servicii . a cooperației de consum din județul Maramureș, cunoaște o continuă modernizare și diversificare. în mai multe localități. printre care, Giulești, Valea Chioarului, Gîrdani, Suciu de Sus, Bogdan, Vodă și altele, au fost date în folosință magazine universale moderne, in care funcționează unități alimentare cu autoservire, pentru desfacerea confecțiilor, tricotajelor, încălță-

mintei, articolelor electrotehnice și altele. O continuă extindere șj diversificare s-a produs și în ramura prestărilor de servicii unde s-au înființat, în anul care s-a încheiat 70 secții noi. Actualmente . cooperativele de consum din județ dispun de 558 secții de prestări de . servicii cu 57 de profile, preponderente fiind croitoriile, frizeriile, cizmăriile, atelierele de , tîmplă- rie, secțiile de construcții și altele.
REȘIȚA

în construcție: un mare 
complex turistic

și un parc sportiv4 kilometri de Reșița,

Băile Felix in

direcrețelei puține

La ștrandul băilor Felix, oamenii fac baie ca în lunile de vară. Ștrandul a- cesta, cu apă termală, nu
E foarte ușor să spui ridică la timp cores- funcționarii încurcă ce se întîmplă aseme-

o pierdere poștală, poate însenina E o imagine proporția dată
ORADEA

plină

Foto : Gh. Vințila
egida jude-

Prin urmare, ,1a mii de trimiteri, o nimica toată 1 falsă ; raportînd (destul de aproximativă) la sutele de milioane de corespondențe, rebuturile poștale se ridică la zeci de mii, la o cifră incompatibilă cu disciplina și ordinea strictă, care ar trebui să caracterizeze funcționarea unei instituții publice, că șoferii nu pondența. că ițele. Dar de nea fapte ? în primul rînd, pentru că față de aceste abateri- există la unele servicii poștale un climat de o toleranță uimitoare. Abaterile sînt departe de a fi sancționate cu toată se-

înnoireniciodată. Sta- îmbogățit, înse închide țiunea s-a cursul anului care a trecut cu un pavilion cu 300 de

Laîn zona lacului de acumulare Secu, a început construcția unui mare complex turistic. Printre obiectivele ce urmează să fie puse la dispoziția reșițenilor și numeroșilor turiști ce vizitează orașul și frumoasele sale împrejurimi se numără un complex comercial cu restaurant-terasă care va fi amplasat chiar pe marginea lacului, terenuri pentru camping înzestrate cu grupuri sanitare, un motel cu 150 locuri, bazine de înot pentru adulți și copii, terenuri de handbal, volei și baschet, o zonă cu vile, plajă și altele. Valoarea totală a țiilor se ridică 12 milioane lei.De curînd, în
construc- la pestenoul car-

tier reșițean Găvondari, a cărui populație depășește 20 000 locuitori, au început lucrările pentru construcția unui parc sportiv. Pe o suprafață de 5 hectare se vor amenaja un complex sportiv pentru ătletism care va cuprinde o pistă normală cu șase culoare, sectoare de aruncări și sărituri, terenuri de handbal, volei, baschet, tenis și mi- nifotbal, un grup social și zone verzi. Aceste ample amenajări, a căror valoare depășește suma de trei milioane lei, vor constitui o puternică bază materială pentru activitatea sportivă de performanță a elevilor, precum și pentru numeroșii amatori sport din localitate.

Pentru tine intimleți masa
la ora prunului?

ÎNTREBARE MENITA SA DEFINEASCĂ O CONCEPȚIE 
DESPRE ALIMENTAȚIA PUBLICĂPe strada Gabroveni nr. 57, s-a deschis, de aproximativ două luni, un magazin al cooperativelor meșteșugărești care poartă sugestiva firmă „Interiorul". Magazinul prezintă, în special, produsele cooperativei „Me- talocasnica" : piese de mobilier — biblioteci, baruri, fotolii, scaune-ba- lansoar, canapele, măsuțe etc. — confecționate din metal îmbrăcat in împletituri de răchită cu tapiseria din poliuretan acoperit cu stofă sau cu imitație de piele. Toate acestea se fac la comanda clientului și, dacă acesta cere, și în rate.Aceeași cooperativă oferă sule de modele de eorpuri de iluminat — lustre, lampadare, veioze din fier forjat cu abajururi de cele mai diverse forme și din cele mai diferite materiale și culori.Numeroase obiecte decorative din lemn, creații ale meșteșugarilor de la „Arfa lemnului", zeci și zeci de tipuri de sfeșnice, cizeluri, sculpturi, panouri textile — unele dintre ele achiziționate de la meșteri particulari — așteaptă cumpărătorul să ie aleagă. Cooperativa „Arta aplicată" oferă o gamă bogată de servicii de cafea, de ceai etc. din ceramică, ce pot completa, în mod armonios, un interior mobilat în stil rustic cit și modern.Pe lingă aceste obiecte destinate înfrumusețării căminului, magazinul mai oferă și originale obiecte de podoabă pentru femei — medalioane, cercei, broșe.

— Din ce fel de unități este alcătuit trustul gălățean ? întrebarea era adresată lui I. Oprescu, torul T.A.P.L.— în urma diversificării comerciale au rămas foarte localuri cu profil asemănător. Sconul nostru — pe care cred că I-am atins — a fost acela de a oferi publicului posibilități multiple și accesibile de a se hrăni. Avem acum tot felul de restaurante : unele din ele sînt profilate pentru desfacerea produselor de vînătoare și pescuit, altele pentru mîncăruri tradiționale, avem crame, bodegi, baruri, simigerii, plăcintării, localuri pentru micul dejun.Am intrat într-o plăcintărie. Surpriză plăcută : localul oferea 30 de feluri de gustări, pentru tot atâtea gusturi și pungi. Am mers mai departe. La restaurantul „Pescarul"
ASA STĂ BJNE
GOSPODARILORMunca în cîmp ș-a isprăvit de mult, dar cooperatorii din comuna Cotea- na, județul Olt, nu stau degeaba, ne scrie corespondentul nostru voluntar Va- sile Tonu. O parte din ei muncesc la sera legumicolă, alții în sectorul zootehnic al cooperativei, dar cele mai multe treburi se fac pentru buna gospodări7 re și înfrumusețare a comunei.Locuitorii de pe strada Vălulești, înlr-o adunare avută nu cu mult timp în urmă cu deputății comunali Gheorghe Vlaicu și Nicolae G. Valu, au hotărît să-și pietruiască strada. Prin contribuția fiecăruia, au închiriat un tractor cu remorcă de la I.M.A.-Coteana, cu care au adus pietrișul necesar. Au lucrat cu mic, cu mare și, în timp de 3 zile, toată strada, lungă de peste 1 km, a fost pietruită. Alexandru Rosin, Gheorghe Stanciu, Elena Rotaru, Elena Neda, Petre Pătru, Floarea Ciobanu au fost, prin exemplul lor, inima acestei inițiative.Exemplul celor de pe „Vălulești" merită să fie

urmat și de ceilalți cetățeni ai comunei, încheie corespondentul nostru.De acord !
CA PE ROATE.

PĂTRATE a- EI.Di- câ, de celor
Deschizînd scrisoarea dresată redacției de Georgescu, din Bd. Gh. mitrov 57, am constatat de fapt, este o urare Anul Nou adresatăcare au dispus ca unele din coletele trimise pe adresa bucureștenilor să fie descărcate in stația C.F.R. „16 Februarie" : „Le doresc din suflet ca în fiecare lună să primească un colet prin stația „16 Februarie", pentru a avea și ei prilejul să treacă prin ce am trecut eu (bineînțeles, dacă nu vor folosi nici mașina întreprinderii, nici pe cea personală și nici nu vor trimite un subaltern să le aducă coletul)". Și, mai departe, autorul sesizării arată ce l-a determinat să facă această urare. „Am găsit acasă a-

nunțul că mi-a venit i let. La mesagerii, în de Nord, mi s-a trebuie să-1 ridic din „16 Februarie". Nici știam unde se află, ce m-am lămurit, am mers cu tramvaiul 2 pină la capăt și de acolo cu un autobuz, peste cîmp, de credeam că m-am rătăcit. La stație, omenire venită după cole- te, camioane cu șoferi puși pe ciubuc. Cum să duc a- casă coletul ? Furgonete nu sînt, iar lada mea, de 75 kg, n-o pot lua în spate. M-am întors la Gara • de Nord, unde am găsit o fur- gonetă cu care l-am dus a- casă. De la Teremia Mare, județul Timiș, la stația „16 Februarie" transportul a costat 30 de lei. De aici pî- nă acasă, în Bd. Gheorghe Dimitrov, m-a costat de 5 (cinci) ori mai mult, plus aproape 4 ore de alergătură. Mă mingii totuși cu gîn- dul că C.F.R.-ul n-a dispus să se descarce coletele tocmai la Titu sau la Roșiorii de Vede... Sper însă că, în

un co- i Gara spus că stația nu După
1971, le vor veni idei mai bune, în sprijinul cetățenilor".

REZISTENITELE 
NEREZISTEOTEîntreprinderea „Electro- Mureș" a realizat și a livrat comerțului radiatoare electrice cu raze infraroșii, numite „Helios", ne scrie Groza Petru din orașul Brad, str. Moților 34. Am cumpărat și eu un astfel de radiator, în luna iulie anul trecut. După vreo 10 zile de funcționare, i s-au ars rezistențele. Am căutat să cumpăr asemenea rezistențe in toate unitățile de specialitate ale orașelor Brad și Deva, iar responsabilul magazinului de unde am cumpărat radiatorul, binevoitor, le-a căutat și la depozitul din Petroșani. A fost imposibil să le găsesc, în această situație, m-am adresat fabricii constructoare, cu rugămintea de a trimite la magazine aceste rezistențe. Nu am primit nici un răspuns, deși au tre-

cut 4 luni de cînd am trimis scrisoarea la întreprinderea „Electro-Mureș". Consider, că a produce și a pune în vînzare diferite a- parate fără să se asigure și piesele de schimb necesare echivalează cu o deficiență serioasă a întreprinderii a comerțului.Aprecierea dv. ni pare perfect justificată avem speranța că cei vizați nu vor fi excesiv de... rezistenți in receptarea sugestiei, chiar dacă, în cazul dat, este vorba de niște rezistențe.
FAȚA ORAȘULUI

șiseși

De la Cornel Ilogman am primit o scrisoare în care ne informează că în holul Casei de cultură a sindicatelor din Petroșani s-a deschis recent „Expoziția de prezentare a propunerilor de sistematizare a ansamblului urbanistic din zona centrală a orașului Petroșani". în expoziție sint prezentate lucrările premiate la concursul public desfă-

șurat la Deva sub consiliului popular țean. Expoziția a trezit un viu interes în rîndurile vizitatorilor care doreau să vadă cum va arăta orașul lor în viitorii ani.Dintre lucrările prezentate, au reținut atenția în mod deosebit proiectele întocmite de colectivele de la ISART — București conduse de arh. Paul Stănescu (premiul I) și arh. Violeta Morariu (premiul II) — lucrări în care se îmbină armonios soluțiile arhitecturale și urbanistice moderne cu peisajul natural al zonei.Pentru cunoașterea opiniilor exprimate de cetățenii municipiului, comisia de sistematizare a pus la dispoziția vizitatorilor o fișă cu întrebări și un registru de impresii. Completarea acestora va servi în mare măsură scopului pentru care s-a organizat expoziția.Sîntem de acord cu corespondentul nostru că atît fișele, cit și registrul de impresii nu trebuie să rămînă o simplă inițiativă formală. De altfel, asta este și optica organizatorilor care — pină acum — au gîndit, cum se vede, judicios acțiunea de sistematizare a orașului.

am găsit poate cele mai originale și mai ieftine preparate de pescărie.Cu ani în urmă T.A.P.L.-Galați figura de regulă în rîndul unităților economice cu... „probleme". Care erau de fapt „problemele ?“. Multe localuri de consum public aveau o rentabilitate redusă sau lucrau cu pierderi ; rețeaua era uniformă, șa- blonizată ; serviciile oferite publicului puteau fi numărate pe degete. „Dar iată că diversificare de conținut — a continuat directorul — înseamnă cu totul altceva. înseamnă să te zbați, să alergi după marfă, să închei, de pildă, contracte directe cu producătorii, să-ți creezi rezerve conservate de alimente, să ai pentru moment și în perspectivă bune posibilități de aprovizionare. Fără o aprovizionare corespunzătoare diversificarea rețelei — și implicit a preparatelor culinare — nu-i altceva decît un simulacru".„Se zbate" cu adevărat trustul din Galați, aleargă după marfă ? Am aruncat o privire în cămările acestei unități economice. Dăm în treacăt cîteva cifre : 70 de tone de semiconserve de legume, 40 de tone fasole uscată, 120 tone cartofi, sute de mii de ouă, afumături, pește... T.A.P.L. a achiziționat pentru iarnă marfă în valoare de 10 milioane lei. Aprovizionîndu-se abundent, direct de la producători, această unitate economică a dat posibilitate furnizorilor inițiali (I.C.R.A., I.L.F. etc.) să dirijeze cantități de mărfuri contractate cu trustul gălățean spre alte centre muncitorești.Pentru a valorifica rapid și cu maximum de eficiență materia primă procurată, ea trebuie transformată în preparate culinare solicitate, ușor vandabile, accesibile publicului. Se pare că acest lucru a fost înțeles de conducerea T.A.P.L. din Galați. Să exemplificăm ' cu cîțiva ani în urmă, cofetăriile din Galați vindeau în medie 5 00(F de prăjituri pe ' zi. Sortimentul era redus, se găseau numai prăjituri scumpe. A urmat o diversificare masivă, realizindu-se rapid 150 de sortimente (față de 20—30, cite erau în trecut). Cele mai multe dintre ele au acum un preț care nu depășește 1,50 lei. Rezultatul : desfacerea zilnică s-a împătrit. S-a procedat similar și la preparatele de bucătărie și carmangerie. Desfacerea, volumul producției proprii și beneficiile trustului, au înregistrat astfel o ascendență convenabilă. în anul trecut T.A.P.L. Galați a reușit să încaseze, față de 1965, un plus de 400 de milioane

lei. Firește, cifra suscită comentarii. Dăm din nou directorului T.A.P.L.— Sprijiniți îndeaproape ritățile locale, noi am modernizatîn ultimii ani unitățile de consum, dar — dacă pot spune așa — și concepția proprie despre ceea ce trebuie să fie un local de consum public. Ani pornit de la întrebarea : pentru cine întindem noi mesele Ia ora prînzului ? Ca să dăm un răspuns clar Ia această întrebare, am făcut un studiu, din care au reieșit : structura populației municipiului, veniturile medii ale diferitelor categorii de consumatori, traficul turistic. în paralel, ne-am deplasat în marile cartiere și uzine pentru a ne sfătui și consulta cu consumatorii. în urma acestor acțiuni, am înțeles cît de departe sîn- tem de realitate și cerințe. Cetățenii au cerut cu insistență organizarea unor localuri în care să poată lua masa rapid, la prețuri convenabile. Am amenajat operativ 10 asemenea localuri și le-am amplasat la îndemina muncitorilor de la șantierele navale și combinatul siderurgic. Rezultatele economice au întrecut chiar așteptările noastre : în aceste localuri, rentabilitatea oscilează între 8 și 11 la sută (față de 6 la sută, media pe țară — n. n.) în al doilea rînd, pentru tinerii ne- eăsătoriți, din cartierele Țiglina și A. Vlaicu am organizat — Ia cererea lor — restaurante tip pensiune. Consumatorii înșiși întocmesc listele de bucate și fac comenzile eu o zi înainte. Se mănîn- că — cum s-ar spune — după pofta inimii. în afară de aceste tipuri de localuri, primite cu interes de categoriile respective de consumatori, ne-am ocupat și vom continua să ne interesăm în continuare de extinderea alimentației publice Ia locul de muncă. Avem pentru moment prea puține unități alimentare de incintă. Afilierea unor mici localuri pe lingă marile uzine, stituții, facultăți și școli e un comercial necesar și din punct vedere social șiDeparte considera discuție „socotelile". în Galați mai încă destule bufete fără nalitate și fără vad, serviciile pot fi înmulțite, deservirea perfecționată. Dar am socotit că e normal să notăm realizările obținute, să subliniem ieșirea acestui trust din anonimat.

a înde că și-a
economic, noi trustul încheiat

in- act degîndul de aflat definitiv sînt perso-

Gh. GRAURE
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în secția montaj a uzinei de utilaj chimic „Grivița 
roșie" din Capitală(Foto : S. Cristian)

Cele dinții fișe de fabricație din noul an,
constituie pentru colectivul întreprinderii 
mecanice din Suceava documente tehnice 
de o deosebită- semnificație, ele marcînd 
integrarea în producția de serie a prime
lor mașini-unelte construite pe meleagu
rile .,Țării de Sus“. Este vorba de polizorul 
cu diametrul de 500 mm, polizorul electric 
trifazic, cu o putere de 1,7 kVZ, foarfecă 
de tăiat oțel-beton și mașinile de roluit și 
bordurat tablă, care pot fi folosite pe șan
tierele de construcții.

Acum se fac pregătiri intense pentru ca 
la încheierea primei decade de muncă 
din noul an, de pe benzile de montaj ale 
acestei tinere uzine sucevene să porneas
că spre beneficiari primul lot de 135 ma- 
șini-uneite diferite construite în 1971. Tot 
în această perioadă, colectivul întreprin
derii mecanice din Suceava este preocu
pat ca în colaborare cu Institutul politeh
nic din lași și cu alte uzine din. țară să a- 
simileze noi mașini-unelte destinate opera
țiunilor de găurit, ascuțit burghie și curbat 
țevi.

