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I n a t e
producției noastre materiale
preocupări susținute pentruV

/

1 11 1 I 91

INDUSTRIA MINIERĂ
/

Șl GEOLOGIA
în ansamblul ramurilor economiei, Industriei miniere și geologiei le revine un loc de seamă, de acestea depinzînd asigurarea într-o măsură sporită a necesităților tot mai mari de materii prime minerale și combustibili ale economiei. De altfel, în cincinalul care s-a încheiat, industria minieră a înregistrat ritmuri accentuate de dezvoltare. Producția de cărbune, zinc de cuptor și cupru electrolitic s-a dublat în raport cu anul 1985. în vreme ce la sare și cupru de convertizor sporul de producție a fost de peste 86 la sută. Prevederile planului cincinal 1966— 1970 au fost întrecute, la indicatorii principali, realizîndu-se suplimentar o producție globală de 1,4 miliarde

Prof. dr. ing.
Bujor ALMĂȘAN 

ministrul industriei miniere 
și geologiei

chiar a zăcămintelor cu conținut mai 
sărac de substanțe utile, depind rea
lizarea viitorului cincinal, crearea 
unei baze solide pentru activitatea 
viitoare".Pentru a fi în măsură să răspundem acestor cerințe, vom depune „ x t. toate eforturile, vom orienta toateIei, ceea ce înseamnă 2,6 milioane acțiul\i?e n“aștre~spre.'dezvoitarea" și tone cărbune net, peste 9800 tone ■—1«—-- ■- u. „ ».♦.«zinc, 108 000 tone bauxită spălată, 450 000 tone minereuri complexe și alte produse. Unitățile cu profil geologic, perfecți.onîndu-și continuu metodele și tehnologiile de cercetare, au obținut o sporire însemnată rezervelor neferoase.Desigur, giu, care de dăruire a minerilor, tehnicienilor, inginerilor, a tuturor lucrătorilor din industria minieră și din unitățile geologice, se cer continuate și dezvoltate in actualul cincinal, în care avem de înfăptuit sarcini de cea mai mare importanță pentru economia națională. Referindu-se la ele, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia în cuvîntarea rostită la încheierea lucrărilor Plenarei C.C. al P.C.R. din 16 decembrie 1970 : „O problemă 

deosebită asupra căreia doresc să mă 
opresc pe scurt este valorificarea tot 
mai intensă a resurselor interne de 
materii prime și materiale. Aceasta 
va ircoui Să constituie, de asemenea, 
o preocupare centrală a tuturor or- 

îmismelor noastre economice de sus 
pină jos și de jos pînă sus. De pu
nerea în valoare a resurselor interne.

unor rezerve din ce in ce mai sărace. Necesitățile mereu crescînde ale economiei noastre naționale impun, de asemenea, să fie găsite acele soluții care să facă eficientă exploatarea și a unor resurse cu conținuturi mai scăzute in substanțe utile. De exemplu. pentru a obține în actualul cincinal o producție de plumb și zinc
(Continuare în pag. a III-a)

.............. ade cărbune - și minereuriaceste succese de presti- se datoresc .muncii pline

valorificarea în mai bune condiții a bazei de materii prime din țară, concomitent cu intensificarea laturii calitative a activității noastre economice,. începind încă din acest an al actualului cincinal. în anul 1971 va trebui să furnizăm economiei cu 1 . milion tone mai mult cărbune și cantități importante de alte produse miniere, fapt ce face necesar să sporească și mai mult producția extrasă de cărbune brut, minereuri complete și cuprifere. Realizarea nivelului actual al producției in ramura noastră impune luarea unor ample măsuri, întrucît ea nu va mai fi obținu fă în totalitate în vechile condiții în care ne-am obișnuit să lucrăm. Chiar din acest an, concomitent cu măsurile de sporire a producției în zăcămintele existente, vom pune în centrul preocupărilor noastre și problema exploatării zăcămintelor sărace, cărora în trecut nu li s-a acordat suficientă importanță. O asemenea orientare nu este proprie numai țării noastre, ci se manifestă ca tendință pe plan mondial. Se constată că descoperirea de noi resurse minerale pe plan mondial rămîne în urma cererilor mereu sporite de materii prime, ceea ce a impus introducerea în circuitele economice și a
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Pe șantierul „Porțile de Fier“ se desfășoară o activitate susținută pentru intensificarea ritmului de asamblare a ultimelor trei hidroagregate, care urmează să fie date în folosință în acest an. în centrala electrică a fost încheiat montajul turbinei, statorului și generatorului electric de la primul hidroagregat dotat cu utilaje fabricate de industria românească. In prezent, după montarea rotorului în stator, se lucrează la linia de arbori, la instalații auxiliare și anexe. Simultan, la agregatul următor, montorii au terminat asamblarea aparatului director și a rotorului turbinei, pe care le-au pregătit pentru lansarea în puțul hidroagre- gatului. și au început primele lucrări la subansamblele generatorului electric. Au început, de 'asemenea, operațiile de asamblare și la agregatul nr. 6 — ultimul ce va fi montat în centrala electrică de pe malul românesc al Dunării.într-un ritm intens se lucrările de montaj și la versor al hidrocentralei. desfășoară barajul de-(Agerpr'es)
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Premiant la frumusețe

ce

i O informație publicată i recent anunța, lapidar, , că Tulcea a obținut pre- , miul II pe țară — la categoria municipii sub 50 mii de locuitori — în. în- 1 trecerea patriotică pentru 1 înfrumusețarea și gospq- 1 dărirea localităților.- 
1 Prin ce fapte, prin‘ rezultate s-au impus tul- i cenii în întrecerea patrio- , tică pentru gospodărire , și înfrumusețare ? Ac- . țiunile de muncă patrio- ' tică au vizat 8 obiective ’ la lucrări :din fondurile• de investiții (construcții> și amenajări de ștrăzi) și> 20 de obiective la alte lu- 
I erări gospodărești. Vo- ( lumul . rilor . muncă1970, se ridică la 22,6 mi- ’ lioane lei. Ce fap-• te concrete se află> în spatele cifrelor l . Cel> căruia îi adresăm această• întrebare — tovarășul Ion 
l Andronache, primarul I municipiului — pare pu- , țin descumpănit : „Ce vă , pot arăta eu acum, cînd . viscolește și ninge, cîndtot ce-am făcut, timp de ' un an, se află sub ză- ' padă ?" In cele din ur- 1 mă, ne propune să urcăm 
1 într-o mașină și să stră-> batem orașul, de la un , capăt la altul, pentru a .. reconstitui fiecare înfăptuire, fiecare pe care a jpi'1 orașul, prin• triotică, desăi.> Anul 1970
f rat anul readucerii în cir- k cuitul urbanistic a unor 
k artere de circulație din k oraș. Munca patriotică a

cuprins, inainte de toate, acest sector al gospodări- • rii. . Deputatul Boris Jecu a chemat la întrecere toate cele 119 circumscripții e- lectorale din oraș. Obiectivele formulate au urmărit, în primul rind, repararea străzilor și a gardurilor. întreținerea spatiilor verzi și a florilor din fața caselor. Chemarea, adusă la cunoștință tuturor de- putaților in sesiune, difuzată in ziarul județean, tipărită și afișată la locuri vizibile, a devenit

trâsee electrice și de telefoane), a agrementului — amenajarea plajei de pe malul' lacului Ciuperea pe o distanță de 1 km, amenajarea solariilor și terenurilor de joacă pentru copii etc.într-o singură primăvară— primăvara ploilor și inundațiilor, în care florile și parcurile au fost înghițite nu o dată de ape— Tulcea s-a îmbogățit cu 12,6 ha parcuri și 6,2 ha spații verzi, cu peste 30 000 de arbori și arbuști,

!

total al lucră- executate prin patriotică, în anul

frumusețe irimit-o în dar i muncă pala cetățeniia fost decla-

Însemnări din municipiul Tulcea

o oglindă a conștiințeicivice. Rezultatul ? Fiecare apel al consiliuluipopular de a se executa o anumită lucrare a găsit ecou imediat în rindul cetățenilor. Peste 8 000 mp de străzi au fost reparate și modernizate. Intrarea .. iri . oraș, dinspre Constanța, se face acum în condiții civilizate : automobilele circuE pe strada Babadag <— prevăzută cu patru benzi iar mașinile grele sînt dirijate pe artera de centură, construită și ea, pe o lungime de 2 km, tot prin muncă patriotică.Eforturile au fost dreptate, totodată, perfecționarea unor vicii comunale (extinderea rețelei transport în comun, construirea a ' ” .extinderi și modificări de

..........
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Â PLASTICĂ
Masă rotunda cu participarea criticilor și istoricilor de arta
Octavian BARBOSA, Radu BOGDAN, Vasile DRĂGUȚ, Ion 

FRUNZETTI, Amelia PAVEL, Mircea POPESCU

Privite retrospectiv, numeroasele expoziții personale ale ultimilor ani, deschise în București sau în marile orașe ale țării, confirmă diversitatea talentelor ș| varietatea căutărilor, prezența masivă a artiștilor din toate generațiile, de la maeștrii unanim apreciați pînă la tinerii afla ți la începuturi. Alături de aceste expoziții, atelierele pe întreg cuprinsul țării, edificatoare pentru diul de dezvoltare al fiecărui artist în parte, mărturia efervescenței care caracterizează plastica noastră, mărturia faptului că a fost creat climatul cel mai prielnic dezvoltării fiecărui artist conform propriei personalități. Și dacă fiecare din aceste expoziții reflectă, pe perioade mai limitate de timp, aspirații personale, stadii exacte de dezvoltare, o expoziție bienală este menită să ofere imaginea, pe cît posibil concludentă, asupra picturii și sculpturii uitirpilor doi. ani, imagine care să fie confruntată cu exigențele actuale ale culturii noastre, cu criteriile ideologice definitorii pentru viața spirituală a țării Iată de ce este de așteptat 
ca bienala, devenită una din manifestările tradi
ționale, să cuprindă lucrări dintre cele mai valo
roase și reprezentative pentru actualul stadiu de 
dezvoltare al artei românești, pentru autenticele 
tendințe ale afirmării ei, pentru atestarea unor per
sonalități artistice care-și configurează un timbru

în pagina a iil-a

PRODUCȚIA DE CARTOFI 
— LA NIVELUL POSIBILITĂȚI
LOR AGRICULTURII NOASTRE, 
AL CERINȚELOR APROVIZIO

NĂRII POPULAȚIEI!

Ștafeta vîrstelor
Semnalul l-au dat copiii. Din stima îndătinată pentru 

bătrânii satului, ai țării, purtătorii cravatei roșii de 
•prin părțile Sucevei au făcut cunună de aleasă cinstire. 
O dată in an, „sărbătoarea bunicilor" umple de ■ lu
mină pervazurile, scchd căminului culturp.1, ulițele sa
tului. Stima și dragostea din care se nutrește un ase
menea gest urcă vibrant către simbol.

Infinite fațete au gîndurlle și sentimentele ce adună 
într-un flux omogen virstele țării. A închina o sărbă
toare înțelepților și trudito
rilor noștri bunici depășește 
astfel actul intîmplării. Legă
tura de spiță cu timplele de 
înseninate arginturi ale aces
tor stâlpi de casă și stâlpi de 
seminție ne apropie și mai 
.mult intre noi, ne îmbărbătează o menire, o memre 
născută din sudoare și înțelepciune, din pilda de ome
nie, curaj și perseverență cu care înaintașii noștri au 
urcat treapta veacurilor și a deceniilor ducind către 
orizonturile de astăzi dragostea de țară.

Nu întimplător această acțiune educativă, organizată 
din inițiativa Consiliului județean al pionierilor-Su
ceava, a căpătat amploare, cuprinzând numeroase școli, 
zeci de organizații pionierești. Și astfel, acolo, în Țara 
de Sus, neuitatele zile de duminică decise intru sărbă
toarea amintită par desprinse din file de cronică. In 
curtea liceului din Stulpicani sau din Vama, la șco
lile generale din Bucșoaia. Botuș, Bîlca sau Bărăști, 
expozițiile „în paralel" de cusături, incrustații și țesă
turi, întrecerile la dansuri, recitări, cimilituri și chiar

PICĂTURA DE CERNEALĂ

— de ce nu ? — cele ale iscusinței sportive, în tra
gerea cu arcul, petrecute pe cadranul unor aseme
nea momente, oferă un spectacol dintre cele mai atră
gătoare și mai pilduitoare.

La „expoziția vîrstelor" copiii sînt ghizi la secțiunea 
dedicată măiestriei bunicilor, iar bunicii prezintă vizi
tatorilor tot ce au meșterit copiii. La asemenea sărbă
tori vin oaspeți de peste șapte sate și șapte munți. Prin 
scrisori trimise „in paralel", cei mici iși cheamă unchii 

iar bunicii iși cheamă nepoții 
plecați in slujbă departe prin 
țară. Virstele, vlăstarele sa
tului, iscusința și frumusețea 
sufletească a Țării de Sus se 
reintilnesc astfel intr-un tul
burător tablou uman al satu- 

meșterul ceramist Cirlibaba și 
Andronicescu sau Ilie

lui de astăzi. De la 
instrumentiștii populari Sidor 
Cazacu, pînă la nepoții lor, pionierii, calea e apropiată 
cit o bătaie de inimă.

Iradiind de un optimism robust, atari sărbători destăi- 
nuiesc că tinerețea este răsfrângerea intr-o fermecată 
oglindă a tot ce au avut mai frumos și mai bun 'înain
tașii. Iar aria unei asemenea oglinzi strălucitoare — 
unde stâlpii de casă și de țară iși regăsesc tinerețea în 
bucuria continuității — are conturul unei inimi uriașe, 
cunoscute sub numele României socialiste.

Mihai NEGULESCU

de flori, un an,

înspre, șer-de apă șidouă piețe,
:::

: ■
v:;

de sta- si nt

propriu ; să reflecte țelurile, efortul de dezvoltare 
a ariei societății noastre socialiste prin asimilarea 
creatoare a tradițiilor plasticii românești, printr-un 
proces de necontenită înnoire.Interesul îndreptat asupra vieții ideilor și sentimentelor omului de azi, profilul complex al epocii noastre, cu imensa ei bogăție tematică, a oferit și oferă artiștilor un larg cîmp de inspirație și de investigare.Iată de ce se așteaptă de la o expoziție bienală să fie un test edificator al atitudinilor artiștilor față de realitățile contemporane, față de oamenii acestei țări ..; se așteaptă o cunoaștere cît mai adîncă și mai largă a realității, o interpretare a faptelor prin inteligență, prin conștiință socială, o profundă participare afectivă la vastul proces de înnoire al peisajului românesc. Indiferent de mijloacele de exprimare, de caractere stilistice individuale, se cer unei asemenea expoziții, date fiind amploarea și importanța ei. noi valori spirituale, exprimarea marilor realizări ale epocii noastre, avîntul ei constructiv, prințr-o artă de înalt nivel, cu trăsături proprii, a cărei personalitate să-și afle izvorul în solul fertil al spiritualității românești.

în pagina a IV-a

urba accidentului

UN ÎNCEPUT POZITIVprimele date privind do- anulAu devenit cunoscute ale situațiilor statistice meniul circulației rutiere în care a trecut. Analiza lor, compararea cu datele anilor preceaenți relevă multiple aspecte de un larg interes social, de o deosebită utilitate pentru masa cetățenilor, cit și pentru o serie de organe și instituții cu diverse atribuții in acest domeniu.
In primul rind se cuvine a fi rele

vată o constatare imbucurătoare : 
curba accidentelor rutiere s-a anga
jat pe o linie descendentă. Pentru 
prima oară după mai muiți ani con
secutiv, în condițiile unei accentuate intensificări a circulației determinată de creșterea rapidă a parcului de autovehicule — în medie cu 10 la sută pe an — in condițiile triplării traficului rutier turistic internațional în ultimii trei ani, numărul total al accidentelor rutiere a cunoscut o scădere pronunțată, de circa opt la sută in anul care a trecut, situîndu-se sub nivelul anului 1966. Subliniem în mod deosebit reducerea numărului de persoane decedate ca urmare a accidentelor cu aproape șapte Ia sută și a celor soldate cu răniri cu a- proape opt la sută. Indicatorii sintetici . cu privire la numărul de accidente și Ia cazurile fatale la mia de autovehicule au atins în 1970 cel mai scăzut nivel din ulti
mii zece ani !Avînd în vedere extinderea conți-

cu 5 000 000 Pînă acum orașul „importa" flori, de la Constanța sau' de unde găsea.sere — lei din proape nu s-a schimb s-a investit eu pricepere spiritul gospodăresc ăl oamenilor care, în orele lor libere, prin valorificarea unor deșeuri de materiale, au dăruit orașului , o nouă frumusețe — florile.Primarul orașului spune din memorie de nume de oameni au fost în fruntea țiunilor patriotice : „Aici, la piață, a lucrat împreună cu alegătorii săi tovarășul Gh. Șerbănescu, directorul băncii ; pe. strada Babadag ori la stadion au venit în fiecare dumi-

Amenajarea unei de proporțiile ce- Tulcea — costă a- 1 milion lei. Aici investit un leu. în

ne zeci care ac-

nică, împreună cu sute și sute de cetățeni, deputății Vasile Popescu, Constantin Drăghieescu, Cojocaru, Teodor reanu...Vizităm apoi un plex sportiv în toată regula, construit în 1969 : teren . de fotbal, tribune cu o capacitate de 12 000 țde locuri, grup social cu toate, dotările, terenuri de baschet, volei și tenis de cimp. Aflăm că, dacă ar fi fost executat din investiții, acest complex sportiv ar fi costat pe puțin 15 milioane lei, iar construcția sa doi 2C.N.E.F.S.) și sute de mii de ore de muncă triotică.Cine a văzut acest dion, cine a aflat că care felie din piatra bunelor a trecut prin mîi- nile unor pensionari, foști cioplitori de piatră, prin miinile a mii și mii de tineri, care au lucrat zi și .noapte, cine a aflat că digul de apărare a orașului împotriva inundațiilor — lung de aproape 3 km — a fost ridicat intr-o și o noapte înțelege, și noi, cît de mult iși besc tulcenii orașul, țelege ce forță reprezintă munca patriotică tunci cînd ea este, bine orientață — în acțiunea de înfrumusețare și dezvoltare a orașelor.

ar fi durat circa ani. Așa a costat milioane (contribuțiapa-sta- fie- tri-

zica iu- în-
d-

P. CONSTANTIN 
Tudorel OANCEA

■II ' j H
&

în ultimii anij industriei Capitalei — care realizează circa o cincime din 
întreaga producție industrială a țării — i s-au adăugat noi capacități de 
producție, dotate cu utilaje moderne, de mare randament. în imagine s 

noua zonă industrială — Dudești Foto : Gh. Vințilfc

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit, miercuri' la amiază, la Palatul Consiliului de Miniștri, pe Aldo Moro, ministrul afacerilor externe al Italiei.La primire au participat Corne- liu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ia- cob Ionașcu, ambasadorul României în Italia.Au fost de față Nîccolo Moscato, ambasadorul Italiei la București,

rutier

Șl MĂSURI CARE SE IMPUN ÎN CONTINUARE

General maior Nicolae STATE 
adjunct al ministrului afacerilor’ 

interne

nuă a circulației rutiere — fenomen inexorabil al societății moderne — faptul că in anul care a trecut „barometrul" accidentului rutier s-a instalat ferm către direcția „scădere" este de un bun augur, atît ca perspectivă, cît și ca importanță imediată, căci înseamnă mai puține bunuri materiale avariate, mai puține daune aduse economiei naționale, mai puține tragedii în familii sau, mai pe scurt, atenuarea multiplelor implicații sociale și economice ale accidentului rutier. Este un rezultat ce 
trebuie văzut și interpretat prin pris
ma generală a politicii partidului, 
care pune permanent in centrul său 
grija față de om, față de condițiile 
de viață ale cetățenilor, asigurarea 
accesului lor la binefacerile civiliza
ției moderne.

