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de prelucrare 
a aluminiului 
a fost dată 
în funcțiune

SLATINA (corespondentul 
„Scînteii" Aurel Fapadiuc). — începutul anului 1971 a consemnat și prima premieră industrială din acest an a orașului Slatina : Uzina de prelucrare a aluminiului. Capacitatea instalată pentru prima etapă de dezvoltare a uzinei este de 12 000 tone țevi de irigație șl 6 500 tone produse extrudate trase. In prima zi de lucru din 1971 colectivul de muncitori' și specialiști de la secția extrudate trase au obținut la ,jymsele de 2 250 și 3 600 tone for- <ță Iprimele două tone de profile exțrudate din producția planificată pe anul acesta. Tovarășul Emil Stăncescu, inginer-șef adjunct al uzinei, ne-a spus că cele trei etape deja conturate privind dezvoltarea in viitor a uzinei vor duce la diversificarea producției, astfel că după etapele din anul 1972 și 1974 aici se vor produce și table, benzi și folii din aluminiu.
La Combinatul de ex
ploatare și industriali
zare a lemnului de la 

Caransebeș

A început

preocupări susținute pentru

In partea vestică a orașului Bistrița, pe platforma netedă care se pierde departe, sub poalele dealurilor, a început, în ritm intens, construirea unor noi obiective industriale. de mare importanță pentru viața economică și socială a județului Bistrița Năsăud.începutul l-a. constituit șantierul Fabricii de textile nețesute. Cele două corpuri construite, unul Industrial și altul cuprin- zînd depozitul și atelierele, se întind pe circa 16 000 mp. Inginerul șef al fabricii, Iacob Con- drea, precizează că această unitate este prima de acest gen. din țară, construită și utilată după cele mai exigente cerințe ale tehnicii. Zilnic, se vor fabrica aici 30 tone produse, ceea ce va însemna anual o producție de 25,5 milioane mp. textile nețesute. Cele șapte linii tehnologice ale fabricii vor produce vată pentru tapițerii de automobile, vată termosudabilă, clinor alb și colorat pentru lustruitul parbrizelor și caroseriilor de automobil, vată termol- zolatoare pentru construcții și confecții.Alături de acest"" obiectiv important al economiei naționale, au început, cu cîteva săptămîni în urmă, lucrările unui mare Complex de prelucrare a lemnului, care va cuprinde o fabrică de mobilă cu o capacitate de 10 000 garnituri anual, o fabrică de P.A.L. cu 70 000 tone anual și o fabrică de plăci me- laminate cu aproape un milion mn anual.In prezent, constructorii lucrează la organizarea șantierului pentru un nou obiectiv : uzina de utilaje pentru industria materialelor de construcții și refractare. Aici se vor produce utilaje tehnologice necesare fabricării plăcilor de azbociment, prefabricatelor de beton, geamurilor, ceramicii și materialelor izolante.
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LA ȘCOALA

Prof. univ. Ștefan BĂRSĂNESCU

copilăria cu „griji" de familie, .sau la aceia care nu-i încadrează într-un program de viață ordonată, lăsindu-le frîu liber capriciilor, privindu-i de exerciții care concură la formarea voinței, lărgesc orizontul de cunoaștere, îmbogățesc experiența de viață. Cu și mai mult regret, mă gîndesc la acei părinți care, de fapt, sînt cu totul absenți din viața copiilor lor, lipsindu-i de transferul firesc de experiență de viață, de la maturi la tineri. Nu e de mirare că unii dintre copiii acestor părinți îngroașă rîn- durile tinerilor dezordonați, certați cu munca și refractari față de ordinea vieții școlare

Este adînc încetățenită la noi presia „școală vieții" — vădind dată în plus resursele de bogată țelepciune și experiență de viață poporului nostru. Aceasta vreaînsemne că învățătura nu se dobîn- dește în exclusivitate pe băncile școlii, că multiplele aspecte de viață și factorii care acționează pe plan social pot servi — și trebuie să servească, în sens pozitiv — educării tineretului, formării profilului său cetățenesc și etic, pregătirii lui pentru muncă și viață. Școala vieții este un interesant și activ proces instructiv- educativ cu specific anume, incluzînd un complex de activități pentru do- bindirea unei experiențe a vieții, ce include o experiență cognitivă, adică o activitate pe care tînărul e- xercitînd-o direct să capete singur cunoștințe, o experiență morală prin care tinărul să înțeleagă direct valorile morale, datoria lui, și o expe- ‘ ” prin desfășurarea priceperi și .............. Dată fiindînsemnătatea deosebită a acestei experiențe de viață, pe care generațiile de astăzi sînt datoare s-0 transmită tineretului, generațiilor viitoare, este cît ,se poate de firesc să ne punem cu seriozitate problema : cine „predă" la „școala ' vieții" ? Iși fac „profesorii" datoria pe măsura exigențelor sporite pe care le formulează societatea noastră socialistă ? Voi încerca un. răspuns, pornind de la fapte culese din realitatea vieții.
Părinții — se știe — sînt primii e- ducatori ai copiilor, atît în ordine cronologică, cît și sub raportul răspunderii morale, întîii chemați să predea la școala vieții. Practica ne arată că cei mai mulți dintre ei își împlinesc onorabil această îndatorire, după cum alții și-o cam „uită" sau o realizează de mîntuială. Mă gîndesc cu regret, care1 nu-și de treburi de învățat tru a nu-i

puncte de vedere

riență practică, căreia să-și formeze deprinderi de muncă.

și sociale.O dată cu vîrsta școlii, primilor educatori — părinții — li se adaugă învățătorii profesorii. Să înțelegem bine, cadrele didactice nu-i înlocuiesc pe părinți în munca cum înclină„plictisiți" : a-și carea
să sau e- aș-aces-

de educație, așa creadă acei părinți „obosiți" de obligația de duca propriii copii și teaptă plecarea la școală tora ca pe o adevărată „salvare". Cadrele didactice vin să îmbogățească, să amplifice opera educativă a familiei, în colaborare cu aceasta. Nu e greu de înțeles că prin pregătirea și menirea lor socială, profesorii sînt „încadrați" și la școala vieți) nu numai la catedră. Desigur, cei mai mulți își onorează cum se cuvine și această îndatorire. Dar este tot atît de adevărat că unii dintre ei spun cam așa : „Eu sînt dator să predau istoria, geografia, fizica etc., restul nu mă privește !“ — și procedează în consecință, absentînd de la înalta lor chemare socială. Alții fac la fel, chiar dacă n-o spun răspicat : țin lecții fără nici o referire la viață, la practică, la viitor. In fine, mai sînt și din cei care prin conduita lor, prin concepții, ținută sau chiar prin vocabular dau un exemplu negativ e- levilor. contrastînd puternic cu marea majoritate a membrilor corpului profesoral care, prin întreaga lor personalitate, dau o lecție adevărată tineretului.Absolvind cursurile liceale, mulți tineri își desăvîrșesc pregătirea șl educația prin intermediul instituțiilor de cultură, larg dezvoltate de societatea noastră socialistă. Cum este și firesc, universitățile populare, căminele culturale, presa, bibliotecile, teatrul, cinematografele, radioul, televiziunea, expozițiile dau numeroase contribuții ia formarea profilului moral și cetățenesc al tinerel generații. Adeseori, însă, acțiunea lor este divergentă. Alături, de exemplu, de lecții de viață nouă, frumoasă, superioară, sînt prezentate personaje și fapte de viață,' idei și prin-

de pildă, la acei părinți pun copiii la nici un fel casnice, pe motiv că au sau pur și simplu pen- „obosi", a nu le „umbri"
Mihai BAZU 
corespondentul „Scînteii*

în ultimii cinci ani, în ansamblul măsurilor de creștere a întregii noastre economii, industria alimentară a cunoscut o continuă dezvoltare. Calculată pe un locuitor al țării, producția din 1970 a acestei ramuri a fost de cinci ori mai mare decît cea din anul 1950. Anul trecut, comparativ cu 1965, producția industriei alimentare a crescut cu 50 la sută, iar volumul mărfurilor livrate fondului pieței a fost mai mare cu circa nouă miliarde producției creșterea a cererii dt consum prin punerea in funcțiune a unor noi și moderne capacități productive și prin eforturile făcute de colectivele din întreprinderi pentru .folosirea mai bună a capacităților de producție, pentru sporirea necontenită a productivității muncii.Nu voi enumera-zecile de unități ale industriei alimentare care au intrat în producție în ultimii-ani. Doresc să subliniez însă că ele au fost dotate cu cele mai moderne utilaje și instalații, că tehnologiile folosite reprezintă ultimele cuceriri în domeniile respective. Azi, în industria de panificație și în cea de fabricație a berei, de pildă, 90 la sută din producție se obține în instalații moderne ; în industria uleiurilor vegetale, a zahărului și în cea a laptelui această proporție este de 60 la' sută ș.a.m.d.Sporurile ridicate de producție au permis acoperirea în mai bune condiții a nevoilor de consum ale populației cît și crearea unor disponibilități de produse pentru export. Cu toate acestea, nu putem să nu arătăm faptul că prevederile planului cincinal 1966—1970 nu au realizate pe ansamblul limentare. O influență în acest sens au avut zultatele din 1970. cînd

Ing. Gheorghe MOLDOVAN
ministrul industriei alimentare

a

lei. a Această fost producției lărgire a posibilă prin agricole și a populației,

permanentă și rapidă a producției, 
este dinamică, ci, dimpotrivă, este 
foarte statică".Criticile făcute de secretarul general al partidului sînt întrutotul dreptățile, ele constituie pentru ministerul nostru, pentru cadrele combinate și întreprinderi un puternic imbold de a ne îmbunătăți serios munca, de a asigura o transformare radicală a concepției asupra producției industriei alimentare, calității și varietății sortimentelor, spre a adapta întreaga activitate a întreprinderilor la gustul și. cerințele consumatorilor. Acum, cînd se știe că în 1971 producția de carne trebuie să crească cu 17 la sută, cea de pește cu» 69. la sută, cea de conserve de legume cu 50. la sută, cea de zahăr cu 34 la sută, creșteri’ mari fiind prevă-

înclin
PAGINA A ll-Ase știe — greutățile provocate agriculturii de calamitățile din primăvară au dus la nerealizarea producției agricole planificate, ceea ce a a- vut implicații asupra îndeplinirii nivelului stabilit prin plan la unele produse ale industriei alimentare.O analiză atentă a rezultatelor obținute în industria alimentară arată că dezvoltarea cantitativă a producției nu a fost însoțită și de creșterea calitativă corespunzătoare — înțele- . • , , jiunjaj îm-permanentă a carac- unui produs sau al ci și diversificarea pro- fabricarea de noi sorti- Chiar dacă avem în ve-
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REA DV. I(Continuare în pag. a III-a)

semi-copii
100 000 tone material calitate inferioară șian, fabrica de plăci va livra 54 000 tone fost integral industriei a- nefavorabilă mai ales re- — după cum

noas- 
afle

(Continuare In pas. a IV-a)

industrială NĂRAVUL PRINDE GLAS!
Dinamică

să producă 
o nouă fabricăRealizînd 100 tone de plăci fibrolemnoase in prima zi de lucru a acestui an, noua fabrică de plăci aglomerate din cadrul Combinatului de exploatare și industrializare a lemnului, de la Caransebeș, a trecut la producția industrială. Ea este dotată cu mașini și utilaje care permit automatizarea și mecanizarea principalelor faze tehnologice și are o capacitate de prelucrare de aproape lemnos de deșeuri. .In acest aglomerate plăci aglomerate, urmînd ca în 1972 să atingă capacitatea de producție proiectată pentru 72 000 tone plăci.

gihd prin aceasta, buriătățirea teristicilor altuia, dugției, mente.dere faptul că în ultimii ani au fost fabricate pentru prima oară în România unele produse — între care laptele, concentrat, laptele praf, sucurile de legume și fructe, alimentele congelate, supele concentrate, ____1preparatele culinare, produsele dietetice și cele specifice pentru nu sînt decît cîteva exemple — concluzia generală rămîne aceeași : structura sortimentală a producției industriei alimentare este încă sărăcăcioasă Pe bună dreptate, la ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a guvernului din 25 noiembrie trecut. tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : „Față de realiză
rile pe plan mondial, inclusiv din u- 
nele țări socialiste, industria 
tră alimentară continuă să se ____
în urmă. Nu s-ar putea spune că a- 
ceastă ramură, care ar trebui să se 
caracterizeze printr-o diversificare

ț 
î 
ț 
î

ț
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Secuiesc trăiește un prezent viu, dinamic, creație a politicii partidului nostru de industrializare socialistă. In decursul ultimilor ani, aici s-au dezvoltat, printre altele, două unități industriale puternice : una de exploatare și industrializare a lemnului și alta, multilaterală, de industrie locală. Momentul crucial în viața orașului l-a constituit începutul construcțiilor de pe platforma industrială.Acum doi ani, în par- | tea de sud-est a orașului | a -început ridicarea celor s trei unități industriale a ale platformei : o fabri- ț că de confecții, una de amidon, alta de piese de asamblare. In această nouă zonă a orașului, clădirile zvelte mai păstrează încă mirosul de beton și var proaspăt ; fațadele sînt impunătoare prin simplitate, iar dincolo de ele răsar conducte, coloane, turnuri de răcire.Primul popas îl facem la fabrica de , confecții. Cu mai bine de un an în urmă, în cinstea Congresului al X-lea al P.C.R., fabrica a intrat parțial în funcțiune, cu trei luni mai devreme decît prevedea proiectul. Tovarășul Iosif Sterner, directorul întreprinderii, ne a- sigură că. tot cu trei luni mai devreme, unitatea va atinge toți parametrii proiectați. De altfel, chiar din ultimul trimestru al anului abia încheiat, fabrica lucrează cu întreaga capacitate. Calitatea producției a crescut o dată cu gradul de calificare a oamenilor. Au fost calificați la locul de muncă peste 600 de muncitori ; li s-au alăturat alte cîteva zeci, veniți de la u- nități similare, iar în septembrie, primii 140 absolvenți ai școlilor profesionale.

In primul trimestru al acestui an fabrica va trece la confecționarea costumelor bărbătești. Aici se produc, pentru prima dată la noi în țară, pantaloni care nu se șifonează. Sînt denumiți aici „Permarom" și sînt executați din fire de po- liesteri, cu bumbac și ce-

Fabrica de amidon din Tg. Secuiesc, recent inaugurată, se deosebește de restul fabricilor din țară, în primul rînd prin faptul că aici se pot prelucra atît cartofi, cît și porumb. Cele două linii tehnologice lucrează fără răgaz. Se remarcă gradul înalt de mecanizare și

la Tirgu-Secuiesc

voltare. Se lucrează plin la ridicarea celui de-al 4-lea obiectiv al platformei — o fabrică de brînzeturi, care va începe să producă încă în anul următor. Se vor dezvolta in continuare fabrica de confecții și fabrica de șuruburi. Valoarea producției globale va crește în 1975 de peste șase ori față de 1965. Numărul muncitorilor se va dubla ; productivitatea va fi de două ori mai înaltă.Dezvoltarea industriei 
a înrîurit în bine întreaga viață a orașului și a zonei înconjurătoare. Cîte- va mii de brațe de muncă disponibile au fost absorbite din agricultură în noile unități industriale, 98 la sută din salariații celor trei unități sînt recrutați din zona rurală a- flată în jurul orașului. Firește, o dată cu pivotul industrial s-a dezvoltat viața citadină. In ultimii doi ani au apărut in Tg. Secuiesc circa 600 aDartamente. In cincinal 1 500. țeaua de apă și zare,

nu- teh- din rea- Lu- obiectiv al industriale :

lofibră. Vîrsta medie a sa- lariaților este de numai 20 de ani, dar rezultatele obținute de-a lungul unui an, numeroasele probleme rezolvate demonstrează un nivel profesional ridicat. Se remarcă meroase perfecționări nice și tehnologice, care amintim pe cele Uzate de mecaniculdovic Szasz și de Bernard Bereczki, șeful serviciului C.T.C. O unitate de confecții nu poate însă exista fără modele, de preferință modele proprii. Cei 16 creatori de frumos și-au demonstrat iscusința, prezentînd la recentele contractări cu comerțul mai multe modele ce s-au bucurat de apreciere.

automatizare. Anul acesta se vor obține 5 100 tone amidon și 6 400 tone glu- coză și o serie de produse secundare. Productivitatea muncii la această fabrică va atinge cote dintre cele mai înalte.Al treilea platformeifabrica de șuruburi. A intrat parțial in funcțiune, cu trei luni mai devreme decît termenul prevăzut. Va atinge capacitatea proiectată (15 000 tone) în 1972. Producția : piese de asamblare de serie mică și mijlocie. O notă aparte o va constitui linia de prezoane, complet automatizată.Ce îi va aduce orașului viitorul ?Industria va înregistra un intens ritm de dez-

viitorul sînt proiectate S-a dezvoltat re- canali- . s-au modernizat o serie de străzi, s-au struit magazine.Am cuiesc strială Aburii supra țiilor în iese nu mai este tîrgul de altădată. Paleta produselor sale industriale de astăzi, perspectiva dezvoltării în cincinalul care a început, pulsul nou al vieții sociale pe măsura noilor energii umane a- trase in circuitul productiv — toate acestea își pun pecetea asupra dinamicii orașului.

cernSe- indu-părăsit Tg. seara. Zona lumina feeric cerul, se împrăștiau dea- halelor și instala- pentru a dispareînălțimi. Tirgu-Secu-

Nicolae MOCANU
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Vă amintiți de sala glinzilor strîmbe din ciul copilăriei ? Intrai drept și, deodată, te vedeai turtit, rotofei sau deșirat ca un țîr. Magia oglinzii răsturna echilibrul după niște legi greu de acceptat.Pină de curînd, se petreceau lucrurile mulți dintre cei care mergeau la fostul președinte al cooperativei „Constructorul" — unitate importantă aparținind de Uniunea județeană a cooperației meșteșugărești Iași. O dată ajunși aici, oamenii statau surprinși că rostită nimerește judecata lor nu se vește cu „oglinda" din față președintele Nicolae Tonstantinescu. Pină în pragul biroului totul părea limpede, gîndul cu veneau — întemeiat, resc, drept, pentru ca „oglinda" să răstoarne logica lucrurilor, tru a înțelege despre ce este...în noaptea Iunie 1970, la sosește cantitatea de kg de ciment. Este depozitată in spațiul unde, de

o- bil-
formelor ale ei,

obicei, era garată mașina aflată la dispoziția președintelui. O bună parte dintre sacii cu pricina sînt dis- tribuiți tele de șoferul găsește— Tovarășe
imediat la punc- lucru. Dimineața, 
C. Cimpoiu mai totuși cîțiva saci, președinte,

mul care avea cimentul In gestiune :
— Tovarășe președinte, Cimpoiu a furat nouă saci 

cu ciment.
— Ce atîta tărăboi ? Dă-i 

șl tu Ia scădere ! Hal. re
pede, formele !Amarandel, buimăcit, a-

Burghelea iși sumă de bani, fals trei mun- la
eam așacu

con- vorba strîmb, potri-
care ti- aiciDar, pen- mai exact vorba...de 4 spre 5 cooperativă 8 250

SPIRIT DE TOLERANȚĂ, TRANZACȚII
Șl ABUZURI ÎN ADMINISTRAREA AVUTULUI 

OBSTESC

nu am unde să garez șina. Nu știu cine a acolo niște ciment...- E mult ?— Vreo nouă saci 
kg — n.n.).— Scoate-i afară !Moment de tăcere, ferul rămîne lingă ușă.— Ei, ce mai vrei ?— Păi, mă gîndeam : de- clt să-i scot afară, bine-i iau eu... Tot aș nevoie...— Bine, la-i, aprobă rînimos președintele perativei.După un timp intră birou Viorel Amarandei, o-

ma- pus(450Șo-
mai aveamă-coo-In

$ea să prezinte nu numai „formele", ci și formele de transfer care i-au fost semnate, de altfel, imediat. (Cînd președintele uniunii județene îl va întreba pe Constantinescu : „De ce i-ai dat drumul lui Amarandei?" acesta va răspunde prompt : „Era un ticălos. Nu-i nici o pagubă, tovarășe președinte, bine că a plecat 1“ „Ticălosul", după cum am văzut, denunțase necinstea. Dar, după logica deformată a președintelui, tocmai tib aceea nu mai avea căuta în cooperativă).
Un alt episod. Șeful da

echipă N. însușește o semnind in citori. Păgubiții ajung președinte. Urmează cumvamăsuri severe împotriva vinovatului ? Aș ! Urmează dispoziția președintelui pentru acoperirea pagubei ...din fondurile cooperativei. Dispoziția președintelui, omul care avea datoria să acționeze primul împotriva celor ce atentează la integritatea avutului obștesc : omul care, prin natura funcției sale, trebuia să la cele mai menite să asemenea contribuie matului de cinste și corectitudine....Controlul financiar intern constată lipsa a pesta 40 000 kg lemne de foc.— Unde sînt lemnele ? se trezesc președintele și V. Buciușcanu, contabilul șef.— Păi... erau — aici, prin curte s-ar

ferme măsuri 
pună capăt unor 

apucături, să 
la întărirea cli-

— se miră (de parcă 
fi rătăcit un ac) Du-

ce Iile TANASACHE 
Manole CORCACI

Uzina de utilaje și piese de 
schimb din Suceava este una 
din tinerele unități economice 
înălțate In acest colț al țării. 
Construită pentru satisfacerea 
cerințelor tot mai mari de uti
laje și piese de schimb ale in
dustriei materialelor de con
strucții, întreprinderea sucevea- 
nă realizează la ora actuală 
piese turnate din fontă și 
oțel, piese prelucrate din la
minate de oțel de cele mai 
diverse tipuri pentru excava
toare, 
concasoare, pentru utilaj teh
nologic destinat fabricilor de 
ciment și cărămidă.

