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I n t o a f e ramurile
producției noastre materiale
preocupări susținute pentru

RIDICAREA CALITATIVĂ

Pentru industria de exploatare și prelucrare a lemnului, celulozei și hîrtiei, cincinalul pe care l-am încheiat în urmă cu cîteva zile a însemnat o nouă și importantă etapă de dezvoltare, caracterizată printr-un ritm accentuat de creștere a producției și a eficienței economice în toate domeniile de activitate, în această perioadă. realizîndu-se și depășindu-se prevederile Directivelor celui de-al IX-lea Congres al P.C.R. Sporirea producției globale industriale cu 41,3 la sută față de anul 1965, în condițiile în care solicitarea resurselor noastre forestiere nu a crescut deloc pe întreg parcursul celor cinci ani, este o dovadă convingătoare a preocupărilor lucrătorilor din această ramură pe linia valorificării superioare a masei lemnoase în produse cu un grad ridicat de prelucrare.în această perioadă, datorită atenției deosebite a conducerii partidului și statului, industria lemnului, celulozei și hîrtiei a beneficiat de un volum sporit de investiții, însumînd a- proape 10 miliarde lei, fapt ce a permis continuarea programului de construire a noi fabrici, dotate la nivelul tehnicii celei mai avansate, precum și reutilarea și modernizarea celor existente. O preocupare centrală a ministerului nostru a constituit-o organizarea și perfecționarea proce-

Ing. Mihai SUDER
ministrul industriei lemnului

selor de producție in exploatările transporturile forestiere, în vederea asigurării ritmice cu materie primă lemnoasă a industriei de prelucrare a lemnului, de celuloză și hîrție. în acest sens, accentul a fost pus pe creșterea gradului de mecanizare a lucrărilor din exploatările forestiere, ca și pe dezvoltarea largă a rețelei de drumuri forestiere. înzestrarea tehnică, îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație, perfecționarea producției și a muncii au asigurat creșterea productivității muncii cu 37,3 la sută față de nivelul amilul 1965. Ca rezultat al ansamblului de măsuri și acțiuni întreprinse de minister, de combinatele și unitățile din ramura noastră, pe linia valorificării superioare și complexe a lemnului, valoarea obținută pe un metru cub de masă lemnoasă exploatată a crescut în perioada 1966—1970 cu peste 37 la sută.De la an la an, produsele industriei lemnului au continuat tot mai largă apreciere

dial. Semnificative în acest sens sînt profundele schimbări calitative au avut loc în structura exportului de produse din lemn, materializate în creșterea ponderii produselor cu un grad înalt de prelucrare. A sporit astfel exportul de plăci aglomerate și fibrolemnoase cu 22 la sută, cel de mobilă cu 50 la sută, iar de uși-fe- restre de 4.2 ori.Directivele Congresului al X-lea al partidului au stabilit noi sarcini, deosebit de importante pentru dezvoltarea în continuare a industriei lemnului, celulozei și hîrtiei. Pro- . ducția globală industrială pe ansam- ’ blul ministerului nostru urmează să crească în noul cincinal 1971—1975 cu circa 23 la sută, în condițiile reducerii consumului total. de masă .lemnoasă exploatată cu ’ Circa-8 la -sută; iar la rășinoase cu 15 la sută; Avem de-a face; prin urmare, cu .o accentuare a laturilor’ calitative ale activității noastre economice. caracteristică principală a planului pe 1971 și a întregului cincinal în.care am intrat, subliniată cu pregnanță în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la încheierea lucrărilor plenarei C.C. al P.C.R. din 16 decembrie anul trecut. Astfel, in structura producției din ramura noas-
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CHEMARE
către toate consiliile populare,
către toti
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Consiliul popular al județului Neamț, întrunit în cea de-a VIU-a sesiune ordinară pentru a dezbate și adopta planul economic și bugetul local pe anul 1971, analizînd activitatea desfășurată în anul care a trecut, constată că au fost obținute realizări însemnate in toate domeniile vieții economice și so- cial-culturâle a județului.Răspunzind cu însuflețire la Chemarea la întrecere adresată de Consiliul popular al județului Constanța, oamenii muncii din județul nostru au realizat și depășit indicatorii economici și sarcinile din domeniul edilitar-gospodăresc și social-cultural contribuind prin aceasta la creșterea continuă a nivelului lor de viață materială și spirituală.Constatăm cu satisfacție că angajamentele luate în întrecerea dintre consiliile populare au fost îndeplinite și depășite. Astfel, angajamentul la producția industrială a fost depășit cu 10,8 milioane lei. din care la producția de mobilă 3,7 milioane.De asemenea, a fost depășit cu 4,5 milioane lei angajamentul la producția de construcții-montaj. Apartamentele prevăzute in planul anului 1970 au fost date în folosință în totalitate pină Ia 30 octombrie, cu 30 de zile înainte față de angajament, dindu-se pină la sfîrșitul anului pestă plan 213 apartamente.Au fost desfăcute către populație mărfuri peste plan în valoare de 33 milioane lei. S-au realizat economii suplimentare prin reducerea prețului de cost în valoare de 3,3 milioane lei față de angajamentul de 1,3 milioane, precum și beneficii peste plan de 6 milioane lei față de 1,5 milioane lei.Angajamentele asumate in activitatea de prestări din gospodăria comunală au fost depășite cu 7 milioane lei. S-au executat in plus 40 mii mp modernizări străzi și trotuare în municipii și orașe, precum și 2 km îmbrăcăminți as- faltice ușoare. Prin muncă patriotică s-au efectuat lucrări în valoare de a- proape 72 milioane ici, față de angajamentul de 50 milioane lei, iar prin contribuția voluntară a locuitorilor au fost date in folosință 47 săli de clasă, două grădinițe și alte lucrări social-culturale.Consiliul popular județean, analizînd in spiritul indicațiilor date de
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al industriei
electrotehnice

In ultimele zile ale lunii decembrie, la u- zinele „Electroputere" din Craiova s-a petrecut un eveniment care, încheind simbolic un an și un cincinal, deschidea, în același timp, dimensiuni de nou capitol în cronica anilor care vin. In acele zile, la „Electroputere", în hala de fabricație a transformatoarelor de mare putere („S.T.M." cum o numesc intimii locului), a intrat în probe finale autotrans- formatorul de 400 MVA/400 KV, cel mai mare realizat pină azi de industria noastră. Cel mai mare auto- transformator românesc— conceput, proiectat, realizat integral pe a- ceastă dinamică platformă a industriei noastre electrotehnice, operă a anilor socialismului.Era în zilele cînd, la „Electroputere", ca pretutindeni, se întocmeau— febril și festiv — bilanțuri... Mașinile de calcul nu-și mai între- rupseseră țăcănitul de cîteva zile și de cîteva nopți. Se întocmeau bilanțurile anului, ale cincinalului, se calculau ritmuri de creștere, se inventariau „premierele tehnice", se adunau, se clasificau, se încolonau șiruri ruri lungi roadele a eforturi, de bilanț, tele coloane de noul produs, autotrans- formatorul de 400 MVA, nu însemna altceva decît o unitate în plus (intr-un catalog de produse în care numai transformatoarele ating peste 300 de tipuri), o cotă în plus (la un nivel al producției de transformatoare tip „E- lectroputere", care întrece, la ora de față, de 42 de ori producția națională branșei în

1950, de 5 ori din 1960, de 2 cea din 1965). tușiși totuși, un ment 1în aceleași nopți în care uzina încheia bilanțuri festive, mai mulți oameni n-au știut ce-i odihna. Mai mulți oameni, adică proiectanții și constructorii uriașului auto- transformator, o mină de comuniști, au rămas trei zile și trei nopți

pe cea ori pe Și to-eveni-zila și
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haleî, cu suspendată

de cifre, și- de succese, cinci ani de în scriptele în nesfîrși- cifre,

în incinta respirația de fiecare mișcare, de fiecare examen, de fiecare încercare sau probă — electrică; tehnică, tehnologică care era supus produs.I-am cunoscut cîțiva dintre ei, cunoscut pe autorii proiectului — inginerii Constantin Gaciu, Cos- tin Rădulescu, Gheorghe Toma, Constantin Treschin. Patru tineri, patru comuniști, cîndva colegi de promoție, absolvenți ai aceluiași institut craiovean, iar aici, în uzină, semnatari ai cîtorva proiecte tehnice de răsunet (printre care și marele transformator de 190 MV A, realizat anul trecut, și care funcționează, în trei exemplare, la hidrocentrala Porțile de

- la noulpe i-am

cunoscut pe șefii grupurilor de execuție a autotransfotmatoru- lui — maiștrii Dinu Paul și Constantin Teo- dorovici, tehnologul Marin Duță, muncitori și cadre de înaltă calificare, ca Florin Stăn- culescu, Ștefan Elipi- diu, Jean Anghelină, Dinu Romică, Gheorghe Frunză, Victor Auraru ș.a. Și, refăcînd — împreună cu ei și împreună cu alții — scenariul nașterii acestei opere, suita de secvențe care au culminat cu cele trei zile și trei nopți de decembrie, am încercat să desprindem, dincolo de epica propriu-zisă a faptelor, acele planuri interioare care au, în dinamica unei bătălii, rosturile unor resorturi strategice, definind niște linii de sens.Ne gîndim la impresionanta și rapida traiectorie a tehnicității pe care a străbătut-o colectivul uzinelor „E- lectroputere". O traiectorie pe care oamenii de pe alte meridiane au parcurs-o lent, evolutiv, prin decenii, prin infinitezimale acumulări cantitative, o dată cu fiecare pas în știință și tehnică, asimilat și aplicat. Un drum pe care oamenii locului l-au străbătut în ani și sezoane, apropiindu-șl în tot acest timp — deși porneau de la cota zero, de la nici o tradiție, de la nici o experiență — elementele unei tehnici pretențioase, cunoștințe și instrumente de lucru hipersensibile, de veritabilă artă, de veritabil rafinament.Romanul autotrans- formatorului de 400
I. OLTEANU 
Al. FIRESCU

(Continuare în pag. a III-a)să cîștige o pe plan mon-

Satisfacția
participării

(Continuare în pag. a V-a)
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10. pe

universitar 1967—1968, pentru 23 570 de noi in anul I au candidat 99 619 bacalaurcați ; in 1968—1969, pentru de locuri s-au prezentat 70 368 de candidați, iar pentru cele 22 930 de existente pentru anul I in curs au concurat 97 605 candidați. Pre- generatiilor tinere intr-un număr atît de impresionant in fața comisii-

Am avut prilejul să văd, in aceste zile de început de 
an, întreprinderi care in următorii cinci ani vor înde
plini sarcini duble în comparație cu precedentul cinci
nal, am văzut uzine in care se vor asimila zeci și sute 
de produse noi. Dar dincolo de cifre, de grafice și sta
tistici, dincolo de efort și gîndire creatoare am simțit 
pulsul viu al unei puternice pasiuni — pasiunea parti
cipării la realizarea acestor proiecte.

Da, există un indice al participării, pe care sta
tistica nu-l înregistrează. Dar el poate fi descoperit 
printre coloanele de cifre ca o componentă nescrisă o 
economiei socialiste, a întregii noastre vieți. Am avut 
sentimentul că'' citesc acest indice într-o știre care a 
trecut oarecum neobservată, o știre referitoare la acor
darea premiilor pe anul 1970 municipiilor și orașelor 
fruntașe pe țară în. acțiunea de înfrumusețare și bună 
gospodărire. Iată : „Valoarea lucrărilor executate de ce
tățenii municipiilor, orașelor și comunelor, in timpul 
lor liber a fost de 3,9 miliarde lei, cu peste 800 mi
lioane de lei mai mult decît se realizase în anul 1969“,

Spațiul citadin, acest spațiu din ce în ce mai vast 
mai reprezentativ pentru țara noastră, se dezvoltă 
același pas cu simțul civic, cu sentimentul răspunderii 
față de valorile materiale și spirituale pe care le re
prezintă orice oraș. Frumusețea, curățenia, buna orîn- 
duială și gospodărirea nu depind numai de întreprinde
rile specializate, ci de fiecare cetățean. Pentru că, în ul
timul sfert de secol, cetățenii au parcurs distanța de la 
atitudinea civilizată, dar pasivă, la activitatea civillza- 
torie nemijlocită, la miile și milioanele de ore lucrate 
voluntar în cartiere, pe străzi, în parcuri. O distanță 
care ne dă măsura acestui înalt sentiment al partici
pării, al preocupării față de toate aspectele vieții noas
tre sociale, sentiment nutrit și educat în atmosfera de 
larg democratism al societății noastre.

Dintre cele 25 de orașe premiate ori menționate mă 
opresc mai intîi la Satu-Mare și Sighișoara, orașe greu 
încercate de inundațiile din primăvara trecută. Oamenii 
și-au refăcut casele lovite, dar nu s-au mulțumit pină 
nu au redat orașelor lor culoarea, frumusețea și strălu
cirea dintotdeauna. M-aș opri apoi la orașele minerilor — Morinești, Moldova Nouă, Brad — în care mii de 
oameni, obișnuiți cu ciocanul de abataj, au sădit in 
orele libere flori și arbuști. Și sînt atitea alte loca
lități mici, care au trecut mai de mult sau mai recent 
pragul urbanizării, orașe care se desprind din anoni
mat si prin locul obținut în această întrecere patriotică: Berești (județul Galați), Sebiș (Arad), Novaci (Gorj).

Este, desigur, și meritul consiliilor populare, al depu- 
tatilor și comitetelor cetățenești în această amplă ac
țiune gospodărească, dar dacă am scris rîndurile de mai 
sus, am făcut-o, în primul tind, pentru a aduce un mo
dest omagiu cetățeanului, omului căruia îi e străină in
diferența, omului care în timpul său liber este domi
nat de aceeași pasiune a dăruirii, ca și în orele de 
muncă. Omului în conștiința căruia „indicele participă
rii" crește de la un an la altul, o dată cu vîrsta și pro
gresul civilizației noastre socialiste.

Pool D1ACOMESCU

de laFier). I-am (Continuare în pag. a Il-a)
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Un amplu program în curs de în 
făptuire : ANUAL, 0 PRODUCȚIE DE 
CEL PUȚIN 200 000 TONE CARNE

PASĂRE
Din noua arhitectură a orașului Piatra Neamf

Cine a călăuzit pașii tînărului
care bate la porțile universității?

RECONSIDERĂRI NECESARE ÎN ORGANIZAREA EXAMENULUI DE ADMITERE

învățămîntul nostru superior, frecventat in momentul de față de 150 000 de itudenți, a cunoscut, în anii din urmă, o afluență impresionantă de candidați Ia concursul de admitere. In anul locuri 19 940 locuri zența lor de adniiiere demonstrează, pe de o parte, cit de larg este astăzi cadrul creat invățămîntului superior, ce vaste sint posibilitățile de a-și recruta candidați!, ea urmare a dezvoltării necontenite a invățămîntului mediu de cultură generală, pe toate treptele sale — licee, licee de specialitate, școli tehnice și profesionale ele. — iar pe de altă parte, atestă dorința generațiilor tinere de a dobindi o înaltă calificare profesională și de a fi astfel cit mai utili societății socialiste.Dar, o „radiografie" minuțioasă a concursurilor de admitere relevă a- numite fenomene de larg interes social, care se cer analizate atent. Din cifrele reproduse mai sus rezultă că în ultimii ani pentru fiecare loc din amfiteatre au candidat. în medie. 4—5 tineri, iar în unele mente ale invățămîntului s-au înregistrat și cîte 8. chiar mai mulți candidați loc. Potrivit datelor de care nem, in ultimul an numărul daților pentru anul f a fost cu ximativ 20 000 de tineri mai decît în cel precedent, cu toate promoțiile de bacalaureați au

comparti- superior 15 sau același iispu- .•an.di-i apro- . mare că _____________ ____ . ’ost aproximativ egale ca număr. Ceea ce înseamnă că o bună parte dintre cei care n-au reușit în prima sesiune după bacalaureat. încearcă din nou. Printre aceștia se numără, fără îndoială, foarte multi tineri serioși care au folosit răgazul de un an pentru a se pregăti cit mai temeinic. Dar tot atît de adevărat este

numiți tineri și tinere participă ani in șir la concursuri, de fiecare dată la alte facultăți, nefăcînd nimic între timp, sperînd în „noroc". Pentru că aproape matematic se demonstrează că aceeași facultate care, bunăoară, într-o sesiune a anului 1968 a avut candidați mai puțini, în anul următor are foarte multi, ca apoi, intr-o a treia sesiune, numărul lor să scadă din nou. Intuirea acestui „puls" costă cîțiva ani de tinerețe, cheltuită fără sentimentul jenei față de societate, față de părinții care au de întreținut niște copii ..ambițioși".Dar să dăm din nou cuvintul cifrelor : la Academia de studii economice au candidat, in luna iulie 1970. pentru 200 de locuri existente la secția statistică doar 321 de tineri, dintre care 120 au reușit ; in toamnă, cele 80 rămase libere au fost asaltate de 1 046 de candidați.; la o altă secție, cea de contabilitate. în prima sesiune. se înregistraseră 681 de candidați pentru 300 de locuri. dintre

care se ocupaseră 187, iar pentru restul de 113 s-au înghesuit, în septembrie, 2 213 candidați, deci 20 pe un loc. „Deși statistic s-ar părea că media generală de 7,83 cu care s-a intrat la Facultatea de contabilitate ar a- vantaja învățămîntul economic, personal am rezerve in legătură cu pregătirea și perspectiva multor studenți, opina prof. dr. Constantin Manolescu, prorector la A.S.E. !n avalanșa de la facultatea citată au venit, alături de tineri care doreau să se consacre serios studiului, și tineri care n-au reușit în alte părți, care s-au lăsat furați de jocul candidaturii, la întîmplare. numai ca să. devină, oricum, oriunde, studenți.Există însă și un alt aspect al a- celeiași probleme. Cei mai numeroși candidați se înregistrează la concursurile unde nu sint prevăzute probe de matematică, chimie, fizică. De ce ? După investigațiile noastre, se pare că rîndurile candidaților de la facultățile amintite sint îngroșate de cei care în liceu nu au muncit ■ serios și cu perseverență' spre a-și însuși aceste obiecte de bază, ș! speră că vor deveni, totuși, studenți. în realitate, trăiesc cu o iluzie, căci se izbesc de un alt baraj, care nu solicită cunoștințe de matematică sau de fizică, dar solicită soliditate la alte discipline poate mai puțin temeinic și mai puțin amplu predate în liceu. Dacă la Politehnică au fost,
Victor VIȘINESCU(Continuare în pag. a IV-a)

Fabrica de porțelan-nie- 
naj din Alba Iwlia a intrat 

în probe tehnologice

CU CINCI LUNI
MAI DEVREMEILil.IA (corespondentulALBA„Scînteii", Ștefan Dinică). — In municipiul Alba Iulia un nou o- biectiv industrial se află în faza finală de execuție : Fabrica de porțelan-menaj. A intrat în probe tehnologice o linie de producție, cu 5 luni înainte față de termenul planificat. Pe această bază, se creează condiții pentru obținerea unei producții de 400 tone porțelan-menaj, înainte de intrarea în funcțiune a fabricii. Totodată, print.r-o organizare temeinică a activității pe șantier, constructorii au reușit să termine lucrările de montaj și în alte spctoare-cheie ale fabricii : centrala termică, morile cu bile, u- tilajele de presare și uscare, mașinile de glazurat.
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Produse noi
la Uzina de utilaj petrolier

din TîrgovișteTÎRGOVIȘTE (corespondentul „Scînteii", C. Soci). — Constructorii de utilaj petrolier din Tîrgoviște au trecut, din primele zile ale noului an, la realizarea instalațiilor și utilajelor prevăzute în planul, de . producție pe 1971. Anul a debutat cu lansarea fabricație a unor produse noi, printre care instalațiile de foraj structural „SG-1 200“, instalațiile de forat puțuri de apă FA-20 și instalațiile de. transportat ciment în vrac. Pregătirea

fabricației pentru aceste produse s-a făcut pină în cele mai mici amănunte, ceea ce dă posibilitatea respectării întocmai a graficului de realizare a planului.Pină în prezent, pe platformele de montaj au fost asamblate suplimentar față de sarcinile de plan 16 agregate de irigat prin aspersiune și două automacarale de 5 tone. Toate secțiile productive și-au îndeplinit in mod exemplar sarcinile de producție.
Zburînd deasupra teritoriului țării noastre, în drum spre Repu

blica Populară Bulgaria, tovarășii Gustav Husak, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, și Lubomir 
Strougal, președintele guvernului federal, au trimis un mesaj cordial 
de salut tovarășilor Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, și Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de Miniștri.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Foarte mișcați de mesajul de felicitări și bune urări pe oare a'Ji 
binevoit să ni-1 adresați cu prilejul celei de-a XH-a aniversări a proole.- 
mării Republicii Niger, poporul și guvernul Nigerului mi se alătură pen
tru a vă exprima sincerele noastre mulțumiri și a vă adresa, la rîndul 
nostru, urările de fericire și sănătate pe care le formulăm pentru Ex
celența Voastră, împreună cu urările noastre cele mai calde de prospe
ritate mereu crescîndă și progres continuu pentru guvernul și poporul 
României.