Ce factori au 
evoluție pozitivă 
direcții trebuie socotindu-se ca că rezultatele obținute nu pot fi considerate ca plafonul maxim al posibilităților ?Indiscutabil, o contribuție hotărîtoa-

re în această privință au avut eforturile materiale depuse de stat pentru modernizarea circulației rutiere, concomitent cu asigurarea creșterii securității acesteia. Ne referim în acest sens la importantele fonduri și resurse alocate modernizării drumurilor publice, construcției de amenajări — refugii, locuri de parcare, stații de autobuze în afara părții carosabile, extinderea indicatoarelor iluminate în orașe și, în general, perfecționarea semnalizării rutiere —
(Continuare în pag. a V-a)

concurat Ia această și, totodată, 
acționat in de la în ce 

viitor, sine înțeles

Roberto Ducci, ambasador, director general al afacerilor politice.Președintele Consiliului de Miniștri s-a întreținut cordial cu șeful diplomației italiene, exprimîn- du-se de ambele părți satisfacția față de evoluția favorabilă a relațiilor româno-italiene.în timpul convorbirii au fost a- bordate probleme . referitoare la dezvoltarea în continuare a colaborării multilaterale între cele două țări, precum și unele aspecte ale situației internaționale actuale.(Agerpres)
La Baiș, un obiectiv 
de mare importanță 

economică

și boghiuri
SLATINA (corespondentul 

„Scînteii" Aurel Papadiuc). — După ce a trecut cu succes probele tehnologice, încă din primele zile ale acestui an la Balș a început să producă un nou obiectiv industrial : fabrica de osii și boghiuri, cu o capacitate în prima etapă de 37 500 bucăți osii montate cu roți monobloc pe an.în următorii ani, după alte trei etape de dezvoltare a bricii, pe lîngă cele 75 000 că ți de osii, montate cu monobloc, 9 000 tone piese forjate și 20 000 bucăți boghiuri pe an, cît se vor produce în 1975, aici va intra în funcțiune și o oțe- lărie cu o capacitate de 82 000 tone oțel pe an.
Excelenței Sale

TUN ABDUL
Primul ministru al

RAZAK

fa- bu- roți

MalayezieiKUALA LUMPUR inundații care au provocat ță-Profund întristat de vestea gravelor inundații care au provocat țării dv. pierderi de vieți omenești și pagube materiale, în numele guvernului și poporului român exprim Excelenței Voastre și familiilor îndurerate sincera noastră compasiune.
ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
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publice criticile formulate într-o ședință de partid, deci intr-un cadru organizat și strict delimitat.Este limpede pentru oricine discuțiile purtate în ședințele partid, de sindicat, în sesiuni consiliilor populare, adunări cetățenilor, în orice alt cadru organizat de dezbatere, criticile a- duse cu aceste prilejuri nu pot constitui obiectul unei analize în afara cadrului respectiv. De bună seamă că nimeni nu pledează pentru tolerarea criticii neprincipiale, destructive, fără argumente. dar aprecierea temeiniciei observațiilor

că de ale ale
tinsele calomnii aduse secretarului comitetului executiv : „La data de 17 octombrie 1970 — menționează el in cererea către comisia de judecată — a afirmat în public (sic 1) că m-am dus eu la școala generală din comuna Berceni in stare de ebrietate și că pe perioada cînd am lucrat la consiliul popular al comunei Mihăilești, jud. Ilfov, m-am bătut cu primarul acestei comune. Față de asemenea acuzații mă simt calomniat". Discutăm cu cîteva cadre didactice din comună in ce privește temeinicia primei învinuiri :

PE URMELE UNEI SCRISORI

STNT CALOMNIAT!
țipă el, calomniind

1

SEZONULUI
0 metodă ceferistă

de prelungire a vieții ?

cetățenesc larg, le pu-

primite recent.

cu din

De te

nu se găsesc
piese de schimb Vreți să vă prelungiți viața prin hipotermie ? Călătoriți zilnic acceleratul care, la plecarea Bicaz, poartă numărul 540, iar de la Bacău, devine prin fuziune, 522. Pînă la Bacău, unde tehnica veche (adică locomotiva cu aburi) este înlocuită cu tehnica nouă (adică locomotiva „Diesel"), o să vă lă- făiți în căldură. ‘De acolo, însă, și pînă la București, timp de mai bine de 4 ore, timpul să reflectați epocii glaciare : ultimele (de fapt, cele care au acceleratul 540) se răcesc temperaturi de-a dreptul re 1 Călătorii se refugiâză goanele din față... dacă este loc. De vină, s-ar putea crede că este locomotiva „Diesel", care nu încălzește tot trenul. De fapt, vino- vați sînt acei factori răspunzători din C.F.R., care știind că această admirabilă locomotivă poate trage după sine un mare -goane, nu-și mai găsirea unei soluții călzească pe toate.Fiind vorba de transportă călători — față de care C.F.R., încasînd costul biletului, are obligația să-i ducă la destinație in bună stare — nu este indiferent dacă vagoanele sînt confortabile și calde, pe timp de iarnă, sau sînt niște containere metalice, în care temperatura o egalează pe cea de afară. Or, poate, se apreciază că, prin congelare se asigură o păstrare ideală a stării călătorilor care-și încredințează destinul unui vagon de cale ferată...

pentru frigideresuși cel în cauză, Petre Talpeanu, fost primar al comunei : „într-una din zile l-am invitat în birou pentru a-i atrage atenția asupra comportării pe care o are față de oameni și, drept răspuns, m-a luat de piept și mi-a spus că, cu relațiile pe care le are, mă va termina cît de curînd".Am completat investigațiile noastre solicitînd și părerile unor sa- lariați ai Consiliului popular comunal Berceni asupra comportării secretarului comitetului executiv. Dar, cu o singură excepție, per- soarele cu care am discutat n-au afirmat măcar un singur cuvînt bun despre el.Cine este pretinsul calomniat, care este profilul său moral ? Din 1952 și pînă în 1969, Ilie Lupu a schimbat nouă munci diferite, cea pe care o îndeplinește acum fiind a zecea. Citind caracterizarea existentă la dosarul său personal aflat la consiliul popular județean, rezultă că aproape peste tot pe unde a lucrat a produs greutăți serioase conducerii instituțiilor respective, fiind nevoit, din această cauză, să plece în altă parte. La Mihăilești, pentru numeroase lipsuri și abateri disciplinare semnate proces tocmit executiv al

3

în stingă și in dreapta

Ca ecou la anchetele publicate în pagina „Dialog cetățenesc", pri
mim numeroase puncte de vedere, propuneri, observații ale citito
rilor. Unele dintre acestea fiind de un interes 
blicăm in întregime.

Redăm, in continuare, una dintre scrisorilefiecare trecut a

timpaveți tot la avantajele vagoane format pînă la uimitoa- în va
rea noastră privitor la situația creată.în aceste condiții, nu se poate asigura necesarul de piese pentru garanție și populația va suferi, a- vîndu-se in vedere că agregatele — cea mai importantă piesă de schimb — și altele se execută cu material din import. întreprinderea noastră a întocmit' un plan de producție, de aprovizionare și forță de muncă, care nu poate suferi modificări în fiecare zi. (Cooperativa Metalo-Casnica București, de pildă, a contractat, pe întreg anul 1970, 200 agregate JIU pentru FRAM 110 1 și a venit ulterior cu 2 suplimentări ce însumează 300 agregate. Asemenea situații au fost frecvente). Se pune întrebarea, cu ce materiale și forță de muncă execută noastră aceste neprevăzute și înțeleg O.C.M.A.D.-u- rile și UCECOM să asigure depanarea bunurilor de larg consum, aflate în garanție ?în acest sens se impun măsuri severe de respectare a prevederilor H.C.M. 735/65 cu Instr. 800 A și H.C.M. 1 156/66 privitor la a- sigurarea schimb a folosință aflate în către UCECOM, tățile sale și M.C.I. — foruri care,, atunci cînd nu se contractează sau /nu șe' livrează piesele ' ' ' ' .uzează de prevederile H.C.M. 753 și 1 156 firmînd că opresc vrarea produselor, ce însă nu respectă ceste hotărîri și atunci cînd trebuie să comande și să contracteze piesele necesare, pe care noi dorim să le contractăm, pentru asigurarea garanției produselor și a prestigiului întreprinderii noastre ?Consider că aceste rînduri vor fi de folos pentru elucidarea unor situații care generează greutăți în activitatea întreprinderilor ducătoare de de consum și a se răspunde trebarea: „Garanția"... cine o garantează ?

verin). în felul acesta ni se solicitau cite 1—20 piese pe zi — în cele mai multe cazuri una și aceeași piesă. Alte unități județene (Rm. T’” etc.) nu mandat, pentru nici o piesă, miteau zilnic nominale, astfel prevederile instrucțiunilor 800/A, prin care se precizează că cererile nominale se fac pentru piesele contractate și nelivrate, nu și pentru cele necontractate, iar suplimentările eventuale se fac numai pînă la 1 aprilie, pentru semestrul II al anului de plan.Pentru anul 1971, din cele 40 de unități județene de aprovizionare și desfacere ale UCECOM, numai 15 au comandat piese de schimb pentru întreținerea în garanție a frigiderelor FRAM 112 1, restul de 25 re- fuzînd să comande piesele necesare. O bună parte a beneficiarilor comandă cite 1—5 repere pentruFRAM 70 1 și 112 1, care sînt produse noi și la care nu dispunem de stocuri de piese (O.C.M.A.D Mehedinți a comandat pentru 1971 o singură... ușă, pentru depanarea frigiderelor FRAM 70 1 ; O.C.M.A.D. Harghita — 2 repere ; O.C.M.A.D. Dîmbovița, ” ‘ ’ și Brăila3 repere ; O.C.M.A.D. Timiș, Neamț, Ialomița și Olt, cite 5'repere).Am luat legătură cu UCECOM și Ministerul Comerțului Interim scris asupra refuzului O.C.M.A.D.-urilor de a comanda piesele necesare ; am fost personal la UCECOM, însoțit de un delegat al ale de am

Aproape în lună a anului apărut cîte un articol in presă, legat de problema pieselor de schimb ; intr-unui a fost vizată și întreprinderea Mecanică Sadu, în privința pieselor de schimb pentru frigidere FRAM. Puținele restanțe înregistrate cu acegstă ocazie — de altfel, singurele în decurs de 10 ani — au fost recuperate integral.De curînd, un alt articol — „Garanția" cine o garantează ?, din Scinteia nr. 8 610 — ridică în mod justificat, din nou, problema pieselor de schimb pentru alte întreprinderi și alte aparate de uz casnic. Am găsit potrivit să relatez o situație aproape paradoxală, deosebită de cele inserate în ziar. Din 1965, o dată cu contractarea bunurilor de larg consum, care beneficiază de garanție (frigidere, de spălat, de aspiratoare unitățile Comerțului se contractau și sele de schimb în garanție cît și în post- garanție, în baza prevederilor H.C.M. 953/65 și Instrucțiunilor de aplicare Nr. 800/A. Pentru piesele necesare în garanție se în- cheiau contracte pe baza haremurilor stabilite de comun acord cu UCECOM.începind cu unitățile UCECOM au refuzat să mai încheie contracte, pe baza a- cestor haremuri și au solicitat „să fie lăsate" să comande piese după necesar, finind cont de stocurile pe care le dețineau. Majoritatea acestor unități nu veau, însă, nici stocuri și nici nu contractau, motivind că se formează stocuri supra- normative, pentru care sînt pasibili să tească penalizări, această ocazie s-a cetățenit obiceiul nu se comande decit foarte puține piese, însă începind chiar cu luna ianuarie, a fiecărui an, bardați minale contrar legale — din care soseau și cîte 20 pe zi, de la un singur beneficiar (de exemplu, din județul Caraș-Se-

Vilcea, Zalău i au mai co- 1970, însă tri- cereri ignorind

număr de va- bat capul cu ca să le și în-un tren care

Rodico ȘERBAN

Cine dezgheață „Delta1*

V"

>
i

Cit de solicitat este hotelul „Delta" din Tulcea, o spun faptele : indicile de ocupare a acestuia fost, în anul trecut, în medie, de 90 la sută. Este firesc, căci respectivul hotel reprezintă singura unitate de Turismului Deltei Dunării. Vara sau iarna, la ușa hotelului bat numeroși turiști. Hotelul este nou, are o construcție modernă, e dotat cu toate serviciile necesare celor găzduiți aici — restaurant, centrală telefonică, lifturi etc. etc. Da-r cum funcționează aceste servicii, e o altă poveste, în zilele de 6, 7 și 8 ianuarie, de exemplu, clienții hotelului au fost nevoiți să urce și să coboare, de la parter și pînă la etajul VII, „per pedes"... De ce ? Deoarece lifturile nu funcționau decit pentru ...cameriste. V-rînd să-dea un telefon, unii constatau, cu surprindere, că aparatele n-au ton. sînt... „moarte". Unul-două, se :mai întîmplă — ne-am zis. Dar în ziua de 8 ianuarie nu funcționa nici măcar un singur telefon. Să se fi produs undeva vreun deranjament ? O- ficiul poștal din localitate ne asigură că totul e-n ordine. Evident, însă, cu excepția spiritului gospodăresc al gazdelor : centrala telefonică nu avea centralistă IPînă aici — mai treacă, meargă Dar cine petrece o noapte la „Delta" — și are norocul să i se repartizeze poate scoală degerat. Nu e vorba, cum s-ar crede, de un simplu „accident", petrecut într-o noapte sau alta, ci de o defecțiune de proiectare. Protectanții — din anumite calcule de „economie" sau numai ei știu de ce — nu au prevăzut o instalație proprie de încălzire, astfel incit hotelul a fost racordat la centrala termică a unor blocuri, aflată la mare distanță. Rezultatul ? Pe parcurs, căldura furnizată de respectiva centrală se pierde... Turiștii sosiți aici se așteaptă însă V- să fie găzduiți cu toată căldura, ’ proprie și figurată, a ospitalității presupuse în funcționarea unei asemenea instituții hoteliere.

auzina cereri cumca un mem- critice nu poate rezulta decit din dezbaterea, în același cadru organizat, a faptelor, din confruntarea liberă a părerilor formulate. Altfel există pericolul ca oameni de bună credință, animați de dorința de a contribui la înlăturarea unor neajunsuri din cadrul colectivului în care muncesc, să se trezească chemați în fața justiției pentru o afirmație sau alta făcută în ședință, la adresa unei persoane. Lucru care nu este de natură să_ stimuleze critica, ci dimpotrivă, * să intimideze, să descurajeze, să impieteze asupra dreptului ce- __________  ... . tățenilor de a dezvălui lipsurile, autocriticii, . . .de. a contribui la' îrilătufăftâ lor. r— __ ----- , „—----- „„pi cazul pe caie-1 analizăm este — umu. a intrat m ■ cancelarie,de lipsuri sînt. nu. numai drepturi, evident ca reclamantul are senoa- vedea de demrtn „s „Mugiți *-•« se carențe educative, nu ; înțelege ... ■?■ ne- aeparte ca e -băut,obligațiile și îndatoririle cele mai elementare ale unui membru de partid. Reacția sa violentă la criticile întemeiate ce i s-au adus nu exprimă altceva decît slăbiciune morală, necunoașterea obligațiilor statutare ale unui membru de partid. Totodată, nu putem să nu ne întrebăm de ce organizația de partid a consiliului popular și comitetul comunal de partid n-au pus în dezbatere o asemenea comportare a unui membru de -partid ; cu destulă întîrziere a acționat, înîa- cesț caz, pentru elucidarea proble- —' Comitetul județean de> au pe