în anii care au trecut de la 
intrarea ei în funcțiune, între
prinderea și-a cucerit un bine
meritat prestigiu printre benefi
ciarii săi prin onorarea la ter
men a obligațiilor contractuale 
și prin calitatea pieselor livra
te. în acest an, uzina urmează 
să asigure necesarul de piese 
de schimb pentru întreaga ra
mură a industriei materialelor 
de construcții. Spre a se extinde 
fabricația, în scopul satisface
rii într-o măsură sporită a ne
cesităților economiei, tot în a- 
cest ăn va începe producția u- 
nor utilaje pentru unitățile pro
ducătoare de materiale de con
strucții.

rulouri compresoare,

(Foto : M. Andreescu)

(Continuare in pag. aV-a) d
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atenția opiniei cetățenești ca și

Expozițiile au fost,res-

ne-au plăcut,
inerția a rămas

£S2

ZERO GRADEbucata-
LAGURASOBEIși.'., pur-dis-

anumite ecouri, pentru a le ține in 
forurilor de resort.

Bucureș-3—4 lo-

In cîteva precedente realizările Galați,

adresa redacției continuă să sosească — probind interesul stîr- 
campania inițiată de ziarul nostru in problemele combaterii

pre-a-rea-
adus de adus...Și

DIALOG
CETĂȚENESC

Alimentația publică și-a anunțat cu insistență clientela că va renunța definitiv la canoanele șablonului culinar și că în viitor va oferi meniuri cît mai diversificate și nutritive, în scopul unei alimentări convenabile și raționale. Mijloacele prin care au fost aduse la cunoștință aceste intenții s-au dovedit destul de ingenioase. Au fost organizate diverse manifestări publice cu caracter culinar : expoziții de mîncăruri și băuturi originale ; decade ale bucătăriei tradiționale românești și de artă culinară în general ; ziua preparatelor din pește ; „momentul" preparatelor din legume ș.a.m.d.Am fost de față, în calitate de invitați, la mai toate manifestările pective. Cu aceste prilejuri au ieșit la iveală imensele posibilități de care dispune alimentația publică pentru diversificarea preparatelor culinare. Iată cîteva cifre e- locvente : numaidin pește au fost pregătite și expuse 70 de feluri de mîncăruri ; din legume — 80\; din lapte — 40—50 ; din carne — cîteva sute. Prin fața acestor exponate, cu vin- zare, au trecut, ca într-o procesiune, șiruri de zeci de mii de oameni, iar organizatorii au primit tot atitea felicitări pentru bunele lor intenții. Dar expozițiile au fost, au trecut. Mai departe 7 Regăsesc consumatorii, în localuri, produse in serie, „mostrele" de la expoziții 7 Multe unități de alimentație publică au introdus efectiv, în producția curentă, sortimentele de mîncăruri prezentate cîndva, cu ocaziile amintite. Pe această bază s-au lărgit considerabil gama paratelor culinare, puterea de tracție a localurilor, cîștigurile lizate din încasări.Recent, am avut prilejul să cutăm cu specialiști în artă culinară din România, Cehoslovacia, Italia, Austria, R.D.G., Ungaria, Anglia, R.F. a Germaniei. Am reținut. că în restaurantele românești bine organizate — cum este Athenee Palace —r ca și în localurile altor țări, o masă de prînz nu este concepută fără supe, creme, sufleuri de legume, brinzeturi sau alte mîncăruri ușoare. Se consideră că rintașurile din făină prăjită, grăsimile, abuzul de came și tocături reprezintă veritabile atentate la sănătatea publică.

Ne-am petrecut cîteva dimineți 
In șir prin bucătăriile unor 
restaurante din București. Voiam 
să observăm „pe viu" procesul 
de „fabricație", cauzele reale 
pentru care unele localuri ser
vesc, plnă la obsesie, aceleași 
și aceleași preparate culinare. Cînd 
■m ajuns la „Unirea", se crăpa de 
ziuă. In local — țipenie.1 Din bar, 
dai In bucătărie. Rareori am avut 
ocazia să intrăm intr-o Încăpere 
atit de dezordonată. Crătiți. sticle, 
lăzi, bucăți de lemne, cărămizi, 
borcane și tot ce nu-ți mal trece

te, de teamă să nu rămlnem 
marfa nevîndută.

— Dacă nu le faceți, de ce vă e 
teamă 7 Credeți că nu sint oameni 
care ar consuma și altceva decît 
tocături și sosuri cu untură 7
_— Nu cred asta...
Am invitat la discuție pe bucă

tarul restaurantului :
— Vă este greu să preparați șl 

altceva în afară de „bucatele" 
prevăzute in listă 7

— Mie personal, nu...
— Duceți lipsă, de exemplu, ds 

legume, păsări, pește 7

toate condițiile, de ce nu se ocupă serios de diversificare ? Una dintre explicațiile reale e următoarea : responsabilii știu că diversificare înseamnă de fapt șl un supliment de muncă (de altfel foarte bine retribuit), bătaie de cap, în special cu aprovizionarea, mobilitate și fantezie In alcătuirea meniurilor. Ei evită — pur și simplu din comoditate — să se angajeze la asemenea eforturi. Pentru ei e mult mai ușor să viziteze ■ zilnic magazia centrală de alimente și să cumpere de acolo, prin virament,

prin minte, așezate claie peste grămadă ! Iar în mijloc — responsabilul in persoană.— Ce pregătiți pentru masa de prînz 7 — întrebăm pe cineva care ținea, în ziua aceea, locul rului.— Ce se găsește ! N-au la magazie cartofi... n-au Pregătim ciorbă de perișoare porc pe varză.— Dar ieri ce-ați avut 7— Ciorbă de perișoare, cel cu varză.Realitatea e că In tot țiul nu găsești decît in calvri (din 350), o supă de pasăre sau de legume, un ghiveci " țărănesc, o salată asortată, o fructă. Prepararea cărnii se face și ea cu o evidentă lipsă de fantezie. Meniurile par trase la ciorbă de porc, tocană cel"...De ce sînt menținute lapoade 7Un prim răspuns nl-1 Buta, șeful restaurantului „Unirea", din București— Nu facem mlncăruri prea mul-

șapirograf : de „pur-vechile co

— Nu, dar eu mă adaptez materiei prime care mi se aduce de Ia magazie...Pentru a căuta adevărul, am trecut cu o treaptă mai sus : l-am întrebat pe tov. Ion Manole, directorul I.A.P.L. „Rarău" — de care depinde și restaurantul „Unirea" — ce părere are în legătură cu întrebarea pusă. Am mai adăugat : „Știm că, față de celelalte sectoare ale comerțului, alimentația publică are posibilități aparte de aprovizionare. Poate cumpăra marfă atit din sectorul de stat, cît și de pe piața neorganizată. Poate, de asemenea, încheia contracte direct cu producătorii. Prin urmare, materia primă nu-i lipsește ; de ce nu apar atunci și alte preparate solicitate de public 7— Aceasta este situația ! Degeaba îl înveți, degeaba le atragi a- tenția. Ei rămin ca stanele de piatră !— Care ei, tovarășe— Responsabilii...Prin urmare, volens buie să ne întoarcemresponsabili. In definitiv, dacă au

ce se găsește și să prepare mîncăruri in consecință. De pildă, dintr-o cantitate mare de carne tocată pot fi preparate, dintr-un foc, șapte-opt feluri de mîncare : musaca, sarmale, pîrjoa- le, mititei, cîrnați, etc. Ușor, convenabil ! (pentru responsabili, firește) 1 Or, diversificarea în sensul real al cuvlntului înseamnă altceva, articole arătam T.A.P.L.Cluj și Arad.' Pentru a oferi mîncăruri mereu mai variate trusturile respective au achiziționat cele mai diverse materii prime, de la cei mai diverși furnizori, într-un cuvînt, au alergat, și-au dat interesul, au realizat o diversificare efectivă, iar acest interes se reflectă in cîștigul trusturilor, în aprecierile consumatorilor. Dar să revenim la I.A.P.L. „R<i- rău“, L-am întrebat pe tov. director: „întreprinderea dv. și-a creat posibilități de diversificare, are de pildă vreo carmangerie 7“ „Nu“.„Afumătorii de pește, unități desemiindustrializare 7“ „Nu". „Alte secții anexă 7“ '„NU". „Dacă seîntîmplă să nu aveți la magazia de materii prime ceea ce vă trebuie, ce faceți — cumpărați mărfuri și direct, de pe piața ncorganizată, în general încheiați contracte direct cu producătorii ?“ „Nu". „De ce 7“ „Nu, pur și simplu..."Ce părere au reprezentanții ve- țigii imediat următoare, ai T.A.P.L.- București 7 Referindu-se la diversificare, tov. Victor Marinescu, director comercial, comentează :— Dacă întreprinderile ne întreabă, noi le dăm cu plăcere consultații (? !).Dar de cînd a devenit T.A.P.L. o instituție care — în loc să pună umărul la rezolvarea unor cerințe actuale — dă consultații la... cerere 7 Dear știam Că trustul este un aparat de îndrumare și control practic care extinde experiența bună, dă dispoziții și ia măsuri. Un aparat activ, mobil și elastic; prezent peste tot unde este nevoie.O convorbire cu tov. Radu Abagiu, adjunct al ministrului comerțului interior, avea să ne intăreas-, că convingerea că principala cauză pentru care o bună parte dintre unitățile de alimentație publică au rămas in urmă se identifică tocmai cu lipsa de autoritate cu care sectorul respectiv este coordonat și controlat. D-sa spunea : „în privința diversificării, ministerul a e- laborat la timp indicațiile și lămuririle necesare. Unele întreprinderi din Capitală nu au tras însă nici o concluzie. Vă fi probabil cazul ca, împotriva acelora care ignoră pînă și oblîgațiije profesionale elementare, să fie luate măsurile de cuviință".Perfecționarea activității alimentației publice este necesară șl din punct de vedere social, și economic. Iată de ce nu putem decît să subscriem punctului de vedere expri-

poluării apelor
privind problema combaterii

nit de campania inițiată de ziarul nostru in problemele combaterii 
poluării apelor — numeroase scrisori, observații și sugestii, precum și 
răspunsuri din partea întreprinderilor și instituțiilor criticate. Ne sint 
aduse la cunoștință, cu aceste prilejuri, măsurile luate pentru înlătu
rarea -neajunsurilor semnalate ; trebuie să spunem, insă, că unele răs
punsuri nu vădesc eforturile așteptate. Iată de ce, in paralel cu conti
nuarea acțiunii noastre, publicăm

a

UZINA DE ȚEVI DIN ROMAN, cu adresa nr. 27 414/1970, sub semnătura ing. șef VI. Iaghello, ne face cunoscut că „decantorul Laminorului de 6 țoii, inclusiv cele două stații de colectare a uleiului, au fost terminate, cu excepția retușărilor aduse infiltrațiilor apărute în urma probelor, și a montajului mașinii de curățat mii, lucrări care nu influențează însă funcționarea normală a instalației de epurare. Nu același lucru putem spune despre stațiile de recuperare a uleiului aferente decan torului Laminorului de 6 țoii, care deși sint gata, nu pot fi date în exploatare din lipsă de energie electrică pentru acționarea pompelor. Conform proiectului, aceste stații trebuie să fie alimentate cu energie electrică de forță de la o altă stație de recuperare a uleiului, încă neterminată. Intirzierea acestei lucrări se datorează greutăților întîm- pinate de constructori la deschiderea frontului de lucru. în ciuda a- cestor dificultăți, construcția stației a început la 20 august 1970".în același timp, MINISTERUL 
INDUSTRIEI METALURGICE, în adresa nr. 52996/1970, semnată de ing. P. Petrescu, director, confirmă punerea în funcțiune a Laminorului' de 6 țoii, fără a avea terminată stația de epurare a apelor reziduale. In vederea terminării lucrărilor aferente acestor stații, •s-a întocmit un grafic, potrivit căruia stația de epurare urma să fie pusă în funcțiune la capacitatea ei maximă încă în cursul trimestrului IV 1970. „Intirzierea realizării punerii în funcțiune a stației noi de epurare amintită în „Scînteia" se datorează constructorului, dar și uzinei beneficiare, care au omis să coreleze termenele de execuție ale lucrărilor de completare a decantorului vechi, în care sînt cuprinse și instalațiile de alimentare electrică. Măsurile luate de uzină pînă în prezent spre a împiedica impurificarea rîului, sînt provizorii, iar lucrările proiectate pentru epurarea tuturor a- pelor uzate trebuie executate și date în exploatare negreșit în cursul acestui an (e vorba de anul 1970 — n.n.), pentru a se garanta procesul de epurare pe o durată îndelungată". Așteptăm din partea celor vizați o confirmare avînd în vedere faptul că termenul amintit a fost depășit...

MINISTERUL INDUSTRIEI LEM
NULUI, sub semnătura ing. A. Fuahs, directorul Direcției tehnice și de dezvoltare comunică : „Fabricile de cherestea, cu capacități relativ limitate, din județele Neamț și Suceava, dispun de instalații de epurare, decantoare de separarea pâcurii și uleiurilor, fose septice etc., care asigură procesul de epurare a apelor în condiții satisfăcătoare. O problemă în suspensie o constituie însă depozitarea talașu- lui și rumegușului în apropierea rîurilor, în special, în județul Neamț. Pentru înlăturarea deversărilor de rumeguș și deșeuri în rîuri, ministerul recomandă crearea unor platforme îngrădite și luarea de măsuri gospodărești de valorificare a rumegușului și talașu-, lui pe plan local; la alte întreprinderi, cum ar fi Combinatul de industrializarea lemnului — Comă- neștl și Suceava, combinatele de hîrtie și celuloză „Reconstrucția" — Piatra Neamț, Letea — Bacău și Suceava, au fost create, încă de la proiectare, condiții care să asigure epurarea apelor reziduale. Astfel, în cursul anului 1969, la fabricile Letea — Bacău și „Reconstrucția" — Piatra Neamț, au intrat în funcțiune două fabrici de drojdie furajeră, care consumă o importantă parte din substanțele organice ale apelor industriale reziduale.In anul 1970, Ministerul Industriei Lemnului a trecut la realizarea unor noi fabrici de drojdie furajeră șl a unor fabrici de plăci fl- brolemnoase; ele sînt o primă etapă pe calea epurării biologice a a- pelor reziduale. Efectul activității acestor fabrici se concretizează printr-o epurare de circa 95 la sută la suspensii și 70 la sută la substanțe organice (...) Menționăm că problema gospodăririi și epurării apelor va sta și în viitor in centrul preocupărilor Ministerului Industriei Lemnului".Intr-o adresă semnată de directorul general ing. L. Popovici, DE
PARTAMENTUL ÎMBUNĂTĂȚI
RILOR FUNCIARE ȘI GOSPODĂ
RIRII APELOR din M.A.S. ne relatează că „articolele din „Scînteia" în legătură cu deficiențele constatate pe linia respectării obligațiilor legale privind protecția calității a- pelor, reflectă o situație care se în- tîlnește și pe alte cursuri de apă

din țară. Dacă avem în vedere ritmul general de dezvoltare social- economică în viitorul cincinal. înseamnă că vom asista la o sporire a necesităților de apă curată, iar pe de altă parte, o creștere a cantităților de apă uzată, evacuate în rîuri. De aici, necesitatea lichidării urgente a deficiențelor existente și aplicarea strictă a măsurilor legale, privind protecția calității apelor. In acest sens, Direcția generală de gospodărire a apelor din M.A.S. — Departamentul îmbunătățirilor funciare și gospodăririi apelor, a intervenit și a cerut ministerelor și organelor centrale să prevadă pentru cincinalul 1971—1975 fonduri de investiții necesare recuperării restanțelor și realizării ae instalații de epurare la o serie de obiective existente. Este necesar însă ca atit ministerele și organele centrale ce tutelează unități economice recunoscute oa surse de impurificare, cît și aceste unități să manifeste același interes pentru problemele epurării apelor uzate, ca și pentru cele privind producția de bază. De asemenea, organele centrale și județene de gospodărire a apelor, cum bine sesizează articolele din „Scînteia", trebuie să fie mult mal exigente. Considerăm deosebit de utilă inițiativa ziarului de a publica și în viitor articole de această natură, în vederea creării unei o- pinii de masă, pledînd pentru ca apele rîurilor și lacurilor țării să-și recapete limpezimea, să fie un '■/ 1izvor de sănătate, de viață". 1

dă Valeriu

Gh. GRAURE

nolens, tre- din nou la
director 7

Piteștiul a cunoscut în ultimii ani o puternică dezvoltare edilitară : numai anul trecut s-au executat refaceri și modernizări de străzi pe o suprafață de aproape 190 000 mp, cheltuindu-se în acest scop peste 10 milioane lei ; s-au croit drumuri noi capabile să facă față unei circulații intense, s-au extins rețelele de lucrări subterane. în contrast însă cu această imagine urbană civilizată, aflăm o mulțime de fapte supărătoare. Astfel, pe str. Smeura s-a refăcut rețeaua- de canal, apă, termoficare. Mai tre- . buia executat pavajul, pentru care Trustul de construcții Argeș a încasat 165 000 lei. Imediat insă, strada... s-a încrețit : pămintul nu s-a tasat, iar pavajul a fost executat fără fundația necesară de balast. Există acum intenția să se prevadă în planul pe 1971 al consiliului popular municipal... refacerea pavajului de pe str. Smeura ! Oare consiliul municipal e dator să repare ceea ce strică T.C.A. 7 Exemple mai sînt : pe str. Craiovei, pavajul trebuie refăcut ; str. Papu- cești, cu toate că a fost asfaltată, arată ca vai de lume ; străzile Exercițiului și E. Grigorescu sînt pline de gropi. Tov. Teodor Nichi- for, prim-vicepreședinte al consiliului popular municipal, recunoaște că „noi (comitetul executiv — n.n.) am făcut greșeala că am re-J parat ce-au stricat alții. Cu T.C.A. era să ajungem la Arbitraj, dar• ne-a conciliat județul..." Cît timp asemenea „concilieri" vor continua, e greu de crezut că lucrările de reparare și modernizare a străzilor vor fi executate mai temeinic de- clt pînă acum.(în fotografie : pe Bulevardul Republicii, desfundat în plină iarnă ( !), se lucrează... cu încetinitorul).

UN COȘAR INVIZI 
BIL Șl FUNCȚIO 
NARI CU FUMURI

din așezările miniere

Ostra și Broșteni

Desen de Cornel TABACU

i mai Mereu motiv activi- toate

tinericomună — că cînd

în unele blocuri

In ultimii ani, centrele miniere 
Ostra și Broșteni din județul Su
ceava au devenit adevărate orășele. 
Aici au. fost construite blocuri cu 
aproape 700 apartamente și cămine 
pentru nefamiliști cu pește 650 de 
locuri. De asemenea, fondul loca
tiv va fi îmbogățit cu incă 540 a- 
partamente, unele din ele aflin- 
du-se în fază de execuție.

Aceasta este o realizare deosebită. 
Dar atit exploatarea minieră Ostra, 
proiectantul, cit și Trustul de con- 
strucții-montaje miniere, au scăpat 
din vedere un lucru esențial și a- 
nume asigurarea condițiilor pentru 
furnizarea apei și căldurii in can
tități suficiente. Datorită nerespec- 
tării proiectului, cit și proastei exe
cuții a lucrărilor, a fost necesară 
refacerea completă de către benefi
ciar a conductei care furnizează apă 
pentru centrul muncitoresc al mi- z 
narilor din Ostra. De asemenea, 
cele două centrale termice de la 
Ostra și Broșteni, cu numai 7 in- 
jectoare de ardere, nu pot face 
față la suprafața locuibilă mare pe 
care trebuie să o deservească. Pină 
in prezent nu s-a schițat insă nici 
un gest pentru mărirea capacității 
acestor centrale termice sau pen
tru construirea altora noi, pe mă
sura dezvoltării continue a celor 
două așezări miniere. In blocurile 
mai distanțate de centrală sau la 
nivelurile superioare ale acestora 
apa caldă constituie o raritate. De 
asemenea, căldura se furnizează 
după un program cu totul necores
punzător.

Numeroase calorifere sint defecte 
cu toate că in fiecare din localită
țile amintite există o administrație 
încadrată cu instalatori și alți mese
riași plătiți de locatari. Dar aceștia 
nefiind controlați, fac ce vor și 
cum vor. Probleme deosebite se ri
dică și in legătură cu asigurarea 
combustibilului pentru perioada de 
iarnă. Astfel, la inceputul acestei 
ierni, erau asigurate numai 230 tone 
combustibil, ceea ce, chiar după 
programul „subțiat" de funcționare a 
centralelor termice, nu putea ajun
ge decît pentru circa 20 de zile, deși 
se știe că in această zonă iarna se 
prelungește pină către luna aprilie. 
Culmea, insă, in locul măsurilor de 
aprovizionare cu combustibil, din 
„spirit de economie", s-a găsit de 
cuviință ca tocmai cota acestor cen
tre muncitorești să se reducă cu 
1 400 tone.

In ajunul anului nou, spre exem
plu, din lipsă de combustibil, au 
fost oprite și o porte din utilajele 
de la stațiile de filtre, fiind, de ase
menea, in pericol de a fi oprite și 
cele două centrale termice. Dar nu 
au fost trase concluziile necesare. 
Iată de ce și în cursul zilei de 9 
ianuarie, de pildă, la centrala ter
mică ,de la Ostra rezervele de com
bustibil scăzuseră pînă la 30 tone.