_____ __________ •_______ ■______________ / _ ' ■ •

Ritm înalt pe fondul unor schimbări 
structurale ale producției

Cu toții trebuie să privim întreaga noastră muncă de la înălțimea exigențelor actualei etape de dezvoltare a economiei, a obiectivelor complexe de ordin cantitativ și calitativ pe care le-â fixat partidul, pe care le-am aprobat cu toții într-o deplină unanimitate. Toate acestea au căpătat, la nivelul fiecărui colectiv, ca și al economiei naționale, dimensiuni concrete. Vom investi, în acest cincinal. 540 miliarde de lei. mai mult decît am investit în întregul deceniu care a trecut ; producția industrială va spori într-un ritm mediu anual de 10—11 Ia sută, față de 8,5—9,5 la sută, cit s-a stabilit prin prevederile Directivelor Congresului al X-lea al partidului. iar venitul național va crește cu 10—11 la sută, comparativ cu 7,7—8,5 cît s-a prevăzut inițial, ceea ce se va reflecta pozitiv în ridicarea nivelului de trai al populației. Cum se vede, hotărîtă să facă eforturi mari pentru dezvoltarea industriei, a tuturor celorlalte ramuri ale economiei, pentru lichidarea rămînerii în urmă pe care am moștenit-o și apropierea într-un timp scurt de nivelul stateior dezvoltate. România se menține în rîndul țărilor cu cel mai înalt dinamism economic.Nivelul și proporțiile actuale^ pe care le-a atins economia noastră ne obligă să abordăm problema ritmului de creștere dintr-un unghi mult modificat față de cel cu care ne obișnuisem pînă nu de mult, în sensul accentuării laturilor calitative ale procesului de industrializare. Iată una din „cheile" cu care se va înainta în mod hotărît. pe drumul modernizării economiei noastre naționale. în acest scop, în anii actualului cincinal, eforturile vor fi și mai mult concentrate în direcția perfecționării structurii producției industriale, dezvoltării rapide a ramurilor de bază — energia electrică, metalurgia, construcția de mașini șj chimia — ramuri care condiționează înzestrarea tehnică superioară a ecor nomiei, care perihit ValOrificâffea eficientă a resurselor naturale. în a- cest context, răspunderi mari revin colectivelor care lucrează în subra- murile situate în avangarda progresului tehnic contemporan — electronica și electrotehnica, mecanica fină, mașinile-unelte, petrochimia, metalurgia oțelurilor și a laminatelor spe

ciale — spre a asigura încă din acest an traducerea în viață a programelor de' dezvoltare prioritară a acestor subramuri. Ritmurile înalte de creștere spre care evoluează economia noastră națională în acest cincinal vor fi structurate ferm pe exigențele impuse de revoluția tehnico-științi- fică contemporană. Pe această cale, industria își va consolida poziția de ramură conducătoare în economie, asigurîndu-se totodată perspectiva a- tingerii stadiului superior spre care Congresul al X-lea al P.C.R. ne-a deschis largi orizonturi — societatea socialistă multilateral dezvoltată.în întreaga politică economică, partidul și statul nostru nu pornesc de la scheme rigide, abstracte, ci, înainte de orice, de la necesitățile și posibilitățile economiei, de la realitățile și cerințele construcției socialiste. Așa, de pildă, este bine cunoscut faptul că, în urma unei profunde analize a' proiectului planului cincinal, în ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a guvernului din 25 noiembrie- anul trecut, s-a arătat că este necesară îmbunătățirea nivelurilor de dezvoltare prevăzute pentru diferite ramuri, tocmai în scopul fortificării, încă din primul an al cincinalului, a ritmului de modernizare a economiei naționale. Asemenea necesități și interese reclamă sporirea mai rapidă decît s-a prevăzut a producției de calculatoare electronice, mașini de calcul, mașini- unelte, utilaje tehnologice, nave ș. a..Sîntem conștienți că se află în mîi- nile noastre toate comandamentele majore ale înfăptuirilor de azi și de mîine. Ele au nume precise și valori exacte în fiecare întreprindere. Este vorba de folosirea mai intensă a resurselor proprii de materii prime și materiale, de creșterea eficacității investițiilor — prin realizarea lor în termene cît mai scurte și cu cheltuieli minime, în stare să asigure rapid recuperarea fondurilor investite printr-o producție de calitate și la nivelul proiectat — de folosirea cu productivitate sporită â forței de muncă, de exploatarea cu indici superiori a capacităților de producție.
Dr. Ion RÂVAR
director general adjunct al Direcției 
Centrale de Statistică

dintre normele de consum, ceea cc generează, de asemenea, risipa de muncă socială, sînt fenomene negative cu care economia noastră se confruntă încă.Chiar așa stînd lucrurile, rezultatele tot mai bune pe care le-au obținut în anii din urmă tot mai multe unități industriale ne îndreptățesc să spunem că a sosit momentul să trecem neîntîrziat, încă din acest an, la o ofensivă generală pe întreg frontul eficienței economice, o ofensivă care va trebui să se accentueze tot mai mult pe parcursul actualului cincinal. Punând în centrul preocupărilor oamenilor muncii din fiecare întreprindere, din fiecare ramură industrială, sarcina creșterii eficienței activității economice, partidul a fixat de fapt ca obiectiv lichidarea în cel mai scurt timp a oricăror anomalii economice de natura celor amintite mai sus. Nici o economie nu-și poate permite să producă în deficit, cu atit mai .puțin o economie socialistă, în care eficiența nu mai’ este o chestiune particulară a unei între

prinderi sau'alteia, ci o problemă fundamentală a întregii societăți, de care depind sporirea venitului național, creșterea avuției naționale, ridicarea bunăstării poporului, în ultimă instanță progresul societății noastre socialiste.Iată suficiente argumente de ordin general și chiar personal care să ne îndemne pe fiecare dintre noi, ori- care ne-ar fi sfera de activitate, ca-' lificarea și puterea de muncă, să acționăm necontenit pentru o folosire maximă a capacităților și a suprafețelor de producție, pentru micșorarea, pînă la limita optimă, a consumurilor de materii prime și materiale, pentru creșterea productivității muncii, a calității produselor, cît și împotriva rutinei, nepriceperii, spiritului de răspundere înjumătățit, în speță. împotriva tuturor acelor „tare“ care mai amputează, pe ici pe colo, eforturile noastre constructive.
Emil HATOS,
adjunct al ministrului finanțelor

Prezonți pe piața mondială
cu mărfuri competitive

V-ați hotărît unde să petreceți Revelionul 1972 ? Dacă da, felicitări ; dacă nu, vă propunem noi un loc : pe muntele de la Gir- bou. E dcept, aici nu există nici cabană și nici alt loc de petrecere, dar să nu fim prea pretențioși. La ora asta, abia se construiește muntele. Căci, pînă nu demult, la Gîrbou nu era decît o simplă gară. Acum, de cînd 40 000 tone minereu de fier, extras din carierele exploatării miniere Căpuș, fac „carieră" pe peron, în așteptarea beneficiarilor de drept, sînt speranțe ca și muntele să fie dat în folosință înainte de termen, spre bucuria alpiniștilor.Poate că vreo fire mai iscoditoare se întreabă dacă acest minereu este, într-ade- văr, necesar, de vreme ce nu-1 ridică ni-

meni. Răspunsul este afirmativ ~ combinate socotesc produsele deoarece ............ ......zăcăminte, trebuie mai întîi să zacă mult și bine pțnă să le ridice. Așa au aflat cei de la Căpuș că, pentru a vinde concentratul de fier trebuie să posede nervi de o- țel. în plus, Combinatul siderurgic Reșița, după cum ne informează corespondentul nostru, Alexandru Mu- reșan, are rezerve la contractarea unei producții de 130 000 tone . concentrat de pentru acest an. se fi reprofilat producția de Nicidecum, centratdar îl importă. Soluție scumpă, bazată pe un simplu calcul de indiferență reselor tionale.

Dar unele siderurgice probabil că respective, provin din

fierSă pe halva 7 de con- are nevoie,
Ia adresa inte- economiei na-

b

Creșterea eficientei economic> Ți-

Tn cincinalul în care am intrat, mutații de ordin calitativ vor avea loc și în activitatea de comerț exterior. Desigur, unele dintre ele sînt evidente chiar din acest an. Din volumul total al exportului planificat pentru 1971, circa un sfert va fi rezervat pentru mașini și utilaje. Este de remarcat, de asemenea, că sporuri însemnate sînt prevăzute și în cazul exportului produselor chimice, al celor ale industriei lemnului și ale industriei ușoare — in general al mărfurilor cu un grad mai avansat de prelucrare. Un real salt calitativ în activitatea de comerț exterior, așa cum îl concepe partidul, impune nu numai o creștere a ponderii produselor finite în totalul exporturilor, ci mai ales asigurarea unui înalt grad de valorificare a materiilor prime și a materialelor . incluse în fiecare produs finit. Or, în prezent, tocmai din acest ultim punct de vedere mai sînt lucruri de pus la punct. în condițiile în care pe piețele externe există o acerbă concurență, unele întreprinderi mai trimit la expert mărfuri care nu prezintă un nivel acceptabil de competitivitate, ceea ce determină o pierdere pentru economie prin prețul scăzut ce se încasează din vînzarea lor.Creșterea eficienței comerțului nostru exterior implică obligatoriu asimilarea și introducerea neîntîrzia- tă în fabricație a unor produse noi,

de calitate superioară și cu un înalt grad de prelucrare, precum și obținerea unor prețuri cît mai bune pe piața externă, corespunzătoare calității și performanțelor produselor vîndute. Aceasta este adevărata „cheie" în măsură să transforme tot mai mult comerțul nostru exterior într-un factor de progres economic. Un calcul simplu demonstrează că îmbunătățirea numai cu un singur procent a prețurilor la export din acest an— bineînțeles, în condițiile reducerii sistematice a costurilor de producție— ar permite obținerea unei sume suplimentare totalizînd mai mult de o jumătate miliard de lei.îmbucurător este faptul că există încă de pe acum indicii certe de perfecționare rapidă a activității noastre de comerț exterior, printr-o seamă de măsuri organizatorice care vizează iegarea mai strînsă a unităților productive de piața externă. Dispunem deci de toate- posibilitățile pentru a face ca in anii actualului cincinal comerțul nostru exterior să prospecteze mai bine și mai eficient piața, să răspundă prompt la cerințele ei cu mărfuri de înaltă calitate, competitive, purtînd pecetea priceperii și hărniciei poporului nostru.
Pretor POPA
adjunct al ministrului comerțului 
exterior

Sintem informați că nu de mult la Fabrica chimică s-ar fi club al și că șlagărul preferat este cunoscuta melodie de muzică ușoară „Uitarea", nimic rău. că, de la o tot ascultînd-o și fre- donînd-o, melodia s-a imprimat prin registre, a intrat în porii oamenilor și a devenit stil de muncă. Așa, se explică de ce o nouă tehnologie elaborată în urmă cu trei ani privind utilizarea cretei — indigene 1 — ca material de umplutură în locul baritei — care se importă — a rămas dată... Utilizat cu satisfăcătoare număr mare de unități, cum ar fi întreprinderile de con- strucții din Iași și din Galați. Uzina de va-

din Rîșnov constituit un melomanilor
Pînă aici,Iată însă, vreme,

uitării. rezultate de un

goane din Arad, C.I.L. Pipera introducerea noului material in fabricație se impunea ca un important mijloc de fondurilor Iată însă că cum ne scrie pondentul Mocanu — unității ă rite noduri chipurile, digenă nu ar avea finețea de măcinat cerută, că ar trebui în prealabil sortată, că... Și uite așa, soluția a fost abandonată. O fi vorba de cretă, dar nici așa să o ștergi cu buretele nu prea merge, mai ales cînd există față-n față exemplul contrar al altor unități. Dar la ele probabil nu sînt cluburi muzicale. Ori sînt — dar și-au ales altă melodie preferată. Mai economică.

economisire a valutare, după cores- nostru N. conducerea găsit dife- în papură: creta in-

în județul Arad se construiește

De curînd au început lucrările de construcție a unui nou baraj pe cursul rîului Teuz din județul Arad. Acțiunea se înscrie pe coordonatele înfăptuirii planului național de îmbunătățiri funciare. Barajul va avea o lungime de 8. kilometri, o lățime variind între 38—40 metri' și înălțimea de 5 metri. Drept urmare, lunca Teuzului, de decenii scoasă din circuitul agricol, va putea fi pusă în valoare. Numai comuna Beliu, aflată în această zonă a barajului și a viitorului lac de acumulare, își va îmbogăți zestrea funciară cu peste 1 000 hectare teren agricol. Aceste zile găsesc constructorii barajului angajați într-o activitate intensă eșalonată pe trei schimburi. Buldozerele și draglinele, autobasculantele lucrează zi și noapte. Lucrarea a început prin acțiuni de canalizare și desecare locală în scopul asigurării funcționării optime a utilajelor de mare tehnicitate care vor conduce la mecanizarea aproape totală, a operațiilor.
(Urmare din pag. I)substanțial îmbunătățit, criteriul principal pentru acordarea creditului pe termen lung fiind eficiența economică a obiectivelor de 'investiții, iar a creditului pe termen scurt — producția posibilă de realizat și certitudinea asigurării rambursării la scadență.l’entru sprijinirea cooperativelor agricole care au suferit de pe urma inundațiilor, în lunile mai-iunie 1970, 's-au acordat ajutoare nerambursabile primite de la stat, precum și despăgubiri ADAS. Totodată, acestea au primit credite pentru acoperirea cheltuielilor materiale de producție necesare reînsămînțării culturilor calamitate, întreținerii animalelor, retribuirii muncii cooperatorilor, precum și pentru alte cheltuieli de producție, pe un termen de pînă la 3 ani, în raport cu situația fiecărei unități. De asemenea, cooperativele agricole care au avut de suferit de pe urma calamităților au beneficiat de credite pe termen lung pentru repararea și punerea în funcțiune a mijloacelor de producție avariate, cu termene de rambursare de pînă la 5 ani. S-au luat și unele măsuri pentru prelungirea termenelor de rambursare a unor rate scadente.Prin aplicarea noilor măsuri adoptate cu privire la îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii a- griculturii statul va face noi eforturi materiale și financiare pentru sprijinirea cooperativelor agricole de producție Recent s-au înființat noi sta- t.: .ni de mecanizare a agricul- , t. ,ri, urmînd ca acestea să fie legate direct de rezultatele obținute de cooperativele agricole de producție și

are o profundă semnificație socială
Aspirația noastră, a tuturor, spre o viață mai bună, spre un nivel de trai cît mai ridicat poate fi atinsă numai printr-o eficiență tot mai mare în toate compartimentele producției materiale. Privite în această firească corelație cele două fenomene, vom înțelege limpede de ce partidul insistă statornic ca în întregul mecanism economic să fie întronată, ca un principiu fundamental al dezvoltării, creșterea eficienței.Incontestabil că in ultimii ani s-au înregistrat progrese reale în această direcție. O mărturisește fie și numai faptul că productivitatea muncii și venitul pațional au urmat an de an o linie ascendentă. De asemenea, aș mai aminti, că, în condiții de com- parabilitate, în anul 1970 s-au obținut în industria republicană cu o unitate valorică de fonduri fixe cu aproape 80 la sută mai multe beneficii decît în 1965. Critica severă a tendințelor ce s-au manifestat în tre

fiecare să deservească cîteva unități alăturate. De asemenea, stațiunile de mecanizare sînt organizate pe secții, fiecare secție avînd obligația să deservească cîte o cooperativă agricolă, reunind atit mijloace tehnice din dotarea secției cît și cele care aparțin cooperativei, îndeplinind funcția de sector mecanic al cooperativei agricole. Concomitent, dotarea tehnică a sta-

cut,, de a privi producția ca un scop în sine, făcînd abstracție de utilitatea și rentabilitatea ei, de a „legitima" pierderile planificate a dat rezultate însemnate. Astăzi este unanim împărtășită ideea că nu este de conceput o activitate productivă care să se soldeze cu pierderi pentru societate, care să nu contribuie la satisfacerea nevoilor sociale, la creșterea venitului național.Chiar dacă am reușit să fortificăm prin bune rezultate economice conceptul de eficiență, nu putem trece cu vederea că ridicarea eficienței economice rămîne un domeniu în care avem poate cele mai multe lucruri de pus la punct. Utilizarea defectuoasă din diverse cauze a unor capacități de producție, folosirea incompletă a timpului de lucru, irosirea de muncă și materiale ca urmare a slabei calități a unor produse, nivelul ridicat la care se mai mențin multe
□ O O H B Ocarea prețurilor de la 1 ianuarie 1971, la produsele industriale cc constituie obiectul aprovizionării tehnico-mate- riale a cooperativelor agricole de producție. Prin aceste măsuri, cooperativele agricole vor face in anul 1971 economii de circa 540 milioane lei.De asemenea, o mare importanță are. măsura aprobată pentru introducerea venitului minim garan-

țiu.nilcr de mecanizare va crește mult în viitorul cincinal, în care sens se vor suplimenta prevederile de plan pe perioada 1971—1975 pentru înzestrarea cu tractoare si mașini agricole în scopul asigurării mecanizării complete a tuturor lucrărilor.Aceste măsuri demonstrează grija permanentă a statului nostru pentru dotarea într-un ritm accelerat a agriculturii noastre socialiste, cu tractoare, utilaje și mașini agricole dintre cele mai moderne și într-o gamă diversificată, care vor duce nemijlocit la creșterea productivității muncii, executarea la timp a lucrărilor și implicit la creșterea producției agricole a cooperativelor.Deosebit de importantă este ho- tărîrea adoptată de Comitetul Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Consiliului de Miniștri privind reducerea și unifi-

tat de 300 lei lunar pentru fiecare cooperator care efectuează lunar 20 sau 15 zile (bărbați sau femei). Șefii de brigadă sau de fermă și președinții — cu excepția inginerilor salarizați de stat — urmează să primească un venit minim lunar de 450 lei și respectiv 600 lei Asigurarea acestui venit minim lunar impune însă obligația realizării în perioada respectivă a sarcinilor de producție în conformitate cu normele de lucru stabilite.Prin acordarea de credite pe termen scurt fără dobîndă cooperativelor agricole care nu . dispun de mijloacele bănești necesare plății lunare a venitului minim garantat, precum și a contribuției la Casa de pensii, statul acordă un mare sprijin financiar acelor unități care nu au posibilitatea ca din veniturile obținute să poată asigura lunar cu regularitate membrilor cooperatori o retribuție bănească pe măsura aportului