La 28 decembrie 1970, la redacție a sosit o scrisoare din partea lui Liubomir Rotaru, locțiitor al secretarului comitetului comunal de partid și director al căminului cultural din Berceni, județul Ilfov, al cărei conținut ne-a reținut în mod deosebit atenția :„în adunarea generală de dare de seamă și alegeri a organizației de bază P.C.R. a Consiliului populai- comunal Berceni, județul Ilfov, care a avut loc la 17 octombrie 1970, l-am criticat pe secretarul comitetului executiv al consiliului popular comunal, Ilie Lupu, pentru atitudinea necorespunzătoare pe care o are față de salariații din comună — cu deosebire față de cadrele didactice — precum și pentru comportarea pe care a avut-o față de alți tovarăși din unitățile în care a mai lucrat. La cît- va timp după adunare, Ilie Lupu m-a chemat în judecată pentru calomnie, la comisia de judecată nr. 4 de pe lîngă Consiliul popular al sectorului 5, unde locuiesc. Ascunzînd, cu un scop bine determinat, adevărul, reclamantul a „o- mis“ să precizeze, în cererea adresată comisiei de judecată, cu ce prilej l-am „calomniat", astfel că, dîndu-i-se curs cererii, am fost citat, pînă acum, de trei ori ca pîrît în dosarul nr. 2075/ 1970. întreb : este dreptbru de partid să cheme în judecată publică pe un alt membru de partid,- pentru criticile ce i s-au adus intr-un cadru organizat, respectiv într-o ședință de partid ?“Izvorît din însăși esența democratismului orînduirii noastre, dreptul de a critica, de a-și exprima liber și nestingherit părerile asupra activității sector sau neajunsurile din ganelor de partid, de stat și obștești, revine fiecărui cetățean. Și cu atît mai mult unui membru de partid, pentru care folosirea și ' ■stimularea Criticii -și i__ ......................luarea unei, poziții. ,hotărîte 
i" ‘ ' .. .. .. . ' ’ci chiar obligații statutare.Din cîte se constată, însă, pe alocuri, noțiunea de critică con- \ structivă, ca armă de preț, unanim apreciată, de care dispune societatea pentru dezvăluirea și lichidarea neajunsurilor, este rău înțeleasă, răstălmăcită. Alteori, împotriva celor care sesizează, în scris sau oral, anumite lipsuri, se iau măsuri represive ori de intimidare, de amenințare cu darea în judecată. Ziarul nostru s-a ocupat în coloanele sale de cîteva cazuri de sugrumare brutală a criticii, de persecutare a celor care, prin scris sau prin viu grai, au semnalat anumite neajunsuri, ilegalități și abuzuri. Cazul pe care îl analizăm este cu atît mai grav, cu cît, contrar tuturor normelor cunoscute, ajung să fie etichetate drept calomnii și supuse judecății

dintr-unaltul, de a sesiza activitatea or-

melor, și ( ______partid Ilfov, împrejurări care fost de natură să-l încurajeze reclamant.Și, pentru că nu putem lăsa crurile nelămurite, să vedem < este adevărul în legătură cu pre-l lu-care

SECVENȚE EDILITARE

IALOMIȚA Noi unitățicomerciale la sate
în județul Ialomița, anul trecut a consemnat o serie de realizări importante care reflectă posibilitățile de intensificare a desfacerii mărfurilor în mediul rural. Astfel, în rețeaua cooperației de consum au fost inaugurate 4 magazine universale cu bufet — in comunele Re- viga, Gheorghe Lazăr, Rași și Ciochina — care asigură aprovizionarea locuitorilor din aceste localități cu un bogat sortiment de mărfuri. Totodată au mai fost date în folosință o brutărie la Bordu- șani, două cofetării, un restaurant și un magazin alimentar. Numărul total al unităților, din rețeaua comercială a cooperației de consum din județ, a ajuns la sfîrșitul anului 1970 la 445.Pornind de la necesitatea amplasării judicioase a unităților de desfacere pe teritoriul județului. U.J.C.C. va extinde rețeaua cooperativelor de consum de la sate

prin14 magazine universale, tățile Ștefan cel Mare, Bucu, Cocora, Făcăeni și _______noile unități vor dispune și de raioane de confecții și articole elec- tro-tehnice. Pentru sondarea cererii de mărfuri, o serie de magazine de confecții, încălțăminte, articole electro-tehnice ș.a. vor fi reprofilate ca unități de desfacere modei. O atenție deosebită va fi a- cordată prestărilor de servicii : se vor înființa noi ateliere ții pentru obiecte de uz dio, televizoare etc.Toate aceste realizări și inițiativa amenajării unor magazine de mobilă cu expoziții permanente la Lehliu, Dragoș Vodă, Fetești, Țăndărei și Dormărunt — dovedesc că U.J.C.C., manifestă receptivitate față de solicitările populației sătești.

construirea, în acest an, a încă în locali- Jegălia, Săveni

de repara- casnic, ra-— precum

BACĂU mai tînărcartier orașului»

— Mai de mult, Ilie Lupu venit în cancelaria școlii noastre. Era, vădit, sub influența alcoolului. Ne-a reproșat, printre altele, pe un ton total ireverențios, de ce nu trecem dinainte in condica de clasă subiectele pe care urmează să le predăm elevilor la orele următoare. Am încercat noi să-i explicăm ceva, dar el a bătut cu condica în masă, exclamînd : „Să treceți imediat in condică subiectele I Să simțiți că sînteți subordonați comitetului executiv profesor secretarului a școlii ge-
ordonați
(Zamfir Mihai Corneliu, de fizică, locțiitor al organizației de partid nerale Berceni).— Cînd . a intrat în ■ cancelarie,Mi-am dat seama că n-am cu cine să discut șl am plecat la clasă. Vorbește cu noi de parcă i-am fi slugi. Nu l-am auzit niciodată vorbind pe un ton normal, ci numai țipînd și zbierînd. (prof.
Eremia, școlii).— Eu am avut mult de furcă cu secretarul Lupu. in multe probleme. Nu voi intra în amănunte. Deși am 20 de ani în funcția de director de școală, am ajuns să mă gîndesc că ar fi poate mai bine să insist să fiu absolvit de această funcție. Ilie Lupu e un om cu care nu se poate .conlucra, umblă numai cu intrigi șl cu amenințări. Față de cadrele didactice are o atitudine de dispreț, pur și simplu. 
(Gheorghe Popescu, directorul școlii generale Berceni, membru al biroului comitetului comunal de partid).în legătură cu cea de a doua pretinsă calomnie, și anume aceea că, în calitate de secretar al Comitetului executiv al Consiliului popular comunal Mihăilești — unde a lucrat înainte de a veni la Berceni — s-ar fi bătut sau îmbrîncit cu primarul comunei, iată ce ne-a declarat în scris, printre altele, în-

Violetadirectoare adjunctă 3

CE TE-AMESTECI,

DOM'LE ?

— con- intr-un verbal în- in ședința consiliuluicomitetuluipopular comunal din 28. I. 1969 — el a fost destituit din funcție de către comitetul executiv al consiliului popular comunal. Această decizie, luată in unanimitate de către membrii comitetului executiv comunal, a fost, însă, ulterior, anulată de către Consiliul popular al județului Ilfov. Ca după aceea el să fie trimis, de către același organ, în februarie 1969, să îndeplinească funcția de secretar al Comitetului executiv al Consiliului popular comunal Berceni. Cum s-a comportat aici am văzut în rîndurile de mai sus. și ne-am întărit convingerea citind referatul, din luna noiembrie. 1970, întoerhit de serviciul personal al . consiliului popular județean, în care se arată, printre altele, că Ilie Lupu „are o atitudine refractară față de critică". Iată adevărata față a celui lomniat" 1 Alte comentarii credem, de prisos.'
*în cursul anchetei noastre,tuatâ împreună cu un delegat al consiliului popular județean, pretinsul calomniat și-a conturat și mai bine portretul moral : „Chiar dacă o să ajung să umblu cu mîi- nile în buzunare, pe stradă, nu-1 las pe Rotaru 1 — a afirmat el pe un ton extrem de ridicat. Să se pronunțe justiția I Să știe, o lume întreagă cine sînt eu 1 Vor risca și alții să mă calomnieze dacă vor spune că m-am dus beat la școală !“ Iar atunci cînd delegatul consiliului popular județean a încercat să-i atragă în mod discret atenția asupra atitudinii sale, dîn- du-i unele sfaturi, secretarul și-a ieșit pur și simplu din minți, țipînd în instituție, în auzul tuturor celor prezenți, și amenințînd încoace și încolo. Ce caută oare acest om într-o astfel de funcție' de răspundere ?

efec-

Alexandru STROE

A

mașini cusut, etc.), cu Ministerului Interior pie-

1968,

a-

plă- 
Cu 
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să fim bom- cu cereri no-— întocmite prevederilor
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Botoșani — cite
cu piese de bunurilor de îndelungată garanție de uni

j. de schimb,
sesizînd în

Și direc- Victor a afirmatUCECOM supranor- peste 300facă co- după baremul prin H.C.M.chiar la noi —

Centralei industri- de mecanică fină-, care aparținem discutat cutorul adjunct Laiu, care că unitățile au stocuri mative demilioane lei și că nu acceptă să menzi stabilit753/65,' nici produsele FRAM 70 1 și 112 1. Ministerul Comerțului Interior nici măcar nu a răspuns la sesiza-

cazare a Ministerului aflată în apropierea

a-li- Dea-

' pro- bunuri pentru la în-
Aurel BĂRBULESCU
Șef. serv, desfaceri
I.M. Sadu-Gori

o cameră spre Dunăre — fi sigur că a doua zi se

C. PRIESCU

în zona de est a Bacăului s-au înălțat în ultima vreme blocuri de locuințe care totalizează peste 700 apartamente. Ele constituie nucleul celui mai tînăr cartier al orașului, denumit (deocamdată pe planșetele proiectanților) „Cremenea". în final, el va avea circa 5 000 apartamente, fiind cel mai mare ansamblu de locuințe din Bacău. Pentru a se asigura o bună servire a locuitorilor de aici, noul ansamblu a fost prevăzut cu toate dotările necesare. In afara localului de școală, dat deja în folosință, se vor mai construi încă 32 săli de clasă, un liceu de cultură generală, două creșe, două grădinițe și spații de joacă. Acestora li se adaugă

clădirea unui dispensar medical în care vor funcționa cabinetele celor două circumscripții sanitare din cartier. . Pentru aprovizionarea populației vor fi construite două complexe și alte spații comerciale, cu o suprafață utilă de peste 3 000 mp, un complex de servire al cooperației meșteșugărești, un oficiu poștal, o unitate CEC, un cinematograf cu 350 de locuri. Prin dimensiunile sale, prin linia nouă, originală, a construcțiilor, ansamblul „Cremenea" va constitui o veritabilă podoabă arhitecturală, accen- tuînd și mai mult trăsăturile moderne, tinerețea orașului de pe malurile Bistriței.

„Deunăzi, împreună soția, am fost nevoiți stăm în stația C.F.R. gîța, de pe linia Roman- Buhăești, nici mai mult nici mai puțin decit 15 ore. Aceasta, deoarece, cum mi s-a spus, mi-am băgat nasul unde nu-mi fierbe oala". Cu aceste cuvinte își începe relatarea peripețiilor prin care a trecut ing. Gheorghe T. Lupașcu din Iași. Iată amănuntele : A- flîndu-se în stație, împreună cu soția, pentru a merge la Iași, ing. Lupașcu a constatat că o femeie bă- trină (Mantale Marica din Tansa-Iași) aștepta de vreo 8 ore. pentru a putea expedia un colet pe adresa fiicei sale din Predeal. De ce ? Pentru că impiegatul stației îi ceruse să aștepte pină vine trenul respectiv și să Urce personal coletul în vagonul de poștă. Nelu- înd in seamă avertismentul dat de soție („vezi-ți de-ale tale !“), inginerul a intervenit la impiegații Antohi și Pîntea, rugîndu-i să n-o mai țină pe bătrînă in stație, că a venit de departe și e iarnă. Cu asta a dat de bucluc : „Ce te-a- mesteci, dom'le, dumneata? Ești cumva de la ziar sau de la televiziune ? — a fost întrebat. Ce te doare stă ? toată gem. gile

cu 
să 

Da-

respectate, e clar ? ...Nu-ți dăm bilet, dacă nu te legitimezi !“ Inginerul nu s-a legitimat, ceferiștii nu i-au dat bilet, trenul a venit și a plecat, iar el cu soția au mai stat 15 ore în gară, în frig, flăminzi, pină la venirea următorului tren. Astfel că, in loc să ajungă la Iași in ziua de 29 decembrie la ora 17, au ajuns abia a doua zi dimineața. Aceasta, apropo de deservire civilizată în gări și de grijă față de călători I

proape la jumătate, coada ibricului ?“ Cine s-o scurteze ? Eu, în nici un Poate cei de la Cert este că, așa cum produs acum, obiectul aproape cu neputință folosit : coada fiind extrem scurtă, se încinge și, ca pui mina pe ea și să nu frigi, îți trebuie mănușă cauciuc".

caz. fabrică.e e de
cepționat. Ceea ce ne face să revenim, de data aceasta la CENTROCOOP, forul ierarhic superior al cooperației de consum.

JOS ANTENELE!

DE CE AU SCURTAT
COADA IBRICULUI ?

de să te de
UN SEMNAL
- CU SARE

NERECEPȚIONAT

că Noi nu stăm ? Stăm viața și nu ne plîn- Și-apoi, noi avem le- noastre și trebuie

„Printre obiectele de bucătărie strict necesare fiecărei gospodării se numără și ibricele, de diferite capacități — ne scrie Jean Petil din Bacău. Soția mea a cumpărat mai de mult un ibric de 1 kg., fabricat la „Emailul Roșu" din Mediaș. Produs bun, nimic de zis, dar nu pentru a-1 pune pe foc, ca să fierbi ceva în el, că riști să te frigi din cauza scurtimii cozii. Soția mea mă întreabă : „Cine-o fi scurtat, a-

După ce menționează în scrisoarea trimisă redacției că C.A.P. „Balta-Sărată" din județul Teleorman este una dintre cele mai dezvoltate în ce privește zootehnia, președintele acestei cooperative, tov. Ilie Ciotîrnel, ne roagă să-l informăm unde se poate găsi sare bulgăr (glod), este foarte necesară tru hrana animalelor, ales, acum, în timpul nii. „Cerem ajutorul dacției, pentru că la Roșiorii de Vede, la depozitele cooperativelor din împrejurimi, n-am găsit, în tot cursul anului 1970. nici un bulgăre de sare"Faptul nu este izolat ; lipsa acestui produs — sare *—■ ” A _ ne_a maj fosț

„Vara trecută, I.A.L. 7 a dispus tuturor locatarii® din imobilul nostru Alexandru Moghioroș bloc 3 S„ sectorul 7) demonteze toate antenele individuale de radio și televiziune, montind in locul lor o antenă colectivă, de bloc — ne scrie ing. Gheorghe Palade, locatar al a- cestui bloc. „Tehnică modernă" — ne-am zis noi și ne-am conformat dispoziției date. Dar, cu asta, ne-am găsit buclucul. A- paratele nu mai au, de a- tunei, o audiție normală, ci defectuoasă. (De altminteri, asupra acestei defecțiuni fuseserăm informați dinainte, dar am crezut că

(str.18, să

n-o să fie chiar așa). U- neori, nu mai putem asculta în bune condiții nici u- nul dintre programele postului de radio București, emisiunile suprapunîndu-se și amestecîndu-se între ele. Am sesizat din timp, de mai multe ori, defecțiunea la I.A.L. 7, dar noi am vorbit, noi am auzit. Ce să facem, in aceste condiții, tovarăși de la I.A.L. 7 ? Să demontăm și aparatele ?“

O.C.L.-^Giurgiu, s-a strecurat necinstea. Eu am achitat costul integral al garniturii și cred că am dreptul să cer să ml se dea și cele două piese pe care le am lipsă".Scrisoarea dv„ stimate cititor, am înaintat-o organelor comerciale de resort, pentru a face cercetările de rigoare
„RECLAMA 

E SUFLETUL 
COMERȚULUI 

DAR...

bulgăre semnalată, în cursul lui trecut, și de alți cititori și am considerat sesizîndu-le, organele de resort vor rezolva problema. Dar, se vede treaba că a- cest semnal n-a fost re-
că.

fost anu-

Dragoș Braticevici, Giurgiu, șoseaua București nr. 61, ne-a trimis următoarea scrisoare :„în luna august 1970, după ce m-am informat, prin intermediul unor reclame, asupra componenței unei garnituri de mobilă care mi-a convenit, m-am dus la magazinul de mobilă din Giurgiu și mi-am cumpărat, printre altele, și o sufragerie „Dacia". în reclamele consultate, se menționa că garnitura are in componența ei și o masă de televizor, precum și o bibliotecă. Aceste două piese însă nu mi s-au dat de la magazin. Am insistat, pe lingă vînzătoare, arătîndu-i și reclamele din revistele „Cinema" și „Flacăra", dar ea a dat din u- meri. Nu știu ce să mai cred. Ori reclama este greșită, ori pe undeva, pe la

FĂRĂ URMĂ

„Subsemnatul, Ciomag N. D. Ilie din comuna Izvoarele, județul am trimis, la 17 1970, prin poștă, conținînd obiecte brăcăminte. L...............  .fiul meu, Ciomag I. Necu- lai, din comuna Chinezu, județul Timiș. Ce s-o fi întimplat, nu știu, dar coletul n-a fost primit de către destinatar nici pînă acum. Și nici înapoi, la mine, nu s-a întors. Noroc că păstrez recipisa tei, care poartă 91.59775. Să se fi cumva, pe drum, pachetul? Parcă vine a crede. Atunci ?“.

Prahova, octombrie un colet de îm- Destinatar :

po?- numărul pierdut ditamai nu-mi



joi 14 ianuarie 1971 PAGINA 3

DOROHOI

MĂSURI PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA PRODUCȚIEI
Șl DESFACERII CARTOFILOR

cartofi au datorită transport,

și păstrarea
cu

pentru organiza de să-

desti- fost sufi- con- în-

Producția de cartofi obținută în ultimii ani — cu excepția anului 1968 fost mult sub posibilități, adevărat rezultatemult subcă au fost obți- bune în ce pri-— aEstenute vește cultivarea cartofilor timpurii și de —" Jk ‘-----
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create pen- prevederile acest scop, industriale, atribuții și

colec-care

manifestări 
nemijlocit 

industrială, 
noastră

de dolie îngropați,

unei teh- posibilă cantități conside-

lor.cit mai accentua- de producție —
calitative de ma- pentru ramura

mare (decît în este necesară de minereuri

Pînă la a- și Și

peste din s-au chel- ! Și

anului 1970, consemnează corespondentul nostru județean, Radu Gheorghiu, directorul a bătutîn fiecare poar- de întreprindere instituție, căutînd lucru, în timp locuințele Buzău-

A început construcția 
unui nou obiectiv 

industrial
DOROHOI (Cores

pondentul „Scînteii", 
N. Zamfirescu). în zona industrială a o- rașului Dorohoi, județul Botoșani, a început la 12 ianuarie, construcția unui nou și important o- biectiv economic : Fabrica de sticlărie de

menaj. Aici urmează să se realizeze anual peste 5 000 tone sticlărie de menaj și iluminat. Prin punerea în funcțiune a acestui obiectiv, în 1973, orașul Dorohoi își va spori cota de participare la pror ducția industrială a județului Botoșani.