O revedere atentă și urgentă a 
măsurilor de asigurare a apei și căl
durii în centrele miniere Ostra și 
Broșteni este absolut necesară.

chiar nici una. Acum numărul celor ciobite crește continuu. Zilele trecute, din 4 sticle numai una a fost bună. Am constatat că cele mai multe sticle ciobite la imbuteliere sînt la a- pele minerale „Harghita" ' și „Biborțeni". De ce oare 7Să fie apele astea mai... violente 7Magazinele au dispoziții să nu primească sticlele ciobite. Mă întreb insă, de ce trebuie să plătească consumatorul sticlele sparte de alții".Intr-adevăr, de ce 7

deveni depozitari de sticle goale. Cauza 7 Ne explică Ana Gheorghian din. Vatra Dornei. Sticlele de apă minerală sînt închise prin cap- sare cu niște capace demetal. Cînd desfaci capacul, chiar dacă folosești undeschizător special, constați că buza sticlei este ciobită sau. fiind crăpată de capsor, bucățele de sticlă se desprind. Or, dacă duci o sticlă cît de puțin ciobită la magazinul unde se vinde apă minerală, nu ți se primește. Eu cumpăr două în

să achităm taxa, no- tînd pe respectivul anunț că treaba s-a și făcut. Dar cine, cînd, pe unde a ajuns la coș (cheia de la ușa de acces e la noi) nimeni nu știe. A găsit această întreprindere secretul de a-i face invizibili pe coșari 7 Cele întîmplate ne îndreptățesc să socotim că decizia 3910/1959 a Consiliului popular al municipiului București este folosită de întreprinderea prestări servicii ca un pretext pentru a încasa bani fără să efectueze serviciile corespunzătoare.Ingeniozitatea pare a a- parține unor funcționari cu... fumuri. Dar tot inven- tînd coșari... invizibili, s-ar putea ca și alții să devină invizibili. Ce spuneți 7
jude în

D. MINCULESCU

VIOLENTĂ
DE „BIBORȚENI"?în ultima vreme, consumatorii de ape minerale se văd puși în situația de a

La 19 decembrie anul trecut s-a prezentat la locuința noastră o funcționară care a cerut să achităm imediat suma de 50 lei, pe motiv că întreprinderea prestări servicii a curățat coșul caloriferului — semnalează ing. A. Iloreț din str; Jean Texier nr. 25, sectorul 1. Țin să fac cîteva precizări : Imobilul a fost dat în folosință cu două luni în urmă și este încălzit cu calorifer cu gaze. Deci, nu era cazul să se facă curățatul coșului și, ceea ce este mai important, pînă în acea clipă nu venise nimeni de la numita întreprindere să-l curețe. De altfel, funcționara întreprinderii ne-a lăsat un anunț privind programarea curățatului coșului pentru ziua cînd a pre-

și prof. Gh. Lutescu.pină la sfirșitul perioadei de garanție n-au fost remediate. Pe scara „B“, în nici o bucătărie nu funcționează caloriferele. Toate intervențiile noastre la O.C.L.P.P. Pitești au rămas fără rezultat. Parcă ne-am adresa unor oameni n-au urechile cu ei“. încheiere, autoriizării roagă redacția să intervină la organele locale pentru a trimite o comisie care să facă constatări și să ia măsurile cuvenite. Dăm curs acestei rugăminți, scriind aceste rînduri în ziar. Dacă vorbele nu se aud la O.C.L.P.P., poate că literele se văd.
DACĂ N-AU 

URECHI...De aproape un an și mătate, 40 de familii piteșteni s-au instalat apartamentele proprietate personală din blocul 5, Cartierul Trivale. „Cînd am luat în primire apartamentele, s-au constatat numeroase defecțiuni. Reprezentanții O.C.L.P.P. și ai constructorului au promis să le remedieze cît mai repede, se spune în scrisoarea trimisă. de ing. Nicolae Bogoi

în sesi-
două zile, cite

sticle de de mult, ciobită apă minerală. Mai găseam o sticlă între cele 4 sau

LACĂTUL... 
ÎNCUIATPrintre construcțiile noi din comuna Peretu. județul Teleorman, se află și un cămin cultural mare și frumos. O încăpere din a- cest cămin cultural este destinată clubului și este dotată cu mese de șah și de tenis, televizor. „Dar, ce folos — se întreabă într-o scrisoare mai mulți din această tocmai acum, iarna, la sate e mai puțin de lucru, ușa clubului stă tot timpul închisă, se găsește cite un pentru suspendarea ; tații la club. Și, cu

că am intervenit la directoarea căminului și la consiliul popular, programul stabilit nu se respectă. Sint mulți tineri în comună cărora nu le place să meargă la bufet, la băutură (acesta este deschis chiar și peste program). Ei vor să se în- tîlnească la club, să joace șah sau tenis; să privească la televizor. Dar din como-

ditate sau din neînțelegerea rostului căminului cultural, sintem lipsiți de această posibilitate. Noi cerem organelor locale să pună capăt acestei stări de lucruri".Cerință pe deplin întemeiată, căreia va trebui să i se dea curs înainte de răsăritul ghioceilor. Ca să nu spună lumea în continuare lacătul e. scuzați. încuiat. Ion MANEA 
corespondentul „Scînteii'
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NOI REZERVE DE CREȘTERE A PRODUCȚIEI

a

AVANTAJELE
AUTODOTĂRII

în decursul anilor, în multe cooperative agricole din județul Vrancea pe lingă ramurile agricole de bază s-au dezvoltat și sectoarele anexe. Prin aceasta s-a asigurat o folosire mai bună a forței de muncă, constituind 
o sursă suplimentară de venituri. Astfel, la cooperativa din Suraia, anul trecut, s-au obținut din ramurile anexe peste 1,5 milioane lei venituri bănești. In cooperativele agricole Nereju, Nistorești, Vrincioaia, Valea Sării veniturile din secțiile anexe reprezintă între 15—32 la sută din totalul veniturilor bănești. Posibilitățile nu sint însă nici pe departe epuizate. Caracterul sezonier al producției agricole face ca în anumite perioade să existe încă „goluri de muncă". In ultimii 3 ani, de exemplu, în lunile decembrie, ianuarie, februarie și martie, din totalul cooperatorilor apți de muncă din județ au lucrat în medie doar 17 la sută.Pe de altă parte, în foarte multe unități există însemnate resurse de materii prime încă nevalorificate : jatl-ar, argilă, agregate de balastieră și altele. Acestea ri-^u putut fi puse în valoare deoarece cooperativele agricole n-au dispus de suficiente fonduri de investiții, de utilaje corespunzătoare, de cadre calificate, care să asigure organizarea unor asemenea activități. In numeroase cooperative din județ, unele meșteșuguri și îndeletniciri ea țesutul covoarelor, confecționarea tricotajelor, a împletiturilor din răchită, prelucrarea lemnului șl altele, deși tradiționale, au fost practicate pe o scară tot mai redusă. De asemenea, cooperativele lntîmpină dificultăți în procurarea unor materiale 
și în organizarea desfacerii produselor.Analizînd aceste probleme, în lumina indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu prin expunerea din 23 noiembrie

>ARADf X Se realizează
planul de profilare 

a producției
In județul Arad, o dată cu constituirea lor, consiliile intercooperatiste și-au prevăzut în planurile de măsuri să se ocupe de zonarea culturilor, acțiune care corespunde cu întocmirea planurilor de producție. Cele 160 de cooperative agricole din județ dispun c» o suprafață agricolă de 319 470 ha. Condițiile naturale și economice diferă mult de la o zonă la alta. De la cîmpie la zonele de deal și submontane există o mare varietate a tipurilor de sol și a condițiilor de climă, în aceste condiții, potențialul economic al cooperativelor agricole poate fi pus integral în valoare numai prin stabilirea unei structuri a culturilor și a speciilor de animale care să corespundă cît mai bine specificului fiecărei zone.în trecut au fost întreprinse unele măsuri vizînd profilarea producției agricole. S-a conturat, de exemplu, bazinul legumicol al Aradului ; numărul cooperativelor agricole care cultivă floarea-soarelui și sfeclă de zahăr s-a redus în ultimii ani, aceste culturi concentrîndu-se în zonele cu condiții mai favorabile. Unele acțiuni au urmărit concentrarea producției zootehnice. Cu toate a- cestea, multe cooperative agricole obțineau rezultate economice nesatisfăcătoare deoarece profilul producției lor nu corespundea pe deplin condițiilor naturale, economice și sociale de care dispun. Iată de ce organele agricole locale au întocmit un studiu privind profilările producției în cooperativele agricole. Este un lucru util și de aceea vom prezenta citeva din prevederile lui.Elaborarea studiului a pornit de la analiza condițiilor natural-economice și a indicatorilor realizați la principalele culturi și specii de animale în perioada 1965—1969. In prima etapă s-a făcut o grupare a cooperativelor agricole după producțiile medii obținute la principalele culturi și în zootehnie. Totodată, comisiile de profilare din cooperativele agricole au întocmit schițe de profilare în perspectivă a unităților. Pentru a se asigura aplicarea unei metodologii unitare s-au întocmit din timp indicatorii orientativi privind sarcinile de producție ale cooperativelor agricole în funcție de prevederile actualului plan cincinal. Acești indicatori, elaborați de comisia județeană de profilare, au avut un caracter orientativ. Schițele de profilare a cooperativelor agricole au fost întocmite de specialiștii din aceste unități și apoi s-au centralizat și analizat la nivelul județului. In felul acesta, cooperativele agricole au fost grupate în 5 zone de producție omogene.Criteriul principal ales pentru delimitarea zonelor l-a constituit structura producției marfă la suta de hectare de teren, ponderea culturilor de bază determinîndu-se în funcție de gradul de favorabilitate a condițiilor naturale, economice și sociale. Zona întră, care este favorabilă culturii cerealelor, legumelor și a plantelor

1970 cu privire la îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii, biroul comitetului județean de partid a stabilit că există posibilități de soluționare a lor prin organizarea unei largi cooperări între unitățile industriale și cooperativele a- gricole. în acest scop, un colectiv format din specialiști din cadrul unităților indus-

cooperativa va participa cu mijloace de transport, clădiri, teren și, bineînțeles, forța de muncă. Tot întreprinderea de industrie locală din Adjud, împreună cu cooperativa agricolă Pufești, va organiza exploatarea și valorificarea agregatelor de balastieră din depozitele ce se găsesc pe teritoriul cooperativei. Avantajele vor fi reci-

lamă, unui însemnat număr de cooperatori.Unitățile agricole din zona de munte a județului dispun de mari suprafețe de pășuni și finețe, bază naturală pentru creșterea unor efective mari de ovine. Cooperativele nu dispun de fondurile necesare pentru sporirea e- fectivelor într-un ritm corespunzător. S-a stabilit ca a-

InițiativeVRANCEA

de larg interes
pentru dezvoltarea 

secțiilor anexe
triale și cooperativele agricole, pe baza unei analize amănunțite, au stabilit posibilitățile și formele de cooperare.Cooperativa agricolă din Păunești, de exemplu, în cooperare cu întreprinderea de industrie locală din Adjud, organizează o cărămidă- rie și o secție de prefabricate, unde se vor produce îndeosebi elemente pentru garduri, borduri pentru trotuare, tuburi pentru fîntîni și canalizare. întreprinderea de industrie locală va . asigura dotarea tehnică, îndrumarea de specialitate, iar

proce, iar pentru județ se vor crea astfel noi baze de materiale de construcție atit de necesare în etapa actuală.în luncile Șiretului și Putnei există unele terenuri inundabile care aparțin inspectoratului silvic. S-a stabilit ca acestea să fie plantate cu răchită. Inspectoratul silvic va asigura materialul săditor, iar cooperativele agricole Suraia și Vultu- ru vor executa lucrarea. urmînd ca tot împreună să organizeze secții de împletituri din răchită. In acest fel se va asigura de lucru, mai ales >n perioada de

cest impediment să fie rezolvat împreună cu cooperația de consum. Uniunea județeană a cooperației de consum va asigura fondurile necesare procurării oilor, iar cooperativele din Paltin, Tul- nici, Valea Sării, Năruja vor pune la dispoziție adăposturile, furajele și forța de muncă pentru întreținere.Dar acțiunea de cooperare nu se încheie aici. Extinderea creșterii oilor este doar calea de asigurare a linii — materie primă pentru organizarea unor activități care să pună în valoare talentul și măiestria in țesutul covoa

tehnice, precum și creșterii intensive a animalelor, cuprinde cooperativele agricole din cimpia Aradului. Zona a doua, specifică Dentru culturile cerealiere, plante tehnice și creșterea intensivă a animalelor cuprinde o parte din cimpia Aradului și zona colinară pină la Zăbrani, adică partea stingă a Mureșului. Zona a treia, care întrunește condiții favorabile pentru culturile de griu, porumb, sfeclă de zahăr (in partea de vest) și floarea-soarelui (in partea de ’ est), precum și pentru creșterea taurinelor și ovinelor cu lină fină, cuprinde unitățile din cimpia Crișurilor. Zona a patra — podgoria Aradului — are terenuri favorabile culturii viței de vie și pomilor fructiferi. De asemenea, aici sint condiții favorabile pentru griu, floarea-soarelui și creșterea taurinelor. Zona a cincea, situată in zona colinară din sudul și nordul masivului Zărand, are suprafețe mari cu pajiști naturale și pomi fructiferi.Delimitarea celor cinci zone de producție permite adîncirea analizei asupra gradului de favorabilitate a condițiilor naturale și economice'pentru diferite culturi și specii de animale. Din datele centralizate pe ansamblul județului a rezultat că griul, porumbul, floarea-soarelui și sfecla de zahăr au condiții foarte favorabile pe 50 la sută din suprafața arabilă. Pe zone, situația este însă mult diferențiată. Cunoscînd gradul de favorabilitate a terenurilor arabile, au ieșit in evidență greșelile din actuala structură a culturilor, putîndu-se stabili măsuri pentru așezarea lor mai corespunzătoare.Acum are loc definitivarea planurilor de producție pe acest an în cooperativele agricole. Prin măsurile luate se urmărește concentrarea culturilor și speciilor de animale în zonele cu cele mai bune condiții de producție. Indicatorii de plan — fiind stabiliți pe baza prevederilor lucrării de profilare — sint repartizați mult mai rațional, în funcție de condițiile pedoclimatice și economice ale cooperativelor agricole. Dovadă că indicatorii de plan sint însușiți de majoritatea cooperativelor agricole fără modificări. Cele 8 cooperative agricole care formează consiliul inter- cooperatist de la Vinga, de exemplu, și-au însușit în totalitate indicatorii de plan repartizați. Totodată, consiliile intercooperatiste au posibilitatea să facă o așezare mult mai bună a indicatorilor de plan pe fiecare unitate în parte.Prezintă avantaje evidente faptul că atît indicatorii pe acest an, cît și cei care trebuie să fie atinși la sfîr- șitul actualului plan cincinal de fiecare cooperativă agricolă sint stabiliți pe baza lucrării de profilare a producției pe ansamblul județului. In felul acesta, cooperativele agricole au posibilitatea să-și organizeze producția în perspectiva următorilor ani.
Teodor ION

La I.A.S Focșani, ferma nr. 1, sute de miei au fost obținuți înainte de 
căderea primei zăpezi. Lucrătorii fermei le-au pregătit toate condițiile de 

dezvoltare normală, indiferent de capriciile anotimpului

(Urmare din pag. I) zute și la alte sortimente, cind se știe că in următorii cinci ani producția globală a industriei alimentare va spori cu 62 la sută — sarcina care se pune în fața noastră cu toată acuitatea este : asupra căror probleme să ne concentrăm forțele și mijloacele, ce trebuie făcut pentru lichidarea actualei stări de lucruri nefavorabile, pentru satisfacerea în cit mai bune condiții a cerințelor consumatorilor ?O problemă pe care trebuie s-o soluționăm în prima urgență constă in asigurarea unei valorificări superioare a materiilor prime agricole. De altfel, potrivit unei aprecieri modeste, pe această cale se va realiza cel puțin 25 la sută din sporul valoric de producție. Posibilitățile in acest domeniu sint, practic, nelimitate. Oricare din subramurile industriei alimentare dispune de rezerve importante, care, valorificate deplin, vor permite să se atingă o creștere substanțială a gradului de industrializare a materiilor prime. Cîteva exemple sint edificatoare. In industria cărnii este de menționat intensificarea producției de preparate și conserve. în industria laptelui — dezvoltarea producției de brinzeturi fermentate din lapte de vacă, a înghețatei, a laptelui praf ele.. în industria peștelui — dezvoltarea producției de conserve, semi- conserve și sem'ipreparate de pește.Un domeniu în care priceperea fiecărui lucrător din industria alimentară va fi din plin solicitată îl reprezintă calitatea producției. Recunoaștem deschis că pînă în prezent realizările în această direcție nu s-au situat la nivelul eforturilor depuse de stat pentru înzestrarea industriei alimentare cu o bază tehnică modernă. Lipsa stabilității calitative a produselor fabricate, chiar degradarea calității unor produse la scurt timp după punerea în fabricația curentă, frecventele derogări de la standarde și norme, folosirea unor materii pri
me nu întotdeauna de cea mai bună 

relor a sute de femei din a- ceastă zonă. In cadrul comunelor Vidra, Tulnici, Nereju, Paltin, și cooperația meșteșugărească va coopera la organizarea unor secții de covoare, cusături, sculpturi în lemn și altele. Cooperația meșteșugărească va asigura materia primă, va participa la dotarea secțiilor cu utilaje și unelte, va organiza desfacerea produselor. In prima etapă vor fi cuprinși în asemenea activități peste 1500 de membri ai cooperativelor agricole.Posibilitățile de cooperare sint multiple. Combinatul de industrie alimentară va organiza, împreună cu cîteva cooperative agricole, la Adjud, o îngrășătorie pentru tineret taurin, care, în prima etapă, va avea o capacitate de 600 locuri, iar la Panciu o maternitate pentru 200 scroafe. Purceii ce se vor obține vot fi vînduți membrilor cooperatori, care-i vor îngrășa și vinde statului pe bază de contract. Combinatul va participa la amenajarea spațiilor necesare, dotarea a- cestora cu utilaje și va asigura anumite cantități de furaje. în prezent se află în fază finală stabilirea tehnologiei de transformare a tescovinei în făină furajeră. In cadrul combinatului, prin H prelucrarea strugurilor, a- R nual rezultă peste 20 000 tone tescovină, care în cea mai mare parte rămînea neutilizată.Analiza efectuată, studiul atent al realităților din județ au evidențiat și alte posibilități și forme de cooperare. Acesta este abia începutul. Dar de pe acum s-a făcut proba că atunci cind se creează condiții pentru manifestarea deplină a inițiati- H vei, cind oamenii sint sti- H mulați să gîndească, să par- B ticipe efectiv la rezolvarea B unor probleme, rezultatele I sint bune
Ion N1STOR 
corespondentul „Scînteii"

calitate au provocat uneori nemulțumirea justificată a consumatorilor. Cu toții, de la cadrele din minister. de la conducerile întreprinderilor și combinatelor și pină la fiecare muncitor și tehnician din unitățile industriei alimentare, socotim că o datorie de cea mai mare răspundere este aceea de a pune capăt unor asemenea stări de lucruri. care adesea au umbrit eforturile și succesele noastre.Pentru aceasta consider că este 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ 
necesară, înainte de toate, o schimbare radicală a mentalității unor conducători de întreprinderi. Practica de a se „alerga" după beneficii mari pe seama diminuării nivelului calității produselor și a restringerii gamei de sortimente se manifestă încă la unii conducători de combinate și fabrici. Trebuie să fie clar fiecăruia că asemenea modalități de conducere și orientare a activității de producție nu are nimic comun cu eficiența reală. Dimpotrivă, numai calitatea înaltă și diversificarea largă a producției asigură obținerea unor rezultate economice și financiare superioare. Pentru realizarea unor produse de bună calitate, Ministerul Industriei Alimentare își propune să acționeze in două direcții : pe de o parte, pentru combaterea hotărită a practicilor nepermise in industrializarea materiilor prime și introducerea în producție a celei mai severe discipline tehnologice și, pe de altă parte, pentru investigarea procedeelor tehnologice și metodelor moderne,

sint
Procesul de dezvoltare și modernizare rapidă pe care-1 cunoaște industria noastră socialistă impune în mod acut ca, paralel cu achiziționarea de instalații și utilaje de la unitățile specializate din țară sau din import, să se meargă mai ho- tărît pe calea extinderii acțiunii de autoutilare, adică a realizării de cît mai multe mașini și utilaje în atelierele proprii ale intreprinderilor. Amplificarea acestei acțiuni este dictată de multiplele avantaje economice pe care ea le oferă : renunțarea la aducerea unor echipamente și utilaje din import — economisin- du-se pe această cale importante fonduri valutare — reducerea duratei de execuție și montaj și, în consecință, eliminarea operativă a unor locuri înguste, obținerea unor sporuri de producție și productivitate ; în fine, echipamentele realizate în atelierele proprii au de obicei un preț mai scăzut.întreprinderile industriale din județul Brașov au acumulat o experiență valoroasă în proiectarea și execuția cu forțe proprii a unor mașini și utilaje necesare pentru acoperirea unor nevoi stringente ale producției. Cu prilejul recentei vizite de lucru făcute în întreprinderi din municipiul și județul Brașov, tovarășul Nicolae Ceaușescu, apreciind rezultatele obținute și preocupările conducerilor din unele uzine și fabrici in domeniul autodotării, a recomandat ca această acțiune de mare interes economic să fie intensificată și generalizată.O asemenea modalitate suplimentară dc utilare tehnică a căpătat o largă extindere la uzina de tractoare, în ultimii 16 ani aici s-au proiectat și executat nu mai puțin de 50 mașini- agregat și instalații a căror valoare se ridică la 320 milioane lei. Cu cîteva excepții, mașinile și agregatele produse au înlocuit importurile, economiile de fonduri valutare fiind de 174 milioane Iei. Acțiunea de autoutilare a cunoscut și in 1970 o maximă intensitate. In numai nouă luni, aici s-au executat circa 200 noi poziții, din care 10 mașini-agregat. valoarea lucrărilor de autoutilare ridieîndu-se in această perioadă la 27 milioane lei.— Pentru a mări gradul de integrare in fabricație a tractoarelor de 45 CP — ne-a spus ing. Vasile Se- eliel, directorul general al uzinei — aveam nevoie de un număr sporit de mașini și agregate, pe care nu le puteam obține în tară și, ca atare, trebuiau importate. Comitetul de direcție a inițiat proiectarea și executarea în uzină a 20 agregate speciale pentru prelucrări complexe care, aduse din import, ar fi costat cel puțin 26 milioane lei. Noi le-am produs cu aproximativ 7 milioane lei.La Uzina de autocamioane, numai în ultimii doi ani s-au proiectat și executat mașini-agregat, mașini- unelte și alte utilaje în valoare de a- proximativ 32 milioane lei. Importante realizări pe linia autoutilării s-au obținut și la Uzina nr. 2. O mențiune aparte merită colectivul Fabricii de radiatoare și cabluri din Brașov, care a construit, în atelierele proprii, 4 mașini de cablat prevăzute inițial să fie aduse din import. Uzina „Metrom" a realizat și ea, numai anul trecut, 19 mașini și utilaje în valoare de 4.7 milioane lei.