Cu cea mai înaltă considerație,
DIORI HAMANI

Președintele Republicii Niger

'J



PAGINA 2

FAPTUL,'
DIVERS
Ajutor 
marinărescPortul docuri Galați. La bordul vasului „Vârtos", sosit aici sub pavilion panamez, a izbucnit un incendiu. în imediata apropiere a flăcărilor se aflau nu mai puțin de cinci tuburi pline cu oxigen. Din clipă în clipă se putea produce o explozie care punea în pericol atît vasul cit și marfa încărcată în el — aproape 3 500 tone de azotat de amoniu. în această situație, vasul a fost scos din zona portului la o distanță de 7 kilometri. Trimise în ajutorul său, navele de „Voinicul" și „Ceatal", dublate de echipaje de pompieri militari, au intrat imediat în acțiune. Lupta cu flăcările a fost deosebit de dificilă. Totuși, după mai multe ore de muncă încordată, marinarii români au reușit să înlăture pericolul exploz'ei și apoi să stingă focul, salvînd astfel nava aflată în pericol.

salvare

Dintr-o 
„mică66 
neglijențăEra seară. într-una din came
rele apartamentului locuit de 
familia Vasile Bodolan, din 
Brașov, s-au intilnit trei elevi : 
Ion Bodolan, Zamfir Pricopi și 
Atila Pialoga, toți in ultimul an 
de liceu. își propuseseră să re
vadă, împreună, o parte din te
mele date de școală pentru pe
rioada vacanței, să asculte muzi
că. In seara respectivă, familia 
Bodolan avea 
uitat să 
Abia în 
unul dintre membrii familiei s-a 
gîndit să încerce ușa camerei 
unde cei trei tineri învățaseră 
în ajun. Era însă prea tîrziu. 
Din cauza unei defecțiuni la in
stalația de încălzire, nesupusă 
de multă vreme unei verificări 
competente cei trei 
seseră intoxicați 
de carbon. Un 
ros. Cu atît mai 
cit el se adaugă altora — din 
păcate, nu puține — petrecute în 
condiții asemănătoare. încă o 
dată deci, nu lăsați pe mîine ve
rificarea sobei din casă care tre
buie făcută azi !

musafiri și... a 
mai treacă pe la ei. 
dimineața următoare,

elevi fu- 
cu bioxid 
caz dure- 

mult cu

s-a închis,
dar...Intr-o zi, mai mulți săteni stăteau de vorbă in fața căminului cultural din comuna Bulbucata (Ilfov). Deodată, pe șosea, a apărut un autocamion din care a căzut un porc. Ion Dumitru s-a oferit, ca pînă la găsirea păgubașului, să țină rîmătorul la el acasă. Ulterior a anunțat despre aceasta și postul de miliție. După puțin timp, I.D. — în urma unui dosar (căruia Procuratura locală Buftea dat curs imediat) întocmit plutonierul Ion Barbu — s-a pomenit că e chemat în fața instanței de judecată, deoarece și-ar fi însușit un bun găsit. în urma judecării procesului, instanța. constatind netemeinicia acuzațiilor, a pronunțat o sentință prin care l-a achitat pe inculpat. Procuratura nu s-a lăsat însă. A înaintat recurs pentru anularea sentinței. După o examinare atentă a cazului, recursul a fost respins ca nefondat și astfel dosarul a fost închis. Cum rămîne însă cu cei care l-au deschis ?

i-a de

Cifrul secret
Acum cîteva zile, V. Cojocaru 

din București, str. dr. Lister nr. 
1, a primit acasă o telegramă 
expediată din comuna Bilteni, 
județul Olt. . O telegramă pe 
care, la rîndu-i, adresantul ne-o 
trimite nouă în original. Ce se 
spune în ea 1 Nici mai mult nici 
mai puțin decit „35-BÎLTENI-5- 
LUX — 2-31 — LUX- 2 - FAM 
COJOCARU V. - CI -1-6-30- 
LUX-2 O fi oare acesta sti
lul expeditorului ? Precizia și 
claritatea lui nu prea ne 
îndrituiesc nici pe noi, nici 
pe adresant, să facem o aseme
nea afirmație. In această situa
ție, expediem telegrama organe
lor poștale de resort. Vor reuși 
oare să descifreze conținutul ei ?

Șarpele l-a 
îndemnat ?

marii 12 ianuarie 1971

\

construite spitalul

mal

MUNCA DE PARTID

ÎN RÎNDURILE

INTELECTUALILOR

impropriu și total

trebuie o cli-

abaterile din comună.

:u-desigur, repre

mamăfi indiferentă situații.

SCINTEIA

I

SINTETICE

peste(Urmare din pag. I)

Un colos

electrotehnice

in acest nou cinci-de acută mo- se împletește,

tip in, cu unitățile asemenea, fabricație
largă uti- industriei vor fi in- nol sorti-

de E de fa- (a-

sarcinile a impus
însem- consu- inteli- rmpli- ridicat

„Electroputere" — toate uzinele pa- - rodnicul cincinal

Iași își va de producție, cele mai mari acest fel din aflate în con-a/ industriei

cu încheiat și intră, noi per- altul —

I

Perfecționări necesare
9

în studiul ideologic
al cadrelor didactice

Este bine cunoscut rolul important pe care-1 joacă învățămîntul ideologic în ridicarea pregătirii profesionale -și politice a slujitorilor scolii. In fiecare școală generală, profesională sau liceu, organizațiile de partid dispun de acest puternic instrument de dăltuire armonioasă a profilului spiritual al- celor învestiți cu înalta misiune de a instrui și educa în chip nou. socialist generațiile tinere.Firește, învătămîntul ideologic al cadrelor didactice poate fi analizat din numeroase unghiuri. Ne propunem să ne oprim. în rîndurile ce urmează, astmra unuia din aspectele sale principale, si anume asupra conținutului de idei — conținut ce se dezvăluie cu deosebită pregnanță în desfășurarea dezbaterilor, organizate sistematic în fiecare cerc ori curs la care participă învățători, profesori.Asistind, în ultimul timp, lamulte asemenea dezbateri, în școli generale și licee din Capitală și din județele Sibiu, Brașov ș.a., am bucuroși să înregistrăm, în

pagandista — profesoară de economie politică cu multă experiență — i-a invitat 'de la început pe participant să-și concentreze atenția asupra a trei chestiuni principale : 1) însemnătatea creării P.C.R. ; 2) P.C.R. — forță politică conducătoare în opera de construire a socialismului și 3) creșterea rolului conducător al P.C.R. în etapa actuală. Modul in care au fost punctate coordonatele discuției, faptul că bibliografia și tematica acesteia fuseseră anunțate din timp — erau de natură să încurajeze o dezbatere interesantă. Pe măsură insă ce vorbitorii își epuizau intervențiile la discuții, speranța noastră intr-o asemenea dezbatere a trebuit să cedeze locul dezamăgirii. Ce s-a intîmplat ? Primul vorbitor a redat — ceea ce dovedea parcurgerea unei bibliografii intr-adevăr apreciabile — numeroase amănunte, fapte din istoria mișcării muncitorești și a partidului comunist din țara noastră. Au urmat obișnuitele „completări",fost , . _ - ..._______ , ... multelocuri, abordarea unui evantai tema- i tic cuprinzător, ce îmbrățișează preo-
I cupări fundamentale alo partidului’ și statului nostru în domeniul per- Ifecționării activității economice și sociale. Este bine că obiectul unei a- profundate dezbateri îl formează sar- Icinile ce revin slujitorilor școlii în formarea omului nou, căile principale ale perfecționării continue a învățămîntul ui nostru. în consens cu ce- Irințele de azi și de mîine ale dezvoltării României socialiste, cu noile cuceriri ale științei. Astfel, în cercul I condus de prooagandista Anica Vlă-duț, alcătuit din învățători ai Școlii generale nr. 15 și profesori ai Liceu- Ilui pedagogic de educatoare dinBucurești, discuțiile pe tema etica muncii și etica profesională, deși au demarat mai greu, s-au anima,t cres- Icendo pe măsură ce propagandista aîndreptat atenția participanților spreaspecte esențiale ale temei puse înI dezbatere, prin prisma exigențeloretice cu care sint confruntați azi dascălii în țara noastră, în înseși școlile in care își desfășoară activitatea. AmI reținut priceperea propagandistei înconducerea discuțiilor către reliefarea înaltei pregătiri de specialitate, caI trăsătura dominantă a eticii profesionale a slujitorilor școlii. Un autentic schimb de idei, întemeiat pe însăși experiența pedagogică a parti- Icipanților, a avut loc pe marginea îndatoririlor ce revin cadrelor didactice, în lumina Directivelor C.C. al IP.C.R. și a Legii învățămîntului, în direcția modernizării procesului de învățămint, a adaptării lui la cerințele mereu noi ale dezvoltării eco- Inomiei, științei și culturii, a legării lui mai strînse de practică, de viață. Discuția a reliefat obligația ce revi- Ine învățătorilor, profesorilor de a depista,și aplica, cu discernămînt'critic. și în spirit creator, în funcție de I nivelul clasei, metode noi,- eficiențe,de predare; apte să formeze -capacita-v, tea de gindire și Interpretare a elevilor.La fel de interesante, vii și mai ales 
I utile au fost și dezbaterile desfășu- • rate în ultimul timp în cercurile con- Iduse de propagandistele Viorica Co- rentti — la școala de stenodactilografie — și Ioana Apăvăloaie — la Li- Iceul de băieți „Nicolae Eălcescu" din Capitală. Trăsătura distinctivă a u- nor asemenea discuții a constituit-o abordarea multilaterală, concretă a ■ problemelor esențiale — teoretice și practice — ridicate de teme ca : integrarea socială a tineretului ; rolul I îndrumător al cadrelor didactice înformarea atitudinii juste a elevilor fată de viitoarea lor profesiune ș. a. Iîn același scurt interval de timp, am avut însă prilejul să asistăm și la discuții asupra cărora au continuat să-și pună amprenta racile mai vechi Iale învățămîntului ideologic din școli.Una din aceste racile rezidă în tea- tarea problemelor intr-un mod școlă- Iresc, rigid, rupt de via*ă, plasarea accentului nu pe aspectele noi reclamate de conținutul temei puse în discuție, ci pe trecut, pe rememora- Irea unor date și fapte istorice — îndeobște cunoscute, și, ca atare, mult mai comod de redat, de reprodus.
Iîn cercul condus de propagandista Licuța Gheorghe, alcătuit din profesori de la cursurile serale ale Li-
Iceului nr. 4 Brașov, s-a discutat tema : P.C.R. — forța conducătoare in Republica Socialistă România. Pro-

adăugiri", care s-au înscris pe același făgaș al relatării istoriciste. Sub avalanșa amănuntelor din trecut S-au pierdut idei fundamentale care ar fi trebuit neapărat reliefate în legătură cu însuși momentul creării partidului, ca, de pildă, faptul că partidul comunist a fost continuatorul tradițiilor revoluționare vechi de aproape un secol ale proletariatului român, că el s-a născut din însăși experiența de luptă a mișcării noastre muncitorești, din cerințele istorice ale dezvoltării procesului revoluționar, ale înaintării societății românești pe calea progresului. Și mai regretabil este faptul că n-a mai rămas timp tocmai pentru acele probleme care ar fi trebuit să constituie miezul dezbaterii — și a- nume cele legate de exercitarea rolului conducător al partidului în actuala etapă a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, de multiplele căi prin care poate fi asigurată creșterea acestui rol în diversele sectoare ale activității sociale. (Este semnificativ, în acest sens, că despre rolul sporit ce revine organizațiilor de partid din școli, învestite în ultimii ani cu dreptul de control, cu noi și însemnate atribuții în ce privește conducerea procesului • ...instruetiv-educativ, nu s-a rostit- nici un cuvînt...).Reperînd manifestările modului tn- vechit de abordare a problemelor în cercurile de studiu ale cadrelor didactice, nu putem să nu semnalăm și faptul că, de multe ori. așa-numiteie dezbateri nu reușeso să depășească stadiul unor simple înșiruiri tic relatări asupra unor probleme îndeobște cunoscute ; luările de cuvint apar ca intervenții singulare, nearticulate cu ale altor vorbitori ; cu alte cuvinte avem de-a face nu cu o dezbatere, cu un autentic schimb de Idei, tare să stimuleze efortul de gindire, asimilarea creatoare, ci cu un simplu seminar școlăresc, de verificare a noștințelor, ceea ce, zintă mult prea puțin in raport cu posibilitățile și cerințele unor aameni de cultură și nu este de natură să slujească activității lor educative.DiscuUa organizată nu demult In cercul de la Liceul economic -din Mediaș, pe tema : dezvoltarea l:- teraturii, artei și culturii In ;ara noastră in lumina documentelor Congresului al X-lea al P.C.R. ;-a Înscris, aproape fără excepție, pe asemenea coordonate. Orientarea însăși a discuției a fost deficitară : s-a încercat — în cele două ore cit a durat ședința — să se „treacă ta revistă" tot ce s-a realizat, in domeniu) celor „șapte arte" de la eliberarea țării și pînă în prezent — obiectiv, evident, nerealist,

inadecvat țelului real al discuțiilor. E adevărat că s-au spus multe cu acest prilej. S-a vorbit cu lux de amănunte despre diferite producții literare, filme, s-a descris detaliat stilul unor construcții arhitectonice etc., dar s-a omis tocmai ceea ce ar fi fost realmente necesar intr-o asemenea dezbatere, șl anume abordarea aspectelor principiale ale politicii partidului în domeniul conducerii literaturii și artei, clarificarea concepției partidului despre libertatea de creație, despre conținutul și mesajul, despre menirea artei de a înnobila o- mul, a sădi in conștiințe principii superioare de viață, a sluji cauza construcției socialiste. Desigur că o asemenea orientare a discuției i-ar fi înarmat pe participant cu autentice criterii de valoare pentru aprecierea diferitelor producții literare și artistice. O atmosferă de monotonie s-a instalat în seminar. .La un moment dat s-a ivit, e drept, posibilitatea unei înviorări. Această posibilitate a fost oferită de intervenția profesoarei Elena Balea. „Eu cred — a spus ea — că nu ar trebui să limităm discuția noastră la descrierea unor cărți, tablouri, filme, picturi ori construcții. Consider că în munca cu elevii noștri...". Era vădită intenția sa de a aborda problema în strânsă legătură cu menirea școlii, cu sarcinile ce- revin cadrelor didactice în propagarea culturii socialiste. Propagandistul a intervenit insă total inoportun și â întrerupt-o : „Nu despre a- ceasta discutăm".Am redat in extenso acest episod pentru că ni se pare semnificativ pentru maniera în care se mai desfășoară anumite discuții în cadrul învățămîntului ideologic al cadrelor didactice, punîndu-se accentul nu pe confruntarea de idei, ei pe repetarea unor lucruri intrate de mult în conștiința comună. Se întreabă, oare, secretarii organizațiilor de partid din școli, cei ce răspund nemijlocit de desfășurarea învățămîntului ideologic al cadrelor didactice cu ce idei noi pleacă parti- cipânții de la asemenea discuții ?Este de datoria organelor locale de partid de a orienta și controla cu mai multă atenție modul în care se desfășoară dezbaterile ideologice ale cadrelor didactice, pentru a conferi acestei puternice pîrghii politico-educative atributele actualității, autenticei eficiențe — reclamate cu stringență de cerințele dezvoltării școlii, ale vieții noastre sociale.
Gh. ZAMFIR

• Locuim în cartierul Lascăr Ca- targiu ddn Craiova. Acest cartier despărțit de restul orașuluieste < . .prin canalul colector. In această zonă au fost ' " '
i nou, stația de salvare și- combina- ’ tul de confecții. Pentru a ■ putea ajunge la una din aceste unități trebuie să treci peste canal. Dar nu există un podeț. ,Mai precis spus, a fost un - podeț,’construit în urmă cu vreo 15 ani, dar în primăvară a fost distrus. In Ioc să se construiască altul, au fost puși, drept punte, doi stîlpi de beton, din cei folosiți la electrificări. Se înțelege că, in aceste condiții, trecerea peste canal este foarte anevoioasă, mai ales de către copii șl oameni mai în vîrstă. într-o dimineață am fost martor cînd o mamă cu doi copii mici, pe care-i ducea la creșa fabricii de confecții, a fost nevoită să-1 pună jos pe cel mic (sugar) pentru a putea să-I treacă pe cel mare (3 ani). De asemenea, întîmpinăm mari greutăți cînd o persoană suferindă transportată de urgență la nică.Fac această sesizare ca care nu poate la astfel de situații. Edilii municipiului sint chemați să intervină energic pentru amenajarea podețului a cărui lipsă produce cetățenilor mari necazuri.
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Maria POPESCU 
tehnician 
la „Electroputere'-Craiova• De 10 ani, de cind funcționează uzina de apă din Mediaș, nu am reușit încă să bem un pahar de apă curată. Apa care vine pe conductă conține multe impurități, care se depun pe fundul vaselor. Ne întrebăm, de ce permite serviciul sanitar al municipiului Mediaș folosirea apei cu impurități, cînd se știe ce pericol reprezintă pentru sănătatea oamenilor ? Dar aceasta nu este totul. în zonele mai înalte ale orașului, precum și la etajele II—IV ale unor blocuri de locuințe, apa lipsește cu desă- vîrșire, din care cauză ' instalațiile sanitare sint inutilizabile. Cîteoda- tă vine apa pe la orele 2—3 din noapte ; atunci, cetățenii se scoală să-și adune apă in vase pentru a doua zi. Este adevărat că orașul s-a dezvoltat și uzina de apă nu va putea face față cerințelor pînă nu i se va mări capacitatea. Dar nu se poate face oare nimic ca apa furnizată, puțină cit este, să fie corespunzătoare cerințelor igienice elementare ?

Dumitru SÎMICORESCU 
str. Nucului nr. 14 — Medias

Nicolae Ciuraru din București (strada Mihail Eminescu 206) creștea la sin... un șarpe. Și nu-1 creștea degeaba. Pentru că își legase de el cele mai mari speranțe. Intr-o ~cu el în 1 ba unuia, . .a convinge că dumnealui are talente magice și poate prezice oricui viitorul. O
ieșit arătazi, a lume. îl ba altuia, pentrudată intrat însă în locuințele ce-șar-cursă,lor ce-i cădeau înpele devenea arma lui forte : își punea gazdele la respect, „opera" nestingherit și pornea mai departe. Și azi așa, mîine așa, pînă cînd șarpele de la sin l-a trădat și a ajuns — a șaisprezecea oară ! — în fața organelor de urmărire penală, ur- mînd ca în curînd să-și primească pedeapsa pe care i-o va „prezice" instanța de judecată.

RubricS redactată de :
Dumitru TIP.COB
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

MVA — produsul care uzina a un cincinal deschizindu-și spective, în este, din acest punct de vedere, elocvent. Primele, și poate cele mai palpitante capitole ale acestui roman se desfășoară intre pereții capitonați al departamentelor ministeriale, ai institutelor tehnice și științifice. Sint capitole tn care bătălia (care va deveni mai tîrziu bătălia construcției) sc desfășoară pe planul principiilor, al argumentelor pro și contra mînui- te de savanți . și specialiști. Mai întîi a trebuit înțeleasă ideea necesității acestui produs, deci a necesității asimilării unei „clase de tensiuni" de 400 KV (cit a trecut de cînd la „Electroputcre" s-a construit primul transformator de 0.5 KV ? !), pe care prevederile inițiale ale planului n-o luaseră în considerare, hărăzind-o unui viitor mai îndepărtat. Ideea a fost acceptată. Si. în imnunerea ei, specialiștii uzinei au a- vut de spus un cuvint important. Dar acesta a fost numai un p’-im caoitol. un P’-im enisod dinte-o suită fierbinte, cu creșteri pline de tensiune, cu etane de răsnintie ce modifici. Ia intervale de luni st zile, rela'tiie din întregul tablou. Odată acceotată ideea necesității acestui produs — destinat interconexiunii rețelelor electrice de 400 KV și 220 KV

din cadrul sistemului e- nergetic al țării —. construcția lui a fost licitată, alături de „Electroputere", de firme străine cu vechi tradiții, notorii pe plan mondial. Prin soluțiile sale constructive, prin performanțele tehnice pe care le propunea, proiectul semnat de spe-
 /

cialiștii de la „Electropu- tere“ s-a detașat categoric, cucerind primul loc.Spațiul nu ne îngăduie să derulăm și alte secvențe ale acestei pelicule, în care concepția tehnică nouă, dernitate, se exprima și se amplifică printr-o muncă de e- xecuție de o înaltă clasă calitativă, nu lipsită accente spectaculoase, de-ajuns să spunem, pildă, că intrarea in oricație a acestui colos

• Un grup de membri de partid din comuna Urzica, j ' . ’ au trimis redacției o scrisoare privitoare la abuzurile și ' ' "președintelui C.A.P.
Comitetul județean P.C.R., căruia redacția i-a adresat sesizarea pentru a verifica faptele și a lua măsurile corespunzătoare, ne-a trimis un răspuns detaliat din care redăm cancluziile :„Pentru abaterile săvîrșite, brigadierul Ștefan Doboiță a fost schimbat din funcția de secretar al organizației de bază, scos din funcția de brigadier și sancționat cu vot de blam pe linie de partid. De asemenea, pentru abaterile săvir- șite, Cornel Pîrvulescu, președinte al C.țA.P.-Urzica, a fost obligat, in timpul cercetării, să readucă în cooperativă purceii și materialul lemnos. A fost scos din comitetul comunal de partid și sancționat cu mustrare. O dată cu ținerea adunării generale a cooperatorilor pentru analiza activității anului 1970 și aprobarea planului de producție pe anul 1971, se va propune înlocuirea lui din funcția de președinte al C.A.P.-uIui.Scrisoarea a fost rezolvată de un colectiv de activiști conduși de tovarășul Ștefan Florea, președinte al Colegiului județean de partid".

județul Olt, chiriaș al I.A.L., ci și ale altor catari care au pățit ca și mine, la începutul anului 19G9 ocup apartament în blocul de pe strada Matei Ambrozie, nr. 5—7. sectorul 4. Cînd m-am dus să plătesc chiria pe luna decembrie a anului respectiv mi s-a spus că trebuie să plătesc lunar cu 10 lei mai mult decit. fusese prevăzut în contract, deoarece s-a greșit calculul și. prin urmare, se adaugă diferența, precum și majorările legale. Degeaba am protestat atunci în legătură cu majorările. A trebuit să plătesc eu pentru o greșeală a funcționarilor de la centrul I.A.L. Vitan nr. 9. In decembrie anul trecut, situația s-a repetat_ aidoma ca și cu un an în lucru că că 12 lei lunar, se ridică la
urmă. Mi s-a spus (același s-a petrecut și cu alțî locatari) chiria a fost calculată greșit, trebuie să mai dau plus majorările care suma de 300 lei. Prin urmare, merg în fiecare lună să achit chiria, nu mi se spune nimic, pentru ca la sfîrșitul anului să aflu că am de plătit nu numai diferența în urma calculului greșit, dar și dobînzile respective. Socot c-ar fi norma) ca aceste sume să fie suportate funcționarul din vina căruia făcut încurcătura.