PRODUCȚIA DE CARTOFI
9

la nivelul posibilităților agriculturii noastre,
al cerințelor aprovizionării populației!

CONTRASTE

• „Informa-Tehnica

De la un an la altul, a crescut numărul de remorci și autocamioane basculante realizate de Uzina mecanică din Mîrșa, județul Sibiu. Planul pe 1971 prevede, de asemenea, o simțitoare creștere a producției, trimestru lui, de exemplu, lîngă satisfacerea cerințelor beneficiarilor din țară, Uzina din I Mîrșa a contractat cu firme de peste hotare un număr de morci RM 4. ora actuală, tre se curtea uzinei, însă nu pot fi considerate produse finite, întrucît le lipsesc ridicătoarele — elemente hidraulice cu ajutorul

cărora se face bascularea. Aceste ridicătoare urmau să fie... ridicate de la Uzina mecanică Plopeni, numai că la Plopeni nici pînă în prezent nu s-a trecut la pregătirea fabricației produsului respectiv — și nici a altor două tipuri de ridicătoare.Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini a promis în repetate rînduri că problema va fi rezolvată la timp. Iată-ne însă la jumătatea lunii ianuarie și Uzina mecanică Mîrșa este pusă în situația de a nu-și putea realiza planul lunar cu aproximativ 90 milioane lei 1

vară, dar la cei de toamnă, cantitățile preluate la fondul de stat au fost insuficiente, iar calitatea Aor a lăsat de dorit. Cauzele care au determinat această situație sînt, în general, cunoscute. Pe prim plan se situează condițiile climatice nefavorabile care au determinat, mai ales în 1970, să se obțină recolte mici, încît pentru buna aprovizionare a populației a fost nevoie să se recurgă la import. La aceasta se adaugă însă și deficiențele care au existat în organizarea producției și asigurarea bazei materiale. Astfel, cultura cartofului a fost răspîndită în aproape toate unitățile agricole, pe suprafețe mici, și amplasată pe terenuri trivite și nemecanizabile ;de sămînță, în multe cazuri, au fost de calitate necorespunzătoare ; lucrările nu au fost executate la timp și de bună calitate, fapt determinat de lipsa unor mașini care să asigure mecanizarea complexă. La aceasta se adaugă faptul că pentru cultura cartofului nu s-au repartizat cantități îndestulătoare de îngrășăminte, iar tratamentele chimice împotriva bolilor și a dăunătorilor nu s-au aplicat la timp și corect. Pînă în anul trecut au fost acordate prețuri de contractare a producției marfă nestimulatorii atît pentru unitățile care produceau cartofi de sămînță, cît și pentru cele caresum.Conducerea a aprobat o să ducă în titativă și calitativă a producției de cartofi. Una dintre aceste măsuri se referă la stabilirea unor noi.' prețuri de coritractare și achiziționare a cartofilor de toamnă. Printr-o hotărîre a Consiliului de Miniștri se prevede ca prețurile de cumpărare a cartofilor care se preiau în vrac să fie stabilite pe trei clase de calități, f.

o singură clasă pînă acum, ținîndu-se seama de însușirile lor calitative, determinate de soi și mărime. Pentru a primi noile prețuri îmbunătățite, producătorii trebuie să sorteze cartofii, astfel încît el să corespundă condițiilor de calitate prevăzute. De asemenea, unitățile agricole și producătorii pot obține venituri suplimentare prin livrarea cartofilor in saci puși la dispoziție de întreprinderile valo- rificatoare. Pentru acești cartofi se vor primi în plus 25 de lei la tonă peste prețurile prevăzute în hotărîre. Pentru cartofii păstrați de producători în timpul iernii, aceștia primesc, peste prețurile prevăzute prin hotărîre, cheltuielile de păstrare în limita a 300 de lei pentru o tonă. Pe lîn-

preconizează aplicarea unor măsuri organizatorice și tehnice.Una dintre condițiile obținerii unor recolte mari la hectar o constituie folosirea la plantat a unui material cu însușiri biologice superioare. Du.pă ce ani la rînd această problemă a fost neglijată, producerea cartofului de sămînță a fost organizată după scheme științifice. Se remarcă cele 3 verigi în care se produce materialul săditor : prima — asigură mata — super- cartofii de să-terialul inițial ; a elita, iar a treia — mînță, care ajută la reînnoirea periodică a materialului săditor din unitățile producătoare de cartofi de consum. Datorită neajunsurilor care au existat în această ultimă ve-

livrau cartofi de con-

Vasile TRIF tă de
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nepo- cartofii

acest anu- , pe
2 290 re- Dar, la 800 din-remorciacestegăsesc montate în uzinei, pot fi produse

de partid și de stat serie de măsuri care final la sporirea can-
V

Uzina mecanică de mașini și utilaje miniere din Baia Mare. în imagine : una din noile capacități productive puse în funcțiune de 
curînd — secția de prelucrări mecanice Foto : Agerpres

gă acordarea unor prețuri de achiziție și contractare îmbunătățite, în vederea stimulării producătorilor în sporirea recoltei de cartofi și pentru specializarea unor zone și unități în această cultură, începînd cu recolta anului 1971, cooperativele agricole, membrii acestora și producătorii individuali din regiunile in care nu se produce porumb vor putea cumpăra din fondul de stat, la prețul de vînzare cu amănuntul, anumite cantități de porumb pentru cartofii vîn- duți statului pe bază de contract.Totodată, Ministerul Agriculturii și Silviculturii a întocmit un program privind organizarea producției și valorificării cartofilor, program care a fost aprobat de conducerea superioară de partid și de stat. Pe baza acestui program, ca urmare a creșterii recoltelor medii la hectar, producția globală de cartofi urmează să crească la 4,4 milioane de tone în 1971 și la 4,9 milioane de tone în 1975. Pen- acestor producții se

rigă, cantitățile de nate reînnoirii nu cionte. De asemenea, dițiilor de păstrare și sușirile materialului săditor erau diminuate; Ce se prevede pentru îmbunătățirea acestei activități ?Din studiul întocmit de către Ministerul Agriculturii și Silviculturii rezultă că, pe țară, in 1975 vor fi necesare circa 1 milion tone de cartofi de sămînță. De aceea s-a hotărît extinderea actualelor zone închise la 14 500 de hectare, de unde se va asigura întreaga . cantitate necesară pentru reînnoire. Cartofii produși în zonele închise în unități specializate vor fi destinați pentru sămînță în vederea reînmulțirii în zona respectivă și în județele cu condiții favorabile. Alte măsuri se referă la organizarea înmulțirii cartofilor de sămînță care jSrovin din zonele închise, în unități și ferme specializate din zona favorabilă cultivării cartofului. Se prevede, între altele, ca un număr de cooperative agricole și ferme de stat să fie profilate pe înmulțirea cartofilor de sămînță. Aceste u- nități vor asigura atît necesarul propriu de cartofi de sămînță, cît și cel al unltă'țilb’r învecinate, care vor produce '' cartofi 'de. consum și care vor fi livrați fondului .de stat.Experiența anilor care au trecut 
a dovedit ce importanță deosebită prezintă pentru nivelul recoltei menținerea ridicată a valorii biologice a cartofilor de sămînță. In acest scop, pe lîngă măsurile tehnice care se vor aplica în cîmpurile de cultivare, o deosebită atenție va fi acordată evitării pierderilor cauzate de păstrarea necorespunzătoare. Se preconizează construirea de complexe pentru preluarea, condiționarea cartofilor de sămînță prevăzute depozite speciale.Totodată, va fi îmbunătățită și tehnologia de cultură a cartofilor. în a- ceșt scop, secțiile stațiunilor de mecanizare a agriculturii vor fi dotate cu prioritate cu mașini specifice a- cestei culturi, inclusiv combine de recoltat și mașini de sortare și cali- brare a tuberculilor. în vederea păstrării valorii biologice a cartofilor, institutul de cercetări pentru cultura cartofilor și sfeclei de zahăr, precum

și inspectoratele județene controlul semințelor vor controlul întregului material mînță obținut în unitățile specializate.Pentru îmbunătățirea valorificării se vor organiza complexe specializate pentru preluarea, condiționarea și păstrarea cartofilor. Aceste complexe vor avea sarcini de sprijinire a producției și a valorificării cartofilor. Astfel, în ce privește producția, complexele se vor ocupa de aprovizionarea unităților cu material săditor, de activitatea de chimizare : aprovizionarea și administrarea îngrășămintelor chimice, ierbicidelor, insectofungi- cidelor, aplicarea la timp a tratamentelor împotriva bolilor și dăunătorilor etc. în acest fel, unitățile producătoare și îndeosebi cele cu posibilități financiare mai reduse vor fi sprijinite în ce privește aprovizionarea cu cartofi de sămînță de calitate superioară, diferite materiale etc. Crearea complexelor nu exclude posibilitatea ca unitățile agricole cu suprafețe mari și resurse materiale suficiente să construiască depozite proprii pentru păstrarea cartofilor de sămînță, urmind ca livrarea lor să se facă primăvara, pentru care ele urmează să perceapă o anumită taxă. Complexele situate în zonele închise de cultură a cartofilor de sămînță vor încheia contracte de producere, preluare, condiționare și de livrare cu unitățile producătoare din a- cește zone. De asemenea, vor încheia contracte de livrare a cartofilor.de sămînță cu unitățile specializate din județele cu condiții favorabile, precum și cu cele situate în zonele de cîmpie din sudul și vestul țării, care cultivă cartofi timpurii.. Complexele din zonele favorabile încheie contracte cu unitățile producătoare de cartofi de sămînță, a căror producție o preiau în stare brută sau presortată, o condiționează și ,o păstrează în depozit pînă în primăvară, cînd o livrează unităților contractante.Măsurile stabilite vizînd îmbunătățirea producerii cartofilor de sămînță și care atrag cheltuieli materiale importante din partea statului trebuie să fie urmate de altele tehnice, care să se aplice în fiecare u- nitate cultivatoare de cartofi. îndeosebi se impune o zonare a producției de. cartofi — sarcină de mare răspundere ce revine consiliilor in- tercooperatiste. Specialiștii de la Institutul de cercetări pentru cultura cartofului și sfeclei de zahăr de la Brașov susțin că zonele favorabile pentru cultura cartofului sînt limitate. De aceea, ele trebuie identificate și destinate cu prioritate acestei culturi.întrucît în această perioadă are loc definitivarea planurilor de producție în cooperativele agricole este necesar ca problema amplasării cartofilor pe cele mai potrivite terenuri să fie privită cu cea mai mare răspundere. De asemenea, să fie luate șl alte măsuri care vizează sporirea producției de cartofi : asigurarea îngrășămintelor, fertilizarea terenului, asigurarea materialului săditor din soiurile cele mai potrivite, înzestrarea secțiilor de mecanizare cu utilajele necesare Noile măsuri producției și vor contribui și la o mai populației cu
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menea activități, orga
nizate cu acest prilej, 
sînt menite să infor
meze colectivele din 
industria județului asu-

pra realizărilor științi
fice și tehnice obținute, 
creează un bun cadru 
pentru un larg schimb 
de opinii intre ingi
neri, economiști, tehni
cieni, maiștri, munci
tori de diferite profe
sii, în vederea adinci- 
rii acțiunii de organi
zare științifică a pro
ducției și a muncii. 
Concluziile desprinse 
de pe urma acestei im
portante manifestări 
vizează 
practica 
Iar urarea 
este: Roade mai bo
gate ! „Informa-Tehrii- 
cii" vilcene la ediția 
din ’72 1

(Urmare din pag. I)

1 x----ci, 10 la Cincinalul creșterea complexe producție
sută mai precedent, extracției cu 30 la sută, iar pentru o cu 36 la sută mai mare de cupru, este nevoie de o cantitate de minereu cu 60 la sută mai mare.în esență, pentru a satisface în bune condiții necesarul de ma-. terii prime al economiei naționale, activitatea noastră, începînd cu anul 1971 și continuind pe toată perioada cincinalului, este orientată spre dezvoltarea rațională, la maximum, a capacităților de producție existente, punerea în exploatare a zăcămintelor noi depistate și cercetate anterior (Gura Văii, Valea Blaznei, Tarna Mare, Vețel etc.) și introducerea în circuitul economic a noi zăcăminte cu conținuturi sărace, cum ar fi acelea de la Novicior și Căpuș. Pentru aceasta, în prezent, colectivele de specialiști din minister și unități analizează toate posibilitățile de suplimentare a producției de materii prime peste prevederile cincinalului, stabilind totodată toate măsurile necesare. S-a și conturat în acest sens valorificarea zăcămintelor de la Sin- timbru (mercur), Ohaba Ponor (bauxită) și altele.Se impune, de asemenea, concentrarea cercetărilor de detaliu pentru o serie de zăcăminte de minereuri cuprifere sau complexe, urmărindu- se punerea lor în valoare cu investiții cit mai reduse. O cale importantă de scurtare a termenului la care resursele de minereuri neferoase urmează a intra în circuitul economiei o constituie, de asemenea, exploatarea unor zăcăminte — în special a celor mici — concomitent cu lucrările de cercetare și explorare geologică. Este o necesitate stringentă ca institutele de proiectări și cercetări miniere, precum și centrele cu acest profil de pe lîngă centralele industriale să aplice măsuri corespunzătoare pentru scurtarea perioadei de elaborare a studiilor tehnico-eco- nomice și a proiectelor de execuție, precum și soluții mai bune pentru ridicarea eficienței economice a investițiilor. Pentru ca geologia să contribuie din plin la acest program, este necesar să fie fructificate într-o măsură mai mare posibilitățile oferite de cadrul organizatoric creat prin contopirea activității industriei mi-

niere cu aceea de cercetări geologice, legind deci mai strins cercetarea geologică de necesitățile producției. Totodată, in domeniul minereurilor feroase, unde producția indigenă are o pondere insuficientă in totalul resurselor de materie primă, strădaniile noastre vor fi axate pe găsirea de noi zăcăminte și, concomitent, pe îmbunătățirea tehnologiilor de extracție și preparare la cele deja explorate, cum sînt Băișoara, Delnița, Mădăraș.Desigur, sporirea extracției de mi-

luminiu, peste prevederile din cincinal. vor fi continuate lucrările pentru clarificarea volumului și calității rezervelor de bauxită silicioasă. a cenușilor de termocentrală, a șisturilor bituminoase și a pămînturilor argi- loase, pentru stabilirea tehnologiilor de prelucrare a acestora. De altfel, în funcție, de concluziile la care vom ajunge, se va trece in viitor la crearea capacităților de producție corespunzătoare.Este bine să arătăm că acest program nu poate fi realizat însă integral numai prin eforturile ministe-

rea intr-o proporție mai mare a cao- linului cu grad înalt de alb ; cu Ministerul Industriei Materialelor de Construcții — pentru utilizarea sterilului de la preparațiile de cărbune, în vederea fabricării mice și de zidărie.Printre sarcinile ximă importantă noastră, se află creșterea productivității muncii. Valoric, prevederile a- cestui cincinal duc la o creștere medie cu circa 5 Ia sută a acestui indicator in fiecare an. Fizic. însă, sporirea va fi mult mai mare (între

etc. privind organizarea valorificarea cartofilor la sporirea producției bună aprovizionare a acest aliment.
Ion HERȚEG

• Găinile 
milionare

nereuri și cărbune este o preocupare principală a noastră, dar în același timp trebuie îmbunătățite și tehnologiile pentru prepararea și prelucrarea minereurilor și cărbunilor in vederea valorificării lor superioare. Așa, de pildă, la cărbunele pentru cocs va trebui să asigurăm măsurile necesare pentru ca spălarea acestuia să se facă cu obținerea unor conținuturi de cenpșă optime pentru metalurgie. Pentru minereurile neferoase, această acțiune înseamnă aplicarea acelor măsuri care să asigure recuperarea tuturor metalelor conținute in concentrate și cu un randament de extracție corespunzător. La minereurile cu conținuturi mai sărace, se are în vedere realizarea u- nor fluxuri tehnologice care să determine valorificarea lor eficientă. Pentru a ne referi numai la un singur exemplu, prin aplicarea nologii adecvate devine utilizarea importantelor de cenuși de pirită —rate pînă nu de mult ca deșeuri nerecuperabile — din care urmează a se extrage, în noua uzină a cărei construcție începe în acest an la Giurgiu, importante cantități de fier și metale neferoase.In vederea sporirii producției de a-

rului nostru, ci — după cum s-a subliniat în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. șl a guvernului din 25 noiembrie 1970 — aceasta trebuie să constituie o preocupare a tuturor factorilor interesați din economie. De aceea, se impune să intensificăm colaborarea cu alte ministere, care urmează să prelucreze materiile prime pe care noi le vom furniza sau care sînt în măsură să ne furnizeze utilajele necesare. Aceasta este esențial pentru reducerea concomitentă a importului și, totodată, pentru introducerea în circuitul economic a unor noi substanțe minerale. Colaborarea trebuie să pornească încă de la stabilirea în comun a tehnologiilor de extracție și preparare, strîns legate de tehnologiile de prelucrare. Pe baza programelor de conlucrare elaborate împreună cu Ministerul Industriei Chimice. trebuie să rezolvăm problemele introducerii în circuitul economic a unor noi materii prime pentru aluminiu, sulf, metale rare, cît și pentru realizarea prelucrării cenușilor de pirită : cu Ministerul Industriei Metalurgice — pentru sporirea producției de cocs indigen, minereu de fier și calcar : cu Ministerul Industriei Lemnului — pentru asigura-