Pentru noi. constructorii de mașini agricole, diversificarea, modernizarea, ridicarea performanțelor tehnice ale produselor constituie probleme cardinale în actualul cincinal. Sîn- tem ferm hotărîți să răspundem așa cum se cuvine indicațiilor date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a guvernului din 25 noiembrie trecut — și anume ca pînă în 1975 să se rezolve practic problemele mecanizării tuturor lucrărilor agricole, nu numai la culturile mari, ci la totalitatea culturilor, inclusiv în legumicultura, viticultură, pomicultură, precum și în zootehnie.Pe * ru a acoperi asemenea vaste
adus la executarea lucrărilor. O dată cu introducerea venitului minim garantat în toate cooperativele agricole se majorează și pensiile țăranilor cooperatori.Acordarea cu începere de la l ianuarie 1971 de indemnizații de stat șefilor de fermă, brigadierilor și președinților de cooperative agricole, care nu sînt salarizați de stat, între 400—500 lei lunar pentru președinți și 200—250 lei lunar pentru șefii de fermă și brigadieri, reprezintă un nou sprijin financiar de la bugetul statului — circa 80—90 milioane lei anual — care va duce la creșterea răspunderii cadrelor de conducere din cooperativele agricole, în ce privește organizarea muncii, îndeplinirea obligațiilor față de stat, respectarea dispozițiilor și actelor normative.Efortul însemnat pe care îl tace statul în sprijinirea agriculturii cooperatiste rezultă și din bugetul de stat pe anul 1971, în care s-au prevăzut resurse de peste 2 miliarde lei destinate acordării de credite pe termen lung pentru investiții. La acestea se adaugă circa 1,4 miliarde lei pentru acțiuni agro-zooveterinare, plata specialiștilor, a indemnizațiilor și pentru alte cheltuieli, fonduri de care beneficiază gratuit cooperativele agricole. De asemenea, unitățile cooperatiste vor obține a- vantaje financiare de circa 1.3 miliarde lei, ca urmare a măsurilor luate în anul 1970, privind sporirea prețurilor de contractare la unele produse vegetale și animale, precum și a celor aprobate recent prin reducerea prețurilor la produsele industriale cu care acestea se aprovizionează.Toate aceste măsuri arată grija deosebită a partidului și statului pentru viața și munca țărănimii, pentru asigurarea unui progres mai rapid al agriculturii.

cerințe, a devenit necesar să crească în primul rînd producția de mașini agricole. Dar o dată cu aceasta ne vom strădui să realizăm un adevărat salt calitativ .în ce privește lărgirea gamei de mașini agricole și ridicarea parametrilor lor tehnici și funcționali De altfel, pentru fiecare din aceste importante sarcini ce ne revin sîntem în posesia unor ample planuri ce vor fi finalizate incepind chiar din acest an. Bunăoară, în ceea ce privește diversificarea producției de mașini agricole vor fi asimilate în acest an două noi tipuri de asper- soare și patru tipuri de agregate de pompare de capacități mari. Vor fi, de asemenea, omologate două noi tipuri de pompe submersibile cu debite mari. De altfel, în întregul cincinal, 60 Ia sută din volumul producției va reveni noilor sortimente.Cit privește ridicarea performanțelor tehnice și funcționale ale mașinilor agricole, un accent deosebit punem pe mărirea gradului de echipare cu mecanisme și dispozitive a mașinilor. Evident, este un program fără precedent pentru industria constructoare de, mașini agricole. Avem însă deplina convingere că el va fi realizat în condiții exemplare. Spu- nînd aceasta am în vedere, în primul rind, procesul larg de valorificare intensă a inteligenței proprii de care dispun unitățile centralei noastre. Dacă o parte din produsele recent asimilate în fabricație au fost concepute pe baza unor licențe, în anii actualului cincinal avem în vedere elaborarea unui cît mai mare volum de documentații și de tehnologii pe seama propriilor noastre investigații. Intr-o primă fază, cu deosebire urmărim acest lucru în acțiunea de modernizare. Dacă ținem seama că, în agricultură, două treimi din creșterea productivității muncii urmează să se obțină pe seama mecanizării lucrărilor agricole, necesitatea modernizării mașinilor din fabricația curentă apare și mai evidentă. Pentru acest prim an al cincinalului am prevăzut să modernizăm 25 mașini și utilaje agricole. Pînă în 1975 am programat ca 55 la sută din întreaga producție de mașini agricole să fie modernizată.Sîntem siguri că realizarea obiectivelor mobilizatoare care stau. în a- cest an și în noul cincinal, în fața constructorilor de mașini agricole va permite ca aportul nostru, al tuturor celor ce lucrăm în acest domeniu, la modernizarea lucrărilor agricole, să fie în continuă creștere.
Ing. Vasile PAȚICA
director tehnic al Centralei 
industriale de mașini 
agricole — București

Se care mineața n-are ou. E o zicătoare care a fost infirmată. Și iată cum. La întreprinderea „A- vicola" din Arad, găinile nu țin seama dacă-i zi sau noapte : cotcodăcesc tot timpul. Dar nu numai atit : fac și ouă zi de zi. Este rezultatul tehnologiilor moderne de creștere și de hrănire. Ca urmare, această întreprindere și-a îndeplinit cu două luni înainte de termen planul pe 1970 la producția globală și marfă. S-au putut livra astfel peste plan 5 milioane de ouă și 300 tone de carne, reali- zîndu-se un venit suplimentar de 10,5 milioane de lei. Rețin a- tenția cîteva care au făcut „Avicola“-Arad terea păsărilor să fie deosebit de rentabilă. S-a urmărit, în primul rînd, folosirea cu randament superior a capacităților de producție ale halelor, mărin-

spune că găina cîntă seara, dl-

măsuri ca la creș-

du-se densitatea păsărilor. Numai acest element a condus la obținerea, în cadrul fiecărei serii de păsări, a 24 kg de carne pe metrul pătrat spațiu față de 17 kg cît era sarcina de plan. Datorită hrănirii pe baze științifice, la ferma 4, condusă de dr. veterinar Ștefan Bucu- rescu, sporul mediu zilnic la creșterea în greutate vie a fost cu 5 gr peste plafonul stabilit, concomitent cu scăderea consumului specific de furaje pe kg cu circa 200 gr. Ferma II, condusă de ing. De- nisa Branco, a realizat producția de ouă cu cel mai redus consum de furaje — 187 gr la un ou față de 218 gr cit era planificat. La „Avicola“-Arad s-a înregistrat un record in ce privește rezultatele în creșterea păsărilor. Dar recordul ga- linaceelor e determinat de metodele noi de creștere, care le fac să ouă indiferent de a- notimp, indiferent dacă e zi sau noapte.
gospo- umple pentru pentru este

Se spune că darul bun își cămara toamna a avea de toate iarnă. Adevărulcunoscut de toți, dar nu și pus în practică Iată, de pildă, exemple privind modul în care s-au asigurat și păstrat furajele la vî- teva cooperative agricole din județul . Buzău. La Stîlpu, după situația întocmită de inginerul șef al cooperativei, se părea că :n- tregul necesar de furaje este asigurat. Dar controalele făcute de Direcția agric lă au a- rătat că cocenii erau depozitați Ia întîmpla- re, șirele erau nevîr- fuite și deci pătrunse dc apă. O bună parte din furaje s-a depreciat in silozul aerian prost construit. La

Viperești, necesarul de furaje nu a fost asigurat chipurile pentru că au lipsit utilajele. A- lături de sediu există o tocătoare care n-a fost folosită deloc. Inginerul Laurențiu Flo- rescu de Ia Gherăseni spunea că nu mai are ce face cu furajele. Și, în consecință, le-a lăsat să se strice. Cooperativa are o moară de furaje, dar nimeni nu s-a gîndit să facă făină de lucerna, in timp ce berbecuții sînt hrăniți cu fin nepreparat Lista ar putea continua, demonstrînd că pe de o parte consiliile de conducere și specialiștii cooperativelor respective nu s-au o- cupat hranei pe de trolul simțit
de asigurarea animalelor, iar altă parte, con- nu s-a făcut
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FESTIVALUL FILMULUI LA SATE

DE El
CULTURĂ

In ultimul sfert de veac, cinematograful a pătruns în satele noastre cu energia și dinamismul proprii dezvoltării civilizației socialiste. De la aproape inexistența ecranului, înainte de 23 August 1944, în mediul rural, pină la cele 5 710 cinematografe sătești de astăzi este — să recunoaștem — un salt spectaculos. Dar cu cit această rețea își înmulțește nervurile, eu atît mai complexă și mai plină de răspundere este activitatea menită să încorporeze filmul, la un înalt nivel ideologic și metodologic., în acțiunea culturală la sate. Intervin cerințe noi, izvorîte atît din progresele creației cinematografice, cit și din evoluția intereselor și gusturilor spectatorilor.— în ultima vreme, îndeosebi — ne-a încredințat Gh. Ravaș, directorul Direcției rețelei cinematografice și difuzării filmelor — părerea că există filme „pentru oraș" și filme „pentru sat" s-a discreditat și a fost eliminată din practica difuzării filmului. Avem și la sate un public mult evoluat, țărani, muncitori agricoli, intelectuali, tineri și vîrstnici. Toți aceștia și-au mărit justificat pretențiile față de repertoriul de filme ce li se oferă, ca și față de condițiile proiectării. O dovadă a modului cum e înțeleasă azi problema o constituie programele pregătite pentru ediția în curs de desfășurare a Festivalului filmului la sate, care însumează 20 de filme artistice în premieră, alături de documentare politice, tehnice, agricole și de artă.Afirmația este întărită roase exemple pozitive, ne-arji intîlnit pe parcursul ultimelor săptămini. Nu este vorba doar de o relativă îmbunătățire a circulației filmului la sate, a condițiilor de proiecție, ci și de folosirea mai adecvată a filmului ca instrument de comunicare a ideilor celor mai a- vansate, de formare a unor convingeri înaintate. In mai multe comune din județul Iași (Popricani, Trifești, Probota etc), s-a desfășurat, cu un mare succes de public, „Săptămîna filmului patriotic", prilej de a prezenta o serie de filme artistice și documentare românești, printre care „Columna", „Porțile ' tierele tineretului", dită". în comunele Cristur, din județul tenii au fost invitați la simpozioane cinematografice pe teme folclorice și, respectiv, științifice, manifestările îmbinînd cu iscusință procedeele expunerii orale cu imaginea în mișcare. La universitățile populare din Săbăoani, județul Neamț, și Luizi-Călugăra, județul Bacău, specialiștii în problemele de agricultură, istorie etc s-au deprins să-și caute singuri ilustrările cele mai convenabile, procurîndu-și din vreme filme documentare, diafilme seturi cu diapozitive, pe care comentează în timpul lecțiilor.Cit de anacronică; apare, în mina unor asemenea exemple, părerea unor directori de cămine culturale că un număr „prea mare" de spectacole cinematografice ar dăuna activității căminului cultural ! totuși, mentalități anacronice mai întîlnesc pe acest tărîm, manifestîndu-se atît prin cantonarea activității căminului cultural într-o practică cenușie, lipsită de aportul fanteziei și al inițiativei, cît și prin funcționarea defectuoasă — și izolată de celelalte compartimente ale vieții culturale — a cinematografului sătesc. Una dintre cauzele modului defectuos de utilizare la sate a peliculelor care circulă pe rețea se referă la relațiile statornicite între căminele culturale și întreprinderile cinematografice județene, la stilul lor de lucru. Unele Întreprinderi cinematografice nu sînt în suficientă măsură preocupate de valorificarea optimă a propriului lor fond de film, a propriei lor gestiuni, care nu este doar materială, ci și cultural-educa- livă. în județul Vîlcea, de pildă, așa cum a rezultat chiar din dezbaterile adunării generale a salariaților respectivei întreprindeți, a fost abandonată organizarea zilelor cinematografice și a altor genuri de manifestări ce-și dovediseră larga , rezonanță în rîndul spectatorilor. ’ Consecințele nu sînt doar de ordin financiar căci, pe ansamblu, o asemenea poziție are repercusiuni nefavorabile și asupra contribuției filmului la diversificarea tematicii, la înnoirea metodologică a acțiunii culturale la sate.în aceeași ordine de idei, Nicolae Aciîșmărifei, șeful secției de propagandă a Comitetului județean de partid Neamț, arăta pe bună dreptate:— Dacă se diversifică practica culturalizării prin filme, e cu atît mai util sâ se opereze delimitări și clasificări în bogatul fond de pelicule existent, elaborîndu-se, cu concursul larg al propagandiștilor, al organizațiilor de masă, al specialiștilor din diferite domenii, grupări tematice : filme de actualitate politică, de cultură și educație pentru tineret, de informare tehnică, de e- ducație cetățenească, de inițiere în artă etc.în acest județ, datorită măsurilor Juate, la ora actuală fondul de filme a căpătat o adresă mai precisă și e distribuit pentru anumite categorii de public și pentru anumite cicluri de manifestări. Din păcate, inițiativa este aproape singulară. în alte județe, deși s-au întreprins măsuri pentru ca directorii căminelor culturale și colaboratorii lor să fie informați asupra titlurilor de filme pe care le-ar putea solicita, se manifestă încă în prea puține cazuri inițiativa de a cere anumite filme pen-

științifice,de nume- cu care

de Fier", „Șan- „România ine-Gurasada și Hunedoara, să-

Și le
lu-

Și se ele

tru anumite manifestări. Situație greu de explicat.De asemenea, o mai amplă extindere a metodelor originale de comentare a filmului, de studiere organizată a artei cinematografice, așa cum cu bune rezultate s-a încercat in diferite locuri din țară, ar putea să adauge un plus de calitate, un spor de eficiență muncii cu filmul. La „agroslubul" căminului cultural din Poiana Mare, județul Dolj, unde s-a dezvoltat un cineclub multe ori vizionări comentate ale unor filme privind noutăți din agricultură ; la Lipănești, județul Prahova, secția de educație estetică, înființată la căminul cultural, programează cicluri de filme discutate și analizate apoi cu însuflețire ; preocupări de inițiere în „tainele" artei ecranului se manifestă și la Boroaia- Suceava, unde ființează un cerc de „prieteni ai filmului", și la Bîrca- Dolj, unde s-a dezvoltat un cineclub sătesc.Dar metodologia utilizării filmului nu epuizează fondul chestiunii. Valorificarea lui optimă include și o latură gospodărească, care, în felul ei, influențează și ea asupra procesului educativ. E greu de conceput o activitate modernă de difuzare a filmului în condițiile în care — cum e cazul județelor Caraș-Severin și Vilcca, bunăoară — publicitatea se reduce la niște inexpresive inscripții, cu titluri și nume deformate, la afișe improvizate puse în bătaia vîntului sau servind de tapet, în bizare alăturări, holurilor cinematografelor. Tot așa cum un redutabil obstacol în calea receptării artei filmului îl reprezintă sălile neîngrijite, lipsite de mobilier adecvat etc. Actele normative care stipulează răspunderile consiliilor populare și ale directorilor de cămine culturale pentru bunul mers al cinematografului sătesc se cer, pare-se, în unele cazuri evocate cu mai multă fermitate și aplicate cu mai mare rigoare.Proiectată în puternice lumini dar și, pe alocuri, în nedorite umbre pe ecranele satelor, soarta filmului merită o atenție mai mare din partea organelor direct, răspunzătoare, pentru ca acele imperfecțiuni și neglijențe care se mai întîlnesc să nu impieteze asupra eficienței acestui pătrunzător mijloc de educație.Actuala ediție a Festivalului filmului la sate are, printre altele, menirea să constituie un reviriment, să determine un nou pas înainte în perfecționarea rețelei cinematografice, în atragerea zecilor de mii de spectatori la filme de autentică valoare, justificînd, prin ecoul educativ, marea popularitate și forță de influențare a celei de-a șaptea arte. Condițiile multiple create de statul nostru pentru propagarea în mase a operelor artistice, a realizărilor cinematografiei naționale și universale impun din partea celor ce răspund de rețeaua cinematografică eforturi sporite pentru ca tot mai mult, prin mesajul său, filmul de calitate să se adreseze oamenilor muncii, să ajute la formarea noii conștiințe — a conștiinței socialiste.