• In toamna anului trecut, am fost numit profesor la școala generală nr. 1 din comuna Siliștea Crucii, județul Dolj, în apropierea satului meu natal. Ca orice tînăr, care-și iubește profesiunea aleasă, am început munca cu multă dragoste și pasiune. Dar cum a venit timpul fiiguros, m-am aflat în fața unei situații neplăcute nu atît pentru mine, cit pentru elevii clasei la care sint diriginte : soba, refăcută în timpul verii. Deci, elevii sint paltoanele pe ei tervenit de mai mărul comunei, m-am ales doar ziua de 30 decembrie, m-am dus din nou să discut această problemă. „D-ta ești directorul școl'i"? m-a luat „tare" primarul. Este adevărat că directorul se afla în concediu. Dar eu n-am dreptul să intervin în interesul elevilor, al școlii ? Doresc să se publice aceste rînduri în ziar, cald și în primărie sobă.

Marin BANU
Blocul D 2 A, scara 1, 
etajul 8
din str. Matei Ambrozie 
nr. 5—7, sectorul 4

nu funcționează, nevoiți să stea cu la lecții. Am in- multe ori la pri- la secretar, dar cu promisiuni. Pe

poate s-o clasa elevilor mei, ca unde focul duduie face la in
Prof. Tudor TACHE
Școala generală nr. 
Siliștea Crucii, 
județul Dolj• Situația pe care o relatez afectează nu numai interesele mele, ca

Pe PostăvarulPe Postăvarul

sumată cincinalului !) construcția unei hale noi, speciale, și, drept urmare, in perioadele definitivării acesteia, constructorii autotransformatorului au lucrat în condiții de șantier. Același colos a impus, in paralel, construcția unei uriașe auto-

clave (400 mc) necesară operațiilor de uscare, ea însăși o premieră tehnica de prestigiu, cochilie în al cărei spațiu, egal cu suprafața unui bloc, a trebuit să se asigure un vid de maximă puritate, care să-1 depășească pe ce) obținut, de regulă, în re- cipienți cu mult mai mici. Iar dacă vom mai adăuga, în final, faptul că oameni ca maistrul bobinator Dinu Paul — veteran al uzinei, posesor a numeroase brevete și diplo-

a trebuit, după pro- pria-i mărturisire, să se „recalifice", adoptînd noi soluții de bobinaj, abor- dînd o nouă experiență profesională, avem, schițată sumar, doar în cîte- va din liniile sale, imaginea a ceea ce a nat noul produs, mul de energii și gență pe care l-a cat și pe care l-a la cote tot mai înalte.Uriașul autotransforma- tor — cap de serie — este gata. Probele au fost trecute cu succes, încheind ultimele nopți și zile ale unei suite de episoade pline de tensiune. O dată cu 1971, autotransformatorul de 400 MVA/400 KV devine produs de serie, un număr în plus intr-un nomenclator de produse cu sute și sute de numere. Unitatea principală a produsului are o greutate de 295 de tone. 12 metri lungime, 5.8 lățime, 9.5 înălțime. Unitatea de reglaj cintărește 160 de tone, are 12 metri lungime, 4.5 lățime, 7,3 înălțim’e. Pe lingă aceste dimensiuni, omul aproape că nu se vede.Lingă ce alte dimensiuni, lingă ce alte creații majore in planul tehnicii, al sindicii si muncii înaintate il vom intîlni nai ?La ca în triei - pe care l-am încheiat a așezat temelii înalte, puternice, ferme, pentru dimensiunile tot mai largi ale viitorului.

Citiți cu regularitate revista

„PROBLEMEȘI DUMNEAVOASTRĂ participați la făurirea economiei moderne a României.— Rubrica „Creștere șl eficiență economică" abordează principalele aspecte ale modernizării și perfecționării economiei naționale.ȘI DUMNEAVOASTRĂ promovați metodele moderne de organizare și conducere a producției.— Rubrica „Instrumentar modern de conducere șî planlîlcare economică" vă oferă informații substanțiale asupra metodelor științifice și a experimentării lor.ȘI DUMNEAVOASTRĂ sînteți interesat în cunoașterea opiniilor specialiștilor.— Urmăriți „Dezbaterile" șl „Anchetele economice" care prezintă schimburi de idei

supra problemelor teoriei și practicii nomice.ȘI DUMNEAVOASTRĂ doriți să cunoașteți elementele noi și perspectiva relațiilor economice internaționale.— Rubricile „Economia mondială", „Relații e- conomice internaționale" și „Conjunciură economică" răspund preocupărilor dv.ȘI DUMNEAVOASTRĂ studiați în învățămîntul de partid cu profil economic.— Revista „PROBLEME ECONOMICE" vă asigură documentarea și informarea pentru fiecare ciclu și temă necesară.Abonameniul anual Ia „Pro- blomo economice" asigură continuitatea în informară și primirea la domiciliu a publicației. Prețul unui abonament anual este de 120 lei.

o în blocul de pe str. Edgar Qui- ne.t nr. 9 sectorul 1, conviețuim 8 locatari. La parterul blocului există o florărie și un atelier de lenjerie. De cînd locuim în acest bloc am plătit apa între 2—5 lei de persoană pe lună, observat mult, ca jungă la lei de persoană pe 2 luni. Excep- tînd florăria și atelierul de lenjerie care au cotă fixă, rezultă că în lunile de vară s-au consumat în medie 8 m.c. de apă de fiecare locatar, iar in lunile de toamnă și iarnă peste 30 m. c. pe lună, ceea ce este imposibil.Anomalia se datorește fie ceasului care înregistrează aiurea, fie instalației defecte. Noi am intervenit de nenumărate ori la I.C.A.B. dar, in loc să se deplaseze cineva la fața locului și să facă reparațiile necesare, ne trimit fel de fel de adrese care însă nu repară nici ceasul, nici conducta.

In cursul anului trecut am că suma crește tot mai la sfîrșitul anului să se a- niște cifre incredibile : 29

Ion NAIDIN 
locatar al imobilului

Numărindu-se printre unită-/ țile economice „cu foc continuu" ale țării, Uzina de fibre sintetice — Iași a realizat în prima decadă a lunii ianuarie, peste sarcinile de plan, cantități importante de fibre și fire sintetice, in valoare de circa 1000 000 lei.Concomitent cu preocuparea pentru sporirea producției și îmbunătățirea calității acesteia, harnicul colectiv al tinerei uzine ieșene și-a propus o îmbogățire a sortimentelor de fire și fibre realizate în modernele sale instalații. în prezent se lucrează la definitivarea tehnologiei pentru fibrele lizare în ușoare. De troduse în mente de fibre cu valori diferite de contracție la fierbere, fiind ide pe acum solicitate în industria textilă. Totodată, vor fi asimilate noi tipuri de polimeri pentru creșterea calității fibrelor poliestericc.în actualul cihcinal, Uzina de fibre și fire sintetice tripla capacitatea devenind una din întreprinderi de țară. Noile secții strucție vor produce în anii următori 30 000 tone fibre polieste- rice anual, iar producția de fire sintetice va spori cu încă 5 500 tone. In același timp, va spori și volumul exportului, acesta fiind în 1971 cu 44 la sută mai mare decit în anul trecut. încă din primele zile ale anului, partenerilor externi le-au fost livrate circa 40 tone fibre. S-a luat, totodată, măsura ca uzina ieșeană să acorde clienților săi de peste hotare asistență tehnică în utilizarea firelor și fibrelor livrate, pentru a cunoaște mal bine caracteristicile acestora, care rivalizează, de altfel, cu cele mai bune produse similare realizate în alte țări.
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COMBINATUL TONE CARNE DE200 000DE MATERIALE

SE EXTINDE

Un amplu program

La parametrii

da lermoticare 1 băgare:-Ccmera Cristiai
(Urmare din pag. I)
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bate în retragerece-

centrale de Ministerul

fa- par-
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Socotim că obține unele mobilă, posibilităților
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„de atac

de stat pentru controlulcu participarea
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proiectați In acest sens exis- perspective, deoarece

DE CONSTRUCȚIE
PASĂRE

capacității de producție de la fabrica „Prahova"

pagina economica

înainte de termen

TG. JIU (corespondentul „Scîntcii", Mihai Dumitrescu). — Combinatul de materiale de construcție din Tirgu-Jiu, de unde pornesc în fiecare zi mii de tone de ciment, mii de cărămizi, plăci și tuburi din azbociment, precum și alte materiale de construcție, a început în aceste zile să livreze un nou produs foarte cerut pe piață : țigle ceramice. Aici a intrat în funcțiune noua secție de țigle ceramice cu o capacitate de 18 milioane bucăți pe an. Colectivul combinatului s-a angajat să ia toate măsurile pentru a reduce la jumătate, respectiv cu un an, termenul de atingere a parametrilor proiectați. Pentru aceasta s-au Fuat măsuri, printre care înlocuirea argilei deshidratate cu cenușa de la termocentrala Ișalnița-Craiova, materie primă mult mai ușor de obținut și mai ieftină. întregul utilaj pentru noua secție este realizat de către uzinele „Progresul" din Brăila la un înalt nivel tehnic.

La cca mai tinară linie de geam laminat din cadrul fabricii din Scăei’.i, a cărei intrare în funcțiune a fost consemnată la sfîrșitul anului 1970, s-a atins capacitatea proiectată pentru ultimul trimestru al acestui an, adică 3 200 000 mp anual. îmbunătățirile aduse agregatelor, precum și alimentarea ritmică, cu materii prime și materiale au determinat atingerea acestor parametri cu 9 luni mai devreme.Fabrica din Scăeni produce acum o cantitate dublă de geamuri, față de anul 1965. Prin performanțele pe care le întrunește, întreaga gamă de geamuri — trase, laminate și securit — se bucură de o bună apreciere atît pe piața internă, cit și în cele peste 20 de țări incluse pe listele de export ale fabricii.

ANUAL, O PRODUCȚIE DE CEL PUȚIN CONUASH

Realizarea unei producții de 200 000 tone carne de pasăre, sarcină do primă însemnătate cuprinsă in expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la îmbunătățirea organizării, planificării și. conducerii agriculturii,' constituie unul din mijloacele de a contribui la aprovizionarea cît mai corespunzătoare a populației. Investițiile prevăzute pentru perioada 1971—1975 asigură baza materială necesară realizării acestui obiectiv, desfășurării procesului de producție pe principiile tehnicii și tehnologiei moderne, punerii în valoare a însușirilor biologice ale păsărilor de a produce carne într-un timp mult mai scurt decît în cazul creșterii altor specii.Certitudinea realizării programului amplu de sporire a producției de carne de , pasăre .este determinată de rezultatele deja obținute în complexele avicole și în alte unități cu sistem de creștere industrial. în a- ceste unități se materializează progresele de ordin genetic și nutrițional, obținîndu-se indici înalți privind productivitatea păsărilor specializate pentru producția de carne, concomitent cu reducerea cheltuielilor. Spre exemplu, vîrsta medie de tăiere a puilor a fost redusă la 60— 70 zile. Experiența. arată că este posibilă și reducerea. consumului specific de furaje la mai puțin de . 2,50 kg pe kilogramul de carne obținut, ceea ce arată conveniența economică ridicată și resursele pentru a produce mai multă carne de pasăre.Asemenea indici se vor realiza în marile complexe avicole de la Galați și Titu, cu o capacitate anuală de 20 000 tone carne fiecare. Aceste, moderne unități avicole vor livra primele mii de tone de carne încă din acest an, urmînd. ca anul viitor să lucreze cu întreaga capacitate. Ambele complexe se realizează în ritm rapid. Recent s-a încheiat recepția obiectivelor principale ale complexelor de la Galați și Titu, la care a început popularea halelor de reproducție. Alte patru complexe cu o capacitate de producție de 10 000 tone carne de pasăre flecare se află în curs de proiectare. în toate aceste unități se asigură un grad ridicat de mecanizare și automatizare a lucrărilor, ceea ce permite ca productivitatea muncii să fie,de cîteva ori mai mare decît în actualele unități.Un aport însemnat la realizarea a 200 mii tone de carne vor aduce complexele avicole intercooperatiste. în

județul Ilfov se construiesc nea complexe la Tămădău, Gorneni și Siliștea-Snagov, pacitate de 600 000 pui de carne fiecare. Aceeași capacitate au și complexele inter cooperatiste de la Leor- deni și Costești, județul Argeș, a căror populare începe în actualul trimestru al anului.Esențial este faptul că în complexele avicole intercooperatiste se a- doptă forme de organizare și tehnologii din ce în ce mai perfecționate pentru a putea face față cerințelor economice. în acest sens se relevă intensificarea acțiunilor de specializare' și concentrare a producției la un nivel din cele mai înalte. Se

G dală cu puii hibrizi livrați se asigură notița tehnică de exploatare a. hibridului respectiv. Indicațiile nu se rezumă la instrucțiuni tehnice. Cel mal important rol in deprinderea tainelor creșterii păsărilor în sistem industrial îl are instruirea practică a cooperatorilor, care lucrează efectiv pe o perioadă de 1—2 luni in fermele avicole ale statului. De asemenea, toate cadrele care preiau conducerea complexelor avicole intercooperatiste se specializează timp de 2—3 luni în complexele avicole ale I.A.S. Pentru însușirea temeinică a tehnologiilor moderne, la instruirea anuală a șefilor de ferme din I.A.S. participă și șefii de fermă din cooperativele a-

creează astfel condiții pentru introducerea progresului tehnic și asigu- rareă eficienței economice maxime. Atît în complexele de tip industrial, aparținînd I.A.S., cit și în cele ale asociațiilor intercooperatiste, la a- celași grad de tehnicitate se vor obține rezultate asemănătoare. Complexele intercooperatiste beneficiază de faptul că în cadrul I.A.S. sînt concentrate, în cîteva unități specializate. fazele procesului de producție avicolă care necesită cel mai înalt grad de tehnicitate și sînt, deci, și cele mai costisitoare. în aceste unități se cresc linii pure de bază asupra cărora se aplică lucrări de selecție și de ameliorare continuă. E- xistența în cadrul I.A.S. a liniilor pure constituie un imens avantaj deoarece-pe baza acestora se realizează materialul avicol de reproducție necesar producerii puilor de. carne hibrizi pentru întreaga țară. încă din acest an toate complexele avicole de stat sau intercooperatiste vor putea să primească hibrizi de înaltă productivitate, garantați, din fermele de selecție și de hibridare ale statului.

• De necaz, berea s-a■ tehnico-ecoițomici. Este nevoie mai ales de eforturi pentru reducerea cheltuielilor pe unitatea de produs. După cum este știut, ponderea cea mai mare in prețul de cost o au cheltuielile de furajare, ceea impune să se acționeze cu prioritate in această direcție. în acest, sens este nevoie de Îmbunătățirea rețetelor de furaje combinate și de asigurarea unui conținut de substanțe nutritive echilibrat. Pentru fabricarea nutrețurilor combinate necesare păsărilor, pe lingă cereale sînt necesare cantități importante de făinuri proteice. Deși este de multă vreme cunoscută însemnătatea acestora, faptul că fără proteină nu se poate concepe fabricarea nutrețurilor combinate, indispensabile păsărilor. totuși nu s-au luat măsurile ce se cuvin pentru acoperirea deficitului. Fără rezolvarea acestei probleme de necesitate stringentă nu este posibilă reducerea consumului specific pe kg de carne.Totodată, pentru înlăturarea risipei de furaje este necesară perfecționarea utilajelor de administrare a hranei existente, precum și crearea de noi tipuri. O mare economie de nutrețuri se poate realiza prin încălzirea halelor, ir. limitele necesare păsărilor de diferite vîrste. Creșterea și exploatarea in noile condiții are drept scop reducerea cheltuielilor materiale, sporirea productivității păsărilor. In producția de carne rolul hotărît.or îl are viteza de creștere, care influențează foarte mult rentabilitatea.tă. bune ,____ ,________ , __________unele unități avicole moderne au reușit să crească pui eu o greutate de 1,8—2 kg la virsta de 56 zile, cu un consum specific de numai 2,2—2 kg nutrețuri combinate. Realizarea unor astfel de indici economici trebuie să constituie preocuparea imediată a celor ce lucrează în domeniul producției de carne de pasăre.Paralel cu construcția' unor complexe avicole de mari proporții este necesar să se asigure spații adecvate pentru sacrificarea, prelucrarea și refrigerarea sau congelarea puilor. Deși complexele se află intr-un stadiu înaintat de execuție, iar unele au început să fie populate, construcția abatoarelor a rămas încă in faza de discuție. Pînă acum nu au fost nici măcar contractate utilajele necesare. Asigurarea spațiului frigorific pentru multe milioane de pui ce se vor obține în partizi mari este indispensabilă. întirzierea construcției abatoarelor și a depozitelor frigorifice poate provoca mari neajunsuri. în cursul verii trecute la abatorul de mai mică capacitate de la Grevedia-Ilfov s-a sistat tăierea puilor din cauza lipsei spațiului frigorific. Construcția acestui abator durează de doinani și incă nu se întrevede termenul precis de încheiere a lucrărilor. Cind se vor construi abatoarele de mare capacitate și de o mai mare complexitate în execuție, in comparație cu cele de pînă acum ? Dacă discuțiile continuă să se prelungească, există riscul de a se degrada cantități mari de carne, deoarece aceasta se produce în partizi mari și este greu de fără mijloace adecvate.Este necesar ca forurile resort și în primul rînd Agriculturii și Silviculturii să ia măsuri pentru dirijarea unitară a acțiunilor de care depind dezvoltarea u- nităților avicole, rezolvarea problemelor referitoare la asigurarea materiilor prime proteice necesare producției de nutrețuri combinate, urgentarea construcției abatoarelor frigorifice, astfel incit să se realizeze integral programul de sporire a producției de carne de pasăre, produs care să ajungă în stare calitativă ireproșabilă la consumator.

descheiat la guler
kFabrica de bere din Bacău se numără printre cele mai moderne unități de acest fel din țară. Pentru dirijarea și controlul proceselor tehnologice, ea a fost înzestrată cu un mare număr de aparate automate de măsură și control, majoritatea din import. Numai că in loc să funcționeze, multe din a- cestea stau nefolosite, operațiunile respective făcîndu-se manual. La secția de fierbere și fermentare, bunăoară, aparatele de măsură și control stau nefolosite încă din 1969, din cauză că panoul de comandă, deteriorat a- tunci în urma unui incendiu, n-a fost reparat nici pînă la această dată. Ca atare, regla- temperaturil la

de plămădire manual. La mecanic, unprocesul se face atelierul aparat pentru determinarea durității stă degeaba de ani de zile pentru că... nu s-a găsit încă cine să facă racordarea acestuia la sursa de alimentare cu energie electrică. A- parate nefolosite există și în secția de malț. la centrala termică și la alte instalații din fabrică, acestora face surătorile și parametrilor gici să se „din ochi", duce la diminuarea calității produselor. Deci, pierderi pe toată linia : . bani irosiți pe aparate, forță de muncă suplimentară. calitate necorespunzătoare. Să te miri că, de necaz, berea s-a descheiat la guler?