prin care să se obțină indici calitativi la nivelul celor mai bune realizări pe plan mondial.în acest sens am elaborat un program amplu de .măsuri care, aplicate, vor permite fabricarea unor produse cu principii nutritive apropiate de cele ale materiilor prime din care provin, vor contribui la menținerea stabilității calitative a produselor. Dintre aceste măsuri aș menționa, spre exemplificare, asigurarea unei temperaturi optime in sălile de tran

șare a cărnii, introducerea de tunele de afumare rece la fabricile de preparate de carne, instalarea u- nor mijloace de răcire a laptelui pe grupe de centre de colectare și dotarea acestora cu a- parate de măsură și. control, extinderea ambalării la cald a pastei de roșii, fabricarea gemurilor cu adaos de pectină, recuperarea aromelor la sucurile de fructe etc. De o importanță hotărîtoare va fi însă perfecționarea activității și întărirea răspunderii controlului tehnic de calitate interfazic și final.Realizarea unei producții superioare — cantitativ și calitativ — în industria alimentară fiind condiționată de utilizarea unor materii prime corespunzătoare, se impune, totodată, statornicirea unor asemenea relații cu furnizorii din agricultură, adică mînuirea în așa fel a pîrghiilor economice de care dispunem, incit producătorii agricoli să fie direct interesați în a livra unităților de industrie alimentară numai materii prima da

evidente
Desigur, cu toate rezultatele obținute, nu înseamnă că în domeniul autoutilării s-a făcut totul. Investigația întreprinsă a relidfat că posibilitățile de care dispun întreprinderile județului în această privință sint departe de a se fi epuizat. Este, printre altele, și cazul uzinelor ..Rulmentul" și „Hidromecanica" din Brașov, al uzinei „6 Martie" din Zărnești și al altora, care dispun de un potențial tehnic și uman valoros. Chiar în cazul uzinei de autocamioane. realizările de pînă acum sint încă modeste. In afară de aceasta, este greșită părerea potrivit căreia autoutilarea ar fi specifică doar unităților constructoare de mașini. Se află în județ întreprinderi — combinatele chimice din Făgăraș și Vie-
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toria, uzina „Colorom" din Codlea și altele — care dispun nu numai de cadre capabile, dar și de puternice ateliere mecanice, în stare să participe mai intens la dezvoltarea și modernizarea propriei baze tehnice ; în aceste unități se acționează însă cu timiditate în acest domeniu.Extinderea autodotării — ca modalitate suplimentară și eficientă de utilare tehnică a întreprinderilor — se pune azi cu o deosebită acuitate, avind în vedere sarcinile importante ale planului pe 1971 și pe 'întregul cincir.ăl în care am intrat. Numărul și valcarea mașinilor și utilajelor care vor trebui asigurate pe această cale, în întreprinderile brașovene, pînă în 1975, vor fi aproape duble. Exemplul uzinei de tractoare este, și în acest caz, deosebit de elocvent : din suma de 800 milioane lei, la cît se va ridica valoarea lucrărilor de dezvoltare în actualul cincinal, circa 218 milioane lei o reprezintă agregatele și utilajele ce vor fi asigurate cu forțe proprii. Numai pe această cale se vor realiza economii de valută de 115 milioane lei. Dar aceste posibilități vor putea fi fructificate numai prin perfecționarea activității de proiectare și execuție a utilajelor. Problema cea mai stringentă sub aspectul creșterii eficienței economice a autoutilării, care reclamă luarea unor măsuri hotărîte, o constituie trecerea în modul cel mai hotărît la tipizarea unor elemente care intră în componenta mașinilor și agregatelor.— Despre necesitatea tipizării unor elemente constructive de uz general, ca pompe de răcire, capete de forță, aparate pentru acționarea electrică, electronică, hidraulică si pneumatică, se vorbește de multă vreme — ne-a spus ing. Pavel Aron, secretar al Comitetului municipal
bună calitate și într-o ritmicitate a- decvată nevoilor industriei.Evident, realizarea sarcinilor mari care ne stau în față cere din partea noastră să acționăm cu fermitate pentru folosirea din plin a capacităților de producție existente. Concomitent, în cadrul politicii generale de dezvoltare a economiei naționale, industria alimentară va beneficia de importante fonduri de investiții. Potrivit proiectului planului cincinal pentru perioada 1971—1975, a

cestei ramuri i s-au alocat fonduri de investiții de circa 13,5 miliarde lei, tot atît cît în 19 ani anteriori. în acest cincinal urmează să fie puse in funcțiune 200 unități și secții noi de producție. Mai mult decît pină a- cum însă, în orientarea investițiilor urmărim lichidarea unor disproporții și rămîneri în urmă în diverse sectoare și eliminarea treptată a caracterului deficitar al unor produse. Se are în vedere, îndeosebi, înlăturarea unor discrepanțe în dotarea subramurilor cărnii, frigului, conservelor, laptelui și peștelui. Ca urmare, în industria cărnii se vor construi 11 noi abatoare, 3 fabrici de preparate și conserve din carne ; în industria frigului se vor construi 3 frigorifere de mare capacitate. Pentru dezvoltarea pescuitului oceanic s-a prevăzut a- chiziționarea a 20 de nave de pescuit și a 4 nave colectoare frigorifice. In industria laptelui se vor dezvolta noi capacități pentru producția de brinzeturi, lapte praf, unt etc. De a- «emenea, vor crește capacitățile de

Brașov al P.C.R. Pașii făcuți In a- ceastâ direcție de unele întreprinderi sînt timizi. Deși Centrala industrială de autovehicule și tractoare din Brașov și-a propus la începutul activității ei unele măsuri pe lima centralizării și specializării în proiectarea unor elemente tipizate, această acțiune nu a fost încă demarată. Or, acest lucru se impune cu atît mai mult, cu cît sînt multe subansamble care îndeplinesc funcții similare, pretîndu-se foarte bine ia adoptarea unor proiecte unitare, ceea ce ar contribui la economisirea capacității de proiectare și de execuție a utilajelor pentru auto- dotare, la ieftinirea acestora.De altfel, această problemă a preocupat atît de puțin organele competente ale centralei, cît și ale Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, îneît la ora actuală nu se cunosc elementele tipizate într-o uzină sau alta. Devine, de aceea, tot mai acută necesitatea unui sistem centralizat și periodic de catalogare, ca și a unei informări largi asupra rezultatelor obținute în diferite unități, ceea ce ar favoriza un circuit rapid al experienței în acest domeniu. Trebuie spus că ritmul construirii unor agregate și instalații prin autoutilare este încet azi și datorită colaborării extrem de anevoioase dintre diferitele fabrici și uzine și, mai cu seamă, în ce privește operațiile de turnare, forjare și tratamente termice. Toți cei cu care am stat de vorbă ne-au relevat că ar putea realiza anumite utilaje Intr-un timp scurt dacă ar fi sprijinite mai substanțial de întreprinderile constructoare de mașini.Nu de mult, Comitetul municipal de partid Brașov a analizat — cu sprijinul unor cadre.de specialiști — diferitele aspecte legate de activitatea de autoutilare, de creștere a eficienței economice a acesteia. Cu acest prilej, s-au făcut multe propuneri valoroase menite să dea un puternic impuls acestei acțiuni. Bunăoară, s-a propus să se creeze în clădirile care au adăpostit pînă de curînd garajele și atelierele întreprinderii de transporturi orășenești o unitate care să asigure elementele tipizate de uz general. Dotarea tehnică a viitoarei fabrici ar putea fi asigurată în bună parte prin redistribuirea unor mașini și utilaje din întreprinderile municipiului și județului. Alte propuneri vizează îmbunătățirea actualelor forme de organizare a proiectării și execuției echipamentelor, a sistemului de lansare în fabricație a acestora, de aprovizionare cu materiale și piese, ca și a metodologiei de acordare a creditelor de mică mecanizare.Recomandările făcute de secretarul general al partidului cu prilejul vizitei de lucru în întreprinderi din municipiul și județul Brașov, propunerile și sugestiile desprinse din analiza comitetului municipal de partid trebuie să se materializeze în extinderea largă a acțiunii de auto- dotare, aceasta devenind o mișcare generală a tuturor colectivelor din fabrici și uzine. Intensificarea acestei acțiuni este dictată de interese majore ale dezvoltării economiei naționale și trebuie socotită ca una din sarcinile actuale de mare importanță puse de conducerea partidului și statului nostru în fața cadrelor din economie.
M. NICOLAE

producție în industria conservelor de legume și fructe. Știut fiind că congelarea legumelor și fructelor este cea mai eficientă formă de conservare din punct de vedere economic, păstrînd și gustul și aroma materiilor prime, producția de legume și fructe conservate prin frig va spori în 1975 de zece ori față de 1970.La repartizarea investițiilor pe județe s-a ținut seama de resursele de materii prime existente pe teritoriu, precum și de nevoile de consum ale diferitelor localități din țară. U- nele din unitățile nou construite vor fi de interes general, deservind zone mai largi ale țării, iar altele vor fi de interes strict local, dimensionate după nevoile localității in care sint amplasate. In dotarea noilor unități, cit și la dezvoltarea celor existente, vom urmări introducerea unor instalații moderne, la nivelul tehnicii actuale, cu grad avansat de mecanizare și automatizare. Merită remarcat și faptul că echiparea industriei alimentare în acest cincinal se va baza in măsură covîrșitoare pe utilaje și instalații tehnologice din producția internă, domeniu în care cred că industria noastră constructoare de mașini va răspunde mai prompt ca pînă acum solicitărilor noastre.Un lucru este cert : colectivele din industria alimentară — ramură care are o importanță deosebită în ridicarea nivelului de trai al poporului — în noul cincinal, începînd chiar din acest an. au de îndeplinit un program cuprinzător cu sarcini mari nu numai de ordin cantitativ, ci mai ales sub aspectul calității produselor și al diversificării substanțiale a sortimentelor. Azi, consumatorul, beneficiarul final al produselor noastre, este tot mai exigent Or, rolul industriei alimentare tocmai acesta este : să-i satisfacă tot mai bine preferințele în continuă evoluție, cerințele mereu crescînde. Este un postulat, în egală măsură economic și social, căruia colectivele din industria alimentară se vor strădui să-i răspundă prin fapte, printr-o muncă plină de răspundere șl inițiativă.
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SUBSTANȚA VIE,
IDEEA ARTISTICĂ
Șl INFORMA ȚI A

IN FILMUL DOCUMENTAR
Unul din marii documentariști ai lumii, Robert Flaherty, mărturisea, după o viață glorioasă, că partea cea mai pasionantă a existenței cineastului e descoperirea, explorarea fapte

lor. Și poate că din acest unghi, al investigării talentate a realităților, ar trebui să apreciem ceea ce reprezintă cota cea mai înaltă a filmului nostru documentar în anul 1970 ; după ce au vizionat patruzeci și șase de producții, criticii, constituiți în juriu de către studioul „Sahia", au stabilit că această cotă e marcată de pelicula lui Jean Petrovici : „Acoperișul". Tulburător aici e în primul rînd faptul : după calamitățile din primăvară, un grup de muncitori de la o uzină bucureș- teană hotărăște să-și petreacă vacanța construind, gratuit, o casă unui sinistrat din județul Galați. Cineastul pleacă la fața locului, trăiește edificarea acestei case, asistă la inaugurarea ei și realizează o imagine sintetică, de mare fior emoțional : solidaritatea umană ca realitate generală, nu particulară, normală, nu de excepție, în condițiile noastreDupă reportajele dramatice, scrise impetuos pe celuloid în viitoarea înfruntării cu apele revărsate („Ore tragice", „Barajul voinței" — și ele distinse de critici sau de juriul spectatorilor, care a funcționat prima oară în acest an), „Acoperișul" condensa într-o metaforă epică elanurile reconstrucției și înțelesurile umanității ce a biruit consecințele calamității.Evident, documentarul nu are nici atributele, nici îndatoririle filmului artistic ; anumite specii ale genului nu solicită decît enumerarea evenimentelor sau descrierea pură a unor circumstanțe. Dar el e totuși un gen al artei cinematografice și nu-i e indiferentă frumusețea sau ironia, ori încărcătura lirică, valoarea portretului, caratul ideii implicate, subtilitatea asociațiilor. Iată, spre exemplificare, trei filme închinate aceluiași moment cultural. Festivalul muzical internațional „George Enescu" : „Vir
tuoșii" (scenariul și regia Mirel Ilie- șu), un examen delicat al fizionomiei inopinate a soliștilor în clipa unică a creației interpretative ; „Emoții" (același regizor) — o producție gratuită și adeseori de un gust îndoielnic, ce și-a propus să-i surprindă pe tinerii candidați în culise, înainte de intrarea în concurs ; „Mari interpret' 
ai lumii la București" (regia Paul Orza) — o relatare oarecare, grăbită și cam seacă, a acestor impunătoare prezențe.Chiar și în filmul științific, a. cărui menire e definită strict de obiectul sau fenomenul supus cercetării, se pot face distincții sub raportul artei cine-
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dăunătoare,cipii etice care pot fi tocmai pentru că li se ignorează influența educativă pe care o pot produce asupra tineretului. (îmi amintesc intîmplător de un exemplu relativ recent : filmul documentar „Student la Iași" a pus mai puțin accent pe viața reală, specifică, de studiu 
a studentului, preferind în schimb asemenea scene ca îmbrățișări pe stradă și pe băncile din grădina Co- pou, petreceri la Bolta rece etc. Vizionate de tineri și mai ales de elevi, ele nu pot reprezenta un element constitutiv al idealului de. student). Nu de puține ori, cinematografele• oferă filme cu un preponderent caracter lubric și de agrement, pledînd pentru o atitudine epicureană sau de moleșeală în fața obligațiilor vieții. După părerea mea, deseori, nici muzica ușoară difuzată nu are un caracter selectiv, .iar pentru muzica clasică nu-s suficiente prezentările introductive timide și aride pentru a contribui la formarea gustului artistic al tineretului. în unele muzee lipsește ghidul competent, care să a- sigure o cunoaștere exactă și profundă.Iar dacă ne. referim la diferitele aspecte ale vieții social-culturale care pot influența educația tineretului, să nu uităm că strada însăși este adeseori un factor foarte influent în procesul de pregătire pentru viață. Ea își exercită influența educativă, pozitivă sau dimpotrivă, prin în- tilnirile și prieteniile pe care le poate ocaziona, prin ținuta, vorbele și spectacolele pe care le oferă, prin vitrine, afișe, firme și reclame, prin fotografii și tablouri expuse etc., chiar și prin lucrătorii magazinelor și restaurantelor. Să nu-i privim pasiv pe acei copii și tineri care, lăsîndu-se ademeniți de viața și mișcarea străzii, se abat de la obligațiile lor școlare, familiale sau profesionale ! Să ne ocupăm mai atent de ei, să-i ajutăm să înțeleagă și să culeagă de pe stradă numai acele elemente de reală valoare pentru experiența vieții și mai puțin sugestiile ei dăunătoare ! în această ordine de idei, ar fi de dorit ca forurile de conducere ale orașelor să nu considere strada numai un simplu loc de circulație, ci, dimpotrivă, o „școală", un izvor de influențe, luînd toate acele măsuri sociale de ordine pentru ridicarea și civilizarea pulsului străzii.Dintre toate cele expuse pînă aici 
am încercat să argumentez ideea că avem datoria de a ne preocupa nu numai de școală, ca instituție specială instructiv-educativă, ci și de cealaltă școală, „școala vieții", care, a- tunci cînd funcționează defectuos, poate împiedica, sau distruge chiar, opera educativă a celei dinții. Pentru aceasta, părinții, profesorii și cei care lucrează în diferitele instituții social-culturale au datoria să fie profund conștienți de răspunderea lor față de educația generației tinere, de pilda de conduită a vieții pe 
care o oferă copiilor și tinerilor.

matograflce — distincții care, de altfel, s-au și efectuat, criticii conside- rînd filmul „Picătura de ulei" (regia Zoltan Terner) ca o inventivă și interesantă expunere de popularizare a importanței lubrifianților, dar nea- preciind „Metamorfoza sticlei", amalgamat, cu un țel neclar, un expozeu searbăd în fotografii banale.Cele mai multe filme documentare sînt realmente tensionate de vibrația actualității, informează realități inedite pentru mentează remarcabil dezvăluindu-Ie sensul raportările, înscriind faptele, chipurile, ideile în contextul problematic larg al prezentului. Deși nu avem aici decît puține înfăptuiri de zbor larg și îndrăzneală a viziunii sociale în conspectarea actualității, documentarul continuă să fie un gen cinematografic prin excelență al prezentului, și acesta e desigur, herbul său. Fil- mîndu-se, comemorativ, un fragment din retrospectiva new-yorkeză „Brân- cuși", se reia, cu spirit, o dezbatere mereu proaspătă despre arta modernă („Procesul păsării", scenariul și regia P. Constantinescu). Prospectîn- du-se un străvechi fenomen natural, de o stranie frumusețe, vulcanii noroioși dintr-un ținut de la curbura Carpaților, se face o cursivă relație cu energica valorificare a potențialului economic al zonei (regia Doru Cheșu). Diafana filmare a pregătirii tinerilor pentru aviație, cu spectaculoase salturi de parașutiști și admirabile volute în azurul saturat de aur solar („Spre soare zburăm", regizor Octav Ioniță, operator Romeo Chi- riac), sau panorama veselei tabere rustice a pionierilor dobrogeni („Tri
mestrul IV“, regizor Octav Ioniță), ori ancheta socială („Mi-a spus o ve
cină, scenariul și regia Florica Holbau) reliefează bucurii, idealuri împlinite sau stări de spirit prezente, ce pretind o atenție sporită pentru destinul noilor generații. Evocări merituoase (deși uneori cam împovărate de date vizuale ori verbale) ; „Triptic 
bizantin". „Ziduri străbune", „Arhi
tectura feudală românească" sau reconstituiri — cum e impresionantul documentar consacrat amintirii martirilor din satul maramureșan Moisei („Eroii nu mor niciodată" — scenariul și regia Virgil Calotescu) sensibilizează, în fond, tot particule ale gindirii și acțiunii noastre prezente.De aceea, producțiile care lasă chiar și impresia de atemporalitate și extragere din contingent, practicînd calpfilii, dau o senzație, nedorită dar acut prezentă, de pierdere de vreme și, aș zice, de acinematografie. Unul din cele mai neizbutite filme ale anului 1970 mi s-a părut „Marmura" (Titus Mezaroș), lucrat în uluitorul decor scarificat de la Rușchița, unde personajul venit în vizită se amuză insipid de faptul că lucrători ai locului nu sînt extaziați de poza cu o statuie a Iui Michelangelo. Tot astfel, deși vădind un sentiment patetic al naturii, „Printre pelicani" rămîne o plimbare vidată de interes larg, un fel de acuarelă de amator, paradoxală pentru experimentatul profesionist care e regizorul Ion Bostan.O bună parte din filmele științifice par lipsite de destinație și nu finalizează eforturile cineaștilor, ameste- cind imagini plate cu comentarii șco- lărești-pedante. Uneori, sînt convertite în simple și aleatorii excursii- cercețări de intenție sociologică, interesante în principiu. „Student la 
Iași" (Ion Moscu) e o atare leneșă promenadă, care face să defileze o

asupra unor mulți și co- informațiile, și subliniind

bibliotecă, o circiumă, o nuntă, un pictor amator și un călugăr profesionist bătînd cercuri la butoaiele cu murături, regizorul însuși intervie- vînd un distins profesor pe povîrni- șul unui deal. în „Gimnastică și fan
tezie", regizorul Erwin Szekler transportă pe felurite coclauri o întreagă echipă de gimnastică, aceasta săltînd surîzătoare în mereu alte costume, pe văi și munți, în păduri și poieni, pe case, pe nori, caleidoscopul închein- du-se surprinzător cu piciorul fracturat al unei tinere accidentate. Atitudinile neselective, paginile de album care poate fi răsfoit și de la coadă la cap exprimă indirect un sentiment confuz de nefuncționalitate cinematografică și demit documentarul de la rosturile sale.Corolarul extrem al calofiliei fără idee este teatralizarea aspectelor reale, „regizarea" personajelor în „decoruri", confecția căznită pentru a face „frumos", care mistifică și deturnează — maladie incurabilă, se pare (cu dispariții pasagere, reveniri neașteptate) a filmului documentar. Un portret cinematografic făcut unui venerabil dascăl reșițean ni s-a părut aproape ireverențios față de acesta prin parodia involuntară de spectacol la care supune personajele filmate. E de presupus că scenaristul și regizorul Eugen Popiță nu va rămîne nepăsător aflînd că atît spectatorii cît și criticii au dat cea mai mică notă emfaticului și inoportunului său film.Să mai semnalăm — în contextul numeroaselor aprecieri pe care le îndreptățesc multe din documentarele prezentate — și păcatul capital al multora dintre neizbînzi — vorbăria. Repetăm astfel o observație mai veche. Sint în unele documentare comentarii absolut torențiale, un potop de cuvinte goale, o inundație de fraze care îneacă fotografia și dizolvă cele mai solide idei. Acest diluviu verbal poartă cu sine, nu o dată, fel de fel de uscături și buruieni, glume necăjite, comparații anemice, inexac- . tități, supărătoare caragialisme. Sînt reproduse „întocmai“.propozițiuni caricaturale rostite la întimplare în cine știe ce împrejurări de oameni luați pe nepregătite. Sînt elaborate fraze imposibile, cu lustru intelectual. Apoi mai fiecare comentariu se simte o- bligat să pornească „din negura veacurilor" — fie că e vorba de o mînăstire sau de eprubete, de înmulțirea protozoarelor sau de arsurile de gradul trei. De ce atîta înmuiere a fotografiei în apele logoreei, de ce atîta neîncredere în forța imaginii, tocmai la unii artiști incontestabili ai imaginilor, care creează — după fericita expresie a ilustrului documentarist și teoretician Paul Rotha — in „cel mai viril gen cinematografic" ? Soluția unor reușite durabile și stabile in această artă cu extraordinare resurse de expresivitate este oferită de înseși cele mai bune filme documentare : o privire atentă, lucidă asupra realităților, a vieții noastre, o prospectare ingenioasă a prefacerilor de ample semnificații care au loc în orașele și satele patriei, în conștiința oamenilor. Toate acestea vor face ca substanța filmului documentar să fie mai vie, 11 citatea și spectatorul. vor impune prin, autenti- puterea comunicării cu

Valentin SILVESTRU
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© Ursul și păpușa : PATRIA — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, CA
PITOL — 8,45; 10,45; 12,45; 15; 17,15. 
© Șoimii : CAPITOL — 19,15; 21.
© 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.
© Șarada : FESTIVAL — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, FAVORIT — 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30, MODERN — 
‘ ------ 20,30.