La mai puțin de un an după ultimul său turneu bucureștean. Teatrul dramatic „Bacovia" din Bacău a vizitat Capitala . prezentînd trei spectacole : „POGOARĂ IARNA" de Maxwell Anderson, „MIELUL TURBAT" de Aurel Baranga și „CLAVIRELE PLÎNG ÎN ORAȘ", recital din poezia lui George Bacovia.Cum toate aceste spectacole sînt recente, vom începe prin a remarca, dincolo de echilibrul afișului de turneu, însuși echilibrul opțiunilor repertoriale făcute de teatru în această primă parte a stagiunii, echilibru pe care l-am dori „stabilizat" prin viitoarele premiere.Dincolo de aceasta se impun alte cîteva observații. Mai întîi, deși de valori inegale, spectacolele prezentate au atras atenția asupra preocupărilor de promovare a unor noi piese de calitate ale dramaturgiei mondiale. Merită lăudat apoi efortul teatrului de a discerne, printre creațiile dramatice românești ale acestui sfert de veac, pe cele mai rezistente și de a încerca o revalorificare a lor scenică. Aspectul cel mai interesant ră- mîne însă un altul : tocmai prin valorile lor inegale, prin natura acestor inegalități, spectacolele băcăoane ne-au vorbit despre existența la Bacău a unui climat propice progresului artistic, inițiativei înnoitoare. Un climat propice realizării unor spectacole de o mai mare expresivitate și chiar de înnoire a limbajului teatral.în orașul în care prezența poetului-proletar este atît de vie, un tînăr actor al teatrului care și-a înscris pe frontispiciu numele lui Bacovia, și-a asumat lăudabila, dar și dificila sarcină de a concepe și interpreta un recital ' suri selectate din poetului.Recitalul Bacovia rele pling în oraș' ____ ,să o spunem de la început, interesant, dar vulnerabil. Și nu este numai vina realizatorului că se întîmplâ așa. Să nu uităm că tradiția rostirii versurilor este de foarte puțină vreme redescoperită la noi (și ea. pare-se, nu se bucură de prea mare atenție în Institutul de teatru). Și să recunoaștem — spectacolul de poezie modernă este nu numai o formă de teatru relativ nouă, ci și una dintre cele mai pretențioase.Or, Sorin Postelnicu (realizatorul) nu a vrut să facă doar un recital, ci un spectacol ; un spectacol cu numeroase elemente scenice. Cu „mișcare" și plastică corporală (elementare, dacă le judecăm prin prisma profesiei) — cu muzică, cu decoruri — figurări ale naturii, ale camerelor umede din tristul

vincial de circiumii în bar cînta ceea", figurări ale iubitei, mai mult imaginare — balerină în continuă rotire, în continuă, lentă alunecare, blonda întruchipare a zeiței morții. (Schițînd, mereu mută, grave și grațioase mișcări de dans, Rochea Postelnicu a avut, în acest rol, o rară expresivitate a tăcerii). N-a lipsit „recitalului" Bacovia o a- numită intuiție a celui mai subtil sincretism între arte. Totuși muzica aleasă, de un romantism năvalnic și fluent, nu era întotdeauna

Teodor GHEORGHIUal

de ver- opera„Clavi-
i“ este,

0 interesantă frescă-mozaic

După proiectul artiștilor plastici Constantin Dipse și Vigh Istvan, pe fațada noului cămin cultural din comuna Putna a fost realizată o interesantă frescă-mozaic, din gresie policromă, intitulată „Arcașii lui Ștefan". Pe o suprafață de 24 metri pătrați sint înfățișate scene istorice din epoca marelui voievod, precum și aspecte înfățișînd preocupările, tradițiile și frumusețea portului popular ale oamenilor din acest vechi și legendar sat românesc. (Agerpres)

altădată, ale care „bar- femeia a- runta recuzită — ochelari, pană de scris fapt, trebuia unul singur — covian.Remarcam articolului calitatea și noutatea opțiunilor repertoriale. „Pogoară iarna" nu este numai cea mai bună piesă a lui Maxwell Anderson, ci și una dintre cele mai bune piese americane ale primei jumătăți a secolului, dacă optăm pentru o- piniile mai multor comentatori americani ; o piesă cu vizibile influențe shakespea- reenePiesă de teatru politic,

etc) cînd, de să sugereze eul liric bala începutul

Turneu

din Bacău
cronica dramatică

cea mai fericită acompaniatoare sau comentatoare a textului, iar decorul, relativ redus și stilizat, a părut excesiv și „crud" — invocarea elementelor de univers fizic, supralicitate de interpret, avînd la Bacovia funcția de a sugera altceva, o stare specifică.Și poate că simțul teatral al tînârului realizator afost mai sigur decît cel literar, decît aderența lapoezia bacoviană. Nu lipsit de lirism și nici de concentrarea necesară rostirii poeziei, dotat cu o voce plăcută și cu o dicție clară, Sorin Postelnicu a exteriorizat o poezie care e prin excelență a interiorității ; a definit eul liric baco- vian într-un raport cu o natură exterioară (cînd ea, această natură bacoviană ploioasă, toamnă cu amurguri violete, vară incine- rantă, iarnă glacială sau primăvară a nevrozelor, e mai puțin un peisaj, ci reprezintă mai mult o „viziune") ; a dat o anumită robustețe lipsei de vitalitate, nevrozei ; un plus de varietate monotoniei; a colorat cu umor deprimarea, luînd distanță, deci, față de ea ; a umanizat cu un ton familiar straniul fesiunii. A „compus" luri (ajutîndu-se con- ro- de mă-

cu atît mai vehementă în 1935, cînd a fost scrisă (inspirată de executarea lui Sacco și Vanzetti), „Pogoară iarna" pune problema absenței tradiționalei echități nepărtinitoare, problema caracterului de castă al justiției. Ea transcede caracterul imediat al teatrului politic spre o dramă a căutării adevărului și a definirii prin actul recunoașterii acestuia, spre o tragedie a responsabilității umane ; a opțiunii intre compromisul supraviețuirii cu orice chip și sacrificiul pe altarul binelui, frumosului și adevărului. Trec, cu conștiințe diferite, ori cu suferințe inegale, prin purgatoriul acestor încercări Miriamne și Esdras, chiar și Garth și. altfel, pe altă cale. Mio.La o răscruce de drumuri, în semiobscuritatea unui zgomotos viaduct metropolitan (figurat printr-o construcție metalică, sobră și cenușie, adecvată unei mișcări cît mai libere — scenografia este semnată de Vladimir Popov și Diana Ioan) fiul italianului Romagno, executat pe nedrept, identifică și demască — nu atît forței publice, cît umanității — pe asasinii tatălui său. Va muri suprimat de aceștia, nu înainte

de a simți gustul amar al relativității unor culpe, dar nu și înainte de a converti străvechea înțelepciune a impasibilității, a indiferenței bătrînului Rabbi in nobilă angajare umană.Spectacolul regizat de Yannis Veakis marchează un efort de creștere a întregului colectiv băcăoan — efort stimulat de frumusețea și poezia adîncă a piesei, de exigențele replicii versificate. Dacă Mișu Rozeanu (Esdras) și Valeriu Pascu (Gaunt) realizează, cu mijloace adecvate rolurilor, cu o atenție la nuanțe ce merită laude, două compoziții sobre și sugestive, Lori Cambos, Dorel Bo- toșescu, Doru Ătanasiu și chiar Gh. Serbina își concep și execută rolurile în- tr-o pastă mai groasă, dar nu străină măsurii. în ceea ce privește membrii mai tineri ai echipei băcăoane : Prin Mio — ne reîntîlnim cu temperamentul liric al lui Sorin Postelnicu. El conferă rolului o noblețe și o tensiune dintre cele mai pure, umbrite doar pe a- locuri de impulsivitatea gestului și precipitarea textului. în rolul lui Miriamne, Constanța Zmeu-Pelin ne-a dat măsura sensibilității și talentului printr-un joc puternic interiorizat și plin de simplitate. "" ' ’spre sfîrșit, întru nie, Mircea Crețu să fim mai puțin față de compoziția nată și dificilă.Prezentată ca ultim spectacol al trupei băcăoane, „Pogoară iarna" ne-a făcut să privim cu o mai mare indulgență realizarea „Mielului turbat" (regia I. G. Russu), spectacol in care efortul de autodepăși- re al trupei băcăoane a fost cu mult mai mic și care, în contextul celorlalte două, a arătat că nu mai este suficient să lucrezi doar cu acuratețe.Reproșul este cu atît mai mare cu cît comedia lui Aurel Baranga își păstrează integral interesul, se impune ca o realizare de prestigiu a dramaturgiei contemporane.Cu puține excepții (să zicem în primul rînd Mișu Rozeanu), spectacolul a trădat lipsa virtuozității comice (mai ales C. Coșa) sau a jocului plin de naturalețe (Doina Iacob). De asemenea ■— poate că aceasta și este sursa principală a lipsei de strălucire — o indecizie stilistică flagrantă, care face să se oscileze obositor între jocul ' firesc, șarja comică și un simbolism destul de forțat, exprimat prin lumini stranii și costumație.Apreciind realizările teatrului băcăoan, așteptăm ca el să dea măsura adevăratei sale autodepășiri prin inițiativele sale viitoare, legate de dramaturgia originală.
Natalia STANCU

Obosind monotone face generoși sa rafi-

PROGRAMUL II

rau și Gabriel Badescu. 23,15 în
chiderea emisiunii programului I.

I
PROGRAMUL I
13,00 Deschiderea emisiunii. Emi

siune în limba maghiară q în loc 
de tableta de joi : dr. Miklâs 
Nagy — redactor la revista „Fal- 
vak Dolgozo N6pe“ — despre rea
lizările agriculturii noastre socia
liste în cincinalul recent încheiat 
și perspectivele de dezvoltare în 
următorii 5 ani o Dezvoltarea ra
murilor anexe în C.A.P. Material 
axat pe expunerea tovarășului 
Nlcolae Ceaușescu din 25 noiem
brie 1970. Materialul filmat la Ur- 
ziceni (jud. Satu-Mare), Izvorul 
Crișului, Gilău, Viștea (jud. Cluj), 
Hălchiu și Brașov (jud. Brașov) 
este comentat de Csăpo Sândor, 
vicepreședintele U.J.C.A.P. Cluj, și 
dr. Miklâs Nagy, redactor la re

vista „Falvak Dolgozo Nepe". Re
porter : B. Tothfolusi © Gîntecele 
noastre. Emisiune folclorică. Cintă 
Istvan Sinko Jezus din Mănăsti- 
reni-Cluj. Prezintă muzicologul F. 
Lâszlo. 18,30 La volan — emisiune 
pentru conducătorii auto. 18,50 Mult 
e dulce și frumoasă. 19,15 Publi
citate. 19,20 1001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici. 19,30 Telejur
nalul de seară. 20,00 Film serial : 
„Vidocq" (V). 20,30 Conferință de 
presă TV cu Pompiliu Macovei, 
președintele C.S.C.A. Participă 
ziariștii Nicolae Dragoș, Andrei 
Stnhan și Manase Radnev. 21,20 
Teleglob : Șanhai — cel mai mare 
oraș din China. Reportaj filmat 
de Constantin Vasile și Ovidiu 
Drugă. 21,40 Telefon pe note. Re
luare din programul de Reve
lion. Emisiune de Al. Bocă- 
neț. 22,25 Telejurnalul de noapte. 
22,35 Concurs internațional de 
schi. Sărituri pentru „Trofeul ce
lor 4 trambuline". înregistrare de 
la Bischofshofen (R. F. a Germa
niei). Comentează : Gheorghe Epu-

20,00 Deschiderea emisiunii. Bi
blioteca pentru toți : C. Negruzzi 
(II). Prezintă prof. univ. Al. Piru. 
C. Negruzzi : „Al. Lăpușneanu", 
dramatizare de Leonida Teodores- 
cu. Distribuția : Ion Marinescu, 
George Demetru, Violeta Andrei. 
Al. Lungu, Silviu Stănculescu, Ion 
Bog. Regia : St. Roman. Redac
tor : Mihaela Macovei. 20,40 Seară 
de muzică românească. ~ 
Uniunii compozitorilor 
1969. Cuvînt introductiv : fon Du
mitrescu. 21,05 Buletin de știri. 
21,10 Portret cinematografic : Bo
ris Karloff. Se vor prezenta 
montaje din filmele „Fiul lui 
Frankenstein" în premieră pe mi
cul ecran ; „Mumia" și „Mireasa 
lui Frankenstein". Prezintă Bujor 
T. Rîpeanu. 22,50 închiderea emi
siunii programului II.
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BIENALA DE PICTURĂ

SI SCULPTURA 1970
9

Privire calmă spre 
drumul parcurs

de Ion FRUNZETTI

Bienala artelor plastice, deschisă luna aceasta la sala DALLES, este o expoziție reprezentativă, într-o bună măsură, pentru stadiul actual de dezvoltare al activității artistice profesioniste in țara noastră. Menită să adăpostească, sub același acoperă- mînt, mostre îndeajuns de semnificative, extrase din atelierele celor mai buni pictori și sculptori din București și din filialele și cenaclurile U- niunii Artiștilor Plastici, ea lasă vizitatorului latitudinea de a o socoti o sumă, aritmetică, sau un sumum recapitulativ doar al reușitelor. Dacă tot ce e mai bun în plastica de azi a țării se află în expoziție, nu stăm rău, dar nici n-am făcut prea mare drum înainte, căci găsim aici cam tot ceea ce se găsea în bienale și anuale de stat de vreo jumătate de deceniu încoace. Dacă însă expoziția este intr-adevăr oglinda a tot ceea ce se produce, ca tip stilistic, în toate a- teherele țării, atunci, evident, nemulțumirea de sine a artiștilor exigenți cu ei înșiși poate fi justificată, chiar dacă publicul ar fi — prin ipoteză — satisfăcut. Bienala a devenit un concept. Conținutul unei bienale viitoare este judecat de artistul ce se pregătește să expună după conținutul expozițiilor similare din trecut. S-ar părea că fiecare, cînd i se pune problema să-și selecteze lucrările de prezentat juriului, are clară reprezentarea felului cum s-au comportat în trecut juriile, constituite de obicei cam din aceleași persoane, deci avînd nu numai criteriile obiective fixate în prealabil, dar și preferințele subiective previzibile cu ușurință. De aici poate, și impresia de relativă monotonie a nivelului, chiar dacă este destul de evidentă variația modalităților de expresie. Căci, intr-adevăr, nu mai e vorba azi de o uniformizare a creației. Azi, un vizitator care dă pentru prima dată ochii cu plastica românească ar putea clasifica și cataloga lucrările din Bienala 1970. grupîndu-le după apartenențele lor stilistice reale, destul de vizibile chiar din modul de panotare, care totuși s-a ferit cu timiditate să adune fără să le smălțeze cu mostre de altă factură, lucrările aparți- nînd unei estetici implicite comune. Totuși se pot găsi, încă de la intrare, grupări majoritar suprarealiste, neo- figurativiste, neorealiste etc. Timiditatea panotatorilor provine, cred, din dorința de a oferi publicului, pe fiecare 5—10 metri de simeză, destule popasuri calme pentru privirea eventual. șocată de inserția pînzelor ab- stractizante sau de-a dreptul abstracte, la modul abstracționismului expresionist sau Ia al celui geometric, constructivist.O expoziție bienală de stat, s-a spus adeseori, nu poate fi doar rezultanta vectorilor celor mai decis orientați către experimentul-limită, chiar dacă în multe ateliere individuale stadiul actual de evoluție al artistului n-ar putea fi ilustrat prin altceva decît prin exclusivismul gustului său specializat, din fericire, pentru scurtă vreme, într-o estetică anume, ce urmează să fie doar o treaptă, temporară, către estetica momentului următor al carierei pictorului ori sculptorului respectiv. Azi, expoziția nu mai oglindește stadiile experimentale, ci întrunește cu înțelepciune doar ceea ce s-a verificat în trecut prin expuneri succesive. Artiștii preferă hazar- dărilor, certitudinile.Adevărul este că, așa cum se prezintă bienala, ea e cu mult mai a- proape de înțelegerea publicului, in ansamblul ei, decît alte manifestări, individuale ori colective, din prezent •și din alți ani. Ceea ce era de demonstrat în cadrul unei expoziții co

puncte de vedere

lective, se demonstrează cu prisosință : că avem talente frumoase, că ■ a- ceste talente nu fac o artă ruptă de viață, ci una apropiată ei, oglindind— în chipul specific artelor plastice, adică nu neapărat prin subiect literar, ci prin mijloacele vizualității expresive — viața de azi a noastră și pre- figurînd într-o măsură și perspectivele unui „mîine", după ce au dovedit că nu s-au depărtat de o înțelegere contemporană nici a trecutului, a tradiției plastice românești, cu care arta de azi se leagă într-o bună'măsură. Pictorii și sculptorii moderni :..i României socialiste au problemele României socialiste : o producție artistică de nivel, care să" reziste alăturării comparative pe planul artei lumii, și care să semnifice o contribuție a noastră la această artă mondială și nu pur și simplu o palidă reflectare a curentelor străine. Ei afirmă in concertul artei mondiale un ton specific.Un suflu unitar străbate crWiia contemporană românească, oricît șe vizibilă ar fi posibilitatea descifrării adeziunilor inerente ale artiștilor la estetici cunoscute în restul lumii. A- cest suflu este palpabil, el ține de integrarea în metafore plastice de tip divers, realizate prin limbaje foarte diferențiate și înțelept- moderne, a unui sentiment funciar de apartenență la o cultură națională cu chip individualizat, recognoscibil.Iată, putem fi siguri azi, cînd ■ nala aceasta, Jipsită de opere strt cite, dar plină de opere temeinice si gospodărește gîndite pe durată de ani, ne arată un chip, unul din chipurile posibile ale artei noastre, putem fi siguri că nu mai alunecăm pe panta imitației absorbante a curentelor de ultimă vogă din Occident— dacă asta ne-a fost vreodată temerea — și că nici n-am rămas să repetăm, bîjbîit și ridicol, lecția de fetișism al aspectelor vizuale mimetice, din fotografismele arierate ale unor epigoni, ai Miinchenului de la 1350. Este o platformă de calmă privire îndărăt, spre drumul străbătut într-o etapă. Depinde de climatul pe care atît artiștii, cît și întreaga societate în sinul căreia ei trăiesc și-și fac arta, vor ști să-l forjeze, de progresul conștiinței artistice și al rezultatelor sforțărilor ei de cuprindere a lumii lăuntrice și externe a omului de azi.Acest climat înseamnă autoconști- ință a artistului și publicului de toate categoriile, de la cel mai avizat (care se presupune în ideal a fi criticul și diriguitorul unui sector artistic) și pînă la cel ce se trezește în prezent la înțelegerea artei, dar care trebuie să se trezească bine, adică să deschidă ochii esteticește asupra artei, nu asupra surogatelor de consum pseu- doestetic ale prostului gust. Acest climat mai înseamnă și efort de educație a publicului. Statul nostru adoptă ideea educației permanente, a reciclării profesioniștilor și a ciclării a- matorilor în cicluri para-universita- re sau post-universitare în toate meseriile. Preocuparea o înțeleg ca valabilă și pentru domeniul artistic.Sînt doar cîteva dintre opiniile posibile pe care le generează actuala bienală, ale cărei semnificații și limite în ceea ce privește caracterul reprezentativ pentru stadiul de dezvoltare al artei plastice românești merită o discuție mai în detaliu, ctț- o largă și responsabilă participare.naiului Corului Flhrmonioii cinema
Din frunză își cintă 

ciobanii rătăcitori a- 
leanul pe drumurile 
neștiute și fără capăt.