Neuti.lizarea ca mă- controlul tehnolo- efectueze ceea ce.

gricole. Ansamblul măsurilor întreprinse sau aflate în curs de înfăptuire urmărește asigurarea tuturor elementelor de care depinde creșterea producției de carne și reducerea prețului de cost. în esență este vorba de reunirea eforturilor mai multor categorii de specialiști ; genetiști — creatori ai hibrizilor, nutriționiști, constructori de hale și de echipament avicol și medici veterinari, care asigură, o dată cu puii livrați, tot ceea ce este necesar pentru creșterea acestora, astfel incit beneficiarii să obțină rezultate antecalculate sigure.Una din direcțiile spre care sînt o- rientate eforturile lucrătorilor și specialiștilor avicoli este mărirea producției pe fiecare metru pătrat de spațiu construit. Studiile întreprinse în ultimul timp arată că este posibilă schimbarea destinației inițiale la o parte din halele prevăzute a se construi pentru ouă in cadrul complexelor avicole intercooperatiste. A- ceeași producție de ouă planificată să se realizeze în 248 hale a cite 2 000 mp fiecare se poate obține in numai 116 hale prin creșterea găinilor îij baterii etajate. Diferența de 132 hale, cu o suprafață totală de 264 000 mp, se va putea folosi pentru creșterea puilor de carne, astfel incit să ;se obțină o producție suplimentară de 25 000 tone de cariie anual. Introducerea bateriilor în -halele■ ' de 'găihi ouătoare prezintă deci avantaje evidente. Este însă necesar ca Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini să analizeze posibilitățile de a asigura un număr mai mare de baterii intr-un timp cit mai scurt.în asigurarea condițiilor pentru creșterea producției de carne de pasăre o deosebită însemnătate are promovarea diferitelor forme de cooperare sau de asociere .intre complexele avicole ale I.A.S. și cele ale cooperativelor agricole. în acest context apare evident că o dată cu creșterea gradului de concentrare și specializare, unitățile avicole mari înglobează toate fazele . procesului de producție, de la cercetare pînă la desfacerea produselor la consumatori. Iată de ce apare mai necesară ca oricînd dirijarea unitară, la scara întregii țări, a acțiunilor pentru dezvoltarea creșterii păsărilor în toate sectoarele agriculturii.Necesitatea reducerii continue a prețului de cost al produselor avicole impune măsuri energice pentru îmbunătățirea continuă a parametrilor

transportat

C. BORDEIANU

(Agerpres)

comanda a

• Dintr-un bob

să iasă zece !
Recent, în județul Galați s-a terminat construcția unui complex de sere înmulți- tor, cu o suprafață de 4 000 mp, destinate producerii răsadurilor de legume timpurii care vor fi livrate cooperativelor agricole cultivatoare de legume, situate pe valea Prutului. Complexul de sere aparține asociației intercooperatiste Tulucești. O centrală termică cu 8 cazane va asigura încălzirea serdlor. Pe lingă răsaduri, care vor fi livrate,, primăvara (3 000

de fire pe metru pătrat in două in perioada brie-ianuarie produse roșii și ardei. în tea serelor se află pe terminate și construcția unui solariu încălzit, cu o suprafață de jumătate de hectar, pentru repicarea răsadului produs în sere. La începutul lunii februarie a.c. va începe semănarea răsadului. Ce să le gospodarilor de Să pună un bob iasă . răsaduri roase !

cicluri), decem- vor îi de seră vecinăta-

tră se va acorda o maximă importanță acelor sortimente care asigură un grad ridicat de valorificare a materialului lemnos, inclusiv a crăcilor și deșeurilor rezultate din procesul de prelucrare, a rumegușului și tala- șului din lemn. Bunăoară, dacă in a- nul 1970 proporția utilizării deșeurilor lemnoase era de numai 31 la sută din totalul resurselor, în 1975 acest procent se va ridica la 55 la sută, ceea ce va echivala cu un spor substanțial în balanța de materii prime a acestei industrii. Pe aceeași direcție se înscriu și prevederile privind dublarea cantităților de maculatură utilizate în producția de celuloză și hîrtie.Și în acest nou cincinal, industria lemnului va beneficia de însemnate investiții, al căror volum este cu 34 la sută mai mare ca în cincinalul anterior. Se vor construi și pUne în funcțiune astfel 17 fabrici de P.A.L., două fabrici de P.F.L., 8 fabrici de înnobilare a plăcilor, brici de mobilă, de tapițerie, parchete, placaj, investiții mari sint prevăzute și în industria de hîrtie. Acestea includ combinat de celuloză, hîrtie și cantoane la Tr. Severin, care va folosi ca materie primă lemnul de foioase, dezvoltarea producției de celuloză la Dej, a producției de hîrtie de ziar la Bacău, noi capacități de cartoane și confecții din carton etc.Anul 1971, primul an al noului plan cincinal, pune în fața unităților și combinatelor din ramura noastră sarcini deosebit de importante, el constituind baza de lansare a întregii activități di.n anii următori. Deplin con- știenți de acest lucru, am acționat și ne preocupăm în continuare pentru a imprima muncii încă din acest an un caracter exemplar în domeniile pregătirii producției — de altfel, întregul volum al producției pentru a- cest an a și fost contractat — a- sigurării documentațiilor pentru noile investiții și respectării riguroase a graficelor de execuție, folosirii la întreaga capacitate a mașinilor, utilajelor și instalațiilor. încă în cursul acestui an urmează a fi date în funcțiune fabrica de mobilă de Ia Caransebeș, fabrica de PAL din Fălticeni, fabrica de piese de schimb și utilaje pentru in- d-ritria lemnului din Filiași, instala- i de carton ondulat de la Ghimbav,

dezvoltarea de mucava ________ .... .din Ploiești, precum și alte obiective.Fără îndoială, realizarea ireproșabilă a unui asemenea program de investiții impune o temeinică organizare a muncii pe șantiere, o conlucrare strînsă între beneficiari, pro- iectanți și constructori. De aceea, pornind de la unele neajunsuri manifestate pînă in prezent în acest domeniu, am asigurat condiții optime ca munca pe șantiere să se desfășoare intens, potrivit graficelor de execuție, incă din această lună, din primul trimestru al anului, astfel ca termenele de punere in funcțiune să fie riguros respectate, iar unde este

nate zate paralel, insă, credem că este nevoie de o mai strînsă colaborare cu uzinele constructoare de mașini pentru a asimila un număr cît mai mare de utilaje destinate, fabricilor de plăci aglomerate,din lemn, plăci fibrolem- noase și celuloză, sectoare in care importul de echipamente tehnologice este incă ridicat.De importanță esențială pentru creșterea eficienței activității economice a unităților noastre este ridicarea continuă a calității produselor. Așa cum sublinia: tovarășul Nicplae

deteriorarea mărfii in timpul transportului. în urma discuțiilor purtate, de comun acord a fost stabilit un amplu program de măsuri care prevede, printre altele, organizarea unor cursuri de calificare pentru personalul din serviciile de control tehnic de calitate, revizuirea unor standarde și norme interne, asimilarea de noi sortimente 'cu caracteristici calitative superioare, reproiectarea unor produse, specializarea fabricilor pe tipuri de mobilier și beneficiari.Muncitorii, inginerii și tehnicienii din ramura noastră nu vor precupeți nici un efort pentru a conferi produselor un înalt nivel calitativ, pentru a le face tot mai căutate pe piațaAșa cum sublinia tovarășulCeaușescu in expunerea la ședința Comitetului Executiv

posibil, chiar devansate. De asemenea în vederea asigurării cu cadre a noilor fabrici, am întocmit un amplu program de măsuri care vizează recrutarea, rea acestora.1971—1975, prin școli profesionale, ucenicie locul de muncă, cursuri de durată și postliceale muncitori, 3 150 maiștri și 2 100 tehnicieni.în atenția conducerii ministerului nostru, a consiliilor de administrație și a comitetelor de direcție va sta, totodată, realizarea încr-tin ritm mai intens a lucrărilor de dezvoltare, modernizare și reutilare a fabricilor de mobilă existente. Spunem aceasta pentru că multe din aceste fabrici dispun de o bogată experiență și de muncitori cu o înaltă calificare, astfel că prin lărgirea caoacităților lor de fabricație se pot obține importante sporuri de producție, de calitate superioară, destinată în special exportului. în aceeași ordine de idei, pentru realizarea la timp a noilor investiții — mari și mici — prezintă o mare importanță asigurarea conform graficelor de execuție a utilajelor, mașinilor și instalațiilor necesare. în acest scop vom întreprinde un arn samblu de măsuri care să permită creșterea producției de utilaje desti-

pregătirea și perfecționa- Astfel, in perioada urmează a fi calificați la scurtă circa 59 000

P.C.R. și a guvernului din 25 noiembrie 1970, răspunzători de calitatea mărfurilor sînt ministerul, centrala, întreprinderea, care trebuie să aibă permanent în vedere că beneficiarii interni și externi devin tot mai pretențioși. Conștlenți de rolul și răspunderea ce ne revin in acest domeniu, am luat o serie de măsuri, iar altele sînt prevăzute să le întreprindem in ^continuare pentru a face din calitatea produselor problema numărul unu a tuturor muncitorilor, inginerilor și. tehnicienilor. din ramura noastră de producție.încă de la sfîrșitul anului trecut, colegiile reunite ale Ministerului Industriei Lemnului și Inspectoratului general calității produselor, unor cadre de conducere și specialiști din combinate, au analizat in mod amănunțit calitatea produselor fabricate în industria lemnului. Cu acest prilej s-au reliefat, pe lingă o serie de succese evidente, și o seamă de deficiențe care mai stăruie încă în activitatea unor unități. In- tr-un spirit de exigență s-a arătat că mai există încă refuzuri, rebuturi șî remanieri, mai ales în sectorul de mobilă, datorită unor lipsuri în execuția și finisajul produselor, cazuri de ambalare neîngrijită, care duc la

Internă și competitive pe piața internațională. De altfel, in sfera preocupărilor noastre «mediate se află introducerea în fabricație a unor tipuri noi de plăci aglomerate din lemn, de mobilă corp, uși, ferestre, ambalaje. carton duplex, hîrtie înnobilată, cerată, semiceluloză din fag etc. Dar. pentru ca asimilarea noilor produse să decurgă în mod normal, ne propunem să manifestăm o mai mare exigență în pregătirea producției, respectarea cu rigurozitate a tehnologiilor și rețetelor de fabricație. Avem în vedere, totodată, să colaborăm pe o scară mai largă cu unitățile industriei locale și ale cooperației meșteșugărești, pe această cale se pot sporuri la producția deFructificarea tuturorși rezervelor de creștere a productivității muncii prezintă o maximă importanță pentru ridicarea calitativă a activității economice in industria lemnului. în 1975, nivelul acestui indicator va trebui să fie cu peste 28 la sută superior rezultatelor din anul 1970. în acest scop, avem în vedere ca încă din acest an să trecem la materializarea unui întreg ansamblu de măsuri. Astfel, se va accentua acțiunea de modernizare și ridicare a nivelului tehnic al producției, pe de

o parte prin construirea unor capacități industriale prevăzute cu noi tehnologii de fabricație și cu un grad avansat de automatizare, iar pe de altă parte prin extinderea mecanizării și automatizării proceselor de producție. In exploatările forestiere, de exemplu, pină în anul 1975 gradul de mecanizare a lucrărilor va atinge 95 la sută la doborît și secționat lemnul, 74 Ia sută La operațiunile de scos și apropiat și 82 la sută la încărcat.Nu-i mai puțin adevărat că, pentru creșterea productivității muncii, va trebui sâ acordăm o mai mare atenție perfecționării organizării producției și a muncii. Pentru aceasta ne gîndim la o serie de măsuri menite să asigure ridicarea gradului de utilizare a. instalațiilor și mașinilor, folosirea metodelor moderne de programare și urmărire a fabricației, a- dîncirea profilării și specializării producției și a întreprinderilor, adoptarea unor sisteme optime de organizare și desfășurare a transportului intern, ca și asigurarea unei aprovizionări ritmice cu materii prime și materiale. Nu trebuie să uităm că suportul tehnico-material pentru finalizarea unor asemenea măsuri există, că dispunem de o substanțială bază de întreținere și reparații, de producere a unor utilaje specifice și piese de schimb, capabilă să asigure tot ceea ce este necesar pentru o desfășurare ritmică a proceselor de producție. Se impune însă ca atît în unitățile specializate — întreprinderile de reparații de utilaje și mecanisme și unitățile de mecanizare și transporturi forestiere — cît și în atelierele fabricilor, unde există încă însemnate rezerve de sporire a producției de utilaje și piese de schimb, să se manifeste mai multă operativitate în atragerea acestora în circuitul economic productiv. Există, de asemenea, posibilități certe ca intr-o perioadă relativ scurtă, cu forțele șl mijloacele noastre, să rezolvăm problema acoperirii nevoilor de piese de schimb atît pentru exploatările forestiere, cît și pentru unitățile industriale.Avem ferma convingere că, prin- tr-o muncă plină de însuflețire, vom reuși să obținem în anul 1971 și în toți ceilalți ani ai noului cincinal importante succese, care să amplifice aportul ramurii noastre la ridicarea pe o treaptă superioară și la dezvoltarea multilaterală a economiei naționale. \

Multe se pot întim- pla dintr-o neatenție sau o eroare într-o a- dresă. O știu prea bine atît cei din Direcția tehnică și investiții a Consiliului popular județean Ca- raș-Severin, cît și conducătorii uzinei câni ce Iași, voie vara șene de rufe necesare grădinițelor de copii, patru la număr. în comandă au scris uscătoare mecanice, fără să precizeze de care, iar cadrele din serviciul desfacere al centralei de resort al uzinei au completat, se pare. după propria inspirație : tipul R-3. Așa s-au pomenit re- șițenii cu niște cogeamite utilaje, care tot uscătoare erau, dar nu de rufe, ci de mixturi asfaltice, și costau, de vreo nouă ori prețul celor comandate. De aici, o lungă ceartă între parteneri.Ca răspuns la nota publicată în ziar pe a-

me-„Nicolina“ din Primii aveau ne- și au comandat in trecută uzinei ie- niște uscătoare

Zăpada s-a așezat, ca o mantie albă, peste tot cuprinsul țării. Tractoarele au fost aduse la sediile secțiilor de mecanizare, unde li se fac reviziile și reparațiile necesare pentru ca, din primele zile ale măverii, să poată era din nou in condiții bune. Dar înseamnă și schimb. Unele se găsesc, altele, însă — uneori din cele mai importante — sînt date „lipsă la apel". Se a- leargă mult, în aceste zile, după pinionul de atac al tractorului. „Vreau un pinion de atac" — se adresează tractoristul către magazionerul de la S.M.A. „Nu avem" — vine răspunsul. „Vrem pi-

pri- lu- la cîmp, cît mai reparații piese de repere

ceasta temă, directorul uzinei mecanice „Nicotină"' din Iași, ing. V. Lupușoru, ne-a trimis la redacție o scrisoare, în care arată că pentru uscătoarele respective, rămase un timp în stoc, Direcția tehnică și investiții a Consiliului popular județean Caraș-Severin a găsit utilajele fiind diate noilor ciarL „Toate s-au întîmplat tă interpretării a utilajelor, atît~în repartiția M. I. C. M. - C.I.U.E.M.C., cît și în comenzile beneficiarului" — precizează directorul uzinei. Toate bune pină aici, dar un lucru cine a ielile pentru Reșița Beneficiarul sau furnizorul a executat orbește comanda? Iată un mister asupra căruia ceilalți factori implicați în a- ceastă afacere păstrează o adîncă tăcere.

solicitanți. expe- benefi- acestea datori- greșite

nu este clar : suportat cheltu- suplimentare transportul la al produselor? neatent care

nioane de atac" spune merceologul de la S.M.A. directorului bazei de aprovizionare. Același răspuns : „Nu avem". Bazele solicită D.G.A.D.-ul din Ministerul Agriculturii- și Silviculturii, iar acesta, la rîndul lui, presează la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini. Peste tot, răspunsul este același. Se a- daugă ceva : mai este timp pînă la primăvară. Timp este, dar tractoarele trebuie reparate. Fiind vorba de un pinion de atac — piesă absolut necesară pentru funcționarea tractoarelor — ar trebui ca întreprinderile producătoare să „organizeze un atac" pentru producerea
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INVENȚIA NEBREVETATĂ
ÎNSEAMNĂ VALOARE 

QUASI-RATATĂ -
Cum este asigurată protecția soluțiilor 

tehnico-științifice originale„Fiind la o specializare în Italia, am avut ocazia să constat cum o importantă firmă autohtonă nu a putut folosi o anumită soluție tehnico-știin- țifică, de altfel larg cunoscută, pentru că dreptul de utilizare a acesteia în întreaga (ară fusese cumpărat — de la, întreprinderea care o brevetase — de o altă firmă" — ne relata, de curînd, un cercetător, vrind să sublinieze, o dată în plus, faptul că astăzi, pe plan mondial, realizările științei și tehnicii sînt tratate nu numai ca „bunuri scump plătite pe piața internațională", dar și ca valori care se cer bine protejate. Demersuri mai insistente in această direcție au început să fie făcute și Ia noi, în ultima vreme, pe măsură ce se înregistrează o angajare susținută a cercetării științifice legate de nevoile economiei naționale in schimbul de valori, între care de licențe. Cum era și de așteptat, în aceste condiții atenția forurilor menite a veghea la îmbogățirea și valorificarea superioară a patrimoniului propriu de invenții, pe plan intern și internațional, s-a îndreptat in primul rînd spre evidențierea surselor principale de invenții, în cadrul cărora unitățile științifice — de cercetare și de proiectare — ocupă, prin însăși natura lucrurilor, un loc de prim ordin.Drept urmare, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (O.S.I.M.) a făcut, cu citva timp în urmă, un sondaj în aproape 80 de unități e- conomice importante posesoare de... „cercetare științifică organizată" : 16 întreprinderi, 30 de institute de cercetări, proiectări și învățămînt superior ; 6 trusturi, combinate și grupuri industriale ; 7 centrale industriale, 12 ministere. Pe baza rezultatelor s-a putut constata — contrar așteptărilor — că unitățile de cercetare și proiectare sînt încă departe de a oferi marea majoritate a invențiilor ce se brevetează anual. Sînt — arată sondajul — mari institute — cu sute de sala- risți, institute înzestrate cu utilaje moderne, care cheltuiesc milioane de lei valută — dar care abia brevetează o invenție, două pe an (anii avuți în vedere : 1969 și1970 — primele două trimestre) ;alte unități științifice nu oferă nici măcar atît. Ulterior, organizatorii sondajului au corectat această primă imagine, menționînd că, de fapt, „lucrurile stau, în realitate, ceva mai bine", căci unele propuneri de invenții provenite din cercetare și proiectare sînt trecute în seama unor întreprinderi și ministere, ca titulare ale brevetelor respective. în aceste condiții, se poate aprecia — după cite ni s-a relatat — că unitățile științifice oferă în medie circa 60 la sută din totalul invențiilor brevetate intr-un singur an. Că deși se face simțită și o tendință de creștere a acestei proporții — de la 60 la sută în anul 1969 la 62 la sută în 1970 — lucrurile nu sînt totuși în măsură să mulțumească.Pe de altă parte, un număr încă apreciabil dintre soluțiile noi, originale — ce întrunesc atributele pro- priu-zise aîe unor invenții — conturate de unitățile științifice (cele mai multe incorporate in diverse produse și instalații) sînt puse în circulație, aplicate, fără insă ca in prealabil să le fi fost statornicită condiția, recunoașterea juridică corespunzătoare, consacrarea printr-un „brevet de invenție". Nefiind numai o problemă de etică, de implicații morale privind paternitatea autorului, ci și una socială, cu reale și însemnate aspecte e- conomice, situația se agravează cînd elemente de noutate, cu un asemenea regim nedorit, sînt date și spre export. A proceda astfel în continuare înseamnă să transformi, fără rost, un „bun scump plătit pe piața internațională", comercializabil, într-o ofrandă, să ratezi pur și simplu un efort de ingeniozitate, de timp, de bani.— Ce întreprinde oficiul dv. pentru îndreptarea situației ? — l-am întrebat pe ing. Lucian Marinele, directorul O S.I.M.— Căutăm să modificăm, în primul rînd, optica ce a domnit pînă nu de mult, cînd nici măcar nu se preconiza o urmărire sistematică, și din acest punct de vedere, a rezultatelor științei și tehnicii noastre. încercăm să acredităm ideea că nu este suficient să lași o asemenea sarcină numai în seama cercetătorului, că ea trebuie să devină o preocupare organizată, urmărită și de conducerile colectivelor de cercetători și pro- iectanți. Practic, fiind sesizați recent de Antrepriza de comerț exterior A.R.C.O.M. — de curînd înființată — în legătură cu tratativele legate de exportul unor soluții și produse românești, noi am cerut acesteia să pretindă colectivelor științifice și de proiectare interesate și protecția, ca invenții, a eventualelor elemente sau aspecte de noutate. Intenționăm să procedăm în acest fel și în continuare...Ing. Ion Ioriescu — secretarul biroului organizației de bază P.C.R. din cadrul oficiului, ținea să accentueze, totodată, nevoia ca unitățile științifice să-și sporească în continuare contribuția la lărgirea fondului de invenții, eventual „prin orientarea spre o tematică care să ofere avantaje și sub acest aspect". In vreme ce ing. Elena Bedivan — șefa Serviciului de valorificări, amintea : „Proporția de 62 la sută nu înseamnă însă că toate unitățile avute în vedere au o contribuție relativ egală la realizarea ei. Sint institute de cercetări sau de proiectări puternice — unele unice în sectorul lor de activitate — care nu-și justifică însă importanța și prin numărul propunerilor de invenții pe care le înaintează anual oficiului nostru".— Ne puteți da și citeva exemple de asemenea unități ?— Desigur: între altele, Institutul de studii și cercetări transporturi, In

stitutul de proiectări pentru construcții...— Din păcate, tovarășii de la O.S.I.M., au dreptate cînd ne pretind mai mult la acest capitol — recunoștea ing. Dumitru Călugăru, directorul Institutului de studii și cercetări transporturi. Simțim și noi pe zi ce trece mai mult că am ajuns la stadiul cînd avem, pe drept cu- vînt, ce proteja. Din păcate, uneori acest lucru l-am simțit în forme cam neplăcute. Cum a fost cazul unei soluții noi din domeniul construcției de drumuri, a cărei brevetare în străinătate a fost întirziată. Ulterior am aflat că ea a fost oferită de specialiștii dintr-o altă țară ca noutate. Deși, în fapt, noi am avut prioritatea ; dar nu și pe cea de drept...— Ce alte cauze credeți că mai în-
anchetă științifică