VICTO- 
16; 18,30;

, IU, IO,--, --------------
12,30; 15,30; 12, 22,22, N2 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
© Circ fără frontieră : 
RIA — 9; 11,15; 13,30; 
20,45.
O Z : GRIVIȚA — 9,30, 
18; 20,30, ARTA — 15,30;
© Pentru pace și colaborare in
ternațională — film dedicat parti
cipării președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, la sesiu
nea jubiliară O.N.U. și vizitei în 
S.U.A. ; Vizita de lucru a tova
rășului Nicolae Ceaușescu în ju
dețele Satu-Mare, Maramureș și 
Sălaj ; Prieteni de vatră veche — 
TIMPURI NOI — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
© B. D. intră în acțiune î FERO
VIAR — 9; 11,30; 14,30; 17,30: 20,30, 
MELODIA — 8,45; 11,15; 13.30; 16; 
18,30; 20,45.
© Mantaua : CENTRAL — 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
© Atenție, broasca țestoasă : LU
MINA — 9,30—15,30 în continuare.
• Capcana : LUMINA — 18,30; 
20,45.
© Program pentru copii : DOINA
— 9—16 în continuare.
• Mayerling : DOINA 
© 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.
O King Kong evadează : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20, COSMOS — 15,30; 19,
CLUBUL UZINELOR REPUBLI
CA.
© Dansatoarea din Singapore — 
14,15; 16,30; 18,45, Mlaștini — ape 
tulburi — 21 : CINEMATECA (sala 
Union).
© Poveștile piticului Bimbo : BU- 
ZESTI - 15,30; 18.
© De șapte ori șapte : BUZEȘTI
— 20,30.
© Răzbunarea Sfîntulul : DACIA
— 8,45—20,30 în continuare, POPU
LAR — 14; 16,15; 18,30; 20.45.
© 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.
© Amintiri bucureștene î DRU
MUL SĂRII — 16; 18.
© Lacul lebedelor : DRUMUL SĂ
RII — 20.

PROGRAMUL I

8.45

10,00

11,30

12,00
12,30

13.00

15,00

12; 15,30;
18; 20,30.

19.

Deschiderea emisiunii. Mati
neu duminical pentru copii și 
școlari. „Amintiri din copi
lărie" — 
studioului 
București.
Bostan.
Viața satului, $ Discuție cu 
mecanizatorii de la Brînceni- 
Teleorman pe marginea re
centei Hotărîri privind spo
rirea cointeresării materiale 
a mecanicilor agricoli a Pro.-, 
gram amplu de dezvoltare a 
agriculturii tu Cote urbanis
tice la. Bodești-Neamt e In
vestiție și inițiativă o Vară 
perpetuă — secvențe realiza
te în serele intercooperatlste 
din județul Prahova ® Oa
meni de seamă : Ion Iouescu 
de la Brad (reportaj mono
grafic) o Muzică populară 
românească.
Amfiteatru muzical, 
cvartetelor 
Prezintă
Participă 
monia".
De strajă patriei.
In reluare la cererea 
spectatorilor ; Leni 
dero.
închiderea emisiunii de dimi
neață.
Deschiderea emisiunii de 
după amiază. Emisiune în 
limba maghiară © însemnări 
săptămînale de Sandor Dali, 
redactor șef al ziarului „Me-

• Actualități

film producție a 
cinematografic 

Regia Elisabeta

Lumea 
lui Beethoven. 

Wilhelm Berger, 
cvartetul „Philar-

gyei TUkdr‘

tele- 
Escu-

o Sechestru de persoană : FE
RENTARI — 15,30; 17,45; 20.
o Omul din Sierra : GIULEȘTI
— 15,30; 18; 20,30,. VIITORUL — 
16; 18.
0 Procesul : VIITORUL — 20.
0 In arșița nopții : COTROCENI
— 15,30; 18; 20,30.
o Soarele alb al pustiului : PA
CEA — 15,45; 18; 20.

© Opera Română : Coppelia — 11, 
Tosqa — 19,30.
© Teatrul de Operetă : Soarele 
Londrei — 10,30, Sînge vlenez — 
19,30.
© Teatrul Național „I. 
giale" (sala Comedia) : 
Otiliei - 10,30; ............
altădată — 15,30,
20, (sala Studio) ; Moartea ultimu
lui golan — 10,30, Cui i-e frică 
de Virginia Woolf? — 15,30, Pă
rinții teribili — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) . Leonce și Lena — 10; 
Iubire pentru iubire — 15; Un 
tramvai numit dorință — 20; (sala 
d.in str. Alex. Sahia) : Acești ne
buni fățarnici — 10,30 și 20.
© Teatrul de Comedie : Cher 
Antoine — 10,30; Dispariția Iul
Galy Gay — 15; Croitorii cei mari 
din Valabia — 20.
© Teatrul Mic : Dansul sergentu
lui Musgrave — 20.
© Teatrul ,,C. I. No tiara" (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste
— 10; Cînd luna e albastră — 
15,30; Rebelul — 19,30, (sala Stu
dio) : Năzdrăvanul Occidentului — 
10,30; O lună la țară — 16; Sus pe 
acoperiș... în sac — 20.
© Teatrul Giulești : Tango la Nisa
— 10; Gîlcevile din Chioggia — 15 
și 19,30.
© Teatru] evreiesc de stat : Ac
tul de căsătorie — 11; Mazel-Tov !
— 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă" : Comoa
ra din insula piraților — 10 șl 16. 
© Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Fetele Didlnei —
19.30.
© Teatrul ,,Țăndărică" (sala din 
cal. Victoriei) : Guliver în țara 
păpușilor •— 11; Nocturn III —
21.30, (sala din str. Academiei) : 
Tigrișorul Petre — 11.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tă
nase" (sala Savoy) ; Micul infern
— 11 și 19,30, (sala Victoria) . Lo
godnicele aterizează la Paris — 
11; Sonatul Lunii — 19,30.
<5 Teatrul „A. Davila" — Pitești 
(Sala Palatului) : Acceleratul 402
— 16 și’ 20.
© Ansamblul „Rapsodia Româ
nă" ' Pe aripile rapsodiei — 19,30. 
© Circul „Globus" : Arena tine
reții — 10, 16 și 19,30.
© Studioul Casandra" al I.A.T.C.: 
Divertisment 70 — 16 și 20.

L. Cara- 
Enigma 

Heidelbergul de 
Regele Lear —

Bu-

16,30
18,00

filmate • Tribuna compozi
torului : improvizații pentru 
pian șl violoncel de Miklos 
Szalay. Interpretează Katalln 
Keller și Peter Freimann. 
Prezintă Ferenc Lâszlâ 
o București — ieri, azi, 
mîine. Un film realizat de 
Gabriel Barta « Cîntece 
populare interpretate de 
Magda Barabâs-Kâsler ® Fru
musețile patriei — trei repor
taje filmate de Iosif Ollerer 
e, Restaurarea palatului ba
roc din Oradea. Reportaj 
realizat de Iosif Demian și 
Zoltan Boros a Program 
pentru copil : Aventurile 
purcelușului „Stafidă" o Cîn
tece de pahar.
Studioul ,,N“ 
Cîntare patriei 
Carmen.
1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.
Telej.urn.alul de seară.

Patrium

19,20

19,30
20,00 Replici _deșpre... replici, Re-

portaj prilejuit de aniversa
rea a 100 de ani de teatru ro
mânesc la Timișoara și a 
mul sfert de veac de la în
ființarea Teatrului de Stat.

20,25 Film artistic : „Draga mea 
Clementine" — premieră pe 
țară.

22,00 Telejurnalul de noapte.
22,10 Sport.
22,30 Serată Strauss cu participa

rea Orchestrei Filarmonice șl 
Baletului de la „Volksoper" 
din Viena.

PROGRAMUL II

20,00
20,25

21,55
22,00
22,10

Lumea copiilor.
Seară de teatru TV : „Mi
chelangelo" de Al. Kirițescu. 
Adaptare pentru televiziune 
și regia — Sanda Mânu. 
Buletin de știri.
Carnet bucureștean.
Reluarea serialului de sîmbâ- 
tă seara : „Incoruptibilii".

Permanenta 
poeziei 
militanteAm citit cu interes confesiunile unor poeți de prestigiu, din toate generațiile, făcute în cadrul anchetei „Scînteii" despre poezia patriotică, militantă. Acestor confesiuni, spiritului lor doresc să-mi adaug, ca poet, propriile-mi gînduri.De ia Homer, și de dincolo' de el, trecînd, mai ales după, prin toți marii poeți ai lumii poezia, acest limbaj figurat și metaforic concentrat, a cuprins inimile oamenilor, exal- tîndu-le, întru o liniște, ori, săvîrșirea unor fapte mari, sublime, și atotcuprinzătoare. Natura poeziei este diversă, complexă, atît ca gen liric, epic, dramatic, în : epopee, baladă, odă etc., cît și ca timbru strict particular purtind cum se cuvine în efigie pe fiecare poet în parte. De la : „Ce-ți doresc 

eu tic, dulce Românie, / Țara 
mea de glorii, tara mea de 
dor“, a unui ire- petabil Emines- cu. și pînă la 
„Nu căuta drep
tatea domneas
că, frățioare. / 
Ia pe ciocoi ca 
hreanul și dă-1 
pe râzătoare", a unui alt pisc al liricii noastre. Arghezi, ne aflăm in miezul poeziei patriotice, al poeziei care proslăvește virtuțile unui popor întru libertatea și înflorirea lui. Desigur, clasicii ne-au lăsat o moștenire care nu va pieri niciodată. în poemul „Cîntarea României", Alecu Russo ne-a adunat în suflet ideea demnității naționale, sugerind victoria forțelor progresiste. Decebal, Alexandru Ioan Cuza. Nicolae Bălcescu, soldatul român în războiul de independență din 1877 și în toate bătăliile pentru apărarea ființei țării, marile evenimente 1859 — Unirea principatelor. 1907 — răscoala țăranilor. 23 August — eliberarea României de sub jugul fascist sînt tot atîtea prilejuri și datorii ale poeților de a le consemna pentru azi. pentru mîine, pentru totdeauna.După dobîndirea libertății în România, noi, cu mințile, inimile și brațele noastre. într-un entuziasm neegalat de nici un alt timp, am trecut la construirea unei societăți noi, a unei lumj noi, preluînd marile moșteniri de pe aici și de pretutindeni. Era absolut normal ca și armata poeților, urmînd exemplul strălucit al înaintașilor, să fie la post, la acel post de veghe și de avînt. Si astfel s-a ivit la orizont, sub ochii noștri, prin noi înșine, o nouă 
cîntare a României, a României 
socialiste. „Intrați. intrați pe porțile de aur, / că le-ați văzut cîndva numai în vise.../ Intrați, intrați pe porțile de aur / c-ați stat în lanțuri între perți închise", va îndemna poetul contemporan nouă.Fără doar și poate că, azi, 20 000 000 de inimi, — în cadrul unei societăți demne de numele de om. indiferent de naționalitate și de ani — bat, bat ritmic și adînc pentru o Românie modernă, pentru o lume nouă. Poeții noștri sînt în front. închinînd poeme fierbinți Partidului Comunist Român, acest făurar al marilor noastre victorii. Poeții, intrînd cu toate visurile lor prin „por

însemnări
de Ion BĂNUȚĂ

țile de aur", cîntă clipa vastă a libertății, momentele de extaz ale marilor recolte, ale supunerii Bistriței, Argeșului, Dunării, clipa fierbinte a punerii in funcțiune a unui, mereu, cel mai mare furnal, clipa dării în folosința oamenilor a încă o mie de noi palate într-o vară, în București, clipa de floare a inaugurării noului Teatru Național din Capitala României și în genere, clipa întîlnirii omului cu fericirea, cu creația împlinită a propriilor șale mîini și gînduri. în epoca noastră socialistă astfel de momente-evenimente se succed vertiginos și datoria noastră .a poeților, este să consemnăm cu artă, sinceritate, cunoaștere și identificare totală marile fapte, eroismul fără de precedent al oamenilor muncitîmi place să o spun că nici un poet autentic n-a rămas în afara, ori la marginea marelui nostru front care îna- ( intează sigur și viguros, jalo- nînd. durînd, statornicind liniile de forță ale noii noastre societăți. îată-1 pe marele Căli- nescu. intarsiat într-o declarație poetică de un patetism unic în : — „Eram bărbatul care"... poezie ce deschide al său volum de versuri „Lauda lucrurilor"... După ce poetul se destăinuie cu o artă și cu o sinceritate cuceritoare că mai înainte petrecea într-o . *singurătate rece. într-un fel de turn de fildeș, spune : „Des- 1 
căleeai. Le-am zis : în obște 
mă prenumăr, / lăsați-mă buș
teanul să-l țin și eu pe umăr, / 
să scot din moară sacii albit 
tot de făină"...Călinescu, aidoma lui Hesiod, în „Munci și zile", așează la loc de frunte marea, fierbintea. dramatica noastră preocupare de a realiza, cu un ceas mai devreme, in toate direcțiile succese noi, durabile ; el se simte părtaș la și 
intru toate. Astfel, el se preocupă de chiar cultivarea pă- mîntuiui : „Acum, descins din vis, / în obște cu țăranii pornesc la cîmp deschis / pe-a soarelui căldură / cu Flaccus și Virgil m-ocup de-agricul- tură", ca. apoi. în poemul „E- lectrificare" să proclame : „De scuturi la uzină un ivăr mare seara, / se face dimineață pe loc în toată țara"...Poezia militantă oglindește marile noastre înfăptuiri. <j|ntă partidul, conducătorul încercat în bătăliile decisive ale poporului român. Nicolae Labiș își acordează lira astfel : 
„Atîtea mii de oameni prin 
mii de părți trăind / Partidu
lui viața și visurile-nchină, / 
cum clinchete distincte din line 
strune prind / aceeași melodie 
fierbinte și deplină"...Poezia patriotică, de care nu se poate lipsi nici o epocă — este ridicată azi. temeinic și artistic, pe noi trepte.Niciodată nu s-au săvîrșit pe aici atîtea fapte eroice, în vastul cîmp al construcției lumii noi, ca în ultimul sfert de veac. Fie ca poemele noastre de ieri, de azi, de mîine să exprime fidel.1 la dimensiunile ei de gigant, epoca noastră de aur, să înfrunte granitul veacurilor.

„Bătrinii" noștriSînt mulți, foarte mulți. Bătrîni doar prin numărul anilor. „De viitor", desigur, prin cite mai au de făptuit într-o viață, pe care, le-o dorim a fi cît mai îndelungată. Dar mai ales prin țelurile pe care le precizează, le transmit, prin cite „îi învață" pe cei mai tineri.între aceștia vom menționa și pe toți marii noștri artiști, — societarii Teatrelor Naționale și a'i altor teatre de prestigiu — prezenți la toate premierele, înflăcărați partizani „pro" sau „contra". Si dintre ei vom desemna în primul rînd pe maestrul Sică Alexan- drescu, care ne-a invitat recent la ultima sa premieră.Maestrul și-a asumat în ultima vreme sarcina, aș spune mai degrabă menirea de a ni-i prezenta, și acum, în aceeași, cea mai adevărată lumină — a cului sacru al creației tistice — pe tinerii colegi de generație.Preocupat mereu să răș- pundă exigențelor cititorilor „de azi", cititori pe care îi cîștigă de la prima pagină de „Povestiri" — 
Marea și mica bătălie tea
trală, apărută recent.Fără a se teme ca, sub reflectoarele televiziunii, să dialogheze ușor didactic (dascăl de o viață !) cu un alt maestru, Costache An- toniu.Fără a se lăsa impresionat de capriciile modei, cu certitudinea de a fi distins, într-o formă cristalizată, și dincolo de for

fo- ar- săi

mă, valori perene ale artei, capabile să exprime autentic omul — așa cum l-a cunoscut de-a lungul vieții. („Nu mai poți vedea un spectacol de desă- vîrșire artistică și forța a- cestuia nici la Comedia Franceză !, exclama oaspete străin după scrisoare pierdută" !)Cu puțină vreme urmă, cu prilejul mierei de la Teatrul ,, Tănase", cu „Micul infern", Sică Alexandrescu ne-a înlesnit o duioasă în- tîlnire Mircea actorul lescu.Cred spectacolului nu a fost în primul rînd acesta, ci acela de a ne face cunoștință cu o venerabilă personalitate a teatrului nostru : Silvia Dumitrescu-Timică. Personajul pe care l-a interpretat Silvia Dumitrescu-Timică avea bizara manie de a nu-și ascunde vîrsta. Noi vom lăsa fără răspuns întrebarea : Dar cîți ani are oare marea actriță 1 Și cum e greu să-i numărăm rolurile de o viață, vom spune doar că am fost fericiți să le regăsim pe toate în acesta mai din urmă....Niciodată n-am simțit mai mult ca la sfîrșitul acelui spectacol, încununat de aplauze, nevoia de a oferi un bucjiet de flori,' mare, mult mai mare decît cel pe care îl ținea în mîini, marea actriță. Căci nu vom obosi nicicînd să aducem un omagiu meri-

un„Oîn pre- „C.
cu dramaturgul Ștefănescu și cu Marcel Anghe-însă că țelul

tat, semn al recunoștinței noastre și al generațiilor ce vor urma, celor animați de încredere în
rolul artei. în ideile umaniste pe care se cere să le slujească.

N. STANCU

Inițiative publicisticeStrădania organelor de presă județene de a-și diversifica preocupările, de a oferi cititorilor — în forme publicistice cit mai adecvate — un bogat material menit să reflecte multitudinea realizărilor obținute în cele mai diverse domenii de activitate se concretizează și în editarea cu periodicitate a unor suplimente cu un profil divers — politic, social, cultural. Remarcăm unui dintre suplimentele publicate la sfîrșitul anului trecut — cel al ziarului „Drapelul 
roșu" din Timișoara. Spunem aceasta pentru că cel de-al 7-lea număr al suplimentului intitulat 
„Generații" reușește să rețină atenția prin diversitatea problematicii a- bordate, prin prezența în paginile sale a contribuțiilor competente aduse de o seamă de oameni de cultură și știință timișoreni. Reținem, dintr-un sumar variat ca tematică și modalități publicistice, editorialul „Perspective certe ale progresului șl civilizației", semnat de Mihai Telescu, prim-secre- tar al Comitetului județean Timiș al P.C.R., articolele și reportajele-an-

chetă pe teme cum sînt „Cultura filozofică și omul contemporan", „Studentul și explozia informațională", „File din istoria luptelor maselor populare din Banat pentru independența țării" sau „Modernizarea învă- țămîntului, deziderat al contemporaneității", dezbaterea unor aspecte ale actualității literare și artistice („Originali și moderni, dar nu prin epigo- nism", „Național și universal în opera românească contemporană", „Codul esteticii în poezia populară" etc.) sau paginile consacrate publicării unor versuri și proze originale. Titlurile citate ni se par concludente pentru a dovedi că, orientîndu-se in primul rînd spre problemele cu ecou deosebit pe plan local, fără a le ignora însă pe cele de interes general, asigurind în continuare periodicitatea aparițiilor, inițiativele publicistice ale ziarelor județene — similare cu aceea a „Drapelului roșu" — se pot impune pregnant în viața spirituală a orașelor și a județelor.
Lacune

G. MOLDOVEANU

Sintem martori și beneficiari ai unei intense și tot mai diversificate activități editoriale avînd ca obiectiv primordial publicarea unor lucrări fundamentale, de larg interes. din domeniul științei,

literaturii și artei românești și universale. Aproape că nu e zi în care rafturile librăriilor să nu se îmbogățească cu noi titluri de cărți, de mare utilitate, răspunzîndu-se astfel atît necesităților specialiștilor, cît și ale unor vaste categorii de cititori. Nu putem omite însă faptul că, paralel cu eforturile editoriale tot mai rodnice, și-au îmbogățit substanțial activitatea 'și tipografiile, asigurîndu-se publicarea unor lucrări de o deosebită ținută grafică, nu puține dintre ele ridieîndu-se, sub a- cest aspect, la nivelul celor mai moderne realizări tipografice. Intre a- cește unități se distinge, prin numeroase reușite, și Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii". Se în- tîmplă însă — și parcă, din nefericire, tot mai frecvent în ultima vreme — ca în locul unei reale desfătări, lectura u- nora din aceste cărți să se transforme în contrariul ei : rînduri inversate, lacune în text ce se întind uneori pe pagini întregi, dezolant fecte de teptată res de mentala a lui Elie Faure, apărută de curînd în editura Meridiane (Tiparul : Combinatul Poligrafic „CasaScînteii") a nemulțumit pe nu puțini' dintre ei prin asemenea serioase defecte (în special pagini netipărite etc.) cate într-unul din setul de care se vinde chetat. La fel

imaculate, de- legătorie etc. Aș- cu atîta cititori, „Istoria int.e- monu- Artei"

identifi- sau altul 5 volume gata împa- de „lacu-

.. \ ' ...nare" în ce privește textul s-au pus în circulație și exemplare din cartea lui Dylan Thomas „Viziune și rugă" (Tiparul : întreprinderea Poligrafică „Informația") apărută în editura „Univers". Din păcate, cazurile de felul acesta nu sînt izolate și, pentru cumpărător, ele devin iremediabile atunci cînd cartea respectivă se epuizează înainte ca a- cesta să mai aibă răgazul

să schimbe exemplarul cu defecte. Asemenea neglijențe ar fi putut fi evitate dacă controlul tehnic de calitate ar fi fost în- tr-adevăr de... calitate și nu superficial.sigur, cu atît mai regretabil că ele apar răsfață lucrări nan ță.
Este, de-și se în paginile unor de mare rezo-