8—10 la sută), avind în vedere extracțiile sporite in condițiile unor conținuturi mai scăzute. In acest scop, trebuie să se facă pași hotăriți in direcția mecanizării și modernizării proceselor de extracție și de preparare, care, pe lingă asigurarea unor producții superioare în unitatea de timp, vor permite și îmbunătățirea securității muncii miniere, la sfîrșitul acestui an. .circa 40 sută din producția de cărbune' in bataje va fi obținută prin tăiere incărcare mecanizată cu combine pluguri, susținerea metalică in abataje va fi extinsă la circa 65 la sută din totalul producției, iar încărcarea mecanizată la lucrările miniere de înaintare. în sectorul de minereuri, va reprezenta peste 50 la sută din totalul producției. De asemenea, vor fi sporite eforturile pentru asimilarea unor noi utilaje și modernizarea celor existente, fie prin autodotări, fie în colaborare cu uzinele constructoare de mașini. In vederea realizării în bune condiții a sarcinilor de sporire a productivității muncii și de ridicare a calității produselor, in prezent, cînd, ca urmare a recentelor măsuri luate de partid și de stat afluxul de forță de muncă spre industria minieră a crescut, este necesar ca centralele să 
se preocupe mai îndeaproape de pre-

gatirea cadrelor de muncitori și de ridicarea calificării 'Pentru reducerea ită a cheltuielilor una din principalele sarcini calitative care revin colectivelor din industria minieră — în scopul ridicării eficientei activității noastre economice, va trebui să reflectăm mai mult la folosirea judicioasă a materiilor prime și materialelor, la stabilirea cît mai rațională a normelor de consum. In această sferă de preocupări, un loc esențial îl va ocupa extinderea folosirii unor înlocuitori și gospodărirea mai rațională a lemnului de mină. Este necesar să ajungem încă în acest an la o reducere a consumului de lemn de mină cu circa 1 mc la 1 000 tone cărbune, care, împreună cu economiile la extracția minereurilor, vor duce la o diminuare totală a consumului de circa 40 000 mc față de anul precedent. Un efect e- conomic pozitiv se vă obține și prin, reducerea diluției Ia minereurile neferoase, diminuarea sterilului în ex- cavații, micșorarea pierderilor la operațiile de preparare și îmbunătățirea randamentului de extracție a minereurilor.Se poate afirma că, în prezent, unitățile miniere și de cercetare geologică au toate condițiile tru a îndeplini integral planului pe acest an. în centralele și combinatele care au fost investite cu competențe lărgite și cărora li s-au asigurat toate condițiile materiale necesare, trebuie să renunțe la rutină, să intre mai repede în rolul lor, să rezolve, așa cum cere conducerea partidului nostru, cu răspundere și la un Înalt nivel calitativ, sarcinile ce le stau în față. Totodată, trebuie acordată mai multă atenție întăririi disciplinei și respectării stricte de către toți a normelor de protecție a muncii, domenii în care mai sînt multe de făcut în toate unitățile. Trebuie să se înțeleagă că de aceasta răspund deopotrivă de la directorii de unități, șefii de mină, inginerii, pînă la maiștrii și șefii de echipă.în aceste condiții, se va asigura un cadru optim desfășurării unei activități rodnice în anul 1971 : va fi posibil ca industria minieră și geologia să răspundă la un nivel superior cerinței alimentării economiei naționale cu o bază largă de materii prime, sporirii producției pentru export.

sprijînul specialiștilor complexului, cooperatorii au amenajat adăposturile, au introdus hrănitoare, adăpătoare, ventilatoare etc., și au cumpărat găini hibride. Acum, la ora bilanțului, rezultatele înregistrate sînt dintre cele mai bune. Cooperativa obține, în medie, 220 de ouă de fiecare găină — cit realiza în cîțiva ani laolaltă, în trecut. In total, s-au obținut ;1,6 milioane ouă vînzarea cărora recuperat toate tuielile efectuate s-a realizat un venit net substanțial. Bilanț rodnic care arată că a- devăratul spirit gospo-

în iarna anului trecut cîțiva cooperatori din Brănești, județul Ilfov, se gindeau să propună consiliului de conducere al cooperativei agricole desființarea sectorului avicol. Ei susțineau că păsările nu sînt rentabile și că aduc numai pagube în loc de tr-adevăr, cedent, se numai 71 medie, de crescute ve. Bine organele consiliul 
a inițiat cooperare, pe bază de contracte economice, cu drepturi și obligații precise, între această cooperativă și complexul avicol I.A’.S;dăreSc ; a întotdeauna de la Mihăilești. Cu. rentabil.

ciștig. Inin anul pre- obținuseră de ouă, în la găinile în cooperati- indrumat de județene, de conducere o acțiune de

• Fiul dezmoștenit

Institutul de proiectări zău județean din Bu- a împlinit un an de existență. O aniversare sărbătorită în condiții stranii : după ce s-au făcut destule eforturi pentru a se pune bazele u- nui asemenea tiv specializat,numără acum 150 de arhitecți, ingineri, pro- iectanți și desenatori, după ce s-au zămislit cele mai optimiste planuri asupra viitorului institut, consiliul popular județean a intrat într-o subită criză de încredere. Calitatea celor 300 de documentații tehnice executate, productivitatea pro- iectanților infirmă părerea că Institutul de proiectări din Buzău nu ar avea... maturitate tehnică. La sfîrșitul

Institutului' mai tă Și decelui sînt proiectate la / Ploiești, magazinele — la București, iar instalațiile aiurea. In acest timp, atelier* și grupulețe ad-hoc de proiectare, nespecializate, în care înflorește diletantismul, a- par ca ciupercile la Buzău și Rm. Sărat. Situație care naște un șir de întrebări : are nevoie județul de un institut de proiectări? Și dacă da, cum se pot restabili relațiile dintre părinți și fiul lor legitim ?
• Eclipsă

Cînd se obțin roșiile în cîmp ? In mod o- bișnuit, în zonele din sudul țării, la sfîrșitul lunii iunie. Și, totuși, recolta poate fi devansată cu două și chiar trei săptămîni prin cultivarea roșiilor în solarii — adăposturi simple acoperite cu material plastic. Pe această cale cooperativele agricole obțin, importante sporuri de beneficii. Iată de ce cooperative agrico- din județul Buzău constituit 3 asocia- intercooperatiste la Brădeanu, Scurtești și Dîmbroca, în vederea amenajării de solarii. Intenția e bună, dar cum stau lucrările de construcție și de pregătire a terenului î Da Direcția agricolă județeană situația este prezentată drept exemplară. Pe teren lucru- stau însă Invers. Bulandra, unde se 11 hectare, arătura terminat abia de

curînd, țevile de susținere n-au fost sudate, stâlpii n-au fost riglele pe stîlpii de dolie n-au fost montate pentru că... n-au sosit. La Scurtești, după spusele directorului direcției agricole, construcția ar fi fost terminată la termenul stabilit dacă ar fi sosit pomenlții stîlpi. Motivări, după cum se vede, s-au găsit, la fel și un vinovat — întreprinderea de industrie locală „Flacăra" (care, trebuie spus că este în subordinea consiliului popular județean). Și în ceilalți ani s-au adus asemenea . motivări în ce privește întîrzierea amenajării solariilor. Dar motivările n-au ținut de cald și roșiile au rodit tîr- ziu, o dată cu cele din cîmp. In asemenea condiții, investiția n-a mai fost eficientă. Firește, nu trebuie reeditată experiența. Costă prea mult.
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X

Este expoziția
reprezentativă ?

\

. XV LTA JLJX.XK A. V Jt du-ne la stadiul actual acestui tip de expoziții colective, problemele se abordate sub aspectul lor mai larg, care este de altfel și cel real — și mă gîndesc în primul rînd la raportul dintre bienală și expozițiile personale, la permanenta referință la ceea ce realitatea șantierului artistic cuprinde efectiv *— pentru ca sensurile unei expoziții colective să poată fi înțelese pe deplin. Lucrările expuse devin astfel'puncte de referință, semnalizatoare ale unei realități mai complexe. care trebuie și. poate fi cunoscută. A absolutiza ideea de repre- zentativitate a unei bienale ar echivala cu a propune parcurgerea unui sumar de carte, fără lectura propriu-zisă a capitolelor oferite în volum.Numai gîndită dialectic, în mers, ’reprezentativitatea ac- . tualei bienale poate fi discutată logic. în acest sens cred că bienala reușește să reflecte importante și valoroase preocupări ale artiștilor noștri, să aducă, în același timp, mărturii asupra caracterului anacronic al unor căutări".
RADU BOGDAN : „Reprezentativ" în cazul bienalelor noastre este un termen care poate dobîndi mai multe accepții. Vreau să spun că atunci cînd judec dacă o bienală este sau nu reprezen

tativă mă gîndesc în ce măsură ea reflectă fenomenul plasticii noastre, așa cum s-a afirmat acesta în intervalul ultimilor doi ani. Dacă impresia de ansamblu trezită pe parcursul lor e confirmată și cu prilejul bienalei, dacă aceasta din urmă îmi oferă o imagine sintetică, o perspectivă concentrată a aspectelor stilistice și . a nivelului calitativ caracteristic perioadei în cauză, atunci desigur pot vorbi despre reprezentativitatea expoziției. Actuala bienală nu mă îndreptățește însă decît în parte s-o fac, concluziile pe care le în- . găduie ' fiind mai sărace, in comparație cu cele prilejuite de trecerea în revistă a activității depuse de artiștii noștri pe parcursul 1968—1970.Există însă și un alt mod de 
a înțelege reprezentativitatea unei bienale. Așa, de pildă, ea poate fi apreciată ca un instru
ment de orientare, considerată, cu alte cuvinte, ca un rezultat al unei selecții operate, prin

AMELIA PAVEL : „Referin- l alcer care se tinde să se imprime bienalei un aspect mai apropiat de ceea ce am dori să însemne arta noastră, decît a însemnat ea efectiv in răstimpul celor doi ani. O astfel de bienală devine deci reprezentativă nu pentru stadiul real al plasticii în momentul dat, ci pentru un stadiu cară reflectă 
o virtualitate, o intenție, un indemn. Căci bienala ar trebui să afirme și să susțină tot ceea ce. cuprinde mai valoros arta românească contemporană în răstimpul ultimilor doi ani, să ilustreze cu pregnanță , concepția organizatorilor. Totuși, nici chiar .așa privite lucrurile nu am sentimentul că bienala de la Dalles este total dătătoare de măsură. îi lipsește, pentru â- ceasta, o specificitate mai pronunțată. Pentru ca bienala să fi fost cu adevărat reprezentativă, indiferent în care din accepțiile mai sus amintite, ar fi trebuit, printre altele, eliminate cauzele care, după părerea mea, fac ca ea să ofere imaginea unui 
mixtum-compositum, a unei varietăți de tendințe și stiluri în care, din nefericire, relieful acestora se pierde, calitatea respectivelor opere se dizolvă".

VASILE DRĂGUȚ : „Cred că una dintre cauzele care 
au să zentativă. constă în ambiguitatea principiilor de organizare. Desigur, juriul ar trebui > să opereze cp criterii mai precise, mai ferme, cu criteriile culturii și ale ideologiei noastre. Fără să încerc să absolv juriul de, răspunderea care îi incumbă, vreau să spun că el s-a aflat hu o dată în fața unor false prezențe, pentru că artiștii nu au fost întotdeauna îndeajuns de exigent! și de consecvenți cu propria creație. Analizind toată această situație. cred că pe viitor vor trebui avute în vedere două categorii distincte de expoziții : 
expoziții-bilanț (anuale sau bienale) care să dea imaginea exactă și necontrafăcută a tot , ceea ce s-a produs mai- bun într-un anumit centru de artă sau în întreaga țară, cu ilustrarea diverselor modalități de exprimare ; și expoziții cu 
profil sau cu program, înțele- gînd prin aceasta pe de o parte expozițiile cu temă (politică. socială, istorică etc.) pe de alta. expozițiile, consacrate unui anumit gen (portret, peisaj etc.).

existența unui asemenea potențial, artistic, a unor personalități formate sau în curs de formare, a unor tendințe care aduc in arta noastră ceva nou — îmbogățind-o prin inventivitate și interes pentru compoziții — tot cam ca de obicei ea nu prea cuprinde opere definitive, meditate îndelung și cu gravitate, deschise spre problemele mai complexe și mai răscolitoare ale existenței și ale epocii noastre. Afirmăm de fiecare dată că potențialul nostru artistic este foarte bun, că avem mulți artiști talentați. Ceea, ce este adevărat. Talent 
există în chip evident, dar bie
nala nu dă impresia că el sc 
însoțește întotdeauna cu o înal
ta tensiune intelectuală, cu o 
asimilare și integrare profun
dă a problematicii acestei 
vremi. Salutam cîndva efortul unor artiști de a conferi forță expresiei, pentru că întrevedeam pe undeva o luciditate sporită, o dorință de a comunică mai tranșant idei și emoții. Acest efort a mai slăbit parcă, dacă e să ne referim strict Ia conținutul expoziției. Aș vrea să cred că expoziția

maeștri. Esențial este ca experiența, dialogul interior viu dintre artist și realitatea vremii lui să se perpetueze în expresie. Cred că artiștii ar trebui să acorde mai multă atenție apropierii de aceste realități, printr-un contact mai viu, mai direct. Atelierul nu este, nu poate fi singurul loc în care să se desfășoare procesul creator. Apelul nemijlocit la realitate este nu numai o datorie ci și o condiție a autenticității, a actualității și personalității creatorului.Dacă am extrage din catalogul‘expoziției operele care indică preocuparea de a cuprinde direct teme și subiecte actuale, am găsi, statistic vorbind, destule, dar fervoarea comunicării, rezultată din fervoarea experiențelor de viață rămîne destul de rară. Descriptivismul în materie de peisaj industrial sau de compoziție inspirată din viața uzinelor, continuă să existe. S-ar putea totuși cita și lucrări de sensibilitate autentică, poetică, de experiență trăită : „La Porțile de Fier" de N. Drăgușin, greșit apreciată de unii ca un mod

măr mic de artiști care au cultivat o asemenea artă cu o pasiune absolută, du-i-se timp de cenii. De aceea tru o care să simt și menea nească. include

consacrîn- două^-trei de- aș pleda pen- specializare, artiștilor ce-și efectiv o ase-anumită permită care au vocație să și-o împli- Este un domeniu care intr-un grad foarteînalt stăpînirea tehnicii, a meșteșugului, care cere în a- celași timp vibrație autentică, o energie lăuntrică, o vigoare a expresiei, fără de care chiar lucrări frumos compuse și armonizate nu depășesc decorativul, fie el și de bună calitate".
OCTAVIAN BARBOSA : „tn acest sens cred că ar fi mai mult decît utilă un fel de, hai să zic, „specializare" a comenzilor care să țină seama de diversitatea vocațiilor artistice. Nu toată lumea are vocația picturii istorice, după cum nu toată lumea are vocația monumentalului sau a portretului. Sint excelenți piesagiști, de pildă, care se hazardează în abordarea portretului sau în

dievală ne-a dat copodoperele ei atît în ce privește „evocarea" istoriei contemporane cit și In reflectarea scenelor de toate zilele ale timpului ; ridicate la demnitatea artei, imaginile, anecdotica timpului au devenit istorice. Chiar dacă 
cu același meșteșug se poate 
crea artă contemporană, cu a- 
ceeași viziune, nu ! Există un 
realism al timpului nostru care 
diferă de „realismul" medie
val, pentru că exprimă o ati
tudine în fața lumii, o nouă 
filozofie a vieții și a istoriei. Or, tocmai acest lucru se vede destul de rar în expoziție, mulți dintre artiști preluind necreator, aidoma tehnici și viziuni ale artei feudale.Pînă la un punct, orice operă de artă este sau aspiră să devină istorică. Istoria apare direct, într-o tematică explicită, dar și indirect, ca expresie a unui mod de gîndire, ceea ce se poate vedea foarte bine și într-un portret sau peisaj, ca și în organizarea estetică a unui spațiu, fie că este vorba de o hală de fabrică, un teatru sau un stadion. După cum în modul în care

împiedicat Bienala ’70 fie multilateral repre-

Cum, cu ce forță se afirmă
noul, realitățile vieții

noastre ?
Bienala aduce, 

care, extinzmd ■
semnatei de-.maeștri ai artei românești 
il registrul opticii plastice, transmitrs; . _

mesajul artei autentice. Am recunoscut pe simezele expoziției 
■ construcția riguroasă,ude,o ritmică tectonică a pinzelor. lui MA

RIUS BUNESCU, am reintilmt sentimentul de echilibru și con
centrare interioară pe care il degajă lucrările lui HENRI CA- 
TARGI, aceeași caldă prețiozitate a materiei, aceeași catifelare 
cromatică în „Arlechinul" lui CORNELIU BABA, caracterul sin
tetic, lirismul plin de farmec al peisajelor și naturilor moarte 
semnate de AL. CIUCURENCU, aceeași sigură intuiție a mij
loacelor de exprimare în lucrările lui ION JALEA, I. IRIMES- 
CU, ION VLASIU etc. 'Sint lucrări care, restabilind cu . mijloace 
moderne legătura cu unele aspecte ale tradiției artistice româ
nești, demonstrează că noul, atunci cind e semnificativ, cind are 
forță de expresie, se integrează firesc in această tradiție. Ani
mate de un acut simț al răspunderii artistice, delimitindu-și cu 
claritate pozițiile de gen, ele aduc calitățile de neconfundat ale 
unuț spațiu geografic, ale existenței istorice a poporului român. 

Sînt prezente, de asemenea, rezultatele activității artistice 
desfășurate în acești ani de pictorii și sculptorii din filialele și 
cenaclurile Uniunii Artiștilor Plastici, ale căror lucrări tind să 
reflecte — fără a izbuti întotdeauna — cit mai deplin bogata 
viață spirituală a tuturor județelor țării noastre.