greunează valorificarea ca invenții a rezolvărilor pe care le oferiți ?— Aceste cauze țin. pe de o parte, de noi, cercetătorii, iar pe de alta, de cei care trebuie să asigure o brevetare operativă. Dezinteresul actual al unei bune părți dintre cercetători față de acest aspect este generat atit de nepracticareâ sistematică a unei asemenea preocupări, cit și de formele multe și încă prea complicate ce trebuie întocmite pentru brevetarea unei soluții noi. Astfel că. dacă conturarea unei soluții noi poate a- părea uneori, firesc, ca o „sarcină de serviciu" pentru cercetător, cea de „zbatere administrativă" in vederea brevetării ca invenție a acesteia este tratată, cel mai adesea, ca o muncă suplimentară. Alteori, se constată că reținerile in legătură cu obținerea titlului de invenție pentru unele soluții țin și de necunoașterea temeinică de către cercetător a legislației de profil, de caracterul încă obscur și anevoios al utilizării sistemului de cointeresare... Oricum, dacă Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, precum și celorlalte foruri interesate le revine sarcina de a face mai suplu și mai operativ sistemul de brevetare — termenul mediu actual, de doi ani fiind prea lung — și nouă, la nivel de institut, ne revin sarcini importante,— In ce sens anume ? Pînă acum' ați întreprins ceva practic '!— Da. Am prelucrat in citeva rin- duri legislația cu privire la invenții cu toți salariații institutului. Am invitat specialiști de la O.S.I.M. și C.N.C.S. să țină expuneri legate de acest subiect. în același timp, am luat hotărîrea ca, atît membrii conducerii, cit și cei din consiliul științific al institutului, din colectivele de avizare a temelor de cercetare să aibă în vedere și sâ urmărească valorificarea și sub acest aspect a soluțiilor noastre.S-a și trecut la analizarea rezultatelor cercetărilor planificate în anul trecut pentru depistarea elementelor care pot face obiectul unor propuneri de invenții ; șapte soluții au fost brevetate, iar alte șapte iși așteaptă rezolvarea la O.S.I.M. Totodată, în ceea ce privește contractarea temelor pentru anul în curs, ne-am orientat, oarecum preferențial, spre probleme care prezintă și garanția că pot conduce in final la brevete de invenție.Responsabilul cu invențiile și inovațiile pe institut, ing. Gheorghe Badașcu, propunea „Ar fi bine ca forurile care se ocupă cu acordarea brevetelor de invenție să cadă de acord, intre ele, asupra u- nei proceduri unice de brevetare. Pentru ilustrare, amintesc cazul a două invenții cărora O.S.I.M.-ul le-a acordat brevetele fără a mai cere și referatele de experimentare timp de un an (ceea ce ar fi periclitat obținerea priorității). Inspectorul de la C.N.C.S. este însă de părere că a- ceastă procedură nu este normală, ceea ce personal mă nedumerește. Fapt este că timpul de acordare a brevetului se dilată uneori exagerat tocmai datorită unor astfel de ne- corelări și dispute legate de interpretarea legii invențiilor".Și Institutul de proiectări pentru construcții găzduiește o activitate care a condus la realizarea unor invenții importante. Deși în concepția ing. Petru Vernescu, director, activitatea de proiectare intr-un asemenea sector nu oferă, totuși, prea multe posibilități în această direcție. Poate

doar prin sporirea ponderii „tipizării și producției de serie în sfera construcțiilor industriale să se deschidă un cîmp mai larg de realizare și preocupărilor legate de brevetarea soluțiilor noi — amintea interlocutorul. O demonstrează și o realizare recentă — un sistem nou da producere a unor piese prefabricate prin cochilă (sau tipare fixe) — care oferă multiple avantaje economice : simplifică procesul de producție prin folosirea in mai mare măsură a a- vantajelor tehnicii moderne, sporește productivitatea muncii in întreprinderile de profil, reduce prețul de cost ele. Brevetată operativ ca invenție, această soluție a comportat, inerent, o popularizare mai largă in rindurile eventualilor beneficiari, ceea ce a condus la adoptarea și utilizarea ei grabnică pe multe -șantiere din țară. Procedeul trezește un real interes și în rindurile specialiștilor străini care ne vizitează țara.Iată însă și opinia unui inventator — ing. Gheorghe Săndulescu, inginer-șef al institutului, coautor la o soluție de larg răsunet în construcțiile bazate pe prefabricate : grinzile mari <le beton precomprimat pentru realizarea acoperișurilor halelor industriale. „Durata prea mare a procedurii de brevetare este determinată, cred și de faptul că O.S.I.M. nu dispune încă de un sistem informațional operativ. Aș îndrăzni să spun — pe baza unor experiențe personale — că uneori specialiștii săi nu dispun de o cunoaștere nuanțată a diferitelor surse de informație externe, folosite pentru a stabili originalitatea, prioritatea unei rezolvări proprii ; în sensul distingerii, în articolele de specialitate pe care le au la îndemină, a lucrurilor care sînt numai emise ca idei, de cele care sînt de acum preocupări concrete ale diferitelor laboratoare de cercetare sau nuclee de proiectare... Recunosc că la avanlanșa de documentație actuală este greu de făcut față, chiar intr-un singur domeniu, cum este cel al construcțiilor, exigențelor informaționale. Dar o asemenea documentare, sigură și promptă, trebuie să se realizeze, cel puțin la un asemenea organ de brevetare, la nivelul țării. Un alt factor care — după părerea mea — încă îi face pe proieetanți să se dezintereseze de activitatea de brevetare este reprezentat și de. lipsa de pregnanță a sistemului de cointeresare. Pentru invenția' la care am fost coautor — aplicată de acum în întreaga țară cu rezultate bune — nu numai că nu am primit pînă acum, după doi ani, nici informații cu privire la drepturile care mi s-ar cuveni, dar nici măcar brevetul de inventator nu mi-a fost eliberat".Salutar in intenția lui, efortul insistent, convergent, care se face simțit în privința stimulării colectivelor științifice pe linia valorificării, ih mai mare măsură, a soluțiilor pe care le oferă și ca invenții, trebuie fixat mai bine din punct de vedere organizatoric. Totul este ca forurile de specialitate — centrale și locale, conducerile de centrale industriale, de ministere și institute — să descifreze sau să traseze căi procedurale clare, simple, directe, menite să dea un curs firesc — realist și operativ — circulației de valori in acest sector vital al economiei naționale.
Teodor CAZACU
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10,00—11,00 Teleșcoală o Matema
tică — clasa a VIII-a : Calcul 
algebric © Biologie, clasa a 
IX-a : „Sămînța" © Poșta 
„Teleșcolil",

18,00 Deschiderea emisiunii. „Bucu
roși de oaspeți". Cîntă Ioana 
Radu, Constanța Cîmpeanu, 
Emil Gavrlș, George Hazgan, 
Doina Badea, Ștefan Bănică, 
Ileana Sărăroiu, Dumitru Ru- 
căreanu, Benone Slnulescu, 
Gică Petrescu, Cleopatra Me- 
lidoneanu.

18,30 Toate pînzele sus ! — emisiu
ne pentru pionieri. Prezintă 
Florin Piersic.

Publicitate.
1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.
Telejurnalul de seară. 
Reflector.

20.15 Seară de teatru TV : „Vile
giatura" — scenariu pentru 
televiziune de Constantin 
Stolciu. Regia : Andrei Blaier. 
In distribuție : Șerban Canta- 
cuzino, George Mihăiță, Gh. 
Aurelian, Ninetta Guști, Mai
ga Tutoveanu, Cornellu Co- 
man, Ioana Blaier, Iulian 
Necșulescu, Candid Stoica, 
Andrei Codarcea, Tltl Colum- 
beanu, Elena Columbeanu.

21,30 Prim plan. Chirurgul Plus 
Brînzeu — rectorul Institu
tului de medicină din Timi
șoara. Emisiune de Aristide 
Buhoiu.

22 00 Telejurnalul de noapte.
22.15 Recital Harry Belafonte.

la ultimul concurs de admitere, 2,4 candidați pe un loc, admiterea la alte facultăți a impus concurența a 12,60 candidați pe un loc (la Științe juridice București). Nu este, așadar, ușor să intri nici la acele facultăți in care nu se pretinde matematica, de exemplu, dacă nu ai cunoștințe specifice de specialitate, dacă nu posezi o bună pregătire teoretică pentru disciplinele cerute la admitere, iar cei care peregrinează de colo-colo n-au cum să le cunoască temeinic.Cum se știe, la stabilirea cifrelor de școlarizare în invățămintul superior se au in vedere marile cerințe ale dezvoltării economiei, științei și culturii, care impun creșterea continuă a numărului de cadre cu pregătire superioară. In acest context, se acordă de cițiva ani o atenție deosebită dezvoltării facultăților și secțiilor de ingineri tehnici (subingi- neri). Cu toate acestea, ca urmare a neajunsurilor existente in orientarea școlară a tineretului, in vara trecută, in acest sector al invățămîntului superior, s-a consemnat, in medie pe țară, doar un singur candidat pe un loc, iar la unele ’secții (turnătorie de fontă, oțel și metale neferoase — București) chiar mai puțin de un candidat pe un loc. Cifrele In sine demonstrează cit de imperios se impune sarcina orientării tineretului studios spre această formă importantă a școlii noastre superioare, prin toate căile posibile — școală, familie. organizații de tineret. Cerința devine cu atit mat actuală cu cit, corespunzător indicațiilor conducerii partidului, cuprinse in recenta Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a guvernului, invățămintul de ingineri tehnici va cunoaște o dezvoltare mai accentuată decit pînă acum, astfel incit în următorii 2—3 ani să asigure cadre tehnice, pentru conducerea procesului de producție, urmînd ca inginerii cu studii superioare de specialitate să se dedice cercetării, funcțiilor de concepție in întreprinderi.Desigur, există unii tineri care ocolesc In mod premeditat anumite facultăți, dar foarte multi fac acest lucru în necunoștință de cauză. Faptul că nu toți bacalaureații ajung in institutul pentru care au chemare se datorește tocmai lipsei de îndrumare

oferă realismului, prin mijloacele actuale de investigație, un cimp de explorare fără limite. încă de acum cîteva veacuri, Pascal a declarat că, oricît ar fi de extinsă fantezia omenească, ea se vede mereu întrecută de către realitate, care este infinită. Natural că înainte vreme omul nu a dispus decit de elementele necesare unei cunoașteri doar foarte reduse dintr-însa. Chiar și în veacul trecut omul s-a , mulțumiț cu o cunoaștere delimitată a propriei naturi, compensată în schimb prin girul certitudinii. Am apucat la noi încă mulți intelectuali “ ‘ ........................ . ‘care titlu tințe care Este

fi realism. Este, însă, vorba de o certitudine deschisă, mereu dirijată către alte certitudini, din ce în ce mai consolidate ca terea omului spus că limite.poate încrimina realismul actual de acea delimitare care greva intr-adevăr realismul din veacul trecut, în momentul de față se poate vorbi de un realism nemărginit. Se deschide, astfel, un orizont uriaș pentru cunoașterea tot mai bogată, mai adîncă și mai exactă a omului. Ce alt ideal poate fi pus deasupra acestui obiectiv suprem pentru o orientare literară de factură umanistă ?Dar, pe lingă avantajul unei maxime < .'privit Iiarăși in

dat dovadă vea-
Edgar PAPU

situație : BUZEȘTI

mult, punctele de mai mulți 
realismul lite- unei asemenea afară de orice

de vea- XIX-lea, și născut termenul, reacțiune

: DACTA — 8,30: 12;
— 9: 12,30: 16; 19,30, 
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atare. Or, cunoaș- pe această cale am oferă un cîmp fără De aceea, nimeni nu mai
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volumul pune analiza pentru tineret și alte foruri într-o strinsă cola- aibă drept țintă fi-
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© Opera Română ; Aida — 19.
3 Teatrul de Operetă : Suzana 
19,30.
o Teatrul Național „1. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Regele 
bear — 20; (sala Studio) : Părinții 
teribili — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgurea- 
nu) : Un tramvai numit dorință — 
20, (sala din str. Alex. Sahia) : 
Acești nebuni fățarnici — 20.
© Teatrul de Comedie : Cher An
toine — 20.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19,30, 
(sala Studio) : Cînd luna e albas
tră — 20.
o Teatrul Glulești : Gîlcevile din 
Chioggia — 19,30.
© Teatrul evreiesc de stat : Seară 
literară : Evocări literare — 13.
© Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Fetele Didinel — 
19,30.
© Teatrul sîTtirle-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Micul infern
— 19,30, (sala Victoria) : Sonatul 
Lunii — 19,30.
a Studioul „Casandra" al I.A.T.C.: 
Divertisment ’70 — 20.,
© Circul „Globus" : Arena tinereții
- 19.30.

©Ursul șl păpușa : PATRIA — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, CAPITOL
— 8,45; 10,45; 12,45; 15; 17,15, FA
VORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30.
a Crimă și pedeapsă : CAPITOL — 
19,15.
a B. D. intră in acțiune : CEN
TRAI, — 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, GLORIA — 9,30; 12; 15; 17,30:
20, MODERN — 8; 10,30: 12,45: 15,30; 
18,15; 21.
® Genoveva de Brabant : BUCU
REȘTI — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30;
16,45; 19; 21, VICTORIA — 8,30; 
10,30; 12,30; 14,30; 16,30.
© Semnale pe drum : VICTORIA
— 18,30; 20,45.
o Cînteccle mării : LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
© Șarada : FESTIVAL — 8,30, 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, FEROVIAR — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, EX
CELSIOR — 8,30; 11; 13,30; 16; 13,30;
21, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
© Primul curier : LUMINA — 8,30;
29.30.
© Capcana : LUMINA — 9,15; 11,30; 
13,45; 16.
© Fabiio magicianul : DOINA — 
10.
© Păsările : DOINA — 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
© Pentru pace și colaborare inter
națională. Film dedicat participă
rii președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, la Sesiu
nea jubiliară a O.N.U. și vizitei în 
S.U.A. : Vizita de lucru a tovară
șului Nicolae Ceaușescu în jude
țele Satu-Mare, Maramureș și Să
laj ; Prieteni de vatră veche : 
TIMPURI NOI — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20.30.
© Un colțișor de rai — 9, Cielito 
Linc'o — 10.30; 12,30; 14,30. Băieții 
veseli din Siracuza.— 16,30: 18,45, 
Tara mea — 21 : CINEMATECA 
(sala Union).
© Pomul de Crăciun : GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,30, 
AURORA — 9,30; 12: 15,45: 18; 20,15, 
TOMIS — 9,30: '.2: 15.15: 17.45; 20.15. 
© Poveștile piticului Bimbo : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE - 
15,30; 17.45.
© Ai grijă de Suzi : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE — 20, FEREN
TARI— 15.30; 17.45; 20. .
® Atenție; broasca țestoasă ir &U- 
ZESTI — 15.30.
© Stănîn pe
— 13; 20.15.
a Vagabondul
15.30. 19, LIRA 
APTA — 9: -- 
© »n ghearele 
rv.’ni Mabusi 
13.15: 20.30.
o Căpitanul Florian. : UNIREA — 
15.30: 18; 20,15. MOȘILOR — 15,30; 
18; 20.15.
© Călugărița din Monza : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
© Femeia să se teamă de bărbat: 
CIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
O 100 de carabine : COTROCENI
— 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.

Am urmărit, nu de de vedere exprimate scriitori cu privire la 
raturii. Oportunitatea dezbateri îmi pare inÎndoială și, de aceea, voi căuta să o continui eu însumi cu cîteva opinii.Dacă intr-un anumit moment s-a ajuns sâ se confunde ideea de realism cu aceea de artă în genere, de artă valabilă a tuturor timpurilor, rezultatul firesc al acestei extinderi a fost o profundă sațietate, care, la rîndul ei, a dus la evitarea ideii și a termenului. Recunoaștem aci fenomenul atît de cunoscut în toate domeniile, cînd unei exagerări i se răspunde prin exagerarea opusă. De unde, mai înainte, orice expresie de artă valabilă purta eticheta de realism, acum ea se vede identificată cu precădere în afara acestei metode.Dar o asemenea cauză, direct vizibilă, se mai grefează și pe antecedența unei alta cauze latente. I- deea de realism se asociază adeseori cu o sugestie de fenomen vetust, depășit, a- mintind cui al cînd s-a efectiv Această subiectivă se explică printr-un fapt obiectiv deosebit de interesant. Mă refer la excepționala vitalitate de care a cui trecut, ale cărui categorii literare și artistice au invadat veacul nostru și mai stăruiesc pînă astăzi. Pe la mijlocul secolului al XIX-lea nici un prozator nu se mai orienta după scrierile narative ale lui Voltaire sau ale lui Swift, prețuite cu o sută de ani mai-nainte. Astăzi, dimpotrivă, persistă încă puternic categoriile scriiturii lui Stendhal, a lui Balzac, a lui Flaubert ; și atunci, în mod inadecvat. unii mînuitori ai cuvîntului se apără de ingerințele veacului trecut, printr-o proscriere a realismului, i- lustrat de acei mari scriitori.Greșeala constă aci în faptul că se ignorează evoluția și diferitele forme pe care le ia în timp una și aceeași metodă literară. In fond, nu realismul este de vină, ci numai formele sale vechi și epuizate pentru optica de astăzi. Veacul nostru reclamă o altă expresie realistă decit cea consacrată în veacul al XIX-lea. Modalitățile reflectării sînt altele acum. Pe cînd în secolul trecut se reflectau numai indiciile pe care le oferea de la sine natura umană, actualmente se caută alte indicii, mai adinei, mai multiple, mai inedite, a căror detectare se cere provocată. Dar ele însumează tot o realitate, iar metoda descoperirii lor nu poate fi decit tot realistă. Este adevărat că foarte adesea nu s-a ținut seama de această nouă accepție a realismului și s-au folosit procedeele sale uzate. De a- ceea, chiar și ideile cele mai noi și revoluționare, transpuse însă în modul secolului al XIX-lea, mod inadecvat gradului nostru de cunoștințe și de investigație, au făcut să. rezulte scrieri care limitează și acele idei. Se știe că arta este un tot indisolubil, în care ideea se contopește cu metoda tratării ei, cu codul cel mai evoluat al scriiturii, singurul in măsură să o facă integral valabilă. Un asemenea cod. care nu mai este cel din veacul al XIX-lea, aparține și adevăratului realism aj zilelor noastre.Am ‘ căiităt, deci,' să stabilim exact natura și cuprinsul obiectului de care ne ocupăm, fiindcă numai de el ne ocupăm. N-am spune că, în acest sens integral, de explorare pe cit de complexă pe atît de precisă a continentului uman — la nivelul sensibilității și al cunoștințelor noastre de astâz’ — realismul prezintă singura modalitate a creației. Ar fi să repet; greșeală, care l-a compromis în nemeritat. Putem însă spune cu titudine că, in această expresie avansată, cuprinsă în aria unei și literaturi cu caracter umanist, lismul prezintă două incontestabile a- vantaje asupra a tot ceea ce nu este realist.In primul rind, realismul dă cea 
mai sigură și totodată cea mai vastă 
și mai subtilă posibilitate de cunoaș
tere a omului. In acest domeniu i se

din alte generații, mai bătrîne, se recomandau cu următorul de laudă : „Eu nu posed cunoș- numeroase, dar pe acelea pe le am, le stăpînesc temeinic..." tipul realist de secolul al XIX- pe lingă avantajul cunoașteri, realismul 
' i sensul său actual — constitu

ie și cea mai 
eficace modalitate 
a comunicării ar
tistice. Nu susținem prin aceasta că el trebuie neapărat să se comunice facil. Ca formă de investigație, dincolo de aspectele ce se o- feră imediat, realismul poate să deschidă și probleme care cer un efort de concentrare și o oarecare tensiune a minții. Dar acest efort și această tensiune nu violentează categoriile firești de orien- ci numai le poten-

lea, secol care-și funda gloria pe Însușirea unui grad al certitudinii o- biective, de care nu beneficiase încă nici unul din veacurile precedente, în artă și literatură, realismul se călăuzea după aceleași principii, ceea ce i-a atras adesea învinuirea de fenomen prea neavîntat, prea mărginit.Astăzi, dimpotrivă, cine posedă doar puține noțiuni nu se mai poate lăuda că le și stăpînește bine. Este și imposibil să le posede convenabil la stadiul actual al cunoștințelor o- menești. Mai întîi, în orice domeniu există actualmente un volum imens de informații, în continuă și rapidă creștere ; în al doilea rînd, asistăm la o întrepătrundere atît de strinsă intre diverse ramuri de cultură incit . devine de neconceput o specializare monovalentă. Nu poți stăpîni un anumit lucru dacă nu mai stăpînești, în- tr-o rețea continuă, mereu alte și alte lucruri. Iată noile criterii după care și în artă trebuie să se ghideze realismul actual, întocmit nu numai să observe, ci să și provoace observațiile prin neîntrerupte și trudnice căutări în sfera actualității. Desigur că și el se bazează tot pe cucerirea certitudinii, fiindcă altfel n-ar mai

tare ale omului, țează și le ascute. Ele se integrează perfect în consensul tendinței actuale către cucerirea unui cit mai mare volum de certitudine.Intr-un atare înțeles se poate vorbi de cea mai înaltă virtute a comunicării, pe care ar deține-o realismul de astăzi. Prin această forță a sa de a se infiltra direct în conștiințe, de a fi absorbit într-un registru receptor perfect omogen cu cel emițător, el îmbogățește nemăsurat mai mult spiritul decit orice alt curent contemporan. De ce, oare, cinematograful este arta cu cea mai extinsă audiență în lumea actuală ? Desigur, fiindcă solicită puternic spiritul celor mulți. Dar cum îl solicită ? Tocmai prin aceea că este arta care, în toate curentele ei diverse de astăzi, se menține aproape integral într-un cadru realist (vorbim de filmele efectiv artistice). Pe lingă cele mai ne'Ja- nuite resurse de cunoaștere a omului, 
realismul deține, așadar, și cea rtiai 
proprie facultate de a acționa asupra 
conștiințelor, asumindu-și un rol pe
dagogic de prim ordin.Desigur, la tema in discuție se pot aduce și alte numeroase exemplificări, nuanțări. Am intenționat numai să atragem atenția asupra virtuților realismului, asupra rolului pe care este chemat să-l joace în conștiința actualității.