A. ADRIAN

Prestigios cerc

științific de folclorActivitatea de cercetare folclorului românesc se extinde continuu, în forme dintre cele mai diverse. Alături de Institutul de etnografie și folclor din București și de puternica sa filială de la Cluj, in ultimii ani, pentru cercetarea sistematică a creației materiale și spirituale populare au luat ființă, in numeroase orașe ale țării, societăți ale folcloriștilor. La timpul cuvenit presa a semnalat existența unor astfel de centre la Vîlcea, Botoșani tre acestea se prin activitate și tele științific de Universității șoara. Cercul s-a impus în cialiștilor prin tuturor folcloriștilor nățeni în cercetarea folclorului acestei zone, prin

a

Craiova, etc. în- distinge rezulta- „Cercul ■“ al Timi-obținute folclor' din timișorean atenția spe- reunirea bă-

organizarea periodică a unor colocvii naționale de folclor, cu participarea activă și a unor învățați străini, prin seminarii în dezbat aspectele culegerea folclp- folosirea în acest ultimelor cuceriri
străini, care se privind rului și scop, a ale tehnicii moderne.Pentru a da posibilitatea cunoașterii de către pături cît mai largi a rezultatelor investigațiilor întreprinse de membrii a- castui cerc, a problemelor dezbătute în cadrul colocviilor amintite, Cercul științific de folclor al Universității din Timișoara editează sub redacția lui EUGEN TODORAN si GABRIEL MANOLESCU o colecție de studii, articole și materiale avînd titlul „Folclor litera)-".Ajunsă la al doilea volum, colecția „Folclor literar" intră în circuit 1 general al folcloristicii ro-

mânești contemporane ca 
o colecție originală ce a reușit să includă in sumarul său preocupările folcloriștilor reprezentativi ai tuturor generațiilor și din toată țara. Tematica studiilor și colelor este tot atît bogată și variată ca săși bogăția și diversitatea preocupărilor folcloristicii de azi. Să adăugăm cele cîteva culegeri valoroase de material folcloric : Colinde din valea 
inferioară a Mureșului — 
Banat ; Balade din Valea 
Bistrei — Banat ; Cîntece 
populare despre Avram 
lancu ; Folclor din com. 
Trăznea, jud. Sălaj ; Stri
gă fata din cetate (Cîn
tece epice cu tematică 
socială) ; Din poezia iu
birii. Numeroase articole sînt dedicate studiului u- nor folcloriști sau scriitori cu preocupări pentru folclor, între care loan Slavici, Ion Creangă, George Cătană, Emilian Novaco- vici, Ion Pop-Reteganul, Lucian Costin. Deși nune-am propus să epuizăm enumerarea tuturor titlurilor și problemelor a- bordate vom mai aminti că în colecția de care ne ocupăm este publicată 
Bibliografia etnografică șl 
folclorică românească pe anii 1963 și 1961 (întocmită în cadrul Institutului de etnografie și folclor din București de E- lena Dăncuș și un grup de colaboratori). într-un euvînt. cercul timișorean își justifică în mod practic renumele.

arti- 
de în-

Al. DOBRE
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FAPTUL!
divers! 
Un calapod ! 

neobișnuitProblema rezistenței încălță- I mintei la pătrunderea apei re- ■ prezintă, pentru fabricile de I resort, un adevărat... călcîi al lui I Achile. Grație unei recente invenții realizate la Centrul de a- I paratură fină al Academiei, se I pare că, pe viitor, acest inconve- I nient va fi mult diminuat. Des- ■ pre ce este vorba ? Specialiștii I de aici, au pus la punct un apa- | rat — Permoflex 42 — destinat determinării permeabilității în- I călțămintei in condiții de mers. I In esență, este vorba de un ca- • lapod automat care, introdus în- I tr-un mediu lichid, imită dife- I ritele feluri de mers (viteză, | greutate ș.a.) în momentul în , care în tipul de încălțăminte j fixat pe calapod a pătruns apa, I instalația se oprește, punînd la ’ dispoziția cercetătorului toate da- I tele necesare în vederea înlătu- | rării defecțiunii depistate. Cum I se, vede grație noii invenții, se . poate obține tipul de pantofi... I ideali în ce privește rezistența I la umezeală. De aceea, să spe- ’ răm, că fabricile de încălțăminte | vor trece cît mai repede pe a- I cest calapod. I

Vinovății I
să plătească |

„Totul este să ne vedem cu | 
porpmbul in hambar" — spu- I 
neăji îngrijorați astă toamnă cei I 
din conducerea I.A.S. Zagău ■ (Mureș). N-a trecut mult și s-au I 
văzut, intr-adevăr, și în această | 
situație. Un control efectuat aici 
acum cîteva zile le-a demonstrat 1 însă că ceea ce iși închipuiau ei I 
astă toamnă este nu totul, ci a- • 
proape... nimic ! Pentru că cele ■ 
peste 54 000 kg de porumb, de- I 
pozitat in podul unui grajd in | care ploua ca afară, au început 
să se mucegăiască. Aceeași I 
soartă o au și alte 27 tone de po- I 
rumb de la cooperativa agricolă • 
Gornești care se află sub un a- I 
coperiș improvizat, in timp ce | 
mai multe pătule foarte bune | stau complet goale ! Din cauze . 
asemănătoare, o mare cantitate j 
de porumb a început să se alte- I 
reze și la gospodăria agricolă ’ 
Hădăreni. Nu cumva s-au urcat I 
cam devreme pe cuptor gospo- | 
darii de astă toamnă ? In orice 9 
caz — dacă n-au simțit-o pină ■ 
acum — scadența pagubelor din I 
conturile dumnealor le va de- | 
monstra — sperăm — cît se 
poate de curînd că... s-au ars ! I

Pe cînd 
develo
parea ?De mai mult timp, în magazi- j neZe de specialitate ale munlci- I 
piului Botoșani ’ nu se găsesc . 
filme dentare. Gestionarii dau I 
din umeri, iar pacienții... string I 
din dinți sau măsele. Pentru că ’ 
stomatologii refuză să facă ex- I 
fracții fără radiografii ! Neavînd I 
încotro, oamenii sini nevoiți să 1 caute asemenea filme in alte ju- I 
dețe. Cei mai mulți se îndreaptă I 
spre Suceava. Dar, culmea, și | 
din magazinul tehnico-medical 
de aici (in a cărui clădire se află I și... Centrofarmul) acest articol I 
lipsește. Iată o situație care, din • cite se pare, a scăpat din obiec- > 
tivul organelor de resort ale co- | 
mxrfului. Drept care, pentru cei | 
in i cauză, sperăm că nu va in- 
tîrzia nici „developarea" cores- I 
punzătoare I

Ministrul afacerilor externe, Cor- neliu Mănescu, a primit la 9 ianuarie pe dr. Anton Vratușa, locțiitorul secretarului de stat pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia, care, la invitația Ministerului Afacerilor Externe, a făcut o vizită de prietenie în țara noastră.în timpul, vizitei, oaspetele iugoslav a avut convorbiri cu George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, în legătu-

ră cu dezvoltarea relațiilor bilaterale și asupra unor probleme internaționale de interes comun.Primirea și convorbirile, la care au fost prezenți Iso Njegovan, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, și funcționari superiori din M.A.E., s-au desfășurat intr-o atmosferă caldă, tovărășească.La 9 ianuarie, oaspetele iugoslav a părăsit țara noastră, îndreptindu-se spre patrie.

Manifestări consacrate aniversării
semicentenarului partidului

viața internațională

(Urmare din pag. I)
Anonime 
cu... mităîntr-o dimineață, plutonierul 1 de miliție M. Bărbuți din co- I muna Sadova (Dolj) a găsit la I ușa locuinței un plic fără nici o | mențiune din care să rezulte de . unde anume provine. în el se I afla doar... suma de 2 000 lei ! I S-a dus la postul de miliție și, ' după ce a raportat intîmplarea, I a reluat firul cercetării unor | fapte săvîrșite de Ion Bîrsan I din aceeași localitate. La cîteva ■ zile după aceea, cînd să iasă din I casă — un alt plic. Cu alți 2 000 | lei. De data aceasta însă și cu un bilețel prin care un expedi- | tor anonim nu-i cerea decît să I fie mai „înțelegător" cu el !? A • urmat, cum era și firesc, o ex- a pertiză grafologică, în urma că- I reia s-a stabilit că expeditorul | era chiar cel ce se afla în an- . chetă. Și astfel dosarul respec- I tiv a mai fost completat cu încă I o infracțiune care se numește • dare de mită. I

Fără poantăDintr-o greșeală pe care nici I el, nici funcționarii de la C.E.C. ■ n-au observat-o, Petre Roxa I din Alba Iulia, strada București | 43, a consumat de pe un carnet de cecuri o sumă mai mare de- I cît valoarea carnetului cu... un I leu și cinci zeci de bani. La ’ citva timp după aceea, din | partea filialei C.E.C. Alba Iu- I lia, a primit invitația scrisă de { a se prezenta la sediul unității, „în caz de neprezentare, vom fi I puși în situația de a ne adresa I organelor de urmărire penală..." • — spune adresa 16832 din 24 | noiembrie 1970. Salutăm răspun- I derea cu care este mînuit banul | public. Dar cu ce preț a fost re- cuperat debitul de 1,50 lei ? Nu- I mai timbrul recomandatei cu I care a fost expediată adresa a- ’ mintită costă 1,75 lei. Fără... | poantă.
Rubrică redactată de :
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU | 
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Au crescut depunerile

la C.E.C.Date statistice Casa de Economii țiuni relevă că în țiunea de economisire la C.E.C. a continuat să înregistreze o creștere ascendentă. Indicatorul care reflectă cel mai bine a- ceastă creștere, soldul general al depunerilor populației, a fost la 1 ianuarie 1971 cu 11 % mai mare față de cel înregistrat la 1 ianuarie 1970. în aceeași perioadă, a crescut cu 410 000 numărul libretelor de economii, din care 95 000 în mediul sătesc.în anul 1970, Casa de Economii și Consemnațiuni a acordat depunătorilor săi dobinzi în valoare de sute de milioane de lei. De asemenea, numai în trimestrele I, II și III ale anului încheiat, Casa de Economii și Consemnațiuni a atribuit depunătorilor pe libretele de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme 1 133 cîștiguri în autoturisme de diferite mărci, în valoare de 50 504 200 lei.'Titularilor libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri li s-au acordat, în cursul anului trecut, 11 702 cîștiguri în obiecte, a căror valoare se ridică la 13 330 360 lei.Zeci de milioane de lei reprezintă valoarea cîștigurilor a- cordate de Casa de Economii și Consemnațiuni titularilor libretelor de economii pentru turisme, pentru construirea de locuințe. libretelor de economii cu cîștiguri, libretelor de economii cu cîștiguri în materiale de

furnizate de și Consemna- anul 1970 ac- construcție și depunătorilor pe obligațiuni C.E C.După cum este cunoscut, pe lîngă avantajele specifice unuia sau altuia din instrumentele de economisire oferite de C.E.C. populației, toți depunătorii beneficiază și de : garantarea de către stat a sumelor depuse, depunerile puțind fi retrase ori- cind ; păstrarea secretului privind numele depunătorilor și o- perațiunile efectuate ; scutirea de taxe și impozite a depunerilor și cîștigurilor, precum și de alte avantaje.în cursul anului 1970, Casa de Economii și Consemnațiuni și-a diversificat serviciile pe care le efectuează pentru populație. Astfel, cetățenilor care doresc să-și construiască locuințe proprietate personală cu sprijinul statului, Casa de Economii și Consemnațiuni le acordă credite pentru : constituirea avansurilor minime necesare la încheierea contractelor de apartamentelor cu socialiste care au încheie asemenea completarea avansului constituit din mijloace proprii cu sumele necesare acoperirii costului integral al locuințelor ; diferența dintre prețul plafon și avansul constituit din mijloace proprii sau din credite de la C.E.C. pe care beneficiarul le-a depus la C.E.C., precum și credite pentru construirea de locuințe în regie.în 1970 au fost acordate asemenea credite în sumă de 2 078,9 milioane lei.
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Apropiata aniversare a semicentenarului partidului prilejuiește încă din primele zile ale noului an numeroase manifestări cultural artistice în întreaga țară. Astfel, la casele de cultură din Sinaia, Cimpina, Gâ- ești și Pucioasa, la cluburile petroliștilor din Tirgoviște, Moreni și Boldești, precum și în zeci de localități rurale din județele Prahova și Dîmbovița au avut loc expuneri în cadrul cărora au fost evocate momente de seamă ale mișcării muncitorești din țara noastră.Cu același prilej, Consiliul județean al sindicatelor Dîmbovița a organizat in întreprinderile și instituțiile din județ cicluri de conferințe, concursuri de genul „Cine știe cîști- gă“ pe teme inspirate din istoria luptei clasei muncitoare precum și excursii ale salariaților la Muzeul Dof- tana.
★La Casa Orășenească de cultură din Cîmpulung Moldovenesc a avut loc o seară culturală pentru tineret, consacrată aniversării unei jumătăți

Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a primit o telegramă de mulțumiri din partea lui Aime Raymond Ntheppe, ministrul afacerilor externe al Republicii Federale Camerun, ca răspuns la felicitarea ce i-a fost adresată cu ocazia zilei naționale a acestei țări.Intervenție salvatoareIeri noapte, cind pe Marea Neagră vîntul atinsese forța 7, nava „Kordun", sub pavilionul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, care naviga spre Grecia cu o încărcătură de 5 465 tone de pirită, preluată din portul Galați, nu a mai putut să-și continue cursa fiind nevoită să lanseze bine cunoscutul semnal S.O.S. Vasul era în pericol de scufundare. Semnalul de ajutor a fost recepționat de stația radio-coastă a portului Constanța. Oficialitățile portuare au luat măsuri urgente pentru ajutorarea navei iugoslave. In întîmpinarea acesteia a pornit salvatorul „Vitea-

de veac de la crearea Partidului Comunist Român. Cu acest prilej a fost prezentată expunerea intitulată „Comuniștii, luptători neobosiți pentru cauza socialismului", expunere care face parte dintr-un ciclu de acțiuni închinate gloriosului jubileu.în încheiere cei prezenți la manifestare au vizionat filmul artistic „Cerul începe la etajul trei", dedicat luptei eroice a comuniștilor.
★La biblioteca Casei de cultură a sindicatelor din Tulcea a avut loc medalionul literar „Cîntare partidului". Despre semnificația apropiatei aniversări a semicentenarului partidului a vorbit prof. Lucian Badea.Conferințe, expuneri, simpozioane, concursuri literare, întîlniri cu activiști de partid șl de stat și alte manifestări închinate aniversării creării partidului și realizărilor obținute în anii construcției socialiste au loc în aceste zile în numeroase localități din cuprinsul Tulcea.

PREZENTE ROMANEȘTI

județului(Agerpres)

între 7 și 9 ianuarie a avut la Palatul Căilor Ferate Române prima în- tîlnire a grupei mixte româno-iugo- slave de lucru pentru transporturi. Cu acest prilej s-au examinat probleme privind posibilitățile de extindere a colaborării în domeniul transporturilor feroviare, fluviale și maritime. (Agerpres)a vasului „Viteazul"zul", comandat de Ion Polisciuc. Deși vizibilitatea era redusă din cauza ceței, nava „Kordun" a putut fi reperată în zona Sf. Gheorghe. în condițiile arătate, pilotul Gheorghe Leca, care se afla pe salvator — s-a urcat la bordul vasului Kordun și împreună cu cei de pe Viteazul i-a acordat asistența necesară, adueîndu-i în portul Constanța fără nici o avarie, unde urmează să i se redreseze asieta. Marinarii iugoslavi de pe „Kordun" au adresat prietenilor români calde mulțumiri de recunoștință pentru promptitudinea cu care au răspuns la apelul de salvare lansat. (Agerpres)
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FOTBAL: Turneul olimpic în cîteva rînduri
Au fost alcătuite grupele preliminarii

ale zonelor asiatice si Americii de SudComisia amatoare de pe lîngă • F.I.F.A. a luat în discuție în cadrul .• unei ședințe care a avut loc la Atena modul în care se vor desfășura meciurile preliminarii din cadrul turneului olimpic de fotbal de la Miln- ■chen. Cu prilejul acestei ședințe au fost alcătuite grupele preliminarii ale zonelor asiatice și Americii de Sud. în zona asiatică vor juca echipele Coreei de Sud, Japoniei, Formosei, Filipinelor, Malaesiei (grupa Est),

Birmaniei, Tailandei, Indoneziei, Indiei, Ceylonului, Israelului (grupa centrală), R.P.D. Coreeană, Iran, Irak, Kuweit, Liban, Siria (grupa de Vest).In ceea ce privește zona Americii de Sud echipele au fost repartizată in două grupe : Brazilia, Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador (grupa A) și Uruguay, Peru, Columbia, Venezuela, Paraguay (grupa B). Toate aceste me- în

IN CURSA CICLISTA DE ȘASE 
ZILE, care se desfășoară pe velodromul acoperit din Bremen, conduce cuplul Sercu (Belgia)-Post (Olanda) cu 100 puncte. Ii urmează perechile Bugdahl (R. F. a Germaniei)- van Lancker (Franța) — 65 puncte, Fritz-Altig (R. F. a Germaniei) —41 puncte ș.a. Pină in prezent au fost parcurși 693 km.

IN FRIMA ZI A TURNEULUI 
INTERNAȚIONAL FEMININ DE 
IIANDBAL DE LA LOEGSTOER (Danemarca), selecționata Danemarcei a învins la limită cu 9—8 (6—3) formația R.. F. a Germaniei. într-un alt joc, reprezentativa Iugoslaviei a dispus cu același scor : 9—8 (4—3) de echipa Cehoslovaciei.

puncte, Tamara Belova (U.R.S.S.) 5 puncte, Eva Karakăs (Ungaria) — 4,5 puncte ș.a.

ciuri se vor juca in cursul lunii octombrie Columbia 1971.
Surpriză la Buenos Aires

Pe stadionul „Boca Juniors" din Buenos Aires, in prezența a peste 10 000 de spectatori, s-a disputat în- tîlnirea internațională amicală de fotbal dintre selecționatele Argentinei și Franței. La capătul unui joc echilibrat, fotbaliștii francezi au Qbținut victoria cu scorul de 4—3 (1—0). Go-
lurile învingătorilor de Loubet (min. 3),51 din lovitură de la 11 m),(min. 65) și Revelli (min. 89). Pentrugazde au marcat : Brindisi (min. 57), Nicolau (min. 75) și Laraignee (min. 90 din lovitură de la 11

au fost înscrise Djorkaeff (min.Lech

IN RUNDA A S-A A TURNEULUI internațional feminin de șah DE LA 
CELIABINSK, lidera clasamentului, Elena Rubțova, a învins-o pe Valentina Kislova. Klara Skeghina a cîști- gat la Ludmila Liubarska, Tamara Belova la Galina Vinokurova, Eva Karacas la Vesmina Șikova și Kristina Radzikowska la Brigitte Hoffmann. A fost consemnată remiza în partida Rimma Bilunova—Olga Ignatieva. Șahista româncă Margareta Juncu a întrerupt in poziție egală cu maestra cehoslovacă Kviatoslâva E- retova.în clasament conduce Elena Rubțova (U.R.S.S.) cu 6 puncte, urmată de Klara Skeghina (U.R.S.S.)

KURT GERTSCH, SECRETARUL 
SERVICIULUI SPORTIV AL STAȚI
UNII ELVEȚIENE SAINT MORITZ, a anunțat oficial că din cauza lipsei de zăpadă proba de coborire din cadrul concursului internațional de schi de la Lauberhorn a fost ami- nată. El a anunțat că acest concurs va fi, reprogramat la 14 ianuarie lă Saint Moritz. Proba se va disputa pe pirtia special amenajată pentru campionatul mondial din 1974 (dacă va fi acceptată candidatura Elveției de a organiza competiția). Traseul acestei pirtii are o lungime de 3 200 m.

★Tot din cauza lipsei de zăpadă se anunță că se va anula și concursul internațional feminin de schi de la Grindelwald.
CA ÎN FIECARE SFÎRȘ1T DE AN, cunoscuta revistă americană de specialitate „RING MAGAZINE" a alcătuit clasamentul mondial al celor mai buni pugiliști „grei" pe anul care a trecut. Primul loc a fost atribuit campionului lumii Joe Frazier. Ca șalanger oficial, directorul revistei Nat Fleisher l-a desemnat pe fostul deținător al centurii Cassius Clay. Campionul olimpic de la Ciudad de Mexico George Foreman este trecut pe locul 3, înaintea ar- gentineanului Oscar Ringo Bona- vena.