Se spune că însuși 
Pan, zeul hoinar al 
cimpiilor și al păduri
lor, le-a dăruit păs
torilor naiul său vră
jit, ca să poarte cu ei 
pe toate meleagurile 
ce le vor străbate 
ceva din armonia vie
ții universale. De a- 
tunci, de demult, acest 
dar simplu al păginu- 
lui zeu din sărbăto
rescul cortegiu al lui 
Dionisos a rămas 
mai credincios și 
prețuit tovarăș 
drum al celor pe care 
însingurarea ii leagă 
și mai strins de natură,

Cine și-ar fi închi
puit oare că această 
armonie simplă, dar 
atit de tulburătoare a 
convorbirilor fără cu
vinte cu sine însuși, 
ar putea avea un at.it 
de profund ecou 
săli pretențioase 
concert din țară 
străinătate 1

Citez doar cîteva 
titluri ale recenziilor 
elogioase apărute in 
ziarele din Franța, O- 
landa și Elveția des
pre concertele pe care 
le-a dat Gheorghe 
Zamfir, cintărețul de 
nai de pe meleagurile 
noastre, cu ocazia 
unui victorios turneu 
de muzică româneas
că : „Gheorghe Zamfir — un triumf" ; „Geniul flautului lui Pan, Gheorghe Zamfir și virtuoșii români" ; „Gheorghe Zamfir cu naiul său a

publicul la din Lille" ; muzicanți ro- galvanizează Hali".

cel
ne- 
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in 
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fermecat opera „Cinci mâni VictoriaȘi acestea sint nu
mai citeva titluri din 
recenziile apărute 
care menționează cu 
admirație și pe cei 
care-l acompaniază.

Seară de seară, timp 
de trei săptămini, pu-

însemnări de
Dorina

RADULESCU

blicul francez a fost 
cucerit, de recitalurile 
lui Gheorghe Zamfir 
și ale virtuoșilor din 
ansamblul său la tea
trul „Le Vieux Co- 
.lombier" din Paris.

Cînd cintă, 
acesta subțire 
trestie din 
său nai iți umple ini
ma de dor, de dorul 
intraductibil pe care 
ți-l stimesc aminti
rile. Naiul lui vrăjit 
cintă, naiul lui vor
bește, naiul lui poves
tește sufletelor noas
tre și le înnobilează 
cum numai arta au
tentică izbutește s-o 
facă.

Uneori, artistul pare 
că-și cintă amintirile 
din vremea copilăriei 
sale, cind păștea ca
prele la marginea sa
tului, in împrejurimile 
Găeșt.ilor, cind se

tinărul 
ca . o 

propriul

străduia să cinte din 
fluier cu mult înain
te de a fi primit 
la școala lui Fănică 
Luca, școală de muzi
că pe care a urmat-o 
pină cind a intrat la 
conservator.

Nu intimplător
Gheorghe Zamfir a 
primit pină acum nu
meroase premii și 
distincții, printre care: 
in Franța, premiul 
special al juriului, la 
concursul de la Dijon; 
în Bulgaria, 
de aur 
„Orfeu“ ; 
premiul 
cursul studențesc de 
folclor ; în țară, pre
miul excepțional de 
interpretare al juriului, 
la „Festivalul de fol
clor". Nu, nu intim
plător Gheorghe Zam
fir a primit pre
miul Charles Gros, 
premiul Academiei, pe 
care-l cucerise la tim
pul ei și Maria Tuna
se pentru interpre
tarea muzicii populare 
românești.

Poate pentru că or
ga și naiul sint intru- 
citva înrudite a ac
ceptat Gheorghe Zam
fir să interpreteze și 
să înregistreze doinele 
și baladele noastre 
populare la Cuilly 
(lingă Lausanne), unde 
sunetele orgei s-au a- 
vintat la înălțimi 
necuprins 
cele ale 
lui flaut 
prin care 
noastre, doine de dor, 
ăe jale și de bucurie, 
au pornit din Inima 
noastră către '.oale 
inimile.

in
1,

medalia 
premiul 
Grecia, 

la con-

de o dată cu 
străvechiu- 

al lui Pan, 
doinele

„George Enescu
O dată cu ultimele zile ale anului 1970, in viața noastră muzicală a avut loc o impresionantă aniversare : 20de ani de existență și activitate a corului Filarmonicii „George Enescu".în acești 20 de ani, corul Filarmonicii de stat a făcut să răsune in remarcabile execuții lucrări corale vechi românești, „chansons" și madrigale din sec. XIV—XV, monumentalele oratorii ale barocului și clasicismului muzical, parcurgînd secolele de cultură, pină la creația zilelor noastre, ansamblul ma- nifestîndu-se de asemenea drept un colectiv angajat în valorificarea muzicii românești actuale.Dirijorii corului, la început Ștefan Mure- șanu, apoi prof. Dumitru D. Botez și, în urmă, Vasile Pintea, au lucrat cu aleasă migală, valorificînd cîntul în slujba cuvîntului, dăruind ascultătorilor momente memorabile de elevație spirituală.Dacă am face o sumară retrospectivă a activității corului, am descoperi aspectefoarte variate ale molului cum acesta a înțeles să-și îndeplinească menirea încredințată. Chiar in primii ani, sub bagheta lui Geor-

ge Georgescu a fost abordat un repertoriu pretențios, executin- du-se mari lucrări vocal-simfonice. Paralel, mici echipe pătrundeau in uzine, in colectivele muncitorești, pentru a mesajul acestei De asemenea, culturale duce arte, centre și muncito-
însemnări de

Emilia PETRESCU

rești au beneficiat colaborarea corului larmonicii. Și-a neprețuita contribuție la Festivalurile „George Enescu" și Toamna muzicală clujeană sau in marile comemorări inițiate de UNESCO.Nu pot să nu subliniez contribuția adusă, in formarea corului, de către prof. Dumitru D. Botez. Acest șef de școală corală contemporană, acest maestru al împletirii vocilor, a scos de sub colbul vremii prime audiții românești și străine, dă- ruindu-le apoi generos lublicului. Din expe- mța sa și din reperul corului s-au Iritat din plin toate nblurile de icest

I

de Fi- dat

fel din țară. La tel, sub bagheta lui Mircea Basarab, corul a atacat partituri care au scos in evidență experiența profesională, rezistența și disciplina tuturor membrilor săi.Marile lucrări românești ca „Tudor Vladi- mirescu", „Grivița", de Gheorghe Dumitrescu, oratoriul lui Paul Con- stantinescu și multe altele au ocupat locul de cinste în repertoriul corului Filarmonicii, la a cărui activitate creatoare și-au a- dus o prețioasă contribuție și dirijorii Mircea Cristescu, Nicolae Boboc, Emil Simon, Const. Bugeanu, ca și numeroși dirijori străini.Ca solistă care leg cea mai importantă parte a activității mele de cor, atît in țară cit și peste hotare, pot să fac o afirmație : calitatea artistică a a- cestui ansamblu, tonul strălucitor, omogenitatea și maleabilitatea cu care modelează sonoritățile nu le-am intîlnit in nici una' din colaborările mele de peste hotare. Acest cor constituie un bun artistic ce trebuie făcui cunoscut în mod ma> consecvent publicului lin țară, ca și publicului de pe alte meridiane.

i
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® Ursul și păpușa : PATRIA — 9; 
11,30; 14; 16,36; 19; 21,15, CAPITOL
— 8,45; 10,45; 12,45; 15; 17,15.
• Șoimii : CAPITOL — 19,15; 21. 
O Genoveva de Brabant : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45, BUCUREȘTI — 8,30; 10,30'
12.30, 14,30; 16,45; 19; 21.
e Șarada : FESTIVAL — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, FAVORIT — 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
© Circ fără frontieră : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
® Z : GRIVIȚA - 9,30; 12; 15,30; 
18: 20,30, ARTA — 15,30; 18; 20,30. 
© Pentru pace și colaborare inter
națională — film dedicat partici
pării președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu la sesiunea 
jubiliară O.N.U. și vizitei în 
S.U.A. ; Vizita de lucru a tovară
șului Nicolae Ceaușescu în jude
țele Satu-Mare, Maramureș și Să
laj ; Prieteni de vatră vecile — 
TIMPURI NOI — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18 15; 20,30.
© B. D. intră în acțiune : FERO
VIAR — 9; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30, 
MELODIA — 8.45; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
0 Hiroșima, dragostea mea : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30,

Atenție, broasca țestoasă : LU
MINA — 9,30—15,30 în continuare. 
0 Capcana : LUMINA — 18,30;
20.45,
a Program pentru copii : DOINA
— 9—16 în continuare.
® Mayerling : DOINA — 19.
s Pomul de crăciun : EXCEL
SIOR - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30.
© King Kong evadează : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20, COSMOS — 15,30; 19.
o Dansatoarea din Singapore — 9. 
Bună ziua, contesă — 10,30; 12,30:
14.30, Cîntăreața preriilor — 16,30.
18.45, Iluzia cea mare — 21 : CINE
MATECA (sala Union).
B Poveștile piticului Bimbo : BU-' 
ZEȘTI — 15,30; 18.
® De șapte ori șapte : BUZEȘT1
— 20,30.
0 Răzbunarea Sfîntulul : DACIA
— 8,45—20,30 în continuare, POPU
LAR — 14; 16,15; 18,30; 20,45.
0 Vagabondul : BUCEGI — 9; 
12,30; 16; 19,30, FLOREASCA — 9; 
12,30; 16; 19,30, MIORIȚA — 9; 12,30; 
16; 19,30.

» 100 de carabine : UNIREA — 
15,30; 18; 20,15.
® Căpitanul Florian : LIRA — 
15,30; 18; 20,15, MUNCA — 15; 17,45; 
20,30.
g» Amintiri bucureștene : DRU
MUL SĂRII — 16; 18.
o Lacul lebedelor : DRUMUL SĂ
RII — 20.
9 Sechestru de persoană : FEREN
TARI — 15,30; 17,45; 20.
0 Omul din Sierra : GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,30, VIITORUL — 16; 18.
© Procesul ; VIITORUL — 20.
e In arșița nopții : COTROCEN1 
— 15,30; 18; 20,30.
® Soarele alb al pustiului : PA
CEA — 15,45: 18; 20.

tatr
® Opera Română ; Liliacul — 19,30. 
• Teatrul de Operetă : Țara surî- 
sului — 10,30, Suzana — 19,30.
e Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le“ (sala Comedia) : Coana Chirița
— 15, Idiotul — 20; (sala Studio) : 
Cui i-e frică de Virginia Woolf ?
— 20.
« Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : D-ale carnavalului — 20; 
(sala din str. Alex. Sahla) : Harfa 
dc iarbă — 20.
® Teatrul de Comedie : Alcor și 
Mona — 20.
® Teatrul Mic : Prețul — 20. 
® Teatrul „C. I. Nottar: " 
Magheru) : Adio Charlie 
(sala Studio) : Năzdrăvanul Occi
dentului — io, Sus pe acoperiș... 
în sac — 20.
(5 Teatrul Giulești (Sala Palatu
lui) : Gîlcevile din Cliioggia — 
19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" : ------ ---------- - 10,

„C. I. No tiara" (sala
;’--L a — 19,30,

Coco- 
Toateșeiul neascultător — 

pînzele sus — 16.
® Teatrul evreiesc de 
pacius Vagabundus — 
a Teatrul de revistă T_ _______
..Ion Vasilescu" : Floare de cactus 
- 19,30.
S Teatrui „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Gullver în țara 
păpușilor — 10, (sala din str. Aca- 
lemiei) : Căluțul cocoșat — 10.
e Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 

(sala Savoy) : La Grădina 
Victoria) :

stat :
19.30.
și comedie

Lum-

oase" (.. __ . _.
Cărăbuș — 19,30, (sala 
donatul Lunii — 19,30.
® Ansamblu: „Ransodia
?e aripile rapsodiei — ____
© Circul ,,Globus" : Arena uinere--, 
ții — 10 șl 19.30

Română":
19,30.
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Cronica zilei Manifestări consacrate aniversării

Colecție de9

porecleO monografie spirituală a unui sat pe bază de porecle ? Da. Victor Dragoș, profesor la Liceul economic' din Satu-Mare, lucrează la o asemenea monografie a satului său natal, Resighea, din județul Satu-Mare. In acest scop, după mai mulți ani de investigații minuțioase, a colecționat un stoc apreciabil de porecle, create (și atribuite reciproc) de consătenii săi. Firește, ceea ce l-a interesat în mod deosebit este semnificația caracterologică a poreclelor, la a căror origine se află fie însușirile morale sau aspectul fizic al indivizilor, fie relațiile, de familie etc. Pline Je umor și originalitate, poreclele și... autoporeclele adunate de el și-au găsit cele mai diverse forme de expresie : cuvinte simple sau compuse, abreviate, interjecții, versuri și chiar... gesturi. Pe masa de lucru a pasionatului profesor cercetător se află și alte proiecte în fază avansată de redactare, dintre care menționăm un studiu despre vechi localități dispărute de pe teritoriul județului Satu- Mare.

Marți dimineața s-a înapoiat de la Sofia Nicolae Bozdog, ministrul comerțului interior, care, în urma convorbirilor cu ministrul comerțului interior din R. P. Bulgaria, Peko Ta- kov, a semnat protocolul privind schimburile de bunuri de consum și colaborarea tehnico-științifică pe anul 1971 între cele două ministere.La sosire, în Gara de Nord, au fost prezenți membri ai conducerii Ministerului Comerțului Interior, precum și Spas Gospodov, ambasadorul R. P. Bulgaria la București, bri ai ambasadei.
★Ministrul Agriculturii și turii, Angelo Miculescu, miercuri dimineața delegația Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare din R. P. Bulgaria, condusă de Dimităr Iurukov, adjunct al ministrului, care se află în vizită în țara noastră. Cu acest prilej, a avut loc o convorbire în legătură cu posibilitățile de dezvoltare a colaborării și cooperării tehnico-științifice între cele două ministere.

și mem-
Silvicul- a primit

Miercu-ri la amiază a sosit în Capitală o delegație a Academiei de Științe și a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare din R. P. Ungară, condusă de Nagy Zoltan, care va purta convorbiri în vederea dezvoltării colaborării între cele două țări în domeniul cercetării științifice în agricultură.In cursul zilei, delegația a avut o întrevedere cu Nicolae Giosan, președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice.
★Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a Forțelor Armate Naționale, Ambasada Republicii Irak la București a oferit, miercuri seara, în saloanele hotelului „Athenăe ~ un cocteil.Au participat funcționari din Ministerul Afacerilor alte persoane oficiale.Erau prezenți Salah Eddin I Al- Sheikhli, însărcinatul cu afaceri ad- interim al Irakului la București, șefii de misiuni diplomatice, alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

semicentenarului partidului

Palace",superiori Externe,

Cadrele didactice și elevii din mai multe școli ale județului Hunedoara au organizat în vacanța de iarnă di-f verse activități cultural-artistice de-; dicate aniversării semicentenarului partidului. La școala generală nr. 3 din municipiul Hunedoaca a avut loc un concurs de desene cu tema „Din lupta partidului", s-a amenajat un fotomontaj intitulat „Copilărie fericită" și s-a desfășurat un concurs de recitări avind ca temă „îți mulțumim din inimă, partid iubit". In cadrul unei întîlniri cu elevii și cadrele didactice, care a avut loc la școala generală nr. 2 din localitate, maistrul oțela-r. Ștefan Tripșa, Erou al Muncii Socialiste, a vorbit celor prezenți despre mărețele înfăptuiri înnoitoare care s-au produs în anii construcției socialiste în acest centru industrial.Cadrele didactice din orașul Brad au prezentat în sala Casei de cultură din localitate montajul literar „Frumoasă ești, patria mea“, iar lă Școala generală din centrul minier Teliuc a avut loc simpozionul „Partidul, inimă

FOTIn cîteva rînduri

fierbinte a țării" și s-a organizat o expoziție de desene intitulată „Partidului, de ziua sa".*în aceste zile, în județul Teleorman au loc numeroase manifestă-a închinate aniversării semicentenarului partidului.în comuna Botoroaga, de pildă, a avut loc recent un simpozion, în cadrul căruia cadre didactice din localitate au tratat teme privind : „Tradițiile de luptă ale poporului nostru de-a lungul secolelor", „înființarea P.C.R. și lupta sa pentru eliberarea țării", „Traducerea în viață a sarcinilor celui de-al X-lea Congres al P.C.R.". Cei peste 300 de participant au asistat apoi la un frumos spectacol prezentat de formații artistice de amatori, care a oglindit recunoștința față de partid pentru viața nouă creată sătenilor. Elevii școlii generale din comuna Smirdioasa au organizat la căminul cultural un montaj literar intitulat „Slavă partidului", precum și un fotomontaj cu tema „Pagini din trecutul glorios al popo-.-ului nostru", care cuprinde aspecte din 'activitatea oamenilor muncii pentril înfăptuirea sarcinilor trasate de partid.