sistematică, in primul tea liceului în care ei— într-adevăr, așa . .. __________adesea, opinează prof. univ. dr. Cicerone Poghirc, director general în Ministerul Invățămîntului. Profesorii din rețeaua școlară — licee, școli profesionale, licee de specialitate — pot să-și dea seama dacă un tînăr ajuns in pragul bacalaureatului are sau nu șanse de a candida la o facultate. Ar fi indicat ca acei elevi care nu dovedesc o pregătire corespunzătoare pentru studiul universitar să fie îndrumați spre însușirea unor profesiuni pentru care au aptitudini reale. Altminteri, nespunîn- du-li-se deschis Ce perspective au, acești tineri se iluzionează și vin la concursul de admitere pentru a in- groșa rindurile candidaților și a trăi ei înșiși, in final, amărăciunea eșecului. A doua mare carență constă în aceea câ, in structura sa actuală, _ concursul'de admitere nu validează cit de cit aptitudinile candidaților pentru o facultate, în general, și pentru anumite specialități in mod deosebit.în altă ordine de Idei, numeroase cadre didactice cu care am discutat se pronunță pentru o regindire a modalităților de admitere in facultate. Pentru că, îndeosebi după ultima sesiune de admitere, s-a relevat faptul că nu întotdeauna toți profesorii examinatori au respectat indicația de a nu pretinde candidaților cunoștințe pe care nu le-au învățat in liceu. Se pare că observația nu este lipsită de temei ; dar, așa cum este organizat în prezent concursul de admitere, cînd profeso- rul-examinator are de ales un candidat din cinci sau zece, chiar dacă nu te abați cu nimic de la programul de studiu liceal, ești obligat să preferi pe cel care cunoaște cel mai bine subiectele date, „în momentul de fată, consideră conf. dr. ing. Ovidiu Centea, de la Institutul de construcții București — clementul hotărîtor in aprecierea unui candidat aste noștințe. Nu decit rareori pe .dinilor, a vocației tatea viitoare. în lipsa unor asemenea analize, se petrece un fenomen bizar : sînt acceptați candidați! care■ au tocit tratate și cursuri universitare (pe care ie pot uita a doua zi după examen) în locul celor care posedă o factologie mai puțin stu

foasa, gindesc pentrufizică, română, matematică, științele naturii".Care ar putea fi soluția optimă ? Opiniile sînt împărțite : se optează pentru o pondere cit mai mare a lucrărilor scrise și pentru menținerea probei orale numai la facultățile de un anume specific (învățămînt artistic, limbi străine etc). Totodată, cele mai multe cadre didactice, cu care am discutat, au opinat și pentru introducerea unor teste de aptitudine adecvate specificului fiecărei facultăți și secții. Aceste teste, preconizate deja de Ministerul Invățămîn- tului, pot constitui un element component în media finală care se acordă candidatului, pot orienta mai dent comisiile examinatoare posibilităților intelectuale ale lor în domeniul pe care-și 6ă-l urmeze.Mulți profesori consideră că bui mai bine gîndite, mai bine selecționate disciplinele ce fac obiectul concursurilor de admitere, pentru a se aduce în prim plan capitolele mai legate de un anume profil universitar și excluderea altora de interes „general", pentru suplimentarea unor probe scrise (unde e necesară, eventual, o reeșalonare în timp a acestora), și eliminarea altor probe(unde e cazul, a celor orale).Iată doar o parte din sugestiile ce le-am consemnat iii ancheta noastră. Desigur, asemenea opinii în legătură cu o problemă atît de largă și de complexă, cum este concursul de admitere în invățămintul superior, pot fi acceptate întocmai sau negate. Ele pledează insă în principiu pentru a- șezarea pe baze științifice a muncii de orientare școlară și profesională a tineretului și, în acest context, pentru perfecționarea modalităților de desfășurare a concursurilor de admitere în școala superioară, care reclamă, după toate probabilitățile, o nouă reglementare. Această muncă trebuie organizată în așa fel îneît la bunul ei mers să contribuie deopotrivă părinții elevilor, profesorii și educatorii din școala medie, organizațiile de de invățămint, borare, care sâ nală orientarea bacalaureațiior spre acele facultăți cărora să le facă față. Rezolvîndu-se acest deziderat, la întrebarea : „Unde vrei să fii student ?“ nu vor mai exista răspunsuri întîm- plătoare, echivoce.
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CHEMARE
către toate consiliile populare, către toți 
f||i muncii din municipiile, orașele 

și comunele Republicii Socialiste România
(Urmare din pag. I)tovarășul Nicolae Ceaușescu, la ședința Comitetului.Executiv al C.C. al P.C.R. și a guvernului din noiembrie și la plenara Comitetului Central din decembrie 1979, precum și în lumina legii prin care Marea Adunare Națională a adoptat planul de stat pe 1971, a scos în evidență posibilitățile de care dispune județul și care, puse mai bine în valoare, pot contribui la sporirea aportului județului Neamț la măreața operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră.însuflețiți de perspectivele luminoase ale patriei noastre socialiste, stabilite de Congresul al X-lea al partidului și în întimpinarea celei de-a 50-a aniversări a Partidului Comunist Român, Consiliul popular al județului Neamț, exprimînd voința unanimă a cetățenilor din județ — muncitori, țărani și intelectuali — adresează consiliilor populare jude- țfene, municipale, orășenești și comunale, tuturor oamenilor muncii, CHEMAREA LA ÎNTRECERE PATRIOTICĂ, ANGAJÎNDU-SE SĂ REALIZEZE ÎN MOD EXEMPLAR SARCINILE PE 1971 ȘI SĂ ÎNDEPLINEASCĂ PESTE PREVEDERILE PLANULUI URMĂTOARELE OBIECTIVE :

1. în industria localăPrin îmbunătățirea continuă a proces- dui de producție și a organizării mu.ncii, diversificarea producției și valorificarea superioară a resurselor interne, se va asigura :— depășirea planului producției globale cu 2 la sută și a planului producției marfă industrială cu 2,5 la sută ;— depășirea livrărilor către fondul pieței cu 2,5 la sută și a sarcinilor de export pe total cu 4 la sută față de plan ;— asimilarea a 40 produse noi, destinate fondului pieței, peste numărul celor prevăzute în plan ;— depășirea sarcinilor de plan la următoarele sortimente :— 2 milioane lei mobilă, repre- zentînd o creștere de 2,8 la sută ;— 100 tone făină proteică furaje-, ră și grăsimi tehnice, reprezentând o creștere de 9 la sută ;— 50 mii mc produse de carieră și balastieră ;— 2 000 mc prefabricate din beton ;— depășirea planului de producție la cărămizi și blocuri ceramice cu 6 la sută.
2. Sectorul de gospodărie 

comunală și locaîivâPrin dezvoltarea rețelei de unități prestatoare și diversificarea prestărilor de servicii către populație, se va realiza :— depășirea prestațiilor de servicii cu 8 milioane lei, reprezentînd 3,5 la sută față de plan, din care 2 milioane lei pină la data de 8 mai ;— depășirea prestațiilor în construcții cu 10 la sută ;— distribuirea unui volum de apă cu 15 la sută mai mare decît în anul 1970 ;— extinderea rețelelor de canalizare peste plan, cu 3 km ;— modernizarea peste plan a 50 mii mp străzi și trotuare în municipii și orașe.
3. în sectorul 

de slstemaîizare-proiectare— folosirea proiectelor tip pentru locuințele care se proiectează în anul 1971, in procent de 90 la sută ;— scurtarea termenelor de elaborare a proiectelor față de termenele

Premiile Ministerului Construcțiilor IndustrialeRecent, Ministerul Construcțiilor Industriale a acordat premii pentru lucrări deosebit de valoroase realizate în ultimii ani în domeniul studiilor, proiectării și executării construcțiilor.Au fost premiate 24 de lucrări realizate de organizații de proiectare și de construcții-montaj, printre care proiectele de investiții pentru : Barajul Poiana Uzului, Uzina de fibre și fire poliesterice din Iași, Viaductul de legătură între Combinatul siderurgic Gh. Gheorghiu-Dej și orașul Galați, Hala de turboagregate de la Uzina de mașini grele București, Sistemul de irigații „Jegălia", proiectele tip de hale industriale realizate din elemente prefabricate de beton armat și beton prccomprimat, execuția lucrărilor privind : reconstrucția drumului național nr. 6 în zona Sistemului hidroenergetic și de navigație Porțile de Fler, Uzina de cinescoape Pipera- București, Fabrica de geamuri Tîr- năveni și altele.La aoordarea premiilor s-a avut în vedere promovarea soluțiilor avansate în proiectarea și executarea construcțiilor, prin care se obțin indici teh- nico-economici deosebit de favorabili, creșterea gradului de industrializare în execuție, reducerea consumului principalelor materiale și îmbunătăți- ■ea calității lucrărilor. (Agerpres) 

contractuale la 10 obiective. în medie cu 20 zile ;— proiectarea locuințelor pentru anul 1972 în procent de 60 la sută pe soluții industrializate ;— pină la 31 julie 1971, se vor întocmi documentații de execuție pentru toate obiectivele social-culturale prevăzute a se construi în anul 1972 din contribuția voluntară bănească a locuitorilor ;— elaborarea documentațiilor tehnice de calitate foarte bună în proporție de 90 la sută ;— se vor definitiva detaliile de sistematizare a centrelor civice pentru un număr de 30 sate reședință de comună, realizîndu-se astfel această acțiune în procent de 60 la sută.
4. în sectorul de investițiiÎn vederea asigurării tuturor condițiilor pentru realizarea la termen și de bună calitate a investițiilor, se vor lua următoarele măsuri :— realizarea în trim. I a 23 la sută iar in semestrul I a 50 la sută din planul de investiții pe anul 1971 ;— darea în folosință a tuturor a- partamentelor proprietate de stat, prevăzute în plan, pină la 30 octombrie 1971 ;— darea în folosință cu 30 de zile înainte de termenele planificate a 7 obiective industriale și social-culturale și anume : o turnătorie de fontă cu o capacitate de 800 tone, un complex de creștere și îngrășare a 30 000 porci, un complex comercial, două școli, o casă de cultură și un pod peste1 Șiret la Luțca ;— executarea în anul 1971 a 50 la sută din locuințe în soluții industrializate ;— pină la 15 septembrie 1971 se vor asigura documentații de execuție aprobate și amplasamente libere pentru toate obiectivele de investiții prevăzute in planul pe anul .1972.
5. în sectorul de producte

construcții-montej— realizarea din planul de producție construcții-montaj a 22 la sută în trim. I și 50 la sută în semestrul I ;— depășirea producției de construcții-montaj cu 5 milioane lei, reprezentînd o creștere de 3 la sută față de plan, din care 3 milioane lei pînă la 8 mai ;— extinderea executării lucrărilor în'acord global pe bază de contractă angajament pînă la 60 la sută ;— reducerea imobilizărilor de fonduri, astfel ca la sfirșitul fiecărei luni să nu existe împrumuturi restante ;— creșterea vitezei de rotație a mijloacelor circulante normate cu 2 zile ;— reducerea cheltuielilor la mia de lei producție cu 3 lei față de plan ;— îmbunătățirea calității execuției lucrărilor de construcție, astfel ca la. recepție 80 la sută din acestea să obțină calificativul „foarte bine".6. Reducerea cheltuielilor față rle realizările din anul 1970 cu : 40 mii lei pe km de drum modernizat, cu 30 mii lei la îmbrăcăminți asfaltice u- șoare, cu 2 000 lei la întrețineri drumuri și cu 1 000 lei pe metru liniar de pod din beton armat. Se vor e- xecuta peste plan 10 km îmbrăcăminți asfaltice ușoare.7. Prin folosirea eficientă a materialelor și materiilor prime, se vor e- conomisi, pe ansamblul economiei locale :— 120 tone metal ;— 400 mc material lemnos ;— 700 tone ciment.Materialele economisite se vor folosi pentru depășirea producțiilor planificate.8. Depășirea veniturilor proprii la bugetul județului cu 6 milioane Iei.Se vor obține beneficii peste plan în valoare de 4 milioane lei, din care:— 1,5 milioane lei la industria locală ;
CONSILIUL POPULAR AL JUDEȚULUI NEAMȚ
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FOTBAL

F. I. F. A. a aprobat 
regulamentul C. M. din 1974 

f
• 25 OOO de franci elvețieni vărsați fondului de ajutorare 

a victimelor accidentului tragic de la Glasgowîn reuniunea de duminică a Comitetului executiv al F.I.F.A., care și-a desfășurat lucrările într-una din sălile de rec'epție ale hotelului „Hilton" din Atena, a fost aprobat noul regulament de disputare a viitorului campionat mondial de fotbal care va. avea loc în anul 1974 în R. F. a Germaniei.Printre altele, comitetul a numit pe Antoine Chiarisolli (Franța) și D. Almeira (Brazilia) membri ai comisiei de organizare a „Cupei Mondiale". Au fost făcute și alte numiri.Astfel, M. G. Wiederkher (Elveția) a fost numit în biroul aceleiași comisii de organizare, dr. Nozu (Japonia) a fost desemnat ca nou membru al comisiei . medicale, iar generalul Tor- sakdi (Tailanda) a fost desemnat membru în comisia de disciplină. Comitetul executiv a autorizat federația braziliană de fotbal de a organiza în anul 1972 un mare turneu internațional cu participarea a 18 echipe reprezentative, sub titulatura „Cupa independenței".în ultima parte a ședinței, care a marcat, încheierea lucrărilor F.I.F.A. de la Atena, comitetul a recomandat federațiilor naționale să se ocupe cu seriozitate de dezvoltarea fotbalului

— 2 milioane lei la gospodărie comunală ;— 0,5 milioane lei în sectorul circulației mărfurilor.9. — in vederea îmbunătățirii a- provizionării populației, rețeaua comerțului de stat se va dezvolta cu încă 12 unități, iar planul de desfacere a mărfurilor va fi depășit cu 10 milioane lei, reprezentind o creștere de 1,1 la sută față de plan.10. — Din contribuția voluntară bănească și în muncă a locuitorilor, se vor realiza următoarele :— 50 săli de clasă, din care 15 săli vor fi date in folosință pină la 8 mai; 2 grădinițe de copii ; 2 cămine culturale și 3 dispensare umane ;— electrificarea a 35 sate, față de 25 prevăzute în plan și extinderea rețelelor existente în alte 49 sate ;— întreținerea și repararea a 500 km de drumuri, pentru care se vor efectua 275 mii zile-om cu brațele și 24 mii zile cu mijloace de transport cu tracțiune animală și mecanică.11. Cu fondurile constituite din impozitul pe clădiri proprietate particulară, se vor construi 50 mii mp trotuare,, 1 040 metri podețe și poduri, 6 băi comunale și altele.12. Pentru continua Înfrumusețare și buua gospodărire a localităților, se vor executa prin muncă patriotică lucrări edilitar-gospodărești în valoare de 150 lei pe locuitor. în cadrul acestei acțiuni se vor realiza 7 km diguri și apărări de maluri, a- menajarea a 3 baze sportive orășenești, a 130 baze sportive simple in mediul rural, 39 mii mp trotuare, 700 ha amenajări, întrețineri spații și zone verzi, plantarea a 250 mii arbori și arbuști, 25 km gard viu etc,13. Se vor pune mai bine în valoare principalele puncte turistice ale județului prin îmbunătățirea căilor de acces, marcarea traseelor, îmbunătățirea servirii turiștilor, extinderea rețelei de Aichiriere a materialelor și echipamentului turistic. Prestările de servicii in activitatea hotelieră și cabanieră vor crește cu 6 la sută iar în activitatea baineară cu 5 la sută față de prevederile planului.# 14. Se va îmbunătăți baza materială a Școlilor, prin noi construcții și prin amenajarea cu posibilități locale a unui număr de 15 ateliere și 20 laboratoare pentru școlile generale de 10 ani.Rețeaua școlilor generale de 10 ani va crește în anul școlar 1971/1972 cu 30 clase a IX-a.15. Se va continua și dezvolta activitatea de difuzare a culturii, artei și științei, va spori preocuparea de cercetare și valorificare a folclorului local și se va permanentiza activitatea celor peste 300 formații artistice de amatori participante la concursurile dedicate semicentenarului Partidului Comunist Român.în acest an. se va organiza cea de-a doua ediție a Festivalului spectacolelor de teatru pentru tineret și copii, precum și manifestările cultu- ral-artistice tradiționale, inspirate din viața oamenilor muncii din județul nostru, cum sînt : „Sărbătoarea Războienilor", „Sărbătoarea Muntelui Ceahlăul“ și „Zilele folclorului din județul Neamț".16. Se va utiliza judicios fondul de medicamente și se vor înființa 7 centre medicale rurale, capacitatea de spitalizare va crește cu 40 paturi.Consiliul popular județean își exprimă convingerea că, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, consiliile populare municipale, orășenești și comunale, toți deputății, precum și toți oamenii muncii din cuprinsul județului nostru, își vor intensifica eforturile pentru realizarea sarcinilor economice și social-culturale ce le revin din planul de stat pe anului 1971, adueîndu-și astfel contribuția la dezvoltarea județului, la progresul general al țării, pentru îndeplinirea mărețului program stabilit de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român, de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în Republica Socialistă România.

feminin în țările respective. S-a stabilit, de asemenea, ca învingătorul competiției internaționale „Cupa Concacaf" (America de Nord, America Centrală și Caraibe) să întîl- nească echipa cîștigătoare a „Cupei cupelor". în sfîrșit, Comitetul executiv al F.I.F.A. a decis să verse suma de 25 000 de franci elvețieni fondului de ajutorare a familiilor care au avut de suferit de pe urma tragicului accident înregistrat pe stadionul „Ibrox Park" din Glasgow.
Expoziție 

columbofilăUniunea columbofilă din țara noastră organizează a Il-a expoziție națională columbofilă. Expoziția va «fi deschisă între 13 șl 20 ianuarie in sala Asociației Artiștilor Fotografi din Capitală, str. Brezoianu 23—25 în fiecare zi între orele 8 și 20. între 13 și 15 ianuarie vor fi expuși porumbei călători, sport și standard, iar între 16 și 20 ianuarie — porum- [ bei de agrement și ornament.

Cronica zilei
Șefi ai misiunilor diplomatice a- creditați la București, precum și co- responuenți ai presei străine și reprezentanți ai unor companii aeriene internaționale, au vizitat luni sanatoriul de geriatrie de 'la Otopeni. împreună cu oaspeții se aflau Ion Cosma, ministrul turismului, și Dan Enăchescu, ministrul sănătății, precum și reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe. Cu acest prilej, prof. dr. Ana Aslan a înfățișat activitatea clinicii, după care a fost prezentat un film științific documentar.Ministrul turismului a oferit apoi un cocteil.O delegație condusă de Mihai Bâ- lănescu, ministrul poștelor și telecomunicațiilor, a plecat luni dimineața la Berlin, in vederea încheierii unui nou acord în probleme de poștă și telecomunicații intre Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană.