ION FRUNZETTI : „In sprijinul . ideii că expoziția cuprinde o mare diversitate de stiluri, cu stabilirea unei predominante neîndoielnice a figurativului, (și nu a unui figurativ redus la nivelul ornamentului antropomorfic, integrat în sintaxe abstracte, cum se îritimpla să întilnim în alti ani, ci a unei arte de conținut. realistă în viziune ca și în mijloacele de expresie), s-ar putea întreprinde un fel de statistică, fie și numai pe baza apartenenței fiecărei opere la un gen. S-ar vedea, de pildă, că deși numărul lucrărilor care 
să aparțină genului portretis
tic este redus, ca și numărul 
compozițiilor cu semnificație 
istorică, dăinuie încă un destul de' marcat interes pentru 
natura moartă, pentru scena de 
gen, pentru compoziția fan
tastică ; de cele mai multe ori, apartenența la un anume gen al picturii, la un unic gen, e greu de susținut, căci tablourile, de o sintaxă mai suplă, conțin elementele peisajului, scenei de interior și portretului ori compoziției cu poetic. întrunite laolaltă.S-a spus că arta noastră plastică' dintre cele două războaie este o artă de sensibilitate, cromatică în primul rînd, dar și de o mare acuitate a notației grafice, a arabescului de linii ce constituie compoziția internă a tabloului, chiar cînd aceste linii nu-s decit limite ale maselor de culoare, adică delimitări ideale și nu expres trasate prin urme cu duet grafic. Această sensibilitate cromatică o regăsim la destui autori încă, chiar la mai mulți, anul acesta decît în alți arii, cind. ea tindea să fie înlocuită - printr-o monocromie supărătoare sau prin predominanța tonurilor acromatice, și este clar că preocuparea pentru culoare. pentru păstrarea tradiției cromatice a școlii de pictură românești — școală de coloriști în primul rînd — s-a mariifestat din plin. Este poate întîi șl-ntîi meritul unei generații de pictori mai în vîrstă. căci avem încă norocul să putem vedea azi opere de Dumitru Ghiață și Marius Bunescu, de Alexandru Ciucu- rencu, de Ion Musceleanu. de G; Vînătoru. de Michaela Eleutheriade, Lucia Demetria- de-Bălăcescu. Ileana Rădu- lescu. Paul Miracovici și mulți alții dintre artiștii de nivel, activi între cele două războaie. Este foarte vizibil că mulți artiști tineri sau din generațiile

de artă plastică

/

efortul de autodepășire

EVIDENTA UNOR IMPERATIVE:

BIENALA

configurarea unei personalități 
distincte

integrarea organică, deplină, a tuturor 
in spirituali

zei lor ultime, adică strigînd Archipenko sau Lifschitz sau Kenneth Armitage — ca să-ți răspundă cite un G. Turcu, sau E. Vitroel, sau Peter Balogh sau Mihai Alexandru sau alții...O artă modernă, ieșită din experiența de viață concretă a unui om. care a știut să exprime, fie și abstract pur, reacțiile și stările dispoziționale trăite într-o atmosferă pe care o poale comunica arta lui, nu este o artă lipsită de conținut, și nu merită tratamentul indiferenței și ignorării programatice, cum merită imitațiile lipsite de orice altă calitate decît cea a abilității mimetice, ce fac din artiștii cu posibilități și orgolii niște modești, în fond, epigoni".
In aceste condiții, a apărut 

cu atît mai evidentă necesitatea unui meșteșug solid 
care, asigurind o mai mare a- 
curatețe lucrărilor, să ' evite 
consecvent clișeele. Este vor
ba de formarea, de însușirea 
unei maniere de lucru care să 
ofere posibilitatea depășirii fe
nomenelor de pastișă, de mi
mare".

MIRCEA POPESCU : „Indiferent de domeniu, de tip și formulă de artă, mi se pare că problema meșteșugului nu poate fi în nici un fel eludată, cum se„întîmplă în unor lucrăriprogramele care și-au și-și propun spargerea tiparelor tradiționale și a convențiilor, chiar așa-zisa „artă săracă", presupun, pentru a avea
cazulexpuse. Chiar propus

fie și un succes efemer, mîna șl intervenția unui artist ștă- pîn pe mijloacele sale, capabil să le domine cu autoritate în orice direcție. Tendința anticalofilă, caracteristică astăzi pentru zone destul de întinse ale artei plastice mondiale, este de reținut cînd nu se dovedește doar contestare a- narhică, făcînd ca stridențele să se substituie armoniei, ca tehnici și materiale tradiționale și tehnici și materiale noi ale civilizației. moderne să se amestece prea arareori cu rezultate interesante, și cel .mai adesea să fie' mutilante pentru coerența și expresivitatea ansamblului. Ce oferă bienala în această direcție reprezintă, deocamdată, doar o grimasă neconcludentă, și nu un nou gest expresiv. Tendințele de construcție, de organizare armonioasă și nu cele de negare radicală și distructivă; rămîn în esență (și acest lucru este pozitiv) predominante și caracteristice pentru arta noastră, 
o artă care se vrea modernă și actuală, fără a-și contesta sursele profunde și dezvoltarea istorică. Neglijențele, lacunele in ce privește meșteșugul artistic nu-și au cu atît mai mult nici o justificare ; ele sînt, așa cum am spus, incă numeroase, vădind o grabă și o superficialitate incompatibilă cu obiectivele propuse:— compoziție Istorică, portret— și cu prezentarea, care trebui să aibă mai multă lemnitate și gravitate la o nală".

Marilor probleme, răspuns ferm

0 ARTĂ UMANISTĂ,

ar so- bie-

IZVORÎTĂ DIN VIATA, DIN 
NĂZUINȚELE POPORULUI!

de mijloc, și încă dintre cei mai buni, continuă această tradiție a cromatismului armonic, optimist, cu valențe lirice foarte angajante<Chiar pictorii care beneficiază de rigorile unui limbaj mai raționalizat păstrează a- desea tiparul compozițional de peisaj sau de natură moartă, în tablouri fără o figurație precisă, sau nu net figurative : Brăduț Covaliu, Ion Pacea, Ion Alin Gheorghiu, Vasile Grigore, Iacob Lazăr sînt dintre aceștia. Alții, ca, Virgil Al- mășanu. au eliminat din paleta lor modulațiile câld-rece, pentru a le regăsi doar sugerate în chip subtil prin simfonii de griuri, în alb dominant. Dintre tineri, Mihai Bandac merge pe un drum similar, de o măre noblețe, sugerîrid prin contexte abstracte peisaje de o riguroasă factură figurativă".
OCTAVIAN BARBOSA : „Faptul că bienala nu oferă în ansamblul ei un indice valoric pentru nivelul calitativ actual al artei noastre contemporane, nu trebuie să ne irri- . piedice să vedem roadele consecventei creatoare atunci cind ea se manifestă la nivel individual. Sînt destule cazuri in care consecvența, fermitatea de caracter au dat naștere u- nor lucrări deosebit de reprezentative. Și aici mă gîndesc, in primul rind, la nedezmințita consecvență a unor maeștri cum sint cei mai sus citați, la care aș mai adăuga pe Catul Bogdan. Totodată aș aminti din generațiile mai tinere pe Ion Pacea, a cărui natură statică se înscrie pe linia evolutivă a personalității sale, dezvăluind și de astă dată notele grave ale unei sensibilități, excelența compoziție a lui Mihai Horea, ajuns după ani de căutări la o deplinătate a rigorii expresive. elocventa cromatică a lui Ion Gheorghiu, decantările sugestive ale lui Lazăr Iacob său Toma Roată, amplitudinea bruegeliană a lui loan Gh. Vrăneanțu. acuratețea compozițională și expresivă a lui Ștefan Sevastre sau V. Măr- gineanu, echilibrul lui Mihai Rusu, ciudata pasăre de lemn a lui Ovidiu Maitec,' un fel de interpretare într-o viziune autohtonă a albatrosului baudelairean ș.a.m.d. Sînt numai cîteva exemple de înțelegere contemporană a multiplelor ipostaze ale realismului".
MIRCEA POPESCU : „Nu poți totuși să nu constați că dacă bienala actuală confirmă

nu este, din acest purict de vedere, dntrutotul . reprezentativă pentru șantierul nostru artistic, pentru gîndurile și problemele care-1 animă. sau care ar trebui, să-1 anime".
AMELIA PAVEL : „Este neîndoios că artistul contemporan trebuie să fie preocupat de a surprinde în opera sa tensiunea spirituală a umanității contemporane și, implicit, să o intuiască pe distanțe mai mari și pe cărări mai neumblate. Nu mă refer acum neapărat la un repertoriu de teme contemporane, alese din cotidianul de dimensiuni expresive cu care epoca noastră ne-a obișnuit, deși posibilitatea de a descoperi în suita unor decenii o iconografie artistic prețioasă a sensurilor lor adinei a fost și rămîne un testimoniu convingător din toate punctele de vedere, o probă întotdeauna trecută cu succes de marii

artificios și naiv de a introduce un personaj în compoziție ; „Compoziția" lui VI. Florescu, „Energii" de Ion Minoiu, gendă argeșeană" de Lebaci. Nu consider insă < pildă, o „compoziție" ca a lui Sevastre, Grigoraș trie, Ion Grigore, ca „Atelierul' lui Albani n-ar purta și substanța și semnele unor experiențe contemporane chiar dacă nu este vorba acolo de o localizare strict geografică, tn problema raporturilor dintre artist și realitate, ca și în problema misiunii compensatorii a artistului in universul tehnicizat de astăzi, o angrenare originală și demnă în căutările artistice de pretutindeni firească și indispensabilă românești moderne, care nivelul capabil de a-și mesajul și pe plan universal. Cu condiția ca ea să nu fie contrafăcută, să nu fie rezultatul unei imitații comode".
Răspund exigențelor

, „Le- Mihai că, de aceea Dimi-ele

este artei are purta

contemporane pictura
Și sculptura de inspirație

social-istorică?
fenomen real, înregistrat de-a lungul sintezelor expoziției,Un . . . . . . .

care s-a subliniat in discuții, este acela al reflectării cu mijloacele 
picturii și ale sculpturii a unor momente și personalități din 
istoria poporului român. „Dorința artiștilor de a comunica cu 
istoria", completează astfel firesc pe aceea, semnalată mai sus, 
a comunicării cu prezentul, cu

VASILE DRĂGUȚ : „Se operează nu numai in plastică, dar și in literatura, noastră o încercare de a avea o cuprindere mai largă asupra realității. Efortul pe care il recunosc în plastică este propriu culturii românești contemporane, ceea ce este un cîștig pe care cred că trebuie să-1 subliniem, arta de azi impunîndu-se prin tot mai multă răspundere socială implicată chiar în actul de creație. în mod normal, ,o artă cu caracter programatic trebuie să fie pusă intr-un anumit loc și să răspundă unei anumite funcțiuni. Artiștii din alte epoci nu au lucrat decoruri de biserică de capul lor !. Ei au răspuns unei comenzi. Din a- ceastă perspectivă, convingerea mea este că monumentul închinat unui voievod trebuie să fie un monument al acelui voievod, adică să fie pe de o parte convingător ca efigie și pe de altă parte în așa fel gîn- dit încît să ■ intre în spațiul arhitectonic contemporan, să aibă o arhitectură proprie. Dar

contemporaneitatea.de cele mai multe ori artistul face macheta unui monument de care nu știe unde va fi plasat și cu ce construcții va dialoga. Firește că opera lui rămine doar o simplă operă de atelier. Ar trebui aprofundate temeinic problemele de meșteșug și de limbaj, problemele istoriei și vieții contemporane, astfel incit artiștii să devină pe deplin capabili să realizeze lucrări cu program de amplă respirație".
MIRCEA POPESCU : „Multe din picturile și sculpturile de inspirație istorică — și acest lucru îl atestă și actuala bienală — sint intr-adevăr doar schițe de idei, încă sumare și insuficient de expresive și reprezentative pentru ce-și propun să evoce. Este limpede pentru mine că nu orice tip de artist, indiferent de condiții, poate rezolva problemele pe care le pune marea compoziție consacrată evenimentelor istorice ale trecutului sau ale prezentului. tn Mexic a existat grupul de muraliști — un nu-

tematica istorică fără a avea vocație pentru aceasta. Rezultatele sint, prin forța lucrurilor, neconcludente, atît pentru genul respectiv, cit și pentru talentul artistului. Arta me-
este înfățișată direct istoria 
(istorie înseamnă și istorie 
contemporană) pot fi descoperite anume constante ale spiritualității și sensibilității unei epoci, a anilor 1970, de pildă".

Mimetismul
de afirmare

o șansă
sau un drum

fără orizont?
MIRCEA POPESCU : „Așteptăm astăzi de la artiști să fie oameni de cultură mult mai mult decît înainte. în momentul de față solicitările sînt așa de multiple, încît dacă artistul nu este foarte cultivat, foarte stăpin pe el, dacă nu știe exact ce are de spus și nu este capabil să filozofeze este intr-adevăr atras spre mimetism. Există, evident, fenomene de mimetism pur, incompatibile cu existența și conștiința unui artist autentic chiar în formare, dar există și preluări sau exerciții și experimentări pe forme și țeme preexistente, care se fac in virtutea unor afinități afective, a unei opțiuni mai adinei. Dincolo de mimetismele evidente există însă opțiunea pentru artă nu doar delectabilă, ei preocupată de semnificații. Sînt formule care sterilizează și sărăcesc, dar sînt și modele și maeștri care, fie și mai ocolite, pot stimula rea, imaginația, efortul vestigare a sufletului nesc. Chiar și tatonări ceastă direcție, pe căi, nu mi se par lipsite de interes".
VASILE DRĂGUȚ : „Cred că a te inspira sau a te lăsa Influențat de un maestru poate să fie stimulativ ; de aceea in general cuvîntul „influență" nu trebuie respins. A fi închis influențelor înseamnă practic a te condamna la stagnare. Influențele sînt stimulatoare, dacă știi să le pui în slujba propriilor tale viziuni artistice, propriilor tale crezuri artistice. Ceea ce se remarcă in bună măsură in pictură este o relativă băltire. Sint prea mulți bolovani și prea multe rădăcini în bienală, vreau să spun că in prea multe cazuri sculptorii s-au mulțumit să a- sezoneze o formă diferită de materialul brut. în realitate sînt foarte puține lucrări elaborate structural de la. un cap la altul. Și ceea ce aș reproșa eu în bună măsură sculptorilor noștri este că nu gîndesc tridimensional. In foarte multe cazuri concesiile care sînt făcute materialului în care lucrează sînt flagrante. Cred că la sculptură, în general, nivelul este foarte redus anul a-

pe căi gîndi- de in- ome- în a- asemenea

cesta, plus că multe dintre sculpturi sînt și rău amplasate",
ION FRUNZETT1 : „Artiști care să fi ajuns prin ei înșiși la un anumit rezultat, a căror etapă stilistică adică să reprezinte un demers spiritual propriu sînt foarte puțini. N-avem 

ce face cu tablouri, poate a- 
greabile, dar de un tip stilistic 
ilustrat in alte părți mai bine 
și mai autentic. Klee Miro, Kandinski, Tapies, Riopelle, Mathieu etc., etc. nu sînt autostrade pe care să se angajeze gratuit cine vrea și cine nu vrea : sînt demersuri ale spiritului investigator al omului, dornic să-și sintetizeze experiențele epistemologice pe calea imaginii vi-, zuale,. într-un anume cod de semne optice. Nu fiecare telegrafist a inventat alfabetul Morse, și cu toate că, folosin- du-1 toată lumea, fiecare trans- mițător de mesaj spune altceva, nu mai poate trece azi drept merit personal al nimănui faptul de a-1 folosi, de vreme ce e in domeniul public."A kupniza, șase decenii după Kupka, în același fel ca natură a imaginii și mai jos decît el ca grad, nu este a face serios artă, ci a te deghiza. Personal, 
cred că invenția stilistică este 
netransmisibilă și nefolosibilă 
de către alții. Afară doar de cazul limbajelor zise „obiective", care de fapt constau in a- chiziții de mijloace noi datorită progreselor tehnicii, ca de pildă în materie de serigrafie, ori ca în cazul colajelor, al cumulărilor de obiecte pe o suprafață, tip pop-art, al folosirii mixte a fotomontajelor mariate cu pictura ori cu zin- cografia, tip Robert Rauschenberg etc., etc. Ceea ce expune M. H. Maxy, de pildă, panouri cu sectoare cromatice detașabile ca in jocurile de puzle a făcut de mult în Occident mișcarea Dada, apoi Jacob Again, iar firele care sporesc numărul de combinații posibile sînt, in patenta Soto, imitat mai amuzanteCu prilejul unui alt articol, scriam că se lui nominal artiștii noștri,

venezueleanului azi de italieni, in orice caz.poate face ape- al unora dintre ___ ,..........-7—, cu numele celor din care-și trag sevele fa-

Analizind conținutul de idei și de viață pe care lucrările 
actualei bienale le cuprind, înalta vibrație intelectuală și emo
țională ce se poate desprinde din cele cu adevărat reprezenta
tive, participanții la masa rotundă. au subliniat necesitatea ca 
arta plastică să exprime mai pregnant preocupările și sentimen
tele fundamentale ale cmului, să facă dovada eforturilor crea
toare ale artiștilor pentru îmbogățirea noțiunii de umanism, de 
umanism al epocii noastre socialiste, au referit asupra mijloa
celor specifice pe care le impune reflectarea lui prin interme
diul picturii sau al sculpturii.

RADU BOGDAN : „Ar fi poate potrivit să convenim — cu o voită simplitate — că prin umanism înțelegem umanul pus în slujba omenirii și că tot ceea ce este omenesc, fără să contravină intereselor omului ; binelui său, se înscrie în linia manifestărilor umaniste. Desigur, umanismul — în sensul larg în care am încercat să-1 definesc — se face simțit în a- ceastă expoziție, de n-ar fi să amintesc — alături de exem- ' piele' ‘ ‘ date pină acum — decît tablourile lui Ion Să- lișteanu, Sabin Bălașa, Nico- lae Drăgușin. Mi-ar fi însă greu să arăt în ce măsură a- cest umanism poartă în același timp și o amprentă a locului și timpului, identificabilă prin alte elemente decît cele stilistice și afective foarte generale".
O. BARBOSA : „Unicul cri

teriu ar fi acela al calității de
mersului și al faptului dacă 
opera de artă se impune aten
ției noastre ca o realitate spi
rituală esteticește necesară, ca 
o modalitate contemporană a 
umanismului. în acest spirit 
cred că trebuie să înlăturăm 
prejudecata după care figura
tivul ar fi perimat și că a fi 
modern și actual înseamnă nu- 
maidecît a fi abstract, a face 
artă cinetică ș.a.m.d.".

MIRCEA POPESCU : „Umanismul implică noțiunea de valoare etică, estetică, în speță artistică. Menținindu-ne pe terenul valorilor, contribuind la definirea sistemului de valori al lumii contemporane, ne menținem pe terenul mai larg al umanismului. Atîta doar că acest sistem de valori trebuie să integreze o mulțime de aspecte,- sugestii și probleme noi, să se înalțe pe o platformă mult mai largă, care să includă întregul conținut al omenescului în epoca noastră"
AMELIA PAVEL : „Sigur că punctul de inserție nu este unul singur, unul și același o- ricînd și oriunde pe lume. Fiind locul de întrepătrundere Și metamorfozare a unor energii și biologice și spirituale, el se situează și se fixează pe un teren pregătit de o tradiție a felului de a exista în raport cu universul, de a se adapta la modificările mediului și ale istoriei conștiinței, de a asimila și genera cultura. S-ar putea deci spune că orice formă de umanism este rezultatul u- nui consens între cerințele momentului de maximă tensiune creatoare al fiecărei generații și aspirațiile ei îndreptate spre viitor. Această atitudine armonioasă, acest mod înțelept de a integra arta în viață sînt ceea ce de atîtea ori resimțim ea fiind mult elogiata trăsătură echilibrată a expresiei artistice românești.