La invitația Asociației naționale de 
Cercetări Hidraulice din Italia, pro
fesorul român IZ Harnaj, președin
tele Comitetului Internațional de 
fluide polifazate, a prezentat la Insti
tutul de Construcții Hidrotehnice din 
Roma conferința „Fenomene de fil
trare prin barajele de pămint și digu
rile omogene și neomogene". Confe
rința profesorului român a fost căl

duros apreciată de către prof. dr. 
I. Arredi, directorul Institutului de 
Construcții Hidrotehnice din Italia, 
care a subliniat realizările deosebite 
obținute de România în domeniul 
hidraulicii, dintre care se remarcă 
realizarea complexului de la Porțile 
de Fier, ce situează țara noastră 
printre piimele țări in domeniul hi
draulicii contemporane. (Agerpres)

ANALIZA PRIMELOR

EFECTUATE DE „LUNOHOD 1
REZULTATE ALE CERCETĂRILOR

MOSCOVA 9 (Ager
pres). — In Uniunea 
Sovietică a avut loc o 
ședință a Comisiei de 
stat la care au fost a- 
nalizate primele rezul
tate ale îndeplinirii 
programului științific 
al stației sovietice 
„Lunohod-1“ in cursul 
celei de-a doua zile 
lunare.

Adjunctul construc
torului șef al stației 
„Luna-17“ a comunicat 
cu acest prilej că, in
tre 9 și 23 decembrie 
1970, „Lunohod-1“ a 
parcurs in 37 ore de 
lucru „de zi“ 
metri, in loc de 
1 500 metri, cît 
programat.

Conducătorul 
lui științific operativ 
a comunicat că, in 
cursul experimentului, 
a fost obținut un vast 
material științific.' In 
afară de cele 33 ima
gini panoramice ale 
suprafeței lunare, care

1 700 de
1 000- 
fusese

grupu-

au fost prelucrate de 
topografi, geologi și 
selenologi in mod ope
rativ, mai urmează să 
fie studiate fotogra
fiile înregistrate pe un 
total de 4 kilometri de 
bandă magnetică. Sa
vantul a relevat că 
„primul experiment în 
alcătuirea hărților to
pografice ale unei zo
ne lunare din istoria 
cosmonauticii se des
fășoară cu succes". Fo
tografiile topografice 
au permis să se stabi
lească caracterul unui 
sector ales din Marea 
Ploilor in suprafață de 
aproximativ 1 milion 
de metri pătrați. 
deosebit interes pre
zintă faptul că „Luno- 
hod-l“ este primul a- 
parat care studiază o 
zonă de latitudine me
die a globului lunar, 
în timp ce toate 
siunile anterioare, 
clusiv aselenizările 
cununate de succes 
stațiilor „Luna-9"

Un

mi- 
in- 
in- 
ale

5i

„Luna-13“, au fost în
făptuite în regiunea . 
ecuatorului lunar. Se- 
lenologii au putut con
stata că aparatul s-a 
dovedit un mijloc efi
cient pentru studierea 
macro și microreliefu- 
lui lunar, care a pro
curat o serie de date 
unice privind relieful 
„maritim" al satelitu
lui Terrei. S-a consta
tat, astfel, că ponderea 
craterelor „tinere" de 
pe suprafața Lunii, 
formate relativ recent 
ca urmare a căderii 
meteoriților, nu este 
atit de mare cum pre
supuneau unii cerce
tători. Conducătorul 
grupului însărcinat cu 
analiza structurii chi
mice a rocilor lunare 
a comunicat că com
poziția chimică a so
lului selenar s-a dove
dit a fi mult mai apro
piată de standardele 
„terestre" decît s-a 
constatat în cursul mi
siunilor „Apollo".

răsfoind presa străină

Ziarul vest-german „FRANKFURTER RUNDSCHAU" publică un articol al publicistului Wemer Holzer despre implicațiile politice determinate de construirea in colonia portugheză Mozambic a barajului de la Cabora-Bassa.Fluviul acesta nu se numără printre cele mai mari ape curgătoare ale globului. Avind o lungime de aproximativ 2 700 kilometri, Zambezi este câni tot atit de mare ca Dunărea. în Africa, Nilul, Congoul și Nigerul îl depășesc.Dar acest fluviu, care și-a săpat de-a curmezișul părții centrale a A- fricii o albie în formă de semn de întrebare, este pe cale de a deveni teatrul unei confruntări majore pe continentul negru.Ar putea părea paradoxal faptul că importanți oameni politici de culcare din zona respectivă se opun din răsputeri unor planuri de a îmblinzi fluviul. Pentru oamenii politici ai continentului negru planurile privind construcția barajului de la Cabora- Bassa, în colonia portugheză Mozambic, constituie un simbol al perpetuării și întăririi în partea de sud a Africii a dominației minorității albe asupra majorității populațiilor de culoare.Printre primii care s-au ridicat împotriva proiectului privitor la construcția barajului de la Cabora-Bassa a fost Mișcarea de eliberare din Mozambic (FRELIMO). dreaptă Minia ei se în- nu numai împotriva Portu-
„Con- lucru-

mitru Surdu, șeful aprovizionării.— Repede, formele, ce mai așteptați ! Ne stringe de gît C.F.I.-ul.Ni-1 și imaginăm pe D. Surdu jubilind : „Dacă-i pe forme, las' pe mine 1“ Și ...contabilizează : 1) 6 000 kg s-au consumat pentru încălzirea apei necesare la stinsul (nu, nu-i glumă !) varului. 2) Alte 21 000 de kilograme pentru altă... apă caldă. Mascarada continuă, pină se „justifică" întreaga cantitate. Se string, harnic, referate, precum că s-au ars exact atîtea lemne, dacă nu chiar și mai multe ! Unul dintre referate este întocmit de Gh. Mă- 
rănduc, șef de depozit, care, iată ce declară acum, cînd a ajuns la mintea cea de pe urmă : „Eu nu am avut în gestiune lemne... Da, este adevărat că am întocmit referat, dar la ru
gămintea tovarășului Surdu, pe care l-am considerat un om de bună credință... Tov. Surdu a luat referatul și s-a dus la tovarășul președinte, care l-a aprobat".— Da, am semnat actele pentru lemne — recunoaște acum fostul președinte. Dar, dacă stai și te gîn- dești, undeva lemnele astea tot s-au întrebuințat...

Unde ? Aceasta-i întrebarea. Gogomănia cu încălzirea apei pentru stinsul varului este de-a dreptul o batjocură.T.a urma urmei, ce cantitate era acolo 7 se întreabă Constantinescu agasat de insistențe. Doar 6 000 de kilograme ! O nimica toa
tă.....O nimica toată" ! Minimalizarea denunță, ea însăși, o anume mentalitate : dispreț față de avutul ștesc. față de normele nanciare. Ca să putem țelege mecanismul care situat pe președinte la antipodul obligațiilor elementare ale funcției pe care o deținea, e nevoie să arun-

ob- fi- în- 1-a

cam o lumină asupra anturajului său. „Lăsați, tovarășe președinte, îl linișteau «consilierii». Totul e să avem formă, că dacă e cu formă, e bine 1“ Și se confecționau „forme". Forme mincinoase, forme false, un fel de „indulgențe" pentru cei care manevrau avutul obștesc după bunul lor plac. Dar cine erau acești „sfetnici" menținuți în posturi de răspundere în cadrul cooperativei ? Indivizi 
condamnați în repetate 
rînduri pentru delapidări

de nădejde președinte aveau 
Dumitru Surdu de vizionare (autorul lor" in afacerea nele), ispășise un an închisoare pentru delapidare și furt ; Ion Botez, șeful secției construcții, — omul care la angajare nu prezintă nici un fel de act ! — avea o candamnare de 4 ani închisoare și 2 ani interdicție pentru delapidare ; 
Samoilă Grigore, șef de depozit, 1,8 ani condamnare pentru delapidare și furt,

fostului cazier : la apro- „forme- cu lem-
Dar la cooperativa structorul" din Iași rile s-au petrecut exact pe dos. Discutăm cu fostul președinte pentru a afla cum a fost posibilă o asemenea „politică" de cadre.— Eu nu am avut probleme cu acești oameni. Au lucrat bine cît am fost la conducerea cooperativei !Un adevăr există în a- ceastă afirmație. Da, oamenii fostului președinte 

au lucrat. Cum ? Ultimul control financiar descoperă 
o pagubă în avutul obștesc

aducă „contribuția" m ma- niera-i caracteristică. Un fapt : cînd consiliul cooperativei a analizat activitatea lui Ion Botez, s-a cerut schimbarea acestuia din funcție, deoarece este autorul unei pagube de 21 000 lei. Cine împotriva suri, recomandînd prudență, „grijă față de cadre ?“ Fostul președinte în persoană. Iată cum, deși Constantinescu nu mai deține vechea sa funcție, spiritul de toleranță, disprețul față

s-a ridicat însă acestei mă-

■

A

Z3

și înșelăciuni ! Iată o mostră de „activitate" a unuia dintre ei :„în fața mea, declară muncitorul Toma Proco- 
piuc, șeful meu de echipă i-a achitat tehnicianului 
(Mihai Constantinescu — n. n.) 200 de lei ca pe viitor să fim plătiți și mai bine. Pentru că apoi n-a mai dat nimic, m-a trecut pe mine la avans cu numai 100 de ' ' ' ‘ 'echipă turăm cea a Pisa : eram aproape obligați de tehnicianul M. Constantinescu să-i dăm cite 200 de lei. Dacă mergeam la tovarășul președinte și arătam nemulțumirile noastre, nu ni se dădea nici o atenție".Individul care luase cooperativa drept un sat fără cîini, avea la activ nici mai mult nici mai puțin de- cit 12 ani muncă silnică pentru acte de înșelăciune și fraudă in avutul obștesc. De altfel, toate celelalte „ajutoare"

lei, iar pe șeful de cu 150 de lei". Ală- acestei relatări pe zugravului Grigore „La fiecare plată

Iar Tralan Veneciuc — pe care Constantinescu îl angajează tot șef de depozit — suferise 7 condamnări pentru delapidare și furt (un om mai „potrivit" pentru gestiune nici că se găsea !). Acestui nărăvit la averea obștească nu i-au trebuit decît cîteva luni pentru a păgubi cooperativa cu cîteva zeci de mii de lei.Privind aceste fișe biografice rămîi scandalizat de lipsa de răspundere a celor care au dat pe mina unor astfel de indivizi averea cooperativei. Legea pri
vind răspunderea condu
cerilor organizațiilor so
cialiste pentru gospodărirea 
mijloacelor materiale și bă
nești, organizarea și func
ționarea controlului financiar stipulează expres că in posturile care presupun încredințarea unei gestiuni pot fi admiși numai oameni cinstiți, vrednici, capabili să apere integritatea patrimoniului obștesc, numai oameni recomandați de 
o activitate nepătată.

de aproximativ 400 000 lei. Alăturăm acestei sume, cel 212 000 lei la cît se cifrează pierderile pe primele 9 luni ale lui 1970 datorită unei activități de producție necorespunzătoare. Dacă la asemenea... hărnicie se gîndea Constantinescu cînd își apăra fostele ajutoare, atunci avea perfectă dreptate !în sfirșit, se trezesc și șefii ierarhici de la Uniunea județeană a cooperației meșteșugărești. Constantinescu devine brigadier la secția pentru destituit, ție — faptele iau cu— ci, pur și simplu, beneficiază de un bizar regim de... transferat. Evenimentul este anunțat „pe șoptite", doar în consiliu. Nimeni nu suflă o vorbuliță despre abaterile concrete, iar proaspătul brigadier o- cupă în continuare un fotoliu în consiliul de conducere... (Aici continuă să-și

tîmplărie. Devine, că nu-i scos, eliberat din func- măsură sale îl vîrf și la care indritu- indesat

de interesele obștești continuă să supraviețuiască în activitatea consiliului !)— Noi am recomandat clar destituirea lui Nicolae Constantinescu — ne spune tovarășul Ion Manciuc, prim-secretar al Comitetului,, municipal de partid Iași. Faptele luarea unor plare.De acord această poziție dar, de fapt, Constantinescu destituit ; nu rămîne mai consiliul de 
dar, ignorîndu-se 
incălcîndu-se normele sta
tutare. criteriile de pro
movare a cadrelor, fostul 
președinte a fost recent ales secretar al organiza
ției de partid.— Alegerea a fost surpriză și pentru noi, ni s-» spus la comitetul municipal de partid.„Surpriză" ? Evident că nu se ajungea aici dacă U- niunea județeană a cooperativelor meșteșugărești Iași lua o atitudine hotărî-

de sale impuneau măsuri exem-întru totul cua fost că înnunumai departe conducere, faptele,

, aducea deschis la cunoștința cooperatorilor ilegalitățile și abuzurile de care s-a făcut vinovat și pentru care a fost scos Constantinescu. Nu se ajungea aici dacă adunarea generală de dare de seamă și alegeri era informată asupra activității cu totul necorespunzătoare a fostului președinte. Admonestat „pe șoptite", scos „discret" din funcția deținută, Constantinescu a beneficiat, in continuare, de atmosfera difuză, de toleranță, creată in jurul lui. Negreșit, alta ar fi fost atitudinea comuniștilor dacă c- rau chemați să-și spună cu- vîntul in cunoștințăcauză. Este necesar se analizeze cu răspundere și intransigență întregul complex de „împrejurări" care a favorizat ca un om compromis țiuni rect să cît basma rea simplă este : pe ce bază și datorită CUI ? De ce nu s-a spus adevărul, de ce faptele înfățișate mai sus, și altele !. nu au fost aduse la cunoștința adunării generale a cooperatorilor, a comuniștilor la adunarea de alegeri ? E adevărat că, ulterior. biroul comitetului municipal de partid Iași a infirmat alegerea lui N. Constantinescu. întrebarea rămîne însă valabilă.Iar cazul denotă cit de nocivă este îngăduința, ce consecințe morale și materiale are practica de a tolera intr-o muncă de răspundere, în pofida faptelor, un om care nu numai că nu justifică încrederea a- cordată. dar încalcă flagrant legalitatea. Iată însă că. inevitabil, vine acel moment cînd oglinzile strîmbe se ' dovedesc false și răspunderile (inclusiv ale celor care au tolerat) trebuie privite In față, în oglinda adevărului și echității care prezidează viața noastră socială.

ca un într-un ce în iasă

de 
să

care om șir ac-au di-avutul obștesc, mai mult de- curată. întrebași deschisă

galiei și Republicii Sud-Africane, realizatorii potențiali ai construcției, ci și împotriva firmelor vest-europe- ne care intenționează să participe la proiect fie cu capitaluri, fie cu documentații tehnice. într-o sorisoare a- dresată R.F.G., FRELIMO a solicitat concursul autorităților federale pentru a se împiedica participarea unor firme la realizarea proiectului. Un apel similar a fost adresat acum cîteva luni și autorităților suedeze. Sub presiunea opiniei publice, cernul de „ASEA", parea la renunțat tr-un mod citeva firme britanice și italiene, jungind la barajului problemă cu implicații politice delicate.Disputa Zambezi nu este nouă. Atunci Zambia mai purta denumireade Rhodesia de nord și mai eraun „protectorat" britanic, făcînd parte din federația, între timp destrămată, formată din Rhodesia de nord, Rhodesia de sud și Nyassaland (astăzi Malawi), la frontiera dintre actualele state Zambia și Rhodesia a fost struit barajul Kariba cu sale electrice. Barajul a mai întîi, crearea, apoi tarea industriei Rhodesiei tăzi și, in ultima instanță, declararea de către minoritatea albă a independenței acestui stat față de Marea Britanie. în limba africană vorbită pe aceste meleaguri, Kariba înseamnă „capcană". în anumite privințe, politicienii din Zambia consideră Kariba o capcană economică. Toate tablourile de comandă ale hidrocentralelor de la barajul Kariba se află pe malul rhodesian și ar putea, într-o bună zi, să pună industria zambiană — care folosește curentul produs de aceste hidrocentrale — într-o penibilă dependență de regimul Rhodesiei.în ochii africanilor, proiectul Cabora-Bassa este menit să devină o capcană și mai mare, care va înzestra Mozambicul cu cea mai mare hidrocentrală din Africa. La fel ca și la barajul Kariba, și aici urmează să apară un uriaș lac de acumulare. Oficialitățile portugheze și sud-a- fricane vorbesc de pe acum despre o nouă „regiune industrială a- fricană" care urmează să ia naștere în împrejurimile barajului. Expediții geologice au stabilit recent că în a- ceastă regiune ar exista bogate zăcăminte dș cărbune, fier, titan, mangan, nichel, crom. Cu ajutorul curentului electric produs de Cabora-Bassa, a- ceste zăcăminte ar urma să fie exploatate și, parțial, prelucrate.Totodată, Republica Sud-Africană este interesată în obținerea de curent electric ieftin pentru propriile sale nevoi. De asemenea, ea este interesată să "întărească pozițiile precare ale Portugaliei în coloniile ei Angola și Mozambic, menite — in concepția R.S.A. — să formeze împreună cu Rhodesia un așa-numit „cordon de siguranță" față de statele naționale africane. Iată, deci, temeiurile rezistenței opuse de africani proiectului Cabora-Bassa. Iar această rezistență este sporită și de alte temeri. Anume, ca urmare a construirii barajului, ar urma să fie irigate circa 800 000 de hectare de pămint, pe care vor fi colonizați ..țărani portughezi". în numeroase publicații, africanii au putut citi că autoritățile portugheze se gîn- desc să trimită în valea Zambezi un milion de oameni. (Astăzi, față de 7 milioane de africani, în Mozambic trăiesc circa 70 000 de albi și 50 000 de metiși și asiatici). Odată cu aceasta, efectivele militare ale Portugaliei destinate apărării construcției și regiunii Cabora-Bassa, care sînt considerabile și astăzi, vor fi întărite și mai mult în viitor. Nici Republica Sud-Africană nu se dă înapoi de la trimiterea de întăriri militare în a- ceastă zonă.In aceste condiții, este de înțeles că FRELIMO, ca și populațiile africane din intreaga zonă, își mobilizează forțele pentru a preveni o fortificare a pozițiilor colonialismului in această parte a Africii.

con- construcții electrotehnice care-și anunțase partici- construcția barajului, a la această intenție. în- similar au procedat șl a- concluzia că realizarea Cabora-Bassa constituie oprivind îmblînzirea lui cînd

concentratele permis, dezvol- de as-
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DUPĂ RĂPIREA AMBASADOCONTACTE DIPLOMATICE

Platforma comunăRULUI BRITANIC LA MONTE-
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CONVORBIRI BAHI LADGHAM 
WASH TALL

Republica Arabă Yemen și în Republica Democratică Populară a Yemenului de Sud.

pentru regăsirea

Paralel cu contactele stabilite de reprezentantul special al secretarului general al O.N.U. in Orientul Apropiat. Gunnar Jarring, în diferite pitale ale lumii are loc o intensă tivitate diplomatică in problema rientului Apropiat.

VIDEO

Londra : Studenți și cadre medicale demonstrează împotriva reducerii 
cheltuielilor bugetare destinate sănătății publice. „Sîntefi destul de bogat să 

fiți bolnav ?' — scrie pe pancartele purtate de demonstranți

austria Pregătiri pentru

alegerile prezidențialeVIENA 9. — Corespondentul Agerpres P. Stăncescu transmite : în capitala Austriei s-a desfășurat vineri conferința secretarilor de landuri ai Partidului socialist austriac. Principalele probleme discutate, după cum informează ziarul „Arbeiter Zeitung", au fost pregătirea alegerilor -prezidențiale, aspecte actuale ale politicii economice. După cum a declarat secretarul central al P.S.A., J. March, candidatul Partidului socialist austriac va fi desemnat de Comitetul dl-

larector federal la 15 ianuarie, iar8 februarie de către Consiliul federal al partidului. Cotidianul „Arbeiter Zeitung" consideră însă că nu există „nici un dubiu asupra candidatului, dind mai mult ca sigură desemnarea actualului președinte al Austriei, Franz Jonas.După cum s-a anunțat, Partidul populist austriac și-a anunțat încă din toamnă candidatul său în persoana fostului ministru de externe, Kurt Waldheim.

CAIRO. — într-o declarație făcută corespondentului agenției France Presse,'Bahi Ladgham, președintele Comitetului Superior Arab, care se află intr-o vizită la Cairo, a arătat că a avut, vineri după-amiază, o convorbire cu primul ministru iordanian Wasfi Tall, în cursul căreia și-a exprimat neliniștea față de evoluția ultimelor evenimente din Iordania. Ladgham a adăugat că a discutat, de asemenea, și cu generalul Abdel Halim Hilmi, șeful comisiei militare interarabe. Președintele Comitetului Superior Arab a menționat că așteaptă informații mai detaliate de la Amman în legătură cu incidentele armate care au avut loc vineri diferite regiuni ale Iordaniei.
★Ministrul afacerilor externe alriei, Abdel Halim Khaddam, a sosit la Cairo pentru convorbiri cu oficialitățile egiptene, anunță agenția M.E.N. în continuarea călătoriei sale, Khaddam va întreprinde vizite în

în
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COMUNICAT LA ÎNCHEIEREA VIZITEI
LUI S. JEDRYCHOWSKI IN R. D. GERMANĂ

PARIS. — Incheindu-și vizita oficială de trei zile în Franța, ministrul de externe al R.A.U., Mahmud Riad, a ținut, sîmbătă dimineața, o conferință de presă. Printre altele, el a afirmat că prevederile rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967 trebuie să fie aplicate în totalitatea lor, ele constituind un ansamblu. Evbcîndu-le. ministrul e- giptean a insistat asupra importanței primordiale a retragerii forțelor israeliene de pe teritoriile arabe ocupate. Pe de altă parte, a afirmat el, cum anumite clauze, ca acelea privind situația palestinenilor, nu pot fi aplicate imediat. R.A.U. a cerut mediatorului O.N.U. in Orientul Apropiat, Gunnar Jarring, să stabilească un calendar. Ministrul egiptean a menționat că guvernul său acordă sprijin total cauzei palesti- nene.în timpul șederii sale la Paris, Mahmud Riad a avut întrevederi cu șeful diplomației franceze, Maurice Schumann, și a fost primit de președintele Georges Pompidou și premierul Chaban Delmas. El a apreciat drept utile contactele pe care avut cu oficialitățile franceze.Intr-o alocuțiune rqstită cu prilejul unui dineu oferit •- stea sa, ministrul afacerilor al R.A.U., Mahmud Riad, a declarat că vizita pe care a efectuat-o la Paris constituie un succes. „înțeleg prin aceasta, a precizat Riad, că Franța și R.A.U. fac tot ceea ce depinde de ele pentru găsirea celei mai bune soluții în problema Orientului Apropiat".Pe de altă parte, ministrul egiptean a adresat omologului său francez, Maurice Schumann, invitația de a vizita R.A.U., invitație pe care ministrul francez a acceptat-o, rămînînd ca data realizării ei să ’ fie stabilită ulterior.

Pacheco Areco se ocupă 
personal de cercetările

le-a

cin-in externe

MONTEVIDEO 9 (Agerpres). — Președintele Uruguayului, Pacheco Areco, a revenit vineri scara la Montevideo pentru a se ocupa personal de cercetările întreprinse în vederea regăsirii diplomatului britanic Geoffrey Jackson, răpit în cursul aceleiași zile de membrii unei grupări ilegale. Se relatează că, imediat după sosire, președintele Pacheco Areco a convocat pe principalii miniștri in vederea analizării situației create prin acest act.în legătură cu situația diplomatului, s-a anunțat că poliția nu deține alte amănunte decît cele furnizate anterior. Nici o veste nu a parvenit încă de la răpitori. S-a precizat doar că autoritățile sint extrem de îngrijorate, deoarece diplomatul britanic suferă de inimă și orice emoție mai puternică poate să-1 fie fatală.
★BRASILIA. — Guvernul brazilian a acceptat eliberarea a 70 de deținuți în schimbul punerii în libertate a ambasadorului Elveției la Rio de Janeiro, Giovanni Enrico Bucher, răpit luna trecută de membrii unei organizații ilegale. Se crede că cei 70 de deținuți, ceruți de răpitori, vor fi îmbarcați la Rio de Janeiro, cu destinația Alger.

a stîngii pariziene 
în vederea alegerilor

în cadrul unei con
ferințe de presă ți
nută la Paris, repre
zentanți ai Partidului 
Comunist Francez au 
anunțat stabilirea unui 
acord cu Partidul So
cialist și cu Convenții
le republicane pri
vind unitatea stîngii 
pariziene în campania 
electorală pentru ale
gerile municipale care 
vor avea loc în Franța 
în luna martie a.c. 
Organizațiile din Paris 
ale celor trei partide 
de stingă au elaborat 
o declarație care defi
nește programul elec
toral pe baza căruia 
stingă din capitala 
Franței iși propune să 
desfășoare lupta 
litică cu gruparea 
joritară U.D.R. — 
țele de centru în 
rioada pregătirii
toarelor alegeri. Acor
dul stabilit prevede 
prezentarea de 
comune de 
în alegeri, deschise și 
celorlalte grupări po
litice ale stîngii. Plat
forma de acțiune uni
tară va fi însușită, 
după cum au anunțat 
observatorii radicali la 
tratativele amintite, și 
de organizația parizia
nă a Partidului Ra
dical, neexcluzindu-se 
posibilitatea ca la ea 
să se ralieze și organi
zația Partidului So
cialist Unit.

Întreaga presă fran
ceză face ample refe
riri la importanța a- 
cestui acor.d, privit ca 
un puternic stimulent 
în procesul creării pe 
scară națională a unei

po- 
ma- 
for-
pe- 
vii-

unități a stîngii in a- 
legerile din martie. 
„Unul dintre cele mai 
interesante aspecte ale 
actualului acord — sub
liniază ziarul „COM
BAT" — constă in a- 
titudinea stîngii tra
diționale față de vii
toarea confruntare e- 
lectorală și care relevă 
faptul că de 
dată nu se mai 
ne alegătorilor 
plă platformă 
acceptarea sau

această 
propu- 
o sim- 
pentru 
respin-

CORESPONDENȚA 
DE LA IOAN 
GRIGORESCU

BERLIN 9 (Agerpres). — Convorbirile și consultările purtate fan Jedrychowski, ministrul terne al Poloniei, în cursul sale oficiale de prietenie în au prilejuit un larg schimb reri cu privire la relațiile R.P. Polonă și R.D. Germană, precum și în legătură cu problemele internaționale actuale, se arată într-un comunicat dat publicității la Berlin. Miniștrii de externe ai celor două țări' au examinat situația'. și. direcțiile dezvoltării în continuare a colaborării politice, economice, teh- nico-științifice și culturale dintre

de Ște- de ex- vizitei R.D.G., de pă- dintre
R.D.G. și Polonia. Totodată, subliniază comunicatul, el au acordat o atenție deosebită problemelor securității europene, pronunțîndu-se pentru intensificarea eforturilor în vederea pregătirii și convocării cît mai grabnice a unei conferințe genenal- europene în problema securității.într-o declarație făcută la televiziunea din R.D.G., Ștefan Jedrychowski, relevînd că problema normalizării relațiilor în Europa este complexă, a subliniat că interesele păcii ■cer ca guvernul R.F.G. să-și norma-- lizeze relațiile și cu celelalte țări socialiste, îndeosebi oa R.D.G.

Împotriva 
reluării livrărilor 

de arme britanice 
către R. S. A.

MESAJUL

ADRESAT NAȚIUNII

DE PREMIERUL

ADDIS ABEBA 9 (Agerpres). Organizația Unității Africane (O.U.A.) a lansat vineri un apel tuturor țărilor lumii, cerîndu-le să acționeze pentru a împiedica o eventuală reluare a vînzărilor de arme britanice către regimul rasist din Republica Sud-Africană. în apel se subliniază că orice livrare de armament către regimul de la Pretoria constituie un act „inamical și ostil" față de comunitatea țărilor africane.

TUNISIAN

LONDRA — „Acordul de la Si- monstown trebuie denunțat dacă din 
el decurge cu adevărat obligația pentru Marea Britanie de a furniza arme R.S.A.", a declarat Denis Healey, fost ministru al apărării în precedentul guvern englez. Healey, care este în prezent purtătorul de cuvînt al Partidului laburist pentru problemele externe, a rostit vineri o cuvîn- tare în fața membrilor organizației laburiste din Leeds.

TUNIS 9 (Agerpres). — Primul ministru al Tunisiei, Hedi Nouira, care îndeplinește și atribuțiile șefului statului pe timpul absenței președintelui Bourguiba din țară, a adresat un mesaj națiunii. El a lansat un apel către toate forțele politice tunisiene, în vederea asigurării continuității și stabilității instituțiilor de stat și menținerii unității naționale. Cu același prilej, Nouira a anunțat că, Înainte de a pleca la New York pentru tratament medical, președintele Bourguiba a transmis Adunării Naționale proiectul unei reforme constituționale, care prevede atribuții sporite acordate puterii legislative și modificări în structurile Partidului Socialist Desturian, de guvemămînt.

ziții convergente In 
lupta desfășurată de 
cele două partide, con- 
firmind totodată posi
bilitatea dezvoltării cu 
succes a curentului u- 
nitarist in sinul miș
cării muncitorești 
franceze. Referindu-se 
la actualul acord, Bi
roul Politic al P.C.F. 
a constatat cu satis
facție că in numeroa
se departamente, in 
majoritatea orașelor și 
comunelor, se desfă- i 
șoară convorbiri intre 
reprezentanții partide- 1 
lor .de stingă pentru ( 
realizarea unei uniuni 
democratice in cadrul 
primului tur de scru
tin in toate localită
țile cu un număr mai 
mare de 30 000 locui
tori, ți in vederea ce
lui de-al doilea tur de 
scrutin in majoritatea 
altor localități.

Platforma comună a 
celor trei organizații 
pariziene confirmă 
largile posibilități de 
acțiune unită și de 
succes ale acestor par
tide in lupta lor po
litică. Următoarea ■ e- 
tapă a realizării r nei 
unități de acțiune Wa 
fi stabilirea listelor 
comune de candidați 
ai stîngii pentru cele 
două tururi de 
tin. Aceasta va 
calea spre 
frontului comun al 
stîngii franceze pe 
scară națională, ceea 
ce i-ar deschide pers
pective din cele mal 
favorabile nu numai 
in alegerile munici
pale din martie, ci și 
în viitor.

gerea ei în bloc, ci se 
preconizează deschi
derea unei ample dis
cuții cetățenești". In 
prezent nu se exclu
de cucerirea de către 
candidații stîngii uni
te a majorității în 
conducerea munici
palității pariziene. Co
mentatorii politici lea
gă stabilirea acestui 
consens al stîngii pa
riziene de bilanțul 
pozitiv al tratativelor 
desfășurate mai bine 
de un an intre delega
țiile P.C.F. și P.S.F. 
Acest bilanț, dat pu
blicității la sfîrșitul 
lunii decembrie, pre
ciza condițiile funda
mentale cu privire la 
un posibil acord po
litic de amploare in
tre cele două mari 
partide ale stîngii 
franceze. El demon
stra existența unui im
portant număr de po-

liste 
candidați

despre

sarcinile sale

in 1971

muncitorilor spre acțiuni democratice.

pe baza D. Ger- cit mai general-

scru- 
lărgl 

realizarea 
comun 

franceze
în urma răpirii ambasadorului 
britanic, pol 
Șuayană < 
fotografie

P. C. German

al R. P. Polone

ÎNCHEIEREA

BONN 9 (Agerpres). — Lupta pentru ratificarea cit mai grabnică a tratatelor încheiate de către R.F.G. cu Uniunea Sovietică și Polonia constituie una dintre sarcinile principale ale partidului, se subliniază în hotărîrea adoptată de Prezidiul Partidului Comunist German, care a diSȚ cutat sarcinile partidului1 pentru -anuî Xn. curs. p. ,C. German va miljta,- totr odată, pentru recunoașterea dreptului internațional a R. mane, pentru convocarea grabnică a unei conferințe europene a securității. în anul 1971, se spune mai departe în hotărire, Partidul Comunist German va căuta să acționeze, împreună cu social- democrații, în apărarea intereselor sociale și politice ale vest-germani, va năzui comune cu toate forțele

★KATMANDU. — In cadrul unui turneu prin mai multe capitale asiatice, avînd ca scop explicarea poziției R.A.U. față de conflictul dta O- rientul Apropiat. Labib Shukeir, președintele Adunării Naționale egiptene, a sosit la Katmandu. El va a- vea o întrevedere cu regele Nepalului, Mahendra.
★AMSTERDAM. — Ministrul afacerilor externe al Olandei, Joseph Luns, s-a înapoiat vineri la Amsterdam, după un turneu oficial de 11 zile făcut în uriele țări ale Orientului A- propiat. El a vizitat succesiv Iranul, Arabia Saudită și Kuweitul. într-o conferință de presă ținută la’ sosire, Luns a declarat, între altele, că a discutat cu reprezentanții țărilor vizitate probleme legate de situația din Orientul Apropiat. Totodată, el a precizat că la 18 ianuarie va avea la Washington un schimb de vederi cu secretarul de Stat al S.U.A., William Rogers, asupra acestei situații.(Agerpres)

ipiru ___________
ilifia și armata uru- 

au intrat în alertâ. In 
i : soldați cercetînd 

vehiculele de pe una din șose
lele principale ale capitalei

-'r. llffj

0 hotărire a
Consiliului de Miniștri

VARȘOVIA 9 (Agerpres). — Agenția P.A.P. anunță că, la 8 ianuarie, Consiliul de Miniștri al R.P. Polona a adoptat hotărîrea cu privire la stabilizarea prețurilor cu amănuntul la unele produse alimentare și la asigurarea aprovizionării pieței interne cu mărfuri industriale mai ieftine. Hotărîrea a fost luată în conformitate cu directivele Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P.

CONGRESULUI

Prima sesiune a Comisiei 
mixte a Iugoslaviei și a ță
rilor comunității economice 
europene s_a încheiat Belgrad, în cursul sesiunii, informează agenția Taniug, comisia mixtă a constatat că acordul -comercial dintre Iugoslavia și C.E.E. reprezintă o bază satisfăcătoare pentru dezvoltarea colaborării comerciale și economice reciproce. A fost relevat, de asemenea, fap-

tul ca în anul 1970 a crescut consi- ECONOMIȘTILOR
.4

PREOCUPĂRI ECONOMICE
Șl SOCIALE LA ÎNCEPUT DE ANTimpul foarte rece, ninsorile și ploile căzute din abundentă în întreaga peninsulă italică nu au atenuat cîtuși de puțin exuberanța tradițională cu care italienii au întîmpi- nat noul an. Poate că la aceasta a contribuit în bună măsură și faptul că 1970 — apreciat în liniile sale generale — a reprezentat pentru Italia un moment important în evoluția internă. O serie de reforme — între care descentralizarea administrativă, adoptarea „statutului muncitorilor", modificări în sens democratic în codul penal, măsuri pentru relansarea economică, proiectele de reformă a învățămîntului și sistemului de impozite, consultările cu sindicatele intr-o serie de probleme de ordin social — au creat premisele pentru ca în 1971 să se poată întreprinde noi pași înainte a- tît în domeniul economic și social, cît și în cel politic.Rezultatele în ce privește economia sînt Considerate, în general. • încurajatoare, chiar dacă producția industrială globală și cea agricolă a crescut in procente ce nu ating prevederile. iar venitul național a sporit doar cu 5,5 la sută față de anul trecut. Numărul șomerilor a scăzut cu circa 145 000, iar deficitul balanței de plăți 

a înregistrat numai 24 miliarde lire, comparativ cu anul trecut, cînd ajunsese la 807 miliarde. Progresele cele mai semnificative au fost obținute pe „frontul muncii", prin lărgirea drepturilor și libertăților sindicale, inclusiv recunoașterea dreptului sindicate
lor de a participa la discutarea pro-

blemelor ce privesc în mod direct pe oamenii muncii. în acest sens, consultarea premierului Colombo cu reprezentanții sindicatelor, în august 1970. înainte de a stabili programul actualului guvern, a marcat un moment de „cotitură", după cum se exprima presa de aci pentru că a confirmat necesitatea participării oamenilor muncii la adoptarea hotărîrilor im-
CORESPONDENȚA DIN ROMA 

DE LA N. PUICEA

portante privind viața economică și socială a țării. Aceste cuceriri sînt in strînsă legătură cu faptul că tocmai în această perioadă s-a afirmat puternic unitatea mișcării sindicale, care a asigurat succesul acțiunilor de masă în bătălia pentru condiții de trai și de muncă mai bune, împotriva atacului patronal menit să anihileze cuceririle salariate obținute în toamna anului 1969. Nu întîmplător 1970 este considerat în cercurile muncitorești ca „an al unității sindicale".De evidentă importanță este și faptul că pe plan politic s-a reușit în- frîngerea încercărilor forțelor conservatoare de a se imprima politicii italiene o orientare spre dreapta. Au fost demascate și anihilate provocările fasciste, s-a creat un larg curent în rîndurile forțelor politice ale țării

împotriva dizolvării anticipate a parlamentului și organizării de noi alegeri generale.Tocmai pornind de la aceste rezultate, planurile ce se schițează în a- ceste zile converg spre asaltarea unor probleme serioase încă nerezolvate de ani de zile : eliminarea sau atenuarea dezechilibrului de ordin regional (dezvoltarea sudului) sau sectorial (modernizarea agriculturii în raport cu dezvoltarea industriei), crearea de noi posturi de muncă prin investiții coordonate de stat și particulare. înfăptuirea reformelor privind impozitele și învățămîntul, transporturile publice, locuințele și asistenta sanitară. Au și fost anunțate investiții substanțiale în zone din sudul Italiei, care, totodată, vor asigura de lucru la circa 70 000—80 000 de persoane.Pe plan politic se înregistrează înfruntări continue între forțele coaliției de centru-stînga și opoziția democratică, în frunte cu P.C.I., asupra conținutului concret ce trebuie să se dea reformelor, asupra metodelor și timpului de realizare a acestora. asupra necesității ca reformele să reflecte contribuția comună a tuturor celor ce reprezintă interesele clasei muncitoare și ale maselor largi. Pină la reluarea activității parlamentare, prevăzută pentru data de 15 ianuarie. atenția este concentrată în jurul ședințelor de lucru ale direcțiunilor principalelor partide politice, care vor examina în zilele următoare situația politică generală, precum și o serie de probleme economice de imediată actualitate.

derabil comerțul între Iugoslavia și țările C.E.E., însă. în același timp, s-a înregistrat o sporire însemnată a deficitului din balanța iugoslavă.
Acord franco-egiptean. La Cairo a fost semnat un acord privind furnizarea pe credit de către Franța a unei cantități de 200 000 de tone de făină Republicii Arabe Unite. Livrarea va avea loc în cursul lunilor următoare, precizează A.F.P.
0 recepție în cinstea par- 

ticipanților la congresul Or
ganizației Internaționale a 
Ziariștilor a fost oferită la centrul turistic cubanez „Panchita". La recepție au participat Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba, primul ministru al Cubei, și alți conducători de partid și de stat cubanezi. Cu acest prilej, Fidel Castro s-a întreținut îndelung cu delegații la congres.

Directorul laboratorului 
radiologie din Las Vegas, dr. Melvin Carter, a anunțat că radioactivitatea care a scăpat luna trecută în urma unor experiențe nucleare subterane din deșertul Nevada a fost detectată pînă în prezent ta 21 de state americane și în apropierea frontierei canadiene. Carter nu a precizat dacă radioactivitatea a depășit frontiera canadiană. Se apreciază că, în acest caz, lucrurile s-ar complica, deoarece S.U.A. ar viola prevederile Tratatului privind interzicerea parțială a experiențelor nucleare, care admite experiențele subterane numai dacă emisiunile radioactive nu vor pătrunde în teritoriile altor state.

Un nou sonda; al opiniei 
publice din Marea Britanie efectuat de societatea specializată „Opinion Research Center", și ale cărui rezultate au fost publicate în ziarul „Evening Standard", arată că atît Partidul conservator de guver- nămînt, cît și Partidul laburist de opoziție au înregistrat un număr egal de voturi — 45 la sută.De menționat că rezultatele ultimului sondaj efectuat în luna decembrie indicau favorabil pe laburiști, cu un'avans de 3,5 la sută.

comercială
La Bogota au fost închise 

sute de magazine alimen
tare, ai ear°r Proprietari au ridicat prețurile fără permisiunea autorităților. După cum relatează agențiile de presă, măsura a fost luată de guvernul columbian în urma nemulțumirilor formulate de organizațiile sindicale, ai căror membri sînt tot mai neliniștiți de creșterea chiriilor și a prețurilor la o serie de servicii și produse’ de primă necesitate.

0 persoană învinuită că 
ar fi încercat să-1 ucidă pe 
Mujibur RahmOn, Președintele partidului Liga Awami, a fost arestată la Dacca de poliția pakistaneză. Nu au fost dezvăluite alte amănunte. Se reamintește că Mujibur Rahman a candidat la alegerile prezidențiale care au avut loc Ia sfîrșitul anului trecut in Pakistan, fiind, potrivit rezultatelor parțiale date publicității la Dacca, virtualul ciștigător al competiției electorale în regiunea estică a țării.

Melvin Laird la Saigon, în cadrul turneului său în Asia de sud-est, ministrul apărării al S.U.A., Melvin Laird, a sosit La Saigon, venind de la Bangkok. îndată după sosire. el a discutat cu generalul Creighton Abrams, comandant șef al forțelor americane din Vietnamul de sud, și cu ambasadorul american la Saigon, Ellsworth Bunker, o serie de probleme în legătură cu actuala situație militară din Vietnamul de sud, precum și despre rezultatele așa-zisei vietnamizări a războiului, politică care nu a adus rezultatele scontate de Administrația S.U.A.
In prezența secretarului 

stat din Ministerul Sănătății al 
R. D. Germane, prof. dr. Lud
wig Mecklinger, ambasadorul 
României la Berlin, dr. ing. Ni- 
colae Ghenea, a inmînat la 8 
ianuarie prof. dr. P. Steinbruk 
diploma cu distincția „Membru 
de onoare", decernată de Socie
tatea de Ftiziologie din cadrul 
Societății de științe medicale din 
România.

Cercetătorii de la Universita
tea California au anunțat că au 
reușit să realizeze sinteza hor
monului care provoacă procesul 
de creștere la om, realizare care 
ar putea să constituie un instru
ment major in tratarea canceru
lui, bolilor de inimă, diabetului 
și a altor maladii. Se apreciază 
că in următorii cinci sau zece 
ani, acest hormon va putea fi 
comercializat în vederea trata
mentului bolilor amintite.

Pachebotul francez „An
tilles" a eșuat vineri în aPr°- piere de Insulele. St. Vincent. In a- celași timp, la bordul vasului a izbucnit un incendiu. Cea mai mare parte a pasagerilor — fost evacuați cu Nu sînt victime.

Haite de lupi flămînzi au atacat hergheliile de care trăiesc pe colinele provincia septentrională nia), ca urmare a iernii grele din această țară. Peste 300 de cai au pierit.

circa 1 000 — au ajutorul șalupelor.
cai sălbatici Gistral din Lugo (Spa-

POLONEZIVARȘOVIA 9. — Corespondentul Agerpres I. Dumitrașcu transmite : La Varșovia s-au încheiat lucrările Congresului economiștilor polonezi, la care au participat 800 de specialiști și reprezentanți de frunte al vieții economice, științifice și tehnice. Au fost prezente delegații de economiști din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Iugoslavia, România și Ungaria.Discuțiile au fost străbătute, după cum subliniază presa poloneză, de dorința de a găsi căile și metodele adecvate în scopul accelerării dezvoltării economice a țării. în hotă- rîrea adoptată cu acest prilej se arată că sarcinile trasate de Plenara a Vil-a a C.C. al P.M.U.P. din decembrie 1970 constituie punctul de plecare în vederea realizării unor transformări pozitive în politica economică și socială și că ele cer unirea eforturilor tuturor economiștilor pentru Înfăptuirea lor.

O unitate de artilerie a forțelor patri otice laoțiene în atac
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