★în sala Ateneului s-a deschis, luni la amiază. Expoziția de sculptură in sticlă (Italia), organizată sub auspiciile Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă și ale Ministerului Industriei Ușoare. Aici sint înmănuncheate peste 70 de exponate, care se disting prin varietate tematică, printr-un limbaj plastic modern, prin ingeniozitate și sensibilitate artistică. Ele sint realizate de Egidio Costan- tini, artist original care continuă și dezvoltă vechile tradiții ale artei ve- nețiene în sticlă. Exponatele transpun cu măestrie în sticlă de Murano lucrări ale unor mari creatori ai secolului nostru : Arp, Chagall, Ernst, Picasso, Cocteau, Tobey, Matta, Fontana ș.a. Unii dintre ei au fost consultați de artistul italian la această nouă întrupare, în sticlă, a operelor lor. Sînt prezentate, totodată, sculpturi inspirate din creația artiștilor români Eugen Ispir și Sever Frențiu.La vernisaj au participat Pompiliu Macovei, președintele C.S.C.A., acad. Ion Jalea, președinte de onoare al Uniunii Artiștilor plastici, personalități ale vieții noastre cultural-artis- tice, ziariști.Se aflau, de asemenea, de față Ni'ccolo Moscato, ambasadorul Italiei la București, alți șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic, precum și artistul italian Egidio Cc- stantini.Luind cuvintul eu acest prilej, Patriciu Mateescu, secretar al Uniunii Artiștilor Plastici, și Giorgio Longo, primarul Veneției, au subliniat că actuala manifestare se înscrie în contextul relațiilor prietenești dintre România și Italia, ea contribuind la o mai bună cunoaștere și prețuire a valorilor create în cele două țări.
★Cu prilejul deschiderii expoziției, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă a oferit un cocteil. (Agerpres)

Premiera 

filmului 
„Ciuteceie mării"

Cinematograful bucureștean „Patria" a găzduit luni seara premiera filmului „Cîntecele Mării", coproducție româno-sovietică, realizată de studiourile „București", și „Mosfilm".Regia acestei comedii muzicale a- parține lui Francisc Munteanu, care, împreună cu dramaturgul sovietic Boris Laskin, este și autor al scenariului. Protagoniștii filmului sînt cîn- tărețul român de muzică ușoară Dan Spătaru și cunoscuta actriță sovietică Natalia Fateeva.înainte de spectacol, principalii realizatori ai filmului printre care s-au aflat actrița sovietică Natalia Fateeva și Serghei Tarasov, directorul artistic al Studioului „Mosfilm", au fost prezentați publicului. La spectacol au fost prezenți Ion Brad, prim-vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, oameni de cultură și artă, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe. A fost de față I. S. Ilin, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București.După spectacol, Centrul național al cinematografiei a oferit un cocteil in saloanele restaurantului Athenee Palace. (Agerpres)

În cîteva rînduri
ELVEȚIANUL JOSEPH SIFFERT ȘI ENGLEZUL DEREK BELL au cîștigat tradiționala competiție automobilistică internațională „1 000 KM DE LA BUENOS AIRES", contind pentru campionatul mondial. Ei au pilotat o mașină „Porsche 917“ și au realizat de-a lungul a 165 ture timpul de 5h 25’25’’94/100 cu o medie orară de 186,220 km. Pe locurile următoare s-au clasat echipajele Ro- driguez—Oliver (Mexic) pe „Porsche 917'’—5h 26'23" și Stommelen (R.F. a Germaniei) — Galii (Italia) pe „Alfa Romeo" - 5h 26'38”55/100.După cum s-a mai anunțat, cursa a fost marcată de accidentul mortal al automobilistului italian Ignazio Giunti. Mașina acestuia, un „Ferrari", s-a lovit de mașina francezului Bel- toise, luînd foc. Giunti a murit carbonizat. El era în vîrstă de 28 de ani. în cazul Giunti organizatorii au deschis o anchetă.CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE SĂRITURI DE LA TRAMBULINĂ desfășurat în cunoscuta stațiune de sporturi de iarnă americană LAKE PLACID a revenit finlandezului Kâvkho cu 238,6 puncte (cea mai lungă săritură a sa a măsurat 73,5 m). Pe locul doi s-a clasat americanul Jerry Martin — 225,8 puncte, urmat de norvegianul Tom Nydberg — 222 puncte.CU PRILEJUL UNEI REUNIUNI PROFESIONISTE DE BOX desfășurată la Monterrey (Mexic), Antonio Amaya (Panama) a obținut o surprinzătoare victorie la puncte în fața mexicanului Sugar Ramos. De remarcat că Sugar Ramos a fost campion al lumii la categoria ușoară.

viața internaționala
HAVANACONFERINȚA REPREZENTANȚILOR PARTIDELOR

COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI DIN 15 ȚĂRI
CAPITALISTE VEST-EUROPENELONDRA 11 — Corespondentul A- gerpres N. Plopeanu transmite : Luni a început la Londra conferința reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din 15 țări capitaliste vest-europene. La conferință participă reprezentanți ai partidelor comuniste și muncitorești din Austria, Belgia, Marea Britanie, Danemarca, Elveția, Finlanda, Franța, R. F. a Germaniei, Grecia, Irlanda, Italia, Norvegia, Olanda, Spania și Suedia.După cum a anunțat John Gollan, secretar general al Partidului Co-

Rezoluția Plenarei C.C. a! P.C. din NorvegiaOSLO 11 (Agerpres). — La Oslo a avut loc plenara Comitetului Central al Partidului Comunist din Norvegia, care a examinat situația din mișcarea muncitorească norvegiană în ajunul alegerilor comunale din acest an, precum și probleme ale situației internaționale actuale.în rezoluția plenarei se subliniază, printre altele, că Partidul Comunist
Crearea unui front antiimperialist de luptă contra 

subdezvoltării propusă la plenara C. C. al P. C. PeruanLIMA 11 (Agerpres). — Comitetul Central al Partidului Comunist Peruan a propus, la recenta sa plenară, crearea unui front antiimperialist de luptă contra subdezvoltării,' pentru folosirea în interesul țării a bogățiilor naționale. Plenara a adresat forțelor democratice chemarea de a se uni împotriva conspirațiilor oligarhiei și ale elementelor de dreapta.Ziarul „Unidad" relatează că, în raportul prezentat plenarei, Alfredo Abarca, membru al Comisiei politice a C.C. al P.C. Peruan, a subliniat importanța elaborării unui vast plan de dezvoltare, care să cuprindă sectoâ-
între 23 și 26 ianuarie 

se va desfășura 

CONGRESUL P.C 

DIN VENEZUELACARACAS II (Agerpres). — în- țre 23 și 26 ianuarie, la Caracas își va desfășura lucrările cel de-al IV- lea Congres al Partidului1 Comunist din Venezuela. Delegații la congres vor examina raportul secretarului general al Comitetului Central al partidului. Jesus Faria, privind activitatea C.C. în perioada care a trecut de la precedentul congres și raportul prezentat de Eduardo Machado, membru al Biroului Politic al C.C., privind noul statut al partidului.
Experimentul de la ferma 
„Cold Comfort" înspăimântă 

pe rasiștii rhodesieni
Șuieratul prelung al 

sirenelor sfișie văzdu
hul. Descinzind de gra
bă din mașini, cei 40 de 
polițiști se apropie in 
pas alergător de ferma 
„Cold Comfort". Ușile 
sint azvirlite de pereți. 
Sub amenințarea auto
matelor, lucrătorii fer
mei sint obligați să se 
lipească de zid, cu bra
țele ridicate. Negrul 
Didymus Mutasa, aso
ciatul albului Guy Clut
ton-Brock la conducerea 
fermei, este împins cu 
lovituri de pat de armă 
spre dubă. Peste cîteva 
minute un val de praf 
înghite mașinile care se 
îndreaptă cu toată vite
za spre Salisbury, ca
pitala statului rasist al 
■ui lan Smith, aflată la 10 
km distanță de fermă. 
In prezent Mutasa se 
găsește pe timp nelimi
tat in spatele gratiilor 
închisorii rhodesiene Si- 
noia. Vina sa ? Una sin
gură, aceea că are... pie
lea de culoare închisă și 
că a îndrăznit să parti
cipe la conducerea fer
mei „Cold Comfort", loc 
unde negri și albi trăiesc 
și muncesc împreună în 
deplină egalitate. Guver
nul de la Salisbury con
sideră crearea acestei 
ferme drept... o jignire 
de neiertat adusă „po
porului Rhodeslei" (prin 
popor înțelegindu-se 

pătura celor 200 000 albi 
și nicidecum imensa ma
joritate a celor 3 mili
oane de africani). Dar, 
deși asociatul său negru 
se găsește în spatele ză
brelelor, Clutton-Brock, 
conducătorul alb al fer
mei, in vîrstă de 64 de 
ani, este hotărit să-și 

.continue activitatea an- 
tirasistă. In septembrie 
1969, acesta a protestat 
cu energie împotriva 
tentativei guvernului 
de a alunga de pe 
pămînturilc lor pe 
membrii tribului Tang- 
wena și a hotărit să 
purceadă la „un expe
riment îndrăzneț", în- 
ființînd o fermă unde 
africanii să fie tratați ca 
egali în drepturi cu al
bii. în octombrie 1970 a 
denunțat condamnarea a 
zece africani acuzați de 
„ocupare ilegală de teri
toriu".

Acțiuni ca cele ale lui 
Clutton-Brock și Didy
mus Mutasa fac parte 
integrantă din lupta 
populației de culoare și 
a albilor cu vederi pro
gresiste împotriva prac
ticilor de crîneenă discri
minare introduse în 
Rhodesia de lan Smith 
și clica sa. în fața aces
tei opoziții, guvernul de 
la Salisbury a trecut la 
măsuri tot mai drastice, 
în noiembrie trecut, a 
fost dat publicității tex

în fotografie : cițiva membri ai conducerii fermei „Egalității în drepturi". în stînga : Didymus Mutasa» 
iar în dreapta : Guy Clutton-Brock

munist din Marea Britanie, care a deschis lucrările, partidele comuniste din Portugalia, Luxemburg, San Marino. ca și Partidul Socialist Unit al Berlinului occidental, au trimis conferinței salutul lor, declarind că sprijină lucrările sale.Pe ordinea de zi a conferinței figurează un singur punct : „Lupta clasei muncitoare din țările capitaliste din Europa occidentală împotriva dezvoltării monopolurilor multinaționale".Lucrările conferinței se vor încheia la 13 ianuarie.

din Norvegia va continua să lupte cu perseverență pentru unificarea tuturor forțelor progresiste ale țării în- tr-un front unic. Plenara apreciază că mijlocul cel mai eficient de luptă împotriva aderării Norvegiei la Piața comună îl constituie refuzul alegătorilor de a sprijini acele partide care se pronunță pentru aderare.

rele-cheie ale economiei naționale — industria minieră, metalurgia și petrochimia. în raport se subliniază necesitatea creșterii investițiilor publice și a lărgirii consumului intern.Au fost ■ analizate, de asemenea, principalele măsuri ale actualului guvern, menționîndu-se importanța legii normative a industriei miniere, formarea societății de stat „Minero- Peru" și trecerea în administrarea statului a minelor de cupru Michii- quila și Cerro Verde.
Răsfoind presa străină

„VOIX OUVRIERE"
Monopolurile americane 

m Europa occidentalăîntf,-unul din recentele sale .numere, ziarul elvețian „Voix Ouvridre" publică un comentariu pe marginea unui raport al Comisiei Pieței comune privind activitatea capitalului american in Europa occidentală.„Constatarea cea mai surprinzătoare a raportului — scrie publicația citată — este aceea că expansiunea trusturilor americane în țările vest- europene este finanțată în prezent în proporție de peste 50%... din banii pe care aceste trusturi îi împrumută din înseși aceste țări. Procedeul este tipic pentru grupările multina- 

tul viitoarei legi pentru 
„protecția proprietari
lor", care va permite 
„expulzarea tuturor oa
menilor de culoare din 
cartierele locuite, in 
majoritate, de albi", pre
vederile textului puțind 
fi extinse la localități 
întregi. S-a pornit tot
odată o campanie sus
ținută și împotriva al
bilor cu idei progresis
te. Printre primii vizați 
este și Guy Clutton- 
Brock. Zilele trecute, a 
avut loc un nou raid al 
poliției rhodesiene la 
ferma „Cold Comfort", 
pentru a i se aduce în 
felul acesta la cunoștin
ță conducătorului ei de
cizia guvernului de la 
Salisbury de a i se ri
dica dreptul la cetățenia 
rhodesiană. Clutton- 
Brock a respins această 
decizie calificînd-o ca 
„un act ilegal al unui 
regim ilegal". El a anun
țat că nu va renunța la 
eforturile de a demon
stra în practică că albii 
și negrii pot conviețui și 
conlucra armonios, a- 
tunci cînd există deplin 
respect pentru om, in
diferent.de culoarea pie
lii. Sînt elocvente cu
vintele lui: „Voi părăsi 
ferma numai dacă se va 
face uz de forță împo
triva mea".

T. PRELIPCEANU

Congresul Organizației 
Internationale a Ziariștilor J ’HAVANA 11. — Corespondentul Agerpres V. Stamate transmite : La cel de-al 7-lea Congres al Organizației Internaționale a Ziariștilor, care se desfășoară la Havana, au continuat discuțiile, vorbitorii înfățișînd activitatea uniunilor și asociațiilor de ziariști pe care le reprezintă. Luind cuvîntul, Nestor Ignat, președintele Uniunii ziariștilor din Republica Socialistă România, a vorbit pe larg despre activitatea ziariștilor din țara noastră închinată edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, înfăptuirii politicii partidului și statului nostru. ■frDuminică, președintele Republicii Cuba, Osvaldo Dorticos, și primul ministru al Republicii Cuba, Fidel Castro, au organizat o recepție în cinstea participanților la lucrările congresului.
PRODUCȚIE-RECORD 

IU AGRICULTURA

R. P. CHINEZEPEKIN 11. — Corespondentul Agerpres Ion Gălățeanu transmite : în anul care a trecut, în agricultura Chinei s-a înregistrat o producție de cereale care a depășit recordurile anterioare.în suburbiile Shanghaiului, Pekinului, în provinaia Cetzian, care ani la rînd au obținut producții superioare sarcinilor trasate de programul național pentru dezvoltarea agriculturii, anul trecut a fost strînsă o nouă recoltă bogată. în provincia Guandun s-a obținut pentru prima dată o cantitate de peste 6 000 kg cereale la hectar. Provinciile Hopei, Honan și Shandun, care depindeau de fondul de stat în aprovizionarea cu cereale, au reușit să producă cereale suficiente pentru consumul lor, dis- punînd și de un surplus, pe care-1 vind statului.

ționale. De pildă, societatea „Fiat“, care nu este americană, dar se află in strînsă legătură cu filiala americană a grupului „Lazard", a dobindit poziții importante în cadrul firmei franceze „Citroen", finanțînd această achiziție... cu banii împrumutați pe piața franceză. In acest fel procedează din ce in ce mai des trusturile americane. In 1967, lansarea de obligațiuni în străinătate (in special pe piețele financiare din Europa occidentală) nu atingea decît o jumătate miliard de dolari. Anul următor, ele au crescut la două miliarde dolari. Această utilizare a sumelor obținute chiar de la țările în cauză a permis grupărilor americane să cumpere, după cum dezvăluie Comisia Pieței comune, firmele „Simca" și „Bull" în Franța, „Rootes" în Marea Britanie, „Ferrania" in Italia și altele.Pentru a-și spori averile în Europa occidentală, „General Motors", al cărui domeniu reprezintă cel mai mare imperiu industrial al lumii capitaliste, nu a trebuit să scoată în ultimii 20 de ani nici măcar un singur dolar din Statele Unite. Recurgerea la subscripțiile capitaliștilor vest-eu- ropeni alimentează de acum înainte aproape jumătate din investițiile trusturilor americane în Europa occidentală. Desigur sint reinvestite și o parte din profituri, dar această sursă de finanțare furnizează doar aproximativ 9% din noile investiții americane in țările vest-europene".în continuare, „Voix Ouvriere" a- rată că „monopolurile americane au ajuns să controleze 80% din industria calculatoarelor din Europa occidentală și 95o/n din industria,circuitelor integrale, cu alte cuvinte acaparează sectoare vitale ale economiei. Ele își extind tot mai mult plasamentele în toate domeniile prelucrării și serviciilor în care pot spera să obțină profituri rapide, cum ar fi industriile alimentare. Astfel, de pildă, trustul american de telecomunicații I.T.T. a absorbit firme începind de la industria telefoanelor și pină Ia cele care se ocupă cu produse lactate și încălțăminte".Referindu-se, în încheiere, la consecințele penetrației capitalului american pe piața vest-europeană, ziarul scrie : „Am ajuns în stadiul în care firmele americane se introduc în țările vest-europene în detrimentul intereselor acestor state. Nu mai rămî- ne decît să așteptăm momentul în care monopolurile americane vor obține din Europa occidentală profituri maî mari decit sumele investite. Acest lucru se întîmplă deja în America Latină, unde spolierea bogățiilor naționale aduce trusturilor americane mult mai mulți bani decît investesc. A- cest procedeu are un nume : neocolonialism".

indiferent.de
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BOLIVIA

EȘUAREA
UNEI TENTATIVE
DE REBELIUNE

MILITARĂ
Majoritatea ofsterilor rebeli 

s-au predat autoritățilorLA PAZ 11 (Agerpres). — Agențiile de presă anunță că încercarea elementelor de dreapta din sinul forțelor armate boliviene de a răsturna guvernul președintelui Jose Torres a eșuat. Neobținînd sprijinul scontat din partea comandanților militari, majoritatea ofițerilor rebeli au cedat ultimatumului prezidențial, predîndu- se. Unul dintre liderii acțiunii, colonelul Hugo Banzer, s-a refugiat la o ambasadă străină din La Paz.Potrivit relatărilor agențiilor de presă, rebeliunea s-a produs în cursul după-amiezii de duminică, elementele extremiste de dreapta din armată instituind controlul asupra cartierului general din La Paz al forțelor terestre și capturînd mai mulți ofițeri superiori surprinși aici. La scurt timp de la anunțarea rebeliunii, avioane militare au zburat deasupra capitalei pentru a intimida forțele rebele. în același timp, posturile de radio au adresat muncitorilor, studenților, țăranilor, funcționarilor și altor pături ale populației apelul de a veni în sprijinul forțelor guvernului. Organizațiile sindicale, la rîndul lor, au chemat pe muncitori Ia luptă în vederea înfringeriî rebeliunii. Surse neoficiale indicau drept șef al rebelilor pe colonelul Edmundo Valencia, fost ministru în perioada cînd președinte al țării era Ovando Candia. Printre liderii mișcării s-a aflat și fostul comandant al Colegiului militar din La Paz, colonelul Hugo Banzer, acuzat în urmă cu trei săptă- mîni de a fi pus la cale asasinarea președintelui Torres. Banzer a fost apoi demis din funcția pe care o deținea și exilat din capitală.
★Un comunicat dat publicității luni in capitala Boliviei anunță că rebeliunea grupului de ofițeri de dreapta, declanșată în cursul nopții de duminică și care viza răsturnarea guvernului președintelui Juan Jose Torre.isț' a eșuat. Conninicatul; transmis la posturile de radio de către ..secretarul general al președinției republicii, precizează că rebelii, care ocupaseră cartierul general din La Paz ăl forțelor terestre, luînd ca ostatici doi membri ai înaltului comandament, au depus armele în urma acțiunii ferme a forțelor armate și a mobilizării maselor populare. Se relevă că militarii implicați în a- ceastă acțiune vor fi sever sancționați, în baza legii marțiale.în comunicat se cere populației, care în aceste momente grele și-a demonstrat sprijinul față de guvernul președintelui Juan Jose Torres, să-și reia activitatea normală. Guvernul bolivian, menționează comunicatul, exercită în prezent controlul deplin în întreaga țară.

în legatari

cu situația
din Orientul Apropiat
SCHIMB DE FOCURI LA AMMANAMMAN. — în capitala iordaniană continuă să aibă loc vii schimburi de focuri, care fac imposibilă circulația în mai multe cartiere ale orașului. Potrivit postului de radio Amman, fedainii ar fi deschis focul în repetate

rînduri asupra unor patrule ale armatei, ucigind sau rănind o serie de polițiști, în urma unor „incidente care tulbură ordinea publică și provoacă panică în rîndul populației".

i

R. D. VIETNAM

®?5 0 delegație de partid și guvernamentală
ț • a R. S. Cehoslovace a sosit la Sofia
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A FOST CONVOCATA 
ADUNAREA NAȚIONALA 

IORDANIANĂAMMAN. — Adunarea Națională Iordaniană a fost convocată în ședință extraordinară pentru a examina evoluția situației din țară, s-a anunțat oficial la Amman. Reuniunea urmează să aibă loc marți, 12 ianuarie.
DECLARAȚIILE 

LUI BAHI LADGHAMCAIRO. — Bahî Ladgham, președintele Comitetului Superior Arab, a declarat la Cairo reprezentanților presei că nu-și va relua misiunea în problema aplicării acordurilor iorda- niano-palestinene decît in cazul în care întrevederile pe care urmează să le aibă la Londra cu regele Hussein al Iordaniei se vor dovedi „pozitive". Ladgham a condiționat, de asemenea, reluarea misiunii sale de proclamarea imediată a încetării nia și de încetarea militare în această unei limite în timp . . ________încredințată. El a cerut ca în viitor să fie sprijinit de reprezentanți ai tuturor șefilor de state arabe, semnatare sau nu ale acordurilor de la Cairo privind reglementarea raporturilor iordaniano-palestinene.In continuare, Ladgham a relevat că, în cursul unei reuniuni ținute duminică cu reprezentanții diplomatici din capitala R.A.U. ai statelor semnatare ale acordurilor de la Cairo (reuniune la care au participat și reprezentanți palestineni), aceștia au adresat un apel „presant" suveranului hașemit de a ordona încetarea focului și retragerea trupelor pe vechile poziții. Ei au cerut, de asemenea, ca toți șefii de state interesați să-și trimită reprezentanții la Amman pentru ,a ponțribui la instaurarea calmului. Două state — a arătă t" Ladgham — Kuweitul și Sudanul, s-au declarat .;ga.tg.;,de.,.a trimite reprezentanți, iar., premierul iordanian, Wăsfi Tall, s-a arătat dispus sâ-i primească. în încheiere, Bahi Ladgham a arătat că ar fi de dorit o „reexaminare a compoziției și atribuțiilor" comitetului în fruntea căruia a fost desemnat.

mitetului Central al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, prin care cer încetarea luptelor iordaniano-pa- lestinene și respectarea cu strictețe de către cele două părți a acordurilor de la Cairo și Amman. Totodată, cei doi șefi de stat solicită Comitetului Superior Arab, însărcinat cu supravegherea aplicării acestor acorduri, să acționeze cu rapiditatea impusă de situație pentru a opri noi vărsări de sînge. Exprimîndu-și speranța că a- cest apel va găsi un ecou imediat pe lîngă cele două părți, generalul Nu- meiiy și emirul Sabah se declară de acord cu propunerea președintelui R.A.U., Anwar Sadat, de convocare a unei reuniuni urgente a reprezentanților conducătorilor arabi care au participat la semnarea acordului ior- daniano-palestinean de la Cairo, în vederea reglementării situației din Iordania.

Sesiunea Comitetului
permanent 

al Adunării NaționaleHANOI 11 (Agerpres). — Agenția V.N.A. informează că la Hanoi a avut loc o sesiune a Comitetului permanent al Adunării Naționale, în cadrul căreia au fost adoptate decizii privind decernarea Ordinului Muncii unor unități și persoane care s-au distins în mod deosebit în producție și în luptă. Au fost adoptate și alte ho- tărîri privind administrația de stat și numirea unor ambasadori ai R. D. Vietnam în diferite țări.