viața cntomațională
AMERICA LATINĂ

Măsuri pentru întărirea 
independenței economice

DOCUMENTE ADOPTATE DE SESIUNEA EXTRAORDINARĂ
A COMISIEI PACTULUI ANDIN

Din CC

în dubăIn primele cinci zile ale aces
tui an, de pe diverse străzi și 
locuri de parcare din Capitală au 
dispărut nu mai puțin de opt 
autoturisme. Toate de tipul 
„Fiat-850“. Nu mult după aceea, 
aproape fiecare mașină dispărută 
era găsită fără obiectele de va
loare, piesele de schimb și tru
sele de scule aflate in ea. In 
urma sesizărilor primite la In
spectoratul de miliție al munici
piului București, o echipă ope
rativă, condusă de colonelul 
Alexandru lâni, a început cerce
tările pentru depistarea celor ce 
puneau sub semnul nesiguranței 
și alte autoturisme de același 
tip. Și cursa de urmărire s-a în
cheiat mult mai repede decît 
sperau cei ce se „specializaseră" 
în astfel de operații. In fața 
probelor, Dumitru Niculescu 
(Șos. Giurgiului 120), Dorin Ră- 
dulescu (str. Sf. Apostoli 28), 
Ionel Moldoveana (Șos. Giurgiu
lui 20), Marin Grigoriu (Șos. 
Giurgiului 118) — toți cu ante
cedente penale.— și.Constantin 
T. Darfă (str. Mjxandrei, 57) 
și-au recunoscut faptele, stabi- 
lindu-se totodată că ei mai au la 
activ alte 20 de „raliuri" cu ma
șini de același tip. După defini
tivarea cercetărilor, cei cinci 
„conducători auto" iși vor pri
mi... permisele de liberă trecere 
spre instanța de judecată 1

Pe crusta
de gheață
a unui lacS-a întîmplat în satul Cîrja, comuna Murgeni (Vaslui). Aristide Bumbaru, împreună cu fiul său Jean, elev în clasa a VIII-a a școlii generale din localitate, a pornit pe crusta de gheață care acoperea o baltă de la marginea satului, pentru a-și aduce gîștele acasă. La un moment dat, gheața s-a rupt și tatăl a căzut în apa adîncă de cîțiva metri. ' Văzîn- du-I în pericol, copilul și-a dezbrăcat haina și, cu riscul propriei vieți, a întins-o spre el pentru a-1 salva. Tatăl s-a prins de haină, dar deznodămîntul a fost altul decît cel sperat. în încercarea de a-și ajuta părintele să iasă afară, băiatul a căzut și el în apă, pierzîndu-și amîndoi viața. Copilului, care nu și-a părăsit tatăl la nevoie, riscîndu-și el însuși tristat în viața, un omagiu în- acest colț de pagină.
>9 ochii
pe eise

Luind în obiectiv diferite as
pecte întilnite în numeroase u- 
nități comerciale locale, membrii 
cineclubului muncitoresc „23 fe
bruarie" din Ploiești — o dată 
cu terminarea ultimelor turnări 
la filmul intitulat „Cu ochii pe 
ei" — acum cîteva zile le-au pro
iectat pe ecran. Minuit cu price
pere, aparatul de filmat derulea- 

. ză acum tot ceea ce „a văzut" 
prin culisele magazinelor vizi
tate. Ridiculizind pe vînzătorul 
care nu știe să servească decît 
cînd clientul „ii pricepe" un a- 
nume cod de semne, pe cei ce 
încalcă regulile de igienă sau pe 
cei ce au uitat acasă regulile po
liteții, filmul realizat se reco
mandă singur ca un mijloc 
eficace de combatere a unor ase
menea tare... necomerciale. Do
vadă — primirea făcută de spec
tatorii care l-au văzut in pre
mieră. Nu este greu să presupu
nem ce efecte va avea cînd va fi 
prezentat chiar în fața „eroilor" 
săi. Pentru că, in curînd, va pu
tea fi vizionat de lucrătorii din 
comerțul ploieștean, de cei din 
Cîmpina, din Sinaia și din alte 
localități ale județului Prahova. 
Se va găsi vreunul dornic să mai 
apară încă o dată, in aceeași 
postură, pe ecran ?

Rubrică redactată de :
Dumitru TÎRCOR
Gîieorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

DUPĂ DISPUTAREA A CINCI RUNDE și A PARTIDELOR ÎNTRERUPTE din rundele anterioare, în turneul internațional feminin de șah de că cu sa la Celiabinsk continuă să condu- maeștra sovietică Elena Rubțova, 4 puncte, urmată de compatrioata Klara Skeghina.în runda a 5-a, Rubțova a remizat cu Radzikowska, rezultat consemnat și ■ în partidele Eretova— Vinokurova și Karakas—Ignatieva. Șahista româncă Margareta Juncu a întrerupt partida sa cu Kislova. Rezultate înregistrate în partidele întrerupte din rundele anterioare : Ignatieva—Kislova 1—0 ; Vinokurova—Kislova 1—0 ; Karakas—Hoffmann 1—0 ; Skeghina—Juncu 1—0 ; Ignatieva—Hoffmann remiză.CURSA MASCULINA DE SLALOM URIAȘ desfășurată pe pîrtia de la BERCHTESGADEN (R.F. a Germaniei) s-a încheiat cu victoria schiorului elvețian Edmund Bruggman, care în cele două manșe a realizat timpul total de 2’40”91/100 (1’23“09/100 plus l’17”82/100). Pe locurile următoare s-au cțasat francezul Patrick Russel — 2’41”80/100, austriacul David Zwilling — 2’42’'40/100, vest-ger- manul Sepp Heckelmiller — 2’42” 93/100 etc. Schiorul francez Jean Noel Augert a ocupat locul șase, iar austriacul Heini Messner s-a clasat pe locul 11.Dintre cei 70 de concurenți care au luat startul, 46 au fost descalificați sau au abandonat.în clasamentul „Cupei Mondiale" conduce PATRICK RUSSEL cu 45 puncte, urmat de Henri Duvillard (Franța) — 44 puncte, Bernard Orcel (Franța) — 40 puncte, Karl Schranz (Austria) — 38 puncte etc.LA HOBART (AUSTRALIA) ă început un turneu internațional de tenis, la care participă'.jucătoare - și, jucători de valoare din mai multe țări ale lumii. In primul tur al probei de simplu bărbați, tenismanul sovietic Aleksandr Metreveli l-a eliminat cu 6—1, 6—1 pe australianul Mal Randell, cehoslovacul Milan Holecek l-a învins cu 6—0, 6—3 pe Cyril Letcher (Australia), iar „veteranul" Frank Sedgman (Australia) a dispus cu 4—6. 6—4, 6—3 de Takeshi Koura (Japonia), simplu masculin : Rouyer (Franța)— Deuble (Australia) 6—0, 7—5' ; Kawa- mori (Japonia) — Rae (Australia) 1—6, 7—5, 6—3 ; Zednik (Cehoslovacia) — Rose (Australia) 6—4, 6—4; simplu femei : landa) — G. lia) ii—1, 6—0 ;

Alte rezultate :
Betty Stove (O- Sheddy (Austra- Winnie Shaw (An- ' glia)—Lesley Carter (Australia) 6—0, Morozova (U.R.S.S.)— (Australia) 6—2, 6—2.6—0 ; Olga Wendy Moore de presă anunță în-Telegramelecetarea din viață a fostului campion mondial de box la categoria grea, Sonny Liston. Potrivit comunicatului poliției din Las Vegas, moartea ar fi survenit încă acum o săptămînă. Corpul lui I.iston a fost găsit în locuința sa din.apropiere de Las Vegas de către soția sa, care lipsise de acasă timp de 10 zile.Sonny Liston s-a afirmat în cursul anului 1962, cînd a cucerit centura de campion mondial la toate categoriile, învingîndu-1 în luna septembrie prin K.O. în prima repriză pe fostul deținător. Floyd Patterson. El a pierdut fața din ciul

titlul de campion mondial în lui Cassius Clay, care l-a scos luptă înainte de limită, în me- disputat în februarie 1964.BOXERII SOVIETICI vor începe noul sezon internațional o dată cu meciul dintre echipele de amatori ale U.R.S.S. și S.U.A., meci programat la 23 ianuarie în orașul Las Vegas. în vederea, acestei întîlniri, antrenorul Anatoli Stepanov a selecționat un lot de 12 boxeri, în frunte cu Viktor Zaporojeț, Nikolai Hromov, Suren Kazarian, Vladimir Davidov și Kamo Saroian.

LA ATENA

Ședință de lucru Ea F.I.F.A.

intre echipa F.C. Barcelona (cîștigă- toarea primei ediții a competiției) și învingătoare;! ediției din acest an.
— Tema ședinței : formula de disputare a turneului final al C.M.în aceste zile, la Atena se desfășoară ședința de lucru a Federației internaționale de fotbal, avînd ca temă centrală campionatul mondial din anul 1974, respectiv formula de disputare a acestuia. Comisia F.I.F.A. va examina propunerea făcută de Biroul forului fotbalistic internațional, propunere potrivit căreia se recomandă menținerea formulei cu 16 e- chipe finaliste, cu mențiunea ca în locul sferturilor de finală și al semifinalelor, cele 8 echipe calificate în „optimile" de finală să joace în cadrul a două grupe, iar primele clasate să-și dispute finala.

★Comitetul de organizare a „Cupei europene a tirgurilor" a hotărît ca trofeul acestei competiții să fie atribuit definitiv formației ce va termina victorioasă în meciul care va avea loc în luna septembrie la Barcelona
1 1 -------------- -- 1 . ... .............. .

RiO DE JANEIRO

Mano Zagalo, antrenor la
FluminenseMario Zagalo, antrenorul echipei de fotbal a Braziliei la recentul campionat mondial, a fost angajat de clubul Flummense din Rio de Janeiro, inlocuindu-1 astfel pe Paul Amarai. Știrea a produs senzație in cercurile fotbalistice braziliene, întru- cît Fluminense este câștigătoarea turneului pentru „Cupa Robertao" (sub conducerea antrenorului Amarai), iar Zagalo fusese concediat de clubul Botafogo pentru rezultatele slabe obținute în cadrul aceleiași competiții. Vicepreședintele clubului Fluminense, Joan Boueri, a ținut să risipească aceste nedumeriri declarînd că ..înlocuirea antrenorilor la anumite perioade de timp este un fapt de rutină în fotbalul brazilian și chiar în cel internațional".

Federația de tenis de masă 
din Japonia a publicat un co
municat prin care propune ca 
federația taiwaneză de tenis de 
masă să fie exclusă din cadrul 
forului sportiv asiatic, pentru a 
se permite R. P. Chineze să par
ticipe la viitoarele campionate 
mondiale ce vor avea loc in luna 
martie a acestui an in Japonia. 
Președintele federației nipone,

Kinji Goto, a arătat că in vreme 
ce R. P. Chineză este afiliată la 
federația internaționala de tenis 
de masă, Taiwanul nu face parte 
decît din federația asiatică, iar 
regulamentul federației interna
ționale stipulează că o țară care 
nu este afiliată nu poate, face 
parte nici dintr-o asociație sau 
federație regională.

n o(Urmare din pag I)
— Ați scris in ziarul nos

tru despre munca dusă 
pentru înlăturarea subiec
tivismului și a imixtiunii 
neprincipiale a unor cadre 
din conducerea unor unități 
în activitatea comisiilor de 
judecată. Ce măsuri s-au 
luat în această direcție ?— Principala condiție este respectarea strictă a legii. Legile noastre oferă temei deplin pentru rezolvarea justă a tuturor cauzelor. înlăturarea oricăror imixtiuni, de genul celor pe care le aminteați, depinde de modul în care lucrează membrii comisiilor, de poziția, de fermitatea lor. Centrul de greutate trebuie deci să cadă pe o instruire temeinică a membrilor ;Și secretarilor comisiilor de judecată. Pe lîngă aceasta, firește, este binevenită o reexaminare critică a felului cum a muncit fiecare membru al comisiei. Dacă abaterile de la principialitate au fost rare, în schimb, li se poate reproșa unor membri ai a- cestor organe faptul că nu au dus 6 activitate destul de susținută. Mandatul membrilor comisiilor de judecată se apropie, a- cum de sfîrșit. Potrivit normelor legale, la fiecare doi ani se procedează la alegerea membrilor comisiilor, eveniment care constituie un prilej de analiză. în u- nele cazuri, hotărîrile^ unor comisii au fost îndreptate, prin exercitarea căii de atac legale, la judecătorie. în alte cazuri au fost reținute spre soluționare

cauze ce nu erau de competența lor. Unii membri și secretari ai comisiilor nu și-au însușit decit in parte tehnica de lucru a acestor organe, ceea ce influențează desigur calitatea rezolvării cauzelor ce li se înfățișează.

★în întîmpinarea aniversării semicentenarului partidului, la Deva a ieșit de sub tipar o culegere literară intitulată „Coloane", editată de Casa județeană a creației populare, cu participarea membrilor cenaclurilor literare din localitate și din orașele Brad, Hunedoara și Petroșani. Lucrarea înmănunchează poezii patriotice și alte creații în versuri și proză, inspirate din munca și viața din trecut și de astăzi a minerilor, siderurgiști- lor și constructorilor din județul Hunedoara.

LIMA 6 (Agerpres). — Sesiunea extraordinară a Comisiei Pactului Andin, care s-a desfășurat la Lima, a aprobat o serie de documente privind dezvoltarea relațiilor între cele cinci state membre ale acestei organizații economice regionale — Peru, Bolivia, Chile, Columbia și Ecuador. Printre cele mai importante hotărîri figurează acordul privind modul de tratare a capitalului străin în țările membre ale organizației. Potrivit prevederilor acestui acord. activitatea capitalului străin, îndeosebi nord- american, urmează â fi îngrădită. Se preconizează interzicerea achiziționării de către capitalul străin a întreprinderilor naționale din ramurile industriale de bază și asigurarea în următorii 10 ani a participării capitalului autohton în proporție de 51 la

sută la filialele companiilor străine. Documentul prevede, totodată, ca prin acțiuni comune statele să ia măsuri ca în sectoarele economice de bază firmele străine să fie transformate in întreprinderi mixte cu capital de stat și particular. înființarea unor noi societăți străine nu va fi admisă în serviciile publice (canalizare, energie electrică, telecomunicații, transporturi publice etc), asigurări sociale, bănci comerciale și alte instituții financiare, transporturi rutiere și feroviare, publicitate, radio și televiziune, presă. Documentul stipulează, de a- semenea, dreptul statelor de a expro- pria posesiunile și întreprinderile capitalului străin, de a limita scurgerile de capital din țară, de a controla beneficiile obținute de societățile străine și circulația devizelor.

★în județul Vaslui continuă seria manifestărilor închinate aniversării semicentenarului partidului. La Casa orășenească de. cultură din Negrești a fost organizai un concurs pe tema „Momente principale din lupta revoluționară a poporului ro-mân". Tot aici a avut loc o seară de poezie patriotică, iar pentru zilele următoare în program figurează expuneri și prezentări de diafilme înfățișînd realizări din întreaga țară. Manifestări asemănătoare vor avea loc și la Bîr- lad și Huși.

Dezvăluiri privind 
livrările de armament 

american

IN URNA PUTERNICELOR INUNDAȚII

(Agerpres)
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 
și 10 ianuarie. In țară : vremea va fi 
în general umedă și relativ rece, cu 
cerul mai mult acoperit în sudul și 
estul țării, unde vor cădea precipitații 
sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoa
re, mai ales la începutul intervalului. 
In celelalte regiuni, cerul va fi varia
bil, iar ninsorile vor fi Izolate. Vintul 
va sufla potrivit. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între minus 15 și 
minus 5 grade, local mai coborîte în 
jumătatea de nord a țării, iar maxi
mele vor oscila între minus 6 și plus 
4 grade. Condiții de polei. în Bucu
rești : vreme în general umedă, cu 
cerul mai mult noros. Vor căclea pre
cipitații slabe, mai ales la Începutul 
intervalului. Vînt potrivit. Condiții de 
polei.

® o

WASHINGTON 6 (Agerpres). — Un program guvernamental al S.U.A. destinat să acorde ajutoare externe in produse alimentare a fost utilizat pentru a livra, în ultimii șase ani, arme în valoare de peste 700 milioane dolari, a declarat inspectorul general federal, Elmer Staats, in cursul audierii sale în subcomisia senatorială pentru probleme economice, care e- fectuează o anchetă asupra diverselor căi utilizate de guvernul american pentru a livra arme altor țări.Senatorul William Proxmire, președintele subcomisiei, a precizat că, după informațiile pe care le deține, în anul fiscal în curs, Statele Unite au livrat aliaților lor arme în valoare de peste 4 miliarde dolari, deși suma alocată in buget în acest scop se ridică la numai 545 milioane dolari.

Star® de urgență 
în MalayedaKUALA LUMPUR 6 (Agerpres). — Primul ministru al Malayeziei, Tun Abdul Razak, a instituit marți starea de urgență în zonele din vestul țării afectate de inundații. Razak a ordonat constituirea unui centru național de ajutorare a regiunilor sinistrate.Ultimele date oficiale anunțate la Kuala Lumpur menționează că 29 de persoane au pierit ca urmare a inundațiilor care au devastat în ultimele zile o mare parte din regiunea de vest a Malayeziei. în același timp, peste 77 000 de oameni au rămas fără locuință, iar aproximativ 60 000 au fost evacuați din zonele amenințate. Toate comunicațiile feroviare și rutiere intre Kuala Lumpur și restul țării au fost întrerupte. In unele regiuni, nivelul apei se ridică pînă la 3 metri. Situația riscă să se agraveze, datorită faptului că ploile torențiale, care s-au abătut acum și asupra capitalei, continuă fără întrerupere de aproape zece zile.

nr. 59,11968 și extrase din alte acte normative. Un colectiv permanent de instructori ai comisiei centrale îndrumă activitatea comisiilor și verifică modul în care acestea sînt ajutate sub aspect tehnic-juridic.