Cred că este vorba aici de un echilibru al vitalității, de o coerență a sentimentului existenței, care reprezintă o forță de prim rang în înfățișarea civilizației tehnico-științifice actuale, apare in expresia artistică și merită să fie definită ca una din caracteristicile cele mai interesante ale unui umanism românesc.Aceasta înseamnă că pentru arta umanistă nu este vorba a- tîta de ,o. modalitate de expre- . sie, figurativă sau nonfigurativă, ci este important de a pune in evidență, de a asigura permanența unui anumit nucleu al valorilor. în momentul cînd am dizolva toate valorile u- nele în altele, în acel moment problema umanismului s-ar stinge și ea pentru artist.în cadrul fiecărei societăți, fiecare etapă își poate defini noțiunea de umanism, care trebuie să răspundă unei necesități educative și formative, în măsura în care legăm noțiunea de umanism de aceea de artă, dintr-odată intrăm în sfera educativului și formării personalității umane. Aș opta 
pentru acest contur al noțiunii 
de umanism ca punct de osmo
ză între experiența de viață și 
cea artistică. Și, din acest punct de vedere, este evident 
că experiența de viață a artis
tului român de azi este indiso
lubil legată de realitățile so
cietății noastre socialiste, că 
umanismul creației se îmbogă
țește firesc cu noi și semnifi
cative dimensiuni".

MIRCEA POPESCU : „A-ceasta este condiția ideală ! Trebuie să constatăm însă că posibilitatea artei de a semni-' .«fica umanul, propusă de o par- î te dintre artiștii prezenți în bienală, este anemică.De aceea și eficiența, forța de iradiere a multor lucrări este scăzută. Se poate într-a- devăr, dincolo de toate calitățile ei, reproșa bienalei lipsa de participare efectivă, dinamică, la marile confruntări contemporane. Sînt sigur că îri cadrul sau depășind limitele unor expoziții de tipul bienalei, arta noastră contemporană poate deveni o prezență mereu mai activă în societatea noastră. Este imperios necesa
ră o convergență mai ple
nară a eforturilor artistice cu i
solicitările reale, care ar tre- ( 
bui mai bine investigate și în
țelese, ale societății noastre 
socialiste. O artă umanistă este o artă care-și pune în 'mod deliberat, cu un acut simț 'al responsabilității sociale, 'problema rosturilor sale for- i mative, constructive, nu în- ,t|r-un mărunt spirit pedagogic ,și didactic, ci din perspectiva cea mai înaltă și mai deschizătoare de drumuri care animă azi colectivitatea umană". 1

Acestea suit cîteva din numeroasele opinii formulate la 
masa rotunda de participant : dezbaterea, ca și articolele și 
discuțiile pe marginea bienalei, prezente în întreaga presă, 
au semnalat atît împlinirile, cit și neîmplinirile expoziției. 
S-au evidențiat atît valoroasele realizări ale bienalei, ade
vărate lecții de seriozitate artistică, de etică profesională, dar 
și lucrările care n-au reușit să satisfacă complexele exigențe 
de ordinul valorii și al conținutului ; s-au semnalat puține 
împliniri certe și destule lucrări aflate în faza căutărilor, 
a aservirii impersonale față de modele străine.

Criticii prezenți la dezbaterea noastră au exprimat spe
ranța că, deși nu prea numeroase, împlinirile din expoziție 
constituie premisa viitoarelor lucrări ce se vor adăuga reali
zărilor de pină acum, incontestabile, conferind artei noastre 
prestigiu, noi dovezi că ea aparține acestei țări, acestui po
por, răspunzînd astfel mărețului moment istoric pe care il 
trăiește România. De asemenea, a fost formulată opinia că 
numeroși creatori talentați, fiecare in stilul său personal, vor 
contribui cu și mai mult succes la exprimarea vastei reali
tăți pe care o constituie viața societății noastre socialiste, 
oamenii și idealurile ci.

Convingeii și cerințe cărora, alăturindu-ne, Ie așteptăm 
răspunsurile concrete în viitoarele expoziții.

Masă rotundă consemnată de 
Marina PREUTU

J-
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Vizita ministrului Manifestări consacrate aniversării SPORT
afacerilor externe al Italiei f

semicentenarului partidului
HANDBAL

Aldo Moro
Convorbiri oficialeMiercuri, la Ministerul Afacerilor Externe au avut loc convorbiri oficiale între Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, și Aldo Moro, ministrul afacerilor externe al Republicii ItaliaLa convorbiri au participat din partea română : Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Pretor Popa, adjunct al ministrului comerțului exterior, Iacob Ionașcu, ambasadorul României în Italia, precum și funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Comerțului Exterior.

★Ministrul afacerilor externe al Italiei, Aldo Moro, a depus, miercuri dimineața, o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.în aceeași dimineață, ministrul italian a depus o coroană de flori la Cimitirul militar italian de la Ghen- cea.La solemnități au luat parte Nic- colo Moscato, ambasadorul Italiei la București, și persoane oficiale care îl însoțesc pe oaspete.Au fost de față Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor extern ne, Iacob Ionașcu, ambasadorul României în Italia, Dumitru Necșoiu, vicepreședinte al Consiliului popular municipal București, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, generali și ofițeri superiori.
★în cursul zilei de miercuri, ministrul afacerilor externe al Italiei, Aldo Moro, și persoanele oficiale care îl însoțesc, au făcut o vizită prin Capitală.Oaspeții au vizitat Expoziția internaționale. de sculptură în sticlă — Italia, d&?jsă- la Ateneul Român,

Din partea italiană au participat : Niccolo Moscato, ambasadorul Italiei la București, Roberto Ducci, ambasador, director general al afacerilor politice, Cesidio Guazzaroni, ministru plenipotențiar, director adjunct al a- facerilor economice, și alte persoane oficiale care îl însoțesc pe ministrul afacerilor externe al Italiei.în cadrul convorbirilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, de înțelegere reciprocă, au fost abordate aspecte ale dezvoltării în continuare a relațiilor bilaterale, precum și probleme internaționale, care interesează cele două țări.
★Institutul italian de comerț exterior și s-au oprit la Biblioteca italiană.A fost vizitat, de asemenea, cartierul de locuințe Drumul Taberii.După vizita prin Capitală, oaspetele, împreună cu persoanele oficiale care îl însoțesc, a plecat într-o călătorie pe Valea Prahovei, Brașov.La sosirea în oraș, ministrul 

a fost întîmpinat de primarul cipiului. Constantin Șuțu.în onoarea ministrului afacerilor externe al Italiei. Aldo Moro, primarul municipiului a oferit un dineu.Au luat parte Corneliu Mănescu. ministrul afacerilor externe. Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, precum și ambasadorul României în Italia și reprezentanți ai organelor locale de stat.Au participat ambasadorul Italiei la București și celelalte persoane oficiale care îl însoțesc pe oaspete.în timpul dineului, desfășurat într-o atmosferă cordială, primarul municipiului Brașov, Constantin Șuțu, și ministrul afacerilor externe al Italiei. Aldo Moro, au rostit toasturi.

spreitalian muni-

(Agerpres)
K

Timpul probabil pentru zilele de 
15, 16 și 17 ianuarie. în țară : Vreme 
în răcire, incepînd din nord-estul

țării. Cerul va fi variabil. Vor cădea ninsori slabe izolate. Vîntul va sufla slab pină la potrivit. Temperaturile minime vor oscila între minus 15 și minus 5 grade iar maximele între minus 6 și plus 4 grade. Ceață locală. La București : Vreme în răcire, cu cer schimbător. Vint slab pină la potrivit. Ceață slabă.
r
*

*

Miercuri după-amiază, la Casa de cultură a sindicatelor din Suceava, în cadrul ciclului de manifestări „Jubileu glorios", a avut loc simpozionul cu tema „Activitatea Partidului Comunist Român pentru unirea tuturor forțelor democratice în lupta împotriva fascismului".Prof. Constantin Chindea și asistentul universitar Mihai Iacobescu au prezentat expuneri despre rolul P.C.R. in formarea unității de acțiune a mișcării muncitorești și democratice din România, în pregătirea insurecției armate de la 23 August și în perioada reformelor democratice de după eliberare.
★în cadrul manifestărilor cultural- artistice organizate în județul Hunedoara, în intîmpinarea semicentenarului partidului, la Casa de cultură din Orăștie a avut loc simpozionul „File de istorie". Expunerile făcute cu acest prilej au ilustrat mișcările revoluționare ale clasei muncitoare din România, de la ‘începutul secolului al XX-lea, care au culminat cu crearea Partidului Comunist Român. Au fost înfățișate, de asemenea, realizările deosebite obținute în țara noastră în anii construcției socialiste.
★Pe agenda manifestărilor culturale din județul Prahova, consacrate semicentenarului partidului, au fost înscrise în aceste zile o serie de adunări populare, care au avut loc la

căminele culturale din peste 30 de localități rurale. Lectori ai cabinetului județean de partid și ai Comitetului pentru cultură și artă au vorbit despre trecutul de luptă al partidului.Manifestări consacrate aniversării semicentenarului partidului se desfășoară și in județul Ialomița. La căminele culturale din comunele Amara, Andrășești, Lehliu au avut loc in ultimele zile simpozioane în cadrul cărora au fost prezentate momente din istoria mișcării muncitorești oglindite in literatura contemporană.
*în județul Constanța s-au încheiat faza comunală a Festivalului de teatru „I. L. Caragiale" și întrecerea brigăzilor artistice de agitație — manifestare care se desfășoară anul acesta sub semnul aniversării semicentenarului partidului. Un număr de 54 de unități culturale din județ au prezentat spectacole, în cea mai mare parte cu piese din repertoriul dramaturgiei originale.Pentru faza următoare — pe județ — au fost selecționate, de aseme-, nea, 21 de brigăzi artistice de agitație care și-au înscris în repertoriu programe inspirate din marile realizări înfăptuite pe pămîntul Dobrogei în anii construcției socialiste.(Agerpres)

Pasaje pentru pietoni
în BucureștiMiercuri dimineața au inceput probele mecanice ale scărilor rulante de la pasajul subteran din Piața Bălces- cu. Lucrările interioare de construcție ale acestui important punct de trecere pietonal din centrul Capitalei sînt în stadiu final. Totodată, aici se amenajază și un bufet-bar, magazine de diverse specialități, o librărie, lustragerie, tutungerii, chioșc de răcoritoare etc.Pasajul, care prin dimensiunile sale se situează printre cele mai ample construcții de acest gen de pe continent, va permite trecerea a 8 000-10 000 de pietoni pe oră. Un asemenea flux a instalații speciale aerului, capabile mișcări ale undei

impus dotarea cu de condiționare a să asigure 8-10 de aer pe oră. De

fostasemenea, benzile rulante au prevăzute cu o viteză de transport de 0,50 m pe secundă. Potrivit aprecierilor specialiștilor, construcția va fi complet terminată în cursul lunii aprilie.Edilii Capitalei struirea și a altor intersecțiile de cum sînt : bd. Magheru — str. C. A. Rosetti, bd. Magheru — str. Cos- monauților, Calea Victoriei — bd. Gh. Gheorghiu-Dej, Calea Victoriei — str. Lipscani și în Piața Gării de Nord. Se proiectează, de asemenea, pentru următorii ani și construirea unor pasaje rutiere în Piața Victoriei, Piața Unirii și Podul Basarab.

au prevăzut con- pasaje pietonale în mare aglomerație

(Agerpres)

Surprize în turneul
de sală

de la Floreascatehnicienii prezenți la jocurile celui de-alAproape toți „Floreasca", la _ doilea tur de sală al campionatului național rezervat echipelor feminine, sint de părere că formațiile angajate în dispută se prezintă la un nivel superior evoluției lor la Timișoara (unde s-a desfășurat primul tur). Se joacă mai bine sub raport tehnic și tactic, menținîndu-se totodată și un ritm ridicat pe majoritatea timpului întîlnirilor. Se cuvin, de asemenea, menționate și elementele de surpriză care au apărut chiar din a doua seară, cel mai mare dintre acestea fiind victoria obținută de Textila Buhuși în meciul cu Confecția București (21—18, după ce textilistele au condus tot timpul ; chiar și cu 10—1, de pildă !). Oarecum surprinzător a- pare și rezultatul de egalitate dintre formațiile bucureștene Universitatea și I.E.F.S. (8—8), dar, cel mai neașteptat (și neplăcut în același timp) lucru cu care ne-am întîlnit în cea de a doua seară de handbal de la Floreasca a fost evoluția slabă a studentelor timișorene, care duminică joacă în „Cupa campionilor europeni". Din nou Voința Odorhei, (care le-a mai învins în actualul campionat este adevărat), dar tot atît de adevărat e că dacă țintești la titlul de campioană a continentului nu poți să acuzi „complexe" în fața unei formații ambițioase fără îndoială, dar atît... Condusă la pauză cu 5—6 (după ce fuseseră conduse întreaga primă repriză). Universitatea Timișoara n-a reușit să cîștige de- cît in finalul... finalului cu 9—8- (în min. 44 Voința Odorhei conducea cu 8—6, iar la 8—8 a ratat a treia lovitură de la 7 m). De la Voința O- dorhei o remarcă specială pentru Magda Miklos, un fel de Gruia al handbalului feminin.Celelalte meciuri s-au terminat cu următoarele scoruri : Constructorul Timișoara—Rulmentul Bîrlad 16—11 ; Mureșul Tg. Mureș—C.S.M. Sibiu 10—9.
În cîteva rînduri

DIN TARILE SOCIALISTE■I

R. S. F. IUGOSLAVIA

Pe șantierele sistemului 
hidroenergetic

Dunăre - Tisa - DunăreO călătorie recentă prin Iugoslavia ne-a prilejuit cunoașterea unor aspecte dintre cele mai variate ale muncii și realizărilor din țara vecină și prietenă. O impresie deosebită ne-a lăsat vizita in zona considerată grîna- rul Iugoslaviei, Voevodina, unde hărnicia și priceperea locuitorilor dau viață unor vaste proiecte de modernizare. în această parte a țării, extinderea continuă a lucrărilor de mecanizare a agriculturii se îmbină armonios cu lucrările privind chimizarea și irigațiile — acțiuni materializate, în ultimă instanță, în rezultate demne de remarcat pe planul sporirii producției agricole.Eforturile oamenilor în acest sens erau pină nu de mult — și în parte mai sînt și astăzi — diminuate din cauza calamităților naturale provocate de inundații și băltirea apelor. Pentru prevenirea unor astfel de eventualități, în programul de dezvoltare și modernizare a agriculturii iugoslave sînt prevăzute sume importante pentru lucrări hidroenergetice și- hidro- ameliorative.Printre acestea sistemul hidroenergetic Dunăre — Tisa — Dunăre prezintă o însemnătate deosebită. Despre vastele lucrări ce se desfășoară aici ne-a vorbit cu vădită pasiune Mi- halco Militinovici, membru al guvernului Voevodinei. Lucrarea este în plină desfășurare, urmind ca în 1973 să fie terminată rețeaua canalului principal al Dunării. Construirea sistemului hidroenergetic, a cărui denumire este rezumată în trei litere — D.T.D. — are un rol important și pentru rezolvarea unor probleme complexe legate de asigurarea apei pentru industrie și a celei necesare irigațiilor, amenajării unor zone piscicole. cit și pentru navigație.Pentru a putea aprecia întreaga importanță economică și socială a acestei lucrări, amintim că sistemul respectiv afectează peste 1 700 000 hectare de terenuri. Se vor efectua lucrări de desecări și hidroameliora

ții pe 760 000 hectare, iar alte 400 000 vor fi irigate. Suprafața eleșteelor piscicole ce se vor amenaja va fi de 6 900 hectare. O importanță economică deosebită are și navigația pe canalele ce vor £1 amenajate pentru transportul ieftin și operativ a sute de mii de tone de produse. Este suficient să amintim că rețeaua de canale va trece prin circa 100 de așezări omenești, între care unele centre industriale. în perspectivă se, prevede transportarea pe canale, cu ajutorul cargourilor, a 3 000 000 tone mărfuri anual. Totodată, pe malurile canalelor se vor construi centre turistice și stațiuni pentru recreare și odihnă.Unitățile agricole din apropierea sistemului au și început să folosească avantajele acestor lucrări, în special pentru irigarea unor terenuri.. Noi condiții de sporire a producției apar de-a lungul canalelor care străbat această zonă, considerată ca una dintre, cele mai fertile. Cooperativele agricole, combinatele agroindustriale, instituțiile științifice etc., care depind direct sau indirect de rețeaua de canale, sînt interesate în organizarea de-a lungul acestora a unor întreprinderi industriale cu un proces tehnologic modem.Potrivit planului mediu de dezvoltare a Iugoslaviei pe anii 1971—1975, 23 de mari unități agricole, dispunind de1 115 000 hectare de pămînt, vor beneficia. în zona canalelor, din partea sistemului hidroenergetic Dunăre — Tisa — Dunăre, de posibilități de irigare a terenurilor lor, de transportare a produselor pe calea apei și de alte diferite servicii. Asocierea diferitelor unități economice ■ la întreprinderea care, realizează sistemul hidroenergetic conduce Ia folosirea unor tehnologii înaintate, la o cooperare economică tot mai fructuoasă, la folosirea cu eficiență sporită a tuturor posibilităților de care dispune această bogată zonă a Iugoslaviei socialiste.
Floreu CEAUȘESCU
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• Teatrul Național ,,1. L. ■ Cara-- i • 
giale" (sala. „„Comedia).: ., Regele ; .