Numeroși cetățeni din Saigon 

au participat recent la o mare 

demonstrație, cerînd încetarea 

războiului și retragerea neîntîr- 

ziată a trupelor americane din 

Vietnamul de sud. în fotografie: 
Aspect din timpul manifestației

SOFIA 11. — Corespondentul A- gerpres Gh. leva transmite : La invitația C.C. al P.C. Bulgar și a Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, luni a sosit la Sofia, într-o vizită oficială de prietenie, o delegație de partid și guvernamentală a R. S. Cehoslovace condusă de Gustav Husak, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia.Pe aeroportul din Sofia, oaspeții cehoslovaci au fost întîmpinați de Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, și de alte persoane oficiale.în scurte cuvîntări rostite la aeroport, Todor Jivkov și Gustav Husak au relevat că actuala vizită va contribui Ia adîncirea relațiilor multilaterale dintre cele două țări.

După-amiază, delegația de partid și guvernamentală cehoslovacă a făcut vizite protocolare lui Todor Jivkov și Gheorghi Traikov, președintele Prezidiului Adunării Populare a R. P. Bulgaria.în aceeași zi, la reședința guvernamentală „Lozeneț" au început convorbirile oficiale dintre delegațiile de partid și guvernamentale ale Cehoslovaciei și Bulgariei.
★Agenția B.T.A. informează că Ia Sofia a fost semnat acordul pe termen lung privind schimbul de mărfuri și plățile între Bulgaria și Cehoslovacia. Acordul, valabil pe perioada 1971—1975, prevede o sporire a livrărilor reciproce de două ori față de perioada precedentă.

UN MESAJ AL REGELUI HUSSEIN

LONDRA

focului în Iorda- oricăror operații țară, de fixarea pentru misiunea

APEL KUWEITIANO-SUDANEZ 
PENTRU ÎNCETAREA LUPTELOR 

DIN IORDANIAKUWEIT. Emirul Kuweitului, Sabah Al-Salem Al Sabah, și generalul . Gaafar El Numeiry, președintele Consiliului Comandamentului Revoluției Sudaneze, care se află într-o vizită oficială în această țară, au adresat un apel regelui Hussein al Iordaniei și lui Yasser Arafat, președintele Co-

în circuitul
economiei italiene

Aflat în plină dez
voltare, sectorul ener
getic italian se orien
tează atît spre utili
zarea surselor „tradi
ționale" — cărbune, 
petrol, gaze naturale, 
căderile de apă — cît 
și spre folosirea com
bustibilului nuclear și 
chiar a surselor geo- 
termice. Recent, la 
Mezzanone di Caorso 
— localitate de pe ma
lul fluviului Po, situată 
între Cremona și Pia
cenza — au început lu
crările pentru constru
irea celei mai mari 
centrale electronuclea- 
re italiene, avînd o pu
tere de 800 megawați. 
Aceasta va permite ca 
de la 4,5 la sută, cît 
este in prezent pro
ducția de energie elec
trică realizată in cele 
trei centrale nucleare 
în funcțiune față de 
producția totală de e- 
nergie electrică a țării 
(peste 100 de miliarde 
kWh), să se ajungă cu
rînd la o pondere de 
peste 10 la sută a e- 
nergiei electrice pro
duse în centralele nu
cleare.

Considerată una din
tre cele mai mari și 
moderne centrale elcc- 
tronucleare de pe con
tinent, uzina de la 
Mezzanone di Caorso 
va intra în funcțiune 
în 1975 și va costa 
circa 140 de miliarde 
lire. Industria ita
liană participă la con
struirea ei în proporție 
de 80 la sută. Deosebit 
de important este însă 
faptul că energia elec
trică obținută aici va

fi la un preț de cost 
competitiv față de cea 
obținută în termocen
trale.

Noua centrală nu
cleară va fi construită 
în paralel cu un alt 
obiectiv major al in
dustriei electronuclea- 
re italiene — reactorul 
experimental P.E.C. 
(probe, elemente, com
bustibili) cu o putere 
de 140 MW, amplasat

CORESPONDENȚA 
DIN ROMA 

DE LA N. PUICEA

lingă Bologna. Scopul 
acestui reactor de tip 
rapid este efectuarea 
unei serii de experien
țe importante asupra 
combustibililor ce pot 
fi folosiți în reactoa
rele nucleare pentru 
producerea energiei e- 
lectrice comerciale.

Un domeniu din cele 
mai originale ale pro
ducerii energiei elec
trice in Italia este al 
folosirii surselor geo- 
termice, adică a jeturi
lor de abur fierbinte ce 
ies din pămînt. Astfel, 
la Larderello (Toscana) 
și Monte Amiata se 
află de multă vreme în 
funcțiune centrale cu o 
putere instalată de 400 
MW și care — pentru 
prima oară în istoria 
industriei — produc e- 
nergie electrică utili- 
zînd aburii ce țîșnesc 
din adîncurile Terrel, 
iar în Italia sînt foarte 
numeroase asemenea

„izvoare". De remarcat 
că încă în 1904 la Lar
derello s-a început ex
ploatarea căldurii pă
mântului pentru a ac
ționa o turbină legată 
de un dinam ce pro
ducea energie electri
că, iar în 1913 intrase 
în funcțiune o mică 
centrală de 250 kilo
wați. Și dacă pînă în 
1961 această sursă era 
folosită numai la pro
ducerea de energie e- 
lectrică, astăzi ea este 
utilizată la încălzire, 
pe scară largă, precum 
și pentru uscarea anu
mitor produse.

După cum consideră 
unul dintre specialiștii 
în materie, prof A. M. 
Angelini, „rezervoare
le naturale ale subso
lului dau energie cu
rată, fără zgură sau 
reziduuri, neprezentînd 
nici un fel de pericole 
pentru poluarea me
diului înconjurător. 
De asemenea, costul de 
producție este dintre 
cele mai, mici". De a- 
ceea, în Italia este în 
curs de - aplicare un 
vast program de cer
cetări vulcanolonice, 
geofizice și geochimi- 
ce pentru a se desco
peri canalele naturale 
de vapori fierbinți ce 
țîsnesc din interiorul 
pămîntului. Alături de 
folosirea în scopuri 
pașnice a energiei nu
cleare. depistarea unor 
noi „izvoare" de ener
gie se înscrie în ca
drul. preocupărilor ac
tuale ale Italiei de a 
valorifica ne scară lar
gă resursele sale natu
rale. în scornii progre
sului economic.

AMMAN. — Postul de radio Amman a transmis luni mesajul adresat lui Haasan, prințul regent al Iordaniei, de către suveranul țării, Hussein, aflat în prezent la Londra pentru un tratament medical. Regele Hussein își exprimă „încrederea totală" și „sprijinul fără rezerve" față de măsurile luate în Iordania pentru salvgardarea „unității naționale, a securității și a stabilității în țară". „Nu vom accepta — se spune în mesaj — să fie afectat dreptul absolut al statului nostru de a asigura securitatea și stabilitatea pe întreg teritoriul Iordaniei și respingem orice tutelă".

ACȚIUNI OFENSIVE
AIE FORȚELOR PATRIOTICE 

SUD ■ VIETNAMEZE

SENATORUL MUSKIE LA CAIROCAIRO. Senatorul american Edmund Muskie, unul din principalii pretenderiți la candidatura democrată în alegerile prezidențiale din 1972, a ' șpsjt dunjinică. seara la Cairo pentru a purtă "6u oficialitățile Republicii Arabe Unite convorbiri în probleme privind situația din Orientul Apropiat.într-o declarație făcută presei la sosire, senatorul Muskie a relevat că a venit în capitala egipteană pentru a lua cunoștință de punctul de vedere al R.A.U. în problemele' privind Orientul Apropiat, subliniind totodată că vizita Sa are un caracter strict personal și că nu reprezintă în nici un mod guvernul S.U.A.

SAIGON 11 (Agerpres). — Agențiile internaționale de presă semnalează noi lupte în Vietnamul de sud. Detașamente ale Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud au declanșat mai multe atacuri asupra unor poziții fortificate americano-saiigoneze. Forțele patriotice au provocat însemnate pierderi inamicului în cadrul acțiunilor desfășurate în provincia Tay Ninh, la aproximativ 100 de kilometri nord- vest de Saigon. O unitate amerr.cană dislocată în provincia Quang Ngay a fost supusă tirului artileriei patrio- ților, suferind pierderi în oameni materiale de luptă.

LONDRA 11 (Agerpres). — Comitetul unificat de apărare a drepturilor sindicatelor a lansat un apel oamenilor muncii din Anglia în vederea organizării de greve pentru a împiedica adoptarea de către Camera Comunelor a proiectului de lege antisin- dical propus de guvernul conservator.Reprezentanții comitetului au organizat la Londra a conferință de presă în care au subliniat necesitatea ca la 12 ianuarie a.c. — zi de acțiune împotriva legislației antisindicale — numărul muncitorilor care vor lua parte la grevă să fie cît mai mare. In același timp, Comitetul unificat de apărare a drepturilor sindicatelor a

E. GIEREK Șl P. JAROSZEWICZ LA BERLIN11 ianuarie, o vizită de prietenie la Berlin.în timpul șederii, oaspeții polonezi s-au întîlnit cu Walter Ulbricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat, și cu Willi Stoph, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Miniștri.în comunicatul dat publicității cu acest prilej se subliniază că cele două părți au constatat cu satisfacție dezvoltarea relațiilor multilaterale dintre P.S.U.G. și P.M.U.P., dintre R.D. Germană și R.P. Polonă, deplina lor înțelegere cu privire la promovarea acestora pe mai departe.1'Participanții la întîlnire au subliniat însemnătatea pozitivă a acordurilor încheiate între U.R.S.S. și R.F.G. și între Polonia și R.F.G. Prin a- ceasta au fost recunoscute realitățile politice existente, integritatea teritorială a tuturor statelor europene, inviolabilitatea granițelor lor — inclusiv granița Oder-Neisse — se spune în comunicat. Ratificarea și intrarea în vigoare a Tratatelorcontribui într-o măsură însemnată destindere și la asigurarea păcii securității în Europa.Ambele părți afirmă cu hotărîre Interesele păcii și securității pene cer îndeosebi și stabilirea relații normale, pe baza dreptului internațional, între Republica Democrată Germană. si toate statele europene. inclusiv R.F.G.

BERLIN 11 (Agerpres). — Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., și Piotr Jaroszewicz. membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, au făcut, la

criticat conducerea Congresului sindicatelor britanice pentru poziția sa șovăielnică în mobilizarea maselor muncitoare la lupta împotriva legislației antisindicale. Comitetul unificat a cerut oamenilor muncii să exercite presiuni asupra Consiliului general al T.U.C., pentru a-1 determina să convoace un congres extraordinar al T.U.C., în cadrul căruia să fie trasate sarcinile mișcării sindicale împotriva legislației antimuncitorești.Un apel în favoarea participării active în cadrul acțiunilor de protest împotriva legislației antisindicale a lansat la Londra și Partidul Comunist din Marea Britanie.
vor la șică euro- de

Și Agendă politică vest-germană la început de an
Petrolierul finlandez „Ragny" 
sja rupt în două la aproximativ 
'600 mile de Cape May, în 
timpul unei furtuni puternice. Un 
vas de coastă american a reușit 
să salveze 31 din membrii echi
pajului, 6 fiind dați 
în fotografie : vasul 
dispărînd în apele 

Atlantic

— a declarat el — cancelarul Brandt se află in posesia i unei invitații ■ a "'Universității dinoYale, care urmează să-i înmineze titlul de doctor honoris . causa".Agenda politică vest-germană a acestui început de an are înscrisă, ca o manifestare deosebită, congresul Uniunii creștin-democrate, ce se va ține la Diisseldorf, între 25 și 27 ianuarie.

BONN 11 — Corespondentul Agerpres M. Moarcăș transmite : Activitatea'-politică: de la Bonn va fi reluată, in această săptămînă, în ritmul ei normal. Agenda politică a anului va fi inaugurată cu o călătorie a secretarului de stat parlamentar din Ministerul Afacerilor Externe. Karl Morsch, la Londra pentru a pregăti vizita în Anglia a șefului diplomației vest-germane, Walter Scheel, anunțată pentru începutul lunii februarie. Miercuri, președintele Comisiei pentru politică externă a Bundestagului, Gerhard Schroder, fost ministru de .externe, va pleca la Moscova pentru a purta convorbiri cu oficialități sovietice. La rindul său. Rainer Barzel, șeful grupului parlamentar al opoziției, va pleca la Varșovia. într-o declarație de presă, Barzel a subliniat că în capitala Poloniei el se va strădui „să lămurească posibilitățile comune de acțiune dintre Polonia și R.F.G. pe planDupă D.P.A., Brandt, o vizită la această călătorie, secretarul de stat adjunct al presei și informațiilor, Rudiger von Wechmnr, a subliniat că ea „nu a fost inspirată de opoziția creștin-democrată. De mai mult timp

SECRETARIAT PERMANENT
DE SOLIDARITATE

ÎNTREVEDERE RIAD-MORO

dispăruți. 
„Ragny" 

Oceanului

european".cum a anunțat agenția cancelarul R.F.G., Willy va face în cursul primăverii la Washington. Referindu-se

s

nu va reînnoi acor-

ROMA. — Mahmud Riad, vice- premier și ministru de externe al R.A.U., care s-a aflat într-o vizită oficială în Italia, a părăsit luni după- amiază Roma, plecînd la Cairo. în cursul șederii sale în caoitala Italiei, ministrul de externe al R.A.U. a avut întrevederi cu șeful diplomației italiene, Aldo Moro, în cadrul cărora au fost discutate o serie de probleme, între care „diferite aspecte ale situației din Orientul Apropiat și evoluția ei cca mai recentă". Mahmud Riad a expus, totodată, ministrului de externe italian rezultatele contactelor stabilite la Londra și Paris.

în Frânta 
a fost constituit un '

cu Guvernul Regal 
de Unitate Națională 

al CamMgleiPARIS 11 (Agerpres). — în Franța a fost constituit un Secretariat permanent de solidaritate cu Guvernul Regal de Unitate Națională al Cambod- giei, condus de prințul Norodom Sia- nuk. în comunicatul dat publicității cu prilejul creării la Paris a acestui for se exprimă hotărîrea de a susține eforturile guvernului lui Norodom Sia- nuk, care duce o politică de independență națională, de pace și neutralitate. Franța trebuie să ajute poporul cambodgian, ca acesta să depășească dificultățile actuale și să-și redobîn- dească libertatea — se spune în comunicat.

agențiâte de presă transmit
Chite 

durile cu S.U.H. în baza cărora pe teritoriul ei se află trei baze aeriene americane, a declarat ministrul chilian al apărării, Alejandro Valdivia Rios. Acordurile menționate au expirat la 8 ianuarie. Cele trei baze sînt situate la Quintero, Punta-Arenas și pe insula Pasji.
între Somalia și R. D. Ger

mană 3 ^os' semnat un acord privind colaborarea tehnică și culturală, precum și schimbul de informații, anunță agenția somaleză de presă „Sonna“ din Mogadiscio.
Ministrul irakian al pe

trolului și resurselor minie
re, Saaăun Hamadi, a sosit 
la Teheran, pentru a participa ia o rundă de convorbiri ou reprezentanți ai companiilor petroliere din regiunea Golfului Pecsic. Prezența la Teheran a unui membru ai guvernului irakian este apreciată ca o probă concretă a destinderii și îmbunătățirii relațiilor dintre cele două țări. Potrivit cotidianului în limba persană „Ayandegan", Saadun Hamadi ar fi purtătorul unui mesaj din partea conducătorilor de la Bagdad adresat oficialităților guvernamentale iraniene.

Convorbirile soviete-ta- 
pOJJggg privitoare la transporturile aeriene au început la Tokio, anunță agenția T.A.S.S. Părțile vor face un schimb de păreri cu privire la colaborarea între „Aeroflot" și societatea

japoneză „Nihon Koku" în exploatarea liniei aeriene dintre Japonia și Europa. Vor fi discutate, de asemenea, probleme referitoare la înființarea unei linii aeriene între Habarovsk și Japonia.Un comunicat d Vaticanului informează că „SfîntuI Scaun a hotărît să adere la Tratatul de neproliferare a armelor nucleare, intrat în vigoare în luna martie 1970". Prin luarea acestei ho- tărîri, Vaticanul intenționează să a- corde sprijinul său moral principiilor care stau la baza tratatului și e- forturilor întreprinse pentru punerea în practică a prevederilor acestuia.

Contacte diplomatice hui 
garo-belgiene. Nik01ai Mincev> ambasador, șef de secție în M.A.E. al Bulgariei, și Gheorghi Ciankov, ambasadorul R. P. Bulgaria la Bruxelles, au fost primiți de ministrul belgian al afacerilor externe, Pierre Harmel, informează agenția B.T.A. Ei au luat parte, de asemenea, la convorbirile care au avut loc între reprezentanții ministerelor afacerilor externe ale Bulgariei și Belgiei în probleme legate de convocarea conferinței gene- ral-europene pentru securitate, precum și în legătură cu unele probleme internaționale actuale.

fost examinate aspecte ale politicii economice, a avut loc duminică la Viena. Cabinetul aust-riac a hotărît să elaboreze un plan de zece ani, care să cuprindă ordinea și prioritățile investițiilor statului. Un asemenea plan este menit — în intenția guvernului — să preîntîmpine efectele inflației și ale altor factori ce rezultă din slăbiciunile unor sectoare economice.

Partidul democratic kurd va desemna in curînd pe candidații săi în Consiliul Națfbnal Irakian, organism cu puteri legislative, a cărui constituire a fost hotărîtă recent, a anunțat Mohamed Abdel Rahman, ministrul pentru reconstrucția nordului țării și membru în Biroul politic al partidului kurd. El a arătat că înființarea Consiliului Național constituie ,.o măsură pozitivă pe calea stabilității și progresului în Irak".La în u-rma «^vorbirilor purtate între o delegație economică guvernamentală a Sudanului și o delegație guvernamentală sovietică. condusă ’ • • - • -ministrul fost semnat între cele tul prevede schimburilor sovietice în perioada. 1971—1973, precizează agenția T.A.S.S.
de N’kolai Patolicev, comerțului exterior, a comercial Documen- volumului sudanezo—

Gabrielle „Coco" Chanel, 
proprietara renumitei case de 
mode și articole cosmetice cu a- 
celași nume, a murit la Paris în 
virstă de 87 de ani. Ea a revo
luționat întreaga modă feminină 
după primul război mondial, 
fiind considerată creatoarea 
tipului de „femeie modernă". 
Semnînd actul de deces al corse
tului, ea a lansat moda rochiilor 
cu tăietură simplă și totuși ele
gantă și, în general, a îmbrăcă- 
minții funcționale, a pantaloni
lor pentru femei, a pieptănătu
rilor scurte și a tenului bronzat. 
Moartea lui Coco Chanel survine 
la scurt timp după încetarea din 
viață a altor două cunoscute 
personalități din domeniul mo
dei și cosmeticii feminine :Helen 
Rubinstein și Nina Ricci.un acord două țări, o mărire a comerciale 0 ședință a guvernului

UUStîiae, prezidată de cancelarul Bruno Kreisky, în cadrul căreia au

Lucrările comisiei mixte 
ungenro-sirieneau luat sfîr?n la Damasc — anunță agenția M.T.I. Delegația ungară a purtat tratative cu reprezentanți ai ministerelor economiei, comerțului ăxterior, ai industriei petroliere și ai agriculturii. Tra- , tativele s-au referit la dezvoltarea în continuare a colaborării dintre R. P. Ungară și Siria.

Un acord prin 031-6 R-A-u- va beneficia de un credit de 20 milioane dolari pentru importul de mărfuri italiene a fost semnat duminică de Mohammed Abdallah Merzeban, ministrul economiei și comerțului exterior al R.A.U., și Mario Zagari, ministrul comerțului exterior al Italiei, aflat în vizită la Cairo.
Reuniunea trimestrială a 

Consiliului Ministerial al 
U.E.O. (Uniunea Europei occidentale), organism vest-european care cuprinde cele șase țări membre ale Pieței comune și Anglia, și-a început ......................................Pe nii lațiile Est-Vest, nerspertivele aderării Marii Britanii la C.E.E., evoluția situației din Orientul Apropiat.

EXPOZIȚIA 
„NICOLAE 

GRIGORESCU 
LA „ERMITAJ
MOSCOVA 11. — Corespon

dentul Agerpres L. Duță trans
mite : După succesul înregistrat 
la Moscova, expoziția de artă 
plastică „Nicolae Grigorescu" a 
fost deschisă la Leningrad, în- 
tr-una din sălile marelui muzeu 
al „Ermitajului".

La vernisaj a participat un 
numeros public. Au fost de față 

, reprezentanți de seamă ai vieții 
cultural-artistice din Leningrad, 
numeroși diplomați.

Despre arta marelui pictor ro
mân au vorbit B. B. Petrovski, 
directorul muzeului „Ermitaj", 
I. I. Seleznova, vicepreședintă a 
departamentului cultură și artă 
al sovietului orășenesc, și V. A. 
Nikușin, președintele filialei din 
Leningrad a Uniunii artiștilor 
plastici din U.R.S.S. Au luat, de 
asemenea, cuvîntul Ion Ciubota- 
ru, ministru-consilier al Amba
sadei României în U.R.S.S., pre
cum și Doina Schobel, comisarul 
expoziției.

lucrările luni la Luxemburg, agenda de lucru figurează, printre altele,a reuniu-re-

Mezzo-soprana română. Viorica 
Cortez-Guguianu a repurtat, la 
Roma, un succes deosebit in ro
lul titular al operei „Samson și 
Dalila" de Saint Saens, alături 
de Mario del Monaco și Robert 
Massard. Ca urmare a unei in
terpretări de înaltă ținută artis
tică și calităților vocale remarca
bile, artistei române i s-a confe
rit duminică, după a cincea re
prezentație a operei, ordinul 
„Sa.n Salvadore și Santa Brigi- 
da“.
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