— Pentru 'înlăturarea lip
surilor pe care le-ați men
ționat, ce măsuri s-au luat ?— Comisia Centrală, care funcționează pe lîngă Consiliul de Miniștri, avînd sarcina .de a asigura buna funcționare a comisiilor de judecată, s-a străduit să a- sigure instruirea tuturor membrilor și secretarilor comisiilor de judecată ; s-au inițiat numeroase acțiuni speciale pentru cunoașterea activității și îndrumarea nemijlocită misiilor din diverse toarc — cooperative cole de producție și lalte unități agricole, silii populare, instituții și întreprinderi de interes republican. Au fost puse la dispoziția comisiilor broșuri cuprinzind Legea

a co- șec- agri- cele- con-

Comisiile de judecată mese un sprijin prețios din partea judecătorilor, procurorilor, notarilor, juriscon- sulților și altor cadre ' calificate. în perioada de care vorbim, organizațiile Asociației Juriștilor au a- dus o contribuție nată la inițierea lor comisiilor de din cooperativele de producție.
— Cum se vor 

noile alegeri ?— în perioada : rie—15 martie 1971 în toate întreprinderile, instituțiile, organizațiile vor avea loc care vor fi aleși noii membri ai comisiilor de judecată. în fiecare comisie vor fi aleși cinci membri, dintre angajați, membri coo-

însem- membri- judecată agricole
desfășura15 ianua-cooperatisteadunări in

peratori sau alți cetățeni care, așa cum prevede legea, trebuie să aibă o pregătire corespunzătoare și o reputație neștirbită. Secretarii comisiilor vor fi — potrivit normelor legale — desemnați, nu aleși.Marcind și în acest domeniu profundul democratism al orînduirii noastre, legea prevede că propune
rile de candidați se fac de 
către oamenii muncii și or
ganizațiile obștești. Listele 
celor propuși vor fi afișate, 
cu cel puțin 10 zile înainte, 
la sediul organizațiilor la 
care se fac alegerile.Nu ne îndoim că vor fi aleși oameni cinstiți, cu multă competență, cu prestigiu și o înaltă conștiință socialistă, printre care, se-nțelege, vor fi și mulți dintre membrii actualelor comisii de judecată, care și-au îndeplinit bine sarcinile încredințate. A- legerea noilor membri va constitui un prilej de activizare și de ridicare la un nivel calitativ superior a muncii comisiilor de judecată, un mijloc eficient pentru promovarea respec- com- cutului față de lege și baterea manifestărilor caracter antisocial.Comisiile de judecată au condiții optime pentru desfășurarea unei activități din ce în ce mai bune, pentru întărirea legalității și educarea socialistă a cetățenilor țării, în consens profund cu adîncirea democrației socialiste, cu progresul societății noastre.
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7 La cinematograful „Capitol" - București

15 21 22 16 3 42.

S®ry. Film distins cu Premiul special al juriului (ex-aequo)

Producție a studiourilor din R.P. Ungara. Scenariu! și Istvan Ggâl^după
romanul lui Miklos Meszoly. Cu : Ivan Andonov, Gyorgy Banffy, Judit IVlesz- 

lerv. Film distins cu Premiul special al suriului (ex-aeauo) — Cannes 1970

33 45 27 22.

RIU : 2 380 750 lei.

Galbraith

La scurtă vreme după apariția volumului „CUM SA CONTROLAM PU
TEREA MILITARĂ" („How io Control the Military"), al cunoscutului sociolog 
și economist american John Kenneth Galbraith, in care acesta făcea o analiză 
lucidă a procesului de militarizare a vieții politice și economice din S.U.A., 
dominată în măsură cresclndă de așa-numitul „complex militaro-industrial" 
— reprezenlind o împletire a intereselor cercurilor de afaceri cu cele ale vîr- 
furilor ,ierarhiei militare — autorul reia această temă intr-un context mai 
larg in volumul recent „CE-I CU DEMOCRAȚII" („What about the Demo
crats").

Pornind de la întrebarea ce ar trebui să facă partidul democrat din S.U.A. 
pentru a-și reciștiga pozițiile și a-și crea o bază cit mai largă în rindurile 
maselor de alegători, Galbraith propune o serie de soluții, care, dincolo de 
carențele inerente decurgind din formația sa politică și ideologia sa burgheză, 
prezintă intens prin aceea că sînt concludente pentru starea de spirit a unor 
cercuri tot mai largi ale opiniei publice americane.
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Pe plan intern, pornind de la faptul că problema dezvoltării anarhice a orașelor și a condițiilor precare de locuit este apreciată la ora actuală ca una din problemele cele mai acute ale Am'encii, Galbraith consideră că democrații ar trebui să aplice o „politică urbană viguroasă" ; fondurile necesare pentru aceasta, evaluate pentru o primă etapă la nu mai puțin de 100 miliarde dolari, ur- mînd a fi procurate printr-o politică diferențiată de impuneri, cu alte cuvinte cei bogați să plătească impozite mai mari decît în prezent. în al doilea rînd. „ar trebui să se recunoască sincer că funcționarea serviciilor de care cetățenii au cel mai mult nevoie (construcții de locuințe, transporturi locale și interurbane etc.) nu poate și nu va putea fi niciodată asigurată de întreprinderile particulare". „Orașul este o instituție profund socială — scrie Galbraith — și de aceea nu trebuie să ne mire că acțiunea socială este singurul remediu .pentru lipsurile sale cele mai serioase. De azi înainte, partidul democrat nu trebuie să se ferească de a folosi cuvîntul socialism. El exprimă tocmai lucrul de care este nevoie".Dar principala acțiune care trebuie întreprinsă este „luarea puterii din mîinile birocrației militare și industriale", primul pas în această direcție urmînd a fi „sustragerea întreprinderilor publice coordonatoare de sub controlul societăților particulare" și reorganizarea acestor întreprinderi pentru a se bucura de o deplină autonomie în exercitarea funcției lor.„în domeniul politicii externe și militare — continuă Galbraith — trebuie să redobîndim acea autoritate pe care mistica supraputerii a conferit-o aparatului militar, C.I.A. (Agenția centrală de investigații), industriei a- părării și făuritorilor politicii externe. în mod analog, pe plan intern, mitul unei producții și al unor profituri în continuă creștere a acordat marilor societăți mină liberă să folosească aerul, apa, pămîntul și spațiul fără nici un fel de îngrădiri. Și în aceste cazuri, asemenea politică trebuie reconsiderată.Remediul însă nu constă în a limita, în mod simplu, aceste puteri care, folosite nepotrivit, dau naștere stării proaste generale. Trebuie suprimate motivele care au dus la a- ceastă situație. Aceasta înseamnă o politică externă care să nu implice o transferare de puteri Pentagonului, o politică internă care să nu acorde

împuterniciri corporațiilor de tipul lui „General Motors".Aducînd unele precizări în acest sens, autorul scrie : „în privința sferei internaționale, democrații trebuie să-și dea seama că în viitor Statele Unite vor putea, intr-o măsură tot mai redusă, să influențeze mersul politicii în Asia, Africa sau America Latină. Apoi, în ceea ce privește „lumea a treia", cum este denumită, trebuie să ne abținem de la orice amestec. Nici un fel de alianțe sau ajutoare militare, misiuni de instruire sau de alt gen, intervenții împotriva insurecțiilor, ințelegeri secrete cu regimuri socotite prietene, comploturi contra presupușilor dușmani. Cu asta nu vrem să spunem că în absența noastră totul va merge bine. Numai că, intervenind, n-am face decît să înrăutățim lucrurile".„Dacă renunțăm cu adevărat să intervenim în Asia, Africa sau America de Sud, trebuie să ne așteptăm ca, mai devreme sau mai tîrziu, unele țări de pe aceste continente să treacă la comunism sau la ceva asemănător. Experiența trecutului no învață, însă, că acest lucru se poate întâmpla, în pofida prezenței noastre, în ziua de azi trebuie să acceptăm această eventualitate". în caz contrar — afirmă Galbraith — ori de cite ori o anumită regiune a lumii se va declara de partea ideilor marxiste, se va pune problema unei intervenții militare cu consecințe imprevizibile. inclusiv perspectiva „unei înfrîngeri americane".Arătînd că ceea ce el denumește „mistica supraputerii" trebuie considerată ,.o aberație a oerioadei postbelice", Galbraith subliniază că „trebuie redimensionat aparatul birocratic, civil și militar care susține o asemenea politică". Autorul recunoaște că acest lucru nu va fi ușor.Referindu-se la prezența trupelor americane în Europa, Galbraith scrie : „Nivelul și amploarea efectivului trupelor americane în Europa reflectă încă psihoza de acum douăzeci de ani. ...Sistemele de apărare antirachetă, portavioanele nucleare nu servesc la întărirea echilibrului, ci intereselor organizațiilor care le construiesc și le folosesc".Galbraith iși încheie considerentele insistînd din nou asupra necesității „preluării puterii din mîinile birocrației militare și industriale". Totodată, „o viitoare administrație democrată și toate cele care îi vor urma vor trebui să mențină noua linie în domeniul politicii internaționale, sub un strict control politic".
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MEDIATORUL O.N.U. S-A ÎNTREȚINUT CU REPREZENTANȚII
ISRAELULUI, R.A.U. Șl IORDANIEINAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). — După primele întrevederi avute marți succesiv cu reprezentanții la O.N.U. ai Israelului, Republicii Arabe Unite și Iordaniei, începînd de miercuri, Gunnar Jarring își va desfășura activitatea fără publicitate. Convorbirile sale și conținutul lor nu vor mai fi anunțate, relatează de la

New York corespondenții agențiilor de presă.Se menționează că, în cadrul întrevederilor de marți, mediatorul suedez i-a informat pe reprezentanții celor trei țări asupra procedurii pe care intenționează să o urmeze in desfășurarea ulterioară a tratativelor în vederea soluționării politice a conflictului din Orientul Apropiat.
MAHMUD RIAD „încetarea

pentru

foculoi poate fi prelungită

totdeauna"LONDRA. — Ministrul de externe al Republicii Arabe Unite, Mahmud Riad, a declarat, într-o conferință de presă, ținută la sfîrșitul vizitei sale oficiale la Londra, că „încetarea focului poate fi prelungită pentru totdeauna și nu numai pentru șase luni, dacă Israelul este gata să accepte și să aplice rezoluția Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967“. El a adăugat, în context, că este necesar ca Israelul să precizeze in mod clar, prin intermediul mediatorului O.N.U., Gunnar Jarring, că intenționează să-și retragă trupele de pe teritoriile arabe ocupate. Ministrul de externe egiptean a precizat că R.A.U. este gata să accepte toate garanțiile internaționale posibile, inclusiv prezența unor forțe ale O.N.U. și crearea unor zone demilitarizate de ambele părți ale frontierelor cu Israelul.Referindu-se la întrevederile pe care le-a avut la Londra cu oficialitățile britanice, Riad a declarat că convorbirile cu premierul Edward
URUGUAY

Heath și ministrul de externe, Alee Douglas Home, au fost „rodnice, constructive și satisfăcătoare". El și-a exprimat, totodată, speranța că cooperarea anglo-egipteană se va dezvolta în toate domeniile, relevînd că guvernul R.A.U. se străduiește să obțină participarea Marii Britanii la construcția conductei de petrol din Golful Suez la Mediterană, care ar urma să înlesnească transportul petrolului provenit din Orientul Mijlociu spre unele țări vest-europene.Miercuri seara, Mahmud Riad a sosit la Paris pentru o vizită de trei zile*PARIS. — Miercuri a avut loc la Palatul Elysee o ședință a guvernului francez, în cadrul căreia au fost discutate o serie de probleme ale politicii interne. Totodată, Maurice Schumann, ministrul afacerilor externe, a prezentat o comunicare în legătură cu vizita la Paris a omologului său din R.A.U., Mahmud Riad. „Politica Franței în Orientul Apropiat — a spus Leo Hamon, purtătorul de cuvînt al guvernului francez, relatînd despre ședința Consiliului de Miniștri — se caracterizează în continuare prin fidelitate față de rezoluția Consiliului de ' Securitate al O.N.U. din noiembrie 1967“.
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Zurich. Demonstrație organizată de muncitorii străini care lu
crează în Elveția pentru îmbunătățirea condițiilor lor de muncă

■ Spre crearea
unui „Front

u

populare"

★La Beirut, într-o declarație făcută presei, primul ministru al Libanului, Saeb Salam, a afirmat că este satisfăcut de hotărîrea Comandamentului luptei armate palestinene (C.L.A.P.) de a închide birourile tuturor organizațiilor de comando din taberele de pe teritoriul Libanului și de a le unifica în cadrul unui singur birou în fiecare tabără. El a menționat că a- ceastă hotărîre i-a sporit încrederea în ce privește hotărîrea palestineni- lor de a colabora în orice împrejurări cu guvernul de la Beirut, pe baza respectării imperativelor stabilității interne și suveranității naționale a Libanului.

Steta Jedrychowski kt
• Berlin. La invitația ministrului afacerilor externe al R. D. Germane, Otto Winzer, miercuri a sosit la Berlin, într-o vizită oficială de prietenie, ministrul de externe al Poloniei, Stefan Jedrychowski. în aceeași zi, informează agenția A.D.N., au început convorbi-rile între cei doi miniștri.

La invitația guvernelor 
R. P. Ungare, R. P. Polono. și 
R. D. tamrae, 0 delegație economică a guvernului R. D. Vietnam a plecat la 5 ianuarie spre capitalele celor trei țări, informează agenția ............ ~Le lui lor președinte al Consiliului de Miniștri, va face în aceste țări o vizită de prietenie și va purta negocieri cu

V.N.A. Delegația, condusă de Thanh Nghi, membru al Birou- Politie al C.C. al Partidului ce- ce muncesc din Vietnam, vice-

> i

l-A PRIMII PE
KfflSl» PETRWUI 
| ROMEITEHERAN 6. — CorespondentulAgerpres, N. Popovici, transmite : Miercuri, Șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, l-a primit la Palatul Niavaran pe ministrul petrolului al României, Alexandru Boabă, care întreprinde o vizită oficială la Teheran. La primire a fost de față ambasadorul României, Pavel Silard. Ministrul Alexandru Boabă a transmis Maiestății Sale Imperiale un mesaj de salut din partea președintelui Consiliului de Stat al României, Nicolae Ceaușescu. Mulțumind, Șahinșahul Iranului a transmis, la rîndul său, președintelui Nicolae Ceaușescu un mesaj de prietenie și urări de prosperitate poporului român.Tot miercuri, ministrul român și persoanele care îl însoțesc au avut convorbiri cu președintele Companiei Naționale a Petrolului Iranian, Ma- noutcher Eghbal, și cu alte personalități din conducerea societății.în continuare, oaspetele român a conferit cu ministrul economiei, Houshang Ansari, și cu alte personalități ale vieții economice iraniene. Au fost abordate probleme privind cooperarea economică dintre România și Iran.

O O 0 B O O Otransmit:
privire la ajutorul economic și militar pe care țările respective îl vor acorda R. D. Vietnam în anul 1971.

Relațiile comerciale din
tre Olanda și ÎL D. Germană au fost rodnice în 1970, constată R. Blankenburger, director la Camera de Comerț a Olandei, intr-un articol publicat de ziarul „Handelsbanden", Primul acord comercial pe termen lung dintre cele două țări, cuprinzînd perioada 1970—1974, a creat condiții pentru o evoluție și mai favorabilă a comerțului bilateral.

POETUL
EUGEN JEBELEANU 

DISTINS CU PREMIUL 
„ETNA-TAORMINA”

ACTUALITATEA POLITICĂ CHILIANA

Stabilirea relațiilor diplomatice 
cu H. P. Chineză—un act

DECLARAȚIA MINISTRULUISANTIAGO DE CHILE 6 (Ager- pres). — Ministrul de externe chilian, Clodomiro Almeyda, a declarat mar{i că, prin stabilirea relațiilor diplomatice și comerciale între Republica Chile și Republica Populară Chineză, guvernul chilian pune in a- plicare unul din principiile fundamentale ale programului de politică externă al Frontului Unității Populare, care prevede stabilirea de relații diplomatice cu toate țările, indiferent de sistem politic. El a arătat în continuare : „în cazul Republicii Populare Chineze este vorba de un act de o deosebită semnificație, deoarece se stabilesc relații cu un guvern care reprezintă națiunea cea mai mare din lume, care a obținut progrese importante în dezvoltarea economică și socială, constituind un factor de însemnătate de netăgăduit în viața internațională. Fără China, a adăugat Almeyda, nu poate fi conceput nici un efort în vederea realizării păcii și

semnificație
DE EXTERNE, C. ALMEYDAsecurității mondiale, nu poate fi organizată colaborarea internațională necesară atingerii marilor obiective ale lumii în dezvoltare. Din aces’- motive, la O.N.U. un număr din ■' în ce mai mare de state sprijin China populară.Chile s-a pronunțat în acest sens, împreună cu numeroase alte țări de pe toate continentele și de toate tendințele politice, care văd în această acțiune nu numai îndreptarea unei injustiții istorice, ci și, în măsură e- gală, un act realist care va avea rezultate pozitive pentru comunitatea internațională".Relcvind însemnătatea participă) i Chinei la schimburile comerciale in ternaționale, Clodomiro Almeyda a spus că guvernul chilian va explora împreună cu guvernul chinez „posibilitatea dezvoltării schimburilor comerciale curente în folosul ambelor țări".