— 20, (sala Studio) : O femeie t 
_  on |

i

O opera Română : Cavaleria
Rusticană, Paiațe — 19,30.
• Teatrul de Operetă : 
Londrei — 19,30'.'’ '

Soarele
fi.'’J:.'1

Lear ■ . .
cu bani — 20.
s Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă 
gureanu, Teatrul de Stat Reșița) : 
Suflete tari — 20, (sala din str. 
Alex. Sahia) : Purlcele în ureche 
— 20.
o Teatrul de Comedie : Opinia 
publică — 20.
• Teatrul Mic : Emigrantul din 
Brisbane — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste —
19.30, (sala Studio) : O lună la țară 
— 20.
• Teatrul Giulești : Tango la Nisa
— 19,30.
o Teatrul evreiesc de stat : Vrăji
toarea — 19,30.
e Teatrul „Ion Creangă" ; Presti
gioasa Loredana — 9,30.
a Teatrul de revistă și, comedie 
„Ion Vasilescu" ; Fetele Didinei
— 19,30.
a Teatrul satlrlc-muzlcal ,»C. Tă
nase'' (sala Savoy) : La Grădina 
Cărăbuș — 19,30, (sala Victoria) ; 
Logodnicele aterizează la Paris —
19.30.

,C.

(

e Ursul și păpușa : SALA PALA
TULUI (seria de bilete 3571) —
17,15; (3573) — 20,15, 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 șl pedeapsă : CAPITOL 
—• 19.15- „ „a B. D. intră în acțiune : CEN
TRAL — 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.
a 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. , __
a Cîntecele mării : LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
A Șarada : FESTIVAL - 8; 10,30; 
13; 15,30; 18,15; 21, FEROVIAR — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, EXCEL
SIOR — 8,30; 11; 13,30; 16; 13,30;
21, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
o’primul5’ curier: LUMINA - 
18,30; 20,30.
o Capcana : LUMINA — 9,15;
11,30; 13,45; 16.
• Fablio r.:
— 10.
• Păsările : DOINA — 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
a Pentru pace șl colaborare in
ternațională. Film dedicat partici
pării președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, la Sesiu
nea jubiliară a O.N.U. și vizitei în 
S.U.A. ; Amintiri bucureștene : 
TIMPURI NOI — 9,30; 11,45; 14,30; 
17.15; 20.
a Un colțișor de rai — 9, Carmela
— 10,30; 12,30; 14,30, Parada primă
verii — 16,30 : CINEMATECA (sala 
Union).
A 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; 12; 15,15; 17,45; 20,15. 
0 Poveștile piticului Bimbo : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
15,30; 17,45.
a Ai grijă de Suzi : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 20.
o Atenție, broasca țestoasă ! : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18.
a Șoimii : BUZEȘTI — 20,30.
A Vagabondul : DACIA — 8,30. 12; 
15,30; 19; LIRA — 9; 12,30; 16; 
19,30. ARTA - 9; 12,30; 16; 19,30.
a în ghearele Invizibile ale doc
torului Mabuse : BUCEGI — 16: 
18,15; 20,30.

R. P. D. COREEANĂSALA FLOREASCA DIN CAPI
TALĂ va găzdui astăzi meciul retur 
dintre echipele masculine Steaua 
București și Spartak Leningrad, con- tind pentru „Cupa Cupelor" la baschet. Partida va începe la ora 20 și va fi arbitrată de cuplul Vladimir Ganeev (Bulgaria) — Râmi Kinaci (Turcia). în primul joc, disputat la Leningrad, victoria a revenit bas- chetbaliștilor sovietici cu scorul de 93—54.

CENTRUL DE MEDICINA Sl’OR-'j 
TIV A ne l’ăce cunoscut că boxerului AUREL DUMITRESCU (campion european și național la categoria „cocoș"), in urma unui examen neurologic, i s-a indicat un repaus sportiv total vreme de trei pină la patru săpțămîni și un tratament adecvat. Indicația Centrului de medicină sportivă a fost confirmată de o clinică de specialitate, ea fiind comunicată atît Federației de box, cit și medicului lotului reprezentativ. Prin urmare, Aurel Dumitrescu nu absentează nemotivat din tabăra de la Păltiniș — așa cum s-a scris în presa sportivă — ci se conformează tratamentului prescris de C.M.S., forul medical răspunzător de starea de sănătate a sportivilor din loturile reprezentative și olimpice.
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18,00 t V
18,30

18,50
21.00
21,30

22,30 Noapte de ianuarie... Cîritâ 
Angela Moldovan și Nicolae 
Florei.

22,oO Telejurnalul de noapte.

10,00—11,30 Emlslunl-lecțle pentru 
lucrătorii din agricultură. 
Cultura cartofului (timpuriu 

— vară — toamnă). Prezintă 
lng. Gorea Tănase ae Ia 
I.C.C.S. și lng. Tudor Stancu 
din Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii.

19,15 Publicitate.
19,20 1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
20.00 Ancheta TV : „Cînd actele 

nu corespund realității". Rea
lizator : Ilie Nedelcu.

20,45 Itinerar plastic ' băcăuan « 
.interviu cu Grlgore Coban,

PROGRAMUL II

(Urmare din pag. I)

PROGRAMUL I

Deschiderea emisiunii. Emi
siune îri limba maghiară. Din 
cuprins : a Tableta de joi 
semnată de Gâbor Cseke, re
dactor șef al revistei „Ifju- 
munkâs'' a Podiumul tineri
lor interpreți : clavecinista 
Ecaterlna Botar.
La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.
Mult e dulce și frumoasă — 
emisiune de prof. dr. Sorin 
Stati. In cuprins : a Noutăți 
editoriale în lingvistică e 
Probleme de stil în romanul 
„Princepele" de ' Eugen Bar
bu. Prezintă Al. Piru a P°5 
ta emisiunii acad. Al.
Graur.

președintele cenaclului „Nicu 
Fnea" a Tineri artiști plas
tici din Bacău ; Ilie Boca. 
Gh. Velea și Anton Mocanu 
Film serial „Vidocq" (VI). 
Baschet masculin. Cupa Cu
pelor : Steaua — Spartak Le
ningrad (repriza a 2-a). 
Teleglob. Intre Alexandria șl 
Suez. Reportaj filmat de Dio- 
nisie Șincan, George Brătia- 
nu șl Constantin Berteanu.

20,00 Concertul orchestrei simfo
nice „a Radiotelevlzipnli.. Di- 
rljor Thor Johnson (S.U.A.). 
In program ; „Primăvara Ap- 

„palase" de Aaron Copland și 
'„Simfonia spaniolă" de E- 
duard Lalo. Solist Ștefan 
Ruha. Prezintă compozitorul 
Mihai Moldovan.

20,45 Univers XX. Bătrînețea — o 
boală care poate fi tratată ? 
Invitații emisiunii : acad,
proi. dr. Ștefan Milcu și dr. 
Constantin Maximilian. In
terviu filmat cu prof. dr. 
Alexander Comfort, șeful 
Școlii britanice de gerontolo
gie. Prezintă Andrei Bacalu.

21,25 Buletin de știri.
21,30 Istoria filmului. Emisiunea a 

V-a, dedicată școlii expresio
niste germane. Prezintă D. I. 
Suchianu și Doina Boeriu.

In cadența

dere de un principal' atribut al muncii creatoare pe care o des- . făș «ară . constructorii socialismului din această țară : ritmul. Trebuie să-i vezi în acțiune pe muncitorii și țăranii coreeni, să-i urmărești pe promotorii mișcării CENLIMA și ai noii sale unități de măsură, KANGSEUN, ca să poți descifra codul ritmurilor înalte, care au transformat Coreea ruinată de război într-o țară cu. o economie prosperă, în plină dezvoltare.Le-am urmărit cu emoție pe harnicele țesătoare care operau cu mișcări perfect ritmice, în-zumzetul sa-
■ H n Bl H ■ ■
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io,io; zv.w.
q Căpitanul Florian : UNIREA — l
15; 17,45; 20,15, MOȘILOR — 15; ’

r

magicianul : DOINA

17,45; 20,30.
n 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.

care prezintă o deosebită importanță și sub aspectul fluidității sporite a circulației. Podul de peste Dunăre, realizarea programului de modernizare a drumurilor vor exercita în continuare c. influență favorabilă asupra condițiilor de desfășurare a circulației. în același timp, aparatul miliției a primit noi dotări, dispune de un număr sporit de vehicule. La toți acești factori se coroborează creșterea spiritului de disciplină al cetățenilor, înțelegerea mai responsabilă a necesității respectării normelor de circulație.Un rol de maximă Importanță în reducerea numărului de accidente, în disciplinarea circulației l-a avut incontestabil perfecționarea actelor 
normative care reglementează circulația pe drumurile publice, înăsprin- du-se sancționarea abaterilor grave. Aceste prime rezultate, pozitive sint indisolubil legate de înțelegerea corectă a rigorilor legii de către majo- i ritatea participanților la traficul rutier, concomitent cu posibilitățile sporite acordate prin noua legislație lucrătorilor miliției de a exercita mai eficient activitatea de control și îndrumare a circulației, de a interveni operativ în prevenirea și sancționarea abaterilor, în special a acelora care pot avea urmări de o deosebită gravitate. Nu în ultimă instanță a influențat binefăcător siguranța circulației suspendarea (în parte și a- 
nularea) a peste 20 de mii de per
mise de conducere, ceea ce a însemnat, implicit, absența temporară de pe șosele a unui număr echivalent de iresponsabili ai volanului.O dată ce faptele înseși au dezmințit teoria fatalistă potrivit căreia numărul accidentelor ar crește în mod inevitabil o dată cu mărirea parcului de autovehicule și intensificarea masivă a circulației, se pune cu toată acuitatea sarcina de a se insista in mod deosebit asupra acțiunilor îndreptate spre acele direcții sau puncte critice de care depinde reducerea în continuare a numărului accidentelor rutiere și menținerea in continuare a actualei evoluții favorabile.Analizînd prin prisma datelor analitice ponderea diferiților factori și a cauzelor care concură la comiterea accidentelor, descoperim și marile rezerve, încă departe de a fi epuizate, de reducere a lor. Cine se face vinovat de producerea accidentelor ? Răspunsul statisticii : în proporție de 
aproximativ două treimi conducătorii ' 
de vehicule. Dacă punem acest fapt în legătură cu numeroasele sondaje efectuate de miliție și de lucrători ai Ministerului Transporturilor în rîndul șoferilor — sondaje care au dovedit 
că doar între 25 și 30 la sută dintre 
profesioniști (șoferi de autobuze, troleibuze, taxiuri și autocamioane) cu-

nosc regulile de circulație la nivelul 
unui candidat Ia examenul pentru 
permisul de conducere — este explicabil, dar nicidecum tolerabil, de ce se menține incă ridicat numărul de accidente săvîrșite din cauza exceselor de viteză, depășirilor neregulamentare, neacordării priorităților etc. Estr oare admisibil să ne încredințăm viața și bunurile unor așa-ziși profesioniști ai volanului care n-au nici pe departe cunoștințele elementare ale unor începători ? Se impune de 
aceea ca o măsură de deosebită acui
tate reciclarea profesională a șoferi
lor, în toate unitățile de transporturi, 
mari și mici, acțiune ce trebuie urmărită cu hotârire de către toți deținătorii de autovehicule, ca fiind un mijloc sigur de reducere in continuare a. accidentelor de circulație.Intrucit excesele de viteză continuă

pectarea regulilor circulație decătre șoferi trebuie să le răspundă și un grad sporit de disciplină din partea pietonilor. Din orașele țării noastre trebuie să dispară imaginea anacronică a cetățeanului care trece strada pe unde i se năzare, ignorînd pasajele special amenajate, marcajele de traversare. Este necesară, pen
tru aceasta, o mai intensă acțiune e- 
ducativă, cu concursul consiliilor 
populare municipale, orășenești, co
munale, folosindu-se o gamă largă de mijloace. Notăm sprijinul primit, care, desigur, poate fi mai substanțial, din partea televiziunii, a cinematografiei.Ca un fapt pozitiv semnalăm re
ducerea cu peste 20 Ia sută a acci
dentărilor de copii. Este, in bună măsură, rezultatul activității educative depuse în acest sens in școli. Obliga

rești.-Urziceni, București-Alexandria ș.a. nu au incă trotuare, iar o bună parte a circulației pietoniere se desfășoară pe partea carosabilă. Sînt încă multe consilii populare comunale care manifestă un total dezinteres; față de aceste probleme. Deși există prevederi legale clare, nu s-a soluționat incă problema circulației bi- cicliștilor și a căruțelor care stîn- jenesc fluxul automobilistic .și constituie deseori cauza unor grave accidente. Se impun în acest sens limitări și interziceri de (simbăta după-amiaza și chiar pentru autocamioane) pe principalele artere de trafic turistic.După cum se știe, fără a avea o pondere mare în totalul accidentelor, cele provocate din cauza deficiențelor 
tehnice s-au remarcat întotdeauna prin gravitatea lor deosebită, multe

circulație duminica

«n

Curba accidentului rutier
38

să dețină primul loc in lista cauze-,—-------------------- —ia—ii_ sc£_ne- ișl su- Iar
lor care provoacă accidente, iar derea la acest capitol este incă semnificativă, organele miliției propun să exercite o mai fermă praveghere în această privință, conducătorilor auto trebuie să le rea- legale permise și că, paralel cu regulamentele de o prevedere de pe nedrept dată respectiv obli- viteza
mințim că vitezele sînt viteze maxime menționarea lor, in circulație există și importanță capitală, deseori uitării — gativitatea de a se reduce pină la limita evitării pericolelor de accident. Nu trebuie uitat că deseori chiar viteze mai mici decit cele admise prin lege pot deveni viteze ex
cesive, periculoase — in raport cu starea timpului, a drumului, cu vizibilitatea redusă a aglomerației etciDar... nu numai șoferii sînt de vină. Există importante posibilități de a reduce frecvența accidentelor provocate din vina pietonilor - avînd in vedere că aceștia 
comiterea lor în proporție 
mativ o treime ! Cele mai tre acestea au avut loc ca neasigurării Ia traversarea sau traversarea prin locuri nepermi- se. La această din urmă cauză înre
gistrăm chiar o recrudescență a cazu
rilor, o creștere de 25 la sută. Trebuie înțeles că problema circulației 
rutiere nu este o problemă care pri
vește numai pe posesorii de permise 
de conducere, ci pe toți cetățenii, că măsurilor și eforturilor pentru res-

- mai ales 
concură Ia 
de aproxi- 
multe din- 
urmare a 

drumurilor

tivitatea ținerii unor lecții despre- regulile de circulație pe drumurile publice aste generalizată, urmind a fi luate și alte măsuri pentru perfecționarea acestei activități. A crescut numărul de elevi „mlcromilițieni" de circulație — in curînd vor fi peste 14 000, echipați și organizați in cadrul patrulelor școlare. Este vorba nu de un aspect „pitoresc" ; activitatea lor are o mare influență în rîndul școlarilor, dar și al celor vîrstnici. Pe a- ceeași linie a grijii pentru educația tinerei generații — miine, și ei conducători de vehicule — semnalăm pregătirea apariției încă în acest an a primelor manuale despre circulație pentru elevii școlii generale și licee.Dacă ne referim la locul unde se înregistrează accidentele pe fondul unei scăderi generale in orașe și In afara lor, merită subliniată o 
reducere mai semnificativă (aproape 
13 la sută) a acestora pe teritoriu) 
localităților rurale. Explicația : efortul făcut pentru asigurarea unei circulații fluente prin aceste localități, amenajarea numai în ultimul an a sute de kilometri de trotuare și a numeroase „refugii", scoaterea unor stații de autobuze de pe carosabil, extinderea semnalizării rutiere moderne, respectarea în mai mare măsură de etc. Și 1 rezerve, calități, drumuri circulație — București-Ploiești, Bucu-

către pietoni a marcajelor la acest capitol există mari Un număr însemnat de lo- sate și comune situate pe . naționale de cea mai intensă

din ele fiind colective. Din controalele efectuate a reieșit că datorită 
îndeosebi exigenței scăzute a șefilor 
de garaje, 20 la sută din autovehi
cule au circulat cu defecțiuni la 
sistemele ce afectează securitatea 
rutieră. Numărul unor astfel de accidente a scăzut în mului 
Și în cut simțite efectele aplicării prevederilor legale, care impun verifica
rea tehnică minuțioasă a fiecărui au
tovehicul o dată pe an. Rezultatele ar putea fi însă și mai bune, avînd în vedere că nu peste tot această verificare se face cu exigența cuvenită. In multe județe — Alba, Vrancea, Vîlcea, Olt, Vaslui, Tulcea și altele — UCECOM și industria locală în- tîrzie încă amenajarea și dotarea au- toservice-urilor cu instalațiile și aparatura corespunzătoare. Nici problema asigurării cu piese de schimb nu este încă rezolvată — urmarea fiind fie punerea nelegală în circulație a unor vehicule cu defecțiuni tehnice, fie imobilizări de durată lungă a unui procent important din parcul de autovehicule.Din statistici reiese că accidentele au preferințele lor calendaristice și 
orare. Faptele au explicația lor. Astfel, frecvența accidentelor este mult mai mare după-amiază, spre seară, decit în orele dimineții. Printre cauze, pe primul loc se situează oboseala și scăderea vizibilității. Cit priveș
te zilele săptăminii, se ridică sem-

decursul an cu peste 15 la această privință s-au ulti- sută. fă-

nale de alarmă pentru șoferii amatori 1 Dacă în ansamblu scăderea to
tală a numărului de accidente se repartizează mai mult sau mai puțin uniform asupra tuturor zilelor de lucru ale săptăminii, apoi sîmbătă, cînd crește brusc afluxul amatorilor în deplasări turistice, numărul accidentelor nu scade, ci se menține aproape 
la nivelul anului precedent.în acest context, merită o subliniere scăderea cu adevărat spectaculoasă -- de peste 40 la sută — a accidentelor comise sub influența băuturilor alcoolice. Este o urmare a a- plicării prevederilor legale mult mai severe adoptate în cursul anului trecut, care sancționează drastic de la amenzi, suspendarea temporară a permisului pină la închisoare, actele iresponsabile de a conduce autovehicule sub influența băuturilor alcoolice sau în stare de ebrietate. Chiar dacă primele rezultate sînt pozitive, trebuie să arătăm că stîrpirea acestui viciu din rîndul șoferilor continuă să, reprezinte un obiectiv de cea mai mare actualitate ; în anul care a trecut, 281 de accidente, majoritatea de o gravitate deosebită, au fost comise de conducători auto sub influența alcoolului. Dincolo de activitatea de depistare și sancționare de către lucrătorii