CHILE VA STABILI RELAȚII

MONTEVIDEO 6 (Agerpres). — Trei grupări politice din Uruguay — Partidul democrat creștin și două ramuri dizidente ale partidului oficial de guvernămînt „Colorado" și •partidului de opoziție ,,Blanco" — și-au anunțat, in mod oficial, într-o declarație publicată la Montevideo, intenția de a constitui, în vederea alegerilor generale programate pentru luna noiembrie, „un front politic larg compus din toate forțele, care să funcționeze pe baza unui program național progresist antioligarhic, anti- imperialist și popular". în declarație, se subliniază dorința celor trei grupări politice de a obține adeziunea altor organizații democratice și de stînga, fiecare dintre acestea urmînd să-și păstreze identitatea și autonomia și să colaboreze pe baza unui program politic.Declarația este examinată în prezent de partidul socialist și mișcarea revoluționară orientală, precum și de alte grupări politice de stînga, care urmează să se pronunțe față de propunerea privind crearea unui front al unității populare în Uruguay.

SAN RAFAEL 6 (Agerpres). — 
Cunoscuta militantă americană de cu
loare Angela Davis a fost inculpată 
marți de către tribunalul din San Ra
fael (California) pentru că ar fi pro
curat armele utilizate în incidentul de 

trecut din in- 
— ------- ..... Potrivit le-

californiene, persoanele 
de furnizarea armelor

in acte violente soldate

la 7 august anul tri 
cinta acestui tribunal, 
gislației 
acuzate 
utilizate 
cu victime umane sint pasibile de a- 
celeași pedepse ca si autorii crimelor.

In depoziția sa, Angela Davis a res
pins acuzațiile aduse ca. nefondate și 
a subliniat că procesul în care este 
implicată constituie o înscenare po
litică în cadrul campaniei reacțiunii 
din S.U.A. împotriva forțelor pro
gresiste.

Avocații apărării au cerut punerea

în libertate a Angelei Davis și in
validarea inculpării, relevînd că acu
zațiile formulate împotriva militantei 
nu sint dovedite. Ei au subliniat că 
în California ea nu se poate bucura 
de o judecată imparțială, datorită 
campaniei politice organizate împo
triva sa de către autoritățile statului.

Judecătorul Joseph Wilson, preșe
dintele completului, a refuzat să. se 
pronunțe asupra cererii apărării, 
fixînd data de 22 februarie pentru 
dezbaterea ei.

După cum s-a mai anunțat. An
gela Davis a constituit obiectul unei 
intense campanii ostile declanșate de 
către autoritățile californiene pentru 
apartenența ei la Partidul Comunist 
din S.U.A. și participarea la lupta 
populației de culoare pentru drepturi 
civile.

Juriul premiilor „Etna-Taor- 
mina“, reunit la Catania sub 
președinția scriitorului guatema
lez Miguel Angel Asturias, lau
reat al Premiului Nobel, a atri
buit marți premiul pentru poe
zie lui Raffaele Carrieri, pen
tru volumul intitulat „Stalla- 
coure“. Același premiu, acordat 
unui poet străin, a fost decer
nat lui Eugen Jebeleanu pentru 
„Surîsul Hiroșimei" și alte poe
zii. Premiul „Quasimodo" a fost 
atribuit lui Georges Halfas (El
veția) și Arnaud Tripeet (Fran
ța), pentru, antologia lor în 13 
volume consacrată literaturii ita
liene.

Președintele Consiliului 
Național al Cărbunelui 
(„Național Coal Board") din 
Marea Britanie, 10rdul Robens' a demisionat din această funcție pe care o deține de aproape 10 ani. Gestul său are semnificația unui protest față de hotărîrea guvernului conservator de a denaționaliza unele dintre cele mai rentabile sectoare din industria cărbunelui.

Dr. Norman Borlaug, lau
reat al Premiului Nobel,a anunțat că a reușit să obțină un nou hibrid de porumb, care, după părerea sa, va „revoluționa producția a- grioo'lă". Norman Borlaug a primit Premiul Nobel pentru realizările remarcabile obținute în cursul celor 26 ani de cercetări întreprinse ; în Mexic în scopul îmbunătățirii diver- seloi' soiuri de cereale,'în’Special de grîu.

DIPLOMATICE CUClodomiro Almeyda, ministrul chilian al afacerilor externe, a anunțat marți că țara sa urmează să treacă la stabilirea de relații diplomatice
R. D. GERMANĂcu R. D. Germană, prin încheierea la finele lui ianuarie sau începutul lui februarie 1971 a unui acord consular cu acest stat.

EKberarea un®r milîtanți de stingă 
«damnați de regimul precedent

FI ©
13 EJ

Guvernul indian a apro
bai un program în valoare 
de 60 milioane dolari, me
nii să combată șomajul efectele acestuia, în special in regiunile rurale. După cum apreciază observatorii politici din capitala indiană, problema șomajului urmează să joace un rol important în campania electc-.-ală pentru alegerile generale care vor avea loc în această țară.

Tribunalul militar din ca
pitala Camerunului, Yaounda’ a pronunțat sentința in procesul intentat unor membri ai Uniunii Populare din Camerun (partid scos în afara legii), acuzați de a fi organizat un complot împotriva guvernului. Au fost condamnați la moarte liderul a- cestui partid, Ernest Ouandie, și doi colaboratori ai acestuia. Unul din principalii acuzați, episcopul Nkong- samba, a fost condamnat la închisoare pe viață.

Populația Mauritaniei era> la 1 ianuarie 1971, de 1 120 000 de locuitori.

SANTIAGO DE CHILE 6 (Ager- pres). — Guvernul Republicii Chile a grațiat 43 de militanți de stingă condamnați sau acționați în justiție de regimul precedent pentru diverse activități politice considerate drept „subversive". Majoritatea acestora a- parțin Mișcării revoluționar^ de stingă.
★Procesul de naționalizare a băncilor din Chile a început cu instalarea

inspectorilor guvernamentali în toate băncile particulare, in scopul de a a- sigura desfășurarea normală a operațiunilor financiare în cursul perioadei de tranziție prevăzută să se încheie la 30 ianuarie. Paralel, se desfășoară operația de achiziționare de către stat a acțiunilor . deținute de persoanele particulare cu venituri mici și mijlocii la băncile care urmează să fie naționalizate.
Anglia. Nava daneză de coas
tă „Thuroklint", cu un depla
sament de 300 tone, după cioc
nirea cu ferryboatul olandez 
„Queen luliana". Accidentul s-a 
petrecut în apropiere de locul 
unde rîul Orwell se varsă în 

ocean

Ieri, premierul britanic, Edward 
Heath, a plecat intr-un turneu euro- 
asiatic de ÎS zile. El va face scurte 
vizite în Cipru, Pakistan, India și 
Malayezia și va participa la confe
rința șefilor de guverne din țările 
Commonwealthului. Acest periplu 
de peste 25 000 km constituie o ex
cepție de la regula introdusă de 
primii miniștri anteriori, care la 
preluarea mandatului, după vizita 
de rigoare la Washington, porneau 
de obicei în turneu prin țările afri
cane. De fapt, insă, Heath între
prinde acum vizita sa in Asia pen
tru a rezolva tot o problemă... afri
cană. Este vorba de controversatul 
proiect de reluare a livrărilor de 
arme către regimul rasist din Africa 
de Sud, care, după cum. se știe, a 
stirnit un val de proteste în Anglia 
și în numeroase țări die lumii. Va 
obține primul ministru britanic a- 
sentimentul șefilor guvernelor sta
telor pe care le va vizita pentru 
vînzarea de arme rasiștilor de la 
Pretoria ? — se întreabă unii comen
tatori. După părerea ziarului „Daily 
Telegraph", este aproape sigur că 
nu. Heath ar putea doar să obțină 
ca unele țări să se mulțumească cu 
„o atitudine pasivă" — scrie ziarul 
citat.

Situația pare cu atit mai delicată, 
cu cit chiar și unele state membre 
ale Commonwealthului mai strîns 
legate de Marea Britanie manifes
tă serioase rezerve. Astfel, Canada a 
lăsat să se înțeleagă că. nu va fi 
dispusă să sprijine poziția Angliei 
la conferința de la Singapore. Chiar 
și Australia, care inițial înclina să 
aprobe hotărîrea britanică de a li
vra arme regimului rasist de la 
Pretoria, și-a revizuit poziția. In 
orice caz. opinia ce și-o va forma 
premierul britanic după această vi
zită va cîntări în mod decisiv în 
adoptarea unei hotărîri în ceea ce

privește vînzările de arme către 
regimul de la. Pretoria.

Atenția pe care guvernul britanic 
o acordă țărilor din Asia are și un 
alt aspect, evidențiat cu ocazia re
centelor turnee ale unor membri 
marcanți ai cabinetului Heath, prin
tre care cel al ministrului apărării, 
lordul Carrington. Acesta, după cum 
s-a anunțat, este autorul proiectu
lui unui „pact de apărare" a Com- 
monwealthului care ar permite 
Angliei să-și mențină trupele la est 
de Suez după 1971, termenul-limită

CORESPONDENȚA
DIN LONDRA

DE LA N. PLOPEANU

pentru retragerea efectivelor brita
nice din această zonă. Pactul ar 
urma să strîngă laolaltă sub aceeași 
„umbrelă" cinci țări: Anglia, Aus
tralia, Noua Zeelandă, Singapore și 
Malayezia. Tratativele în legătură 
cu proiectul respectiv urmau să 
aibă loc în luna decembrie a anu
lui trecut, dar s-au amânai la ce
rerea Malayeziei.

Fără îndoială, pe agenda convor
birilor primului ministru al An
gliei cu șefii guvernelor din ță
rile pe care le va vizita figurează 
și problemele apropiatei conferințe 
la nivel înalt a Commonwealthu
lui. Din informațiile de plnă acum 
rezultă că la această conferință 
care va avea loc intre 14—21 ianua
rie la Singapore nu va participa 
președintele Zambiei, Keneth Kaun- 
da, adversar înverșunat al ideii 
vinzării de arme către Africa de 
Sud, și primul ministru indian, In

dira Gandhi, care este ocupată cu 
pregătirea alegerilor generale.

După cum se subliniază în cercu
rile diplomatice londoneze, Anglia 
intenționează, să îndrepte atenția 
conferinței spre „problemele comu
ne de apărare", in timp ce majori
tatea țărilor membre ar vrea să 
pună accentul pe problemele eco
nomice. . în special, ele ar dori să 
audă din partea Londrei ce părere 
are despre efectele dezastruoase pe 
care le va avea asupra economiilor 
lor eventuala aderare a Marii Bri
tanii la. Piața comună. Va putea 
primul ministru să aplaneze cit de 
cit puternicele deosebiri de vederi 
în această problemă dintre Anglia 
și celelalte țări ale Commonweal
thului ?

Desigur, este greu de răspuns, 
știut fiind că. in ultima vreme s-au 
acumulat, numeroase dificultăți care 
afectează relațiile Angliei cu parte
nerii ei tradiționali. Oricum, se a- 
preciază că viitoarea conferință ar 
oferi indicii concrete în acest sens.COLOMBO 6 (Agerpres). — Planurile S.U.A. și Angliei de a transforma Insula Diego Garcia din O- ceanul Indian într-o bază militară sint considerate, în cercurile oficiale din Ceylon, ca un pericol serios pentru pacea și securitatea acestei țări. „Pentru Ceylon și India — scrie ziarul „Daily News", care apare la Colombo -- Insula Diego Garcia, transformată într-o bază militară, va constitui o amenințare permanentă".în capitala Ceylonului se subliniază că I primul ministru Bandara- naike și alți șefi de state afro-asia- tice vor protesta împotriva planurilor amintite la Conferința Commonwealthului, care va avea lot în curînd la Singapore.

Guveraul ceylonez a ho- 
tărîî să instituie controlul 
asupra întregului sector 
petrolier din țară,de la înce- putul acestui an. Astfel, societatea „Ceylon Petroleum Corporation" a preluat de la companiile străine „Schell Caltex" și „Esso" serviciile de depozitare și de aprovizionare cu petrol.

Ministrul de interns al Ci
prului a ordonai deschide
rea unei anchetein legătură cu informațiile apărute în ziarul „Pa- tris" privind organizarea de atentate împotriva unor personalități de stînga din Cipru, printre care și conducători ai Partidului Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru (AKEL).

Melvin Laird la Paris. M1- nistrul apărării al Statelor Unite, Melvin Laird, a făcut miercuri o escală la Paris, în drum spre Tailanda, Vietnamul de sud și Hawai, unde urmează să inspecteze fc-rțele americane din aceste zone. După o întrevedere cu David Bruce, șeful delegației americane la Conferința de la Paris in problema vietnameză, Laird a participat la un deiun de lucru cu ministrul apărării al Franței, Michel Debre.
Negocierile „globale" din

tre Algeria și Franța,între- rupte la 30 decembrie, vor fi reluate la Paris în cursul celei de-a doua jumătăți a lunii ianuarie, s-a. anunțat în capitala Franței.
Fostul ministru al afa

cerilor interne al Coliviei, David Fernandez, și Miguel Maram- berg, fost colaborator al Serviciului bolivian de securitate, au fost arestați sub învinuirea de apartenență la organizația teroristă de dreapta care a organizat marți atentate cu bombe în unele puncte din La Paz. Se precizează că David Fernandez este implicat și în tentativa de lovitură de stat militară din octombrie 1970.
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața
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Frigul continuă să 
domnească în cea mai 
mare parte a continen- 

-tului european. în R.F. a Germaniei, vre
mea s-a ameliorat 
treptat și toate auto
străzile au fost dega
jate de zăpadă. în Spania, valul de frig 
a căpătat un caracter 
dramatic. Aici au fost 
semnalate, pînă în pre
zent, două victime o- 
menești și aproape o 
sută de sate complet 
izolate, ca urmare a 
ninsorilor abundente, 
în provincia Albacete 
au fost trimise elicop
tere în ajutorul locui
torilor satelor izolate, 
rămași fără curent 
electric, alimente și 
medicamente. în nu
meroase localități ale 
Spaniei au fost. înre
gistrate cele mai scă
zute temperaturi din 
acest secol. Există te
merea compromiterii 
considerabile a cultu-

rilor și, în special, a 
plantațiilor de porto
cali.

în Portugalia, aero
portul capitalei a fost 
închis din cauza ceții. 
Din același motiv, a 
fost întrerupt și trafi
cul maritim.

în Italia, gerul a 
provocat, de la începu
tul anului, moartea a 
14 persoane. A început 
să ningă la Veneția și 
la Cagliari.

în Franța, frigul ră
mâne la fel de puter
nic ca și în ultimele 
două zile. în centrul 
țării, la Lozere. a fost 
înregistrată o tempe
ratură de minus 34 de 
grade.

Serviciul meteorolo
gic britanic prevede 
pentru următoarele 
zile ninsori abunden
te pe întregul terito
riu al Marii Britanii.

în Slovenia, Croația, 
Bosnia și Herțegovina, 
ca și în regiunea ime

diat învecinată litora
lului Adriaticii din Iugoslavia continuă să 
ningă de cîteva zile. 
Stratul neobișnuit de 
zăpadă atinge pe a- 
locuri peste 50 cm, 
producînd perturbați! 
serioase circulației ru
tiere , și feroviare. în 

■regiunea Gorski Ko- 
tar, cîteva sate, cu o 
populație de circa 
30 000 locuitori, conti
nuă să se afle izolate.

Zonele estice ale Statelor Unite au con
tinuat să fie bîntuite 
de ger și furtuni de 
zăpadă. în unele 
locuri, viscolul violent 
a ridicat troiene de ză
padă înalte de 4 metri. 
Cele mai lovite au fost 
statele Iowa și Nebras
ka, unde au fost pu
ternic afectate căile 
rutiere. Viscolul și ge
rul au provocat moar
tea a aproximativ 40 
de persoane.

„Scînteil". Tel. 17 60 10, 17 60 20,. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteii.

Noâ aresfârâ 
m Spama

MADRID 6 (Agerpres). — Poliția spaniolă a arestat marți alte 14 persoane, între care două femei, sub acuzația de „activitate comunistă". Numai în intervalul 21 decembrie — 5 ianuarie numărul persoanelor arestate în Spania pentru convingerile lor politice se ridică la 85.
Pregătirile pentru 

lansarea navei 
„APOILO-H“ 

în fază finală
-CAPE KENNEDY 6 (Ager- 

pres). — Pregătirile pentru lan
sarea navei spațiale „Apollo- 
14“, programată pentru 31 . ia
nuarie, ora 20,23 GMT, s-au in
tensificat, intrind in faza finală 
o dată cu începerea operației de 
umplere a rezervoarelor cu com
bustibil.

Cei trei membri ai echipaju
lui, Alan Shepard, comandantul 
navei, Stuart Roosa, pilotul mo
dulului lunar, și Edgar Mitchell, 
pilotul modulului de comandă, 
au fost supuși marți unui exa
men medical amănunțit. Ei se 
află, după cum se știe, în caran
tină, pentru preîntâmpinarea u- 
nei eventuale contaminări care 
ar impune înlocuirea unuia din 
membrii echipajului, așa cum 
s-a intimplat în cazul navei 
„Apollo-13“. Miercuri, astronau- 
ții vor părăsi centrul spațial de 
la Houston, pentru a începe o 
serie de antrenamente spe
ciale in simulatoarele de la 
Cape Kennedy. Simbătă se vor 
reîntoarce la Houston, unde vor 
ține o conferință de presă.

Misiunea „Apolo-14“ urmează 
unei pauze de peste 9 luni in 
zborurile americane spre Selene, 
impusă de eșecul navei spațiale 
„Apollo-13“, și are drept obiec
tiv aselenizarea în aceeași re
giune a craterului Fra Mauro, 
una dintre cele mai vechi și in
teresante formații ale reliefului 
lunar. Zborul lui „Apollo-14" va 
dura 9 zile, Shepard și Mit
chell urmînd să aselenizeze la 5 februarie. Revenirea pe Pă
mânt va avea loc în Oceanul Pa
cific. la 9 februarie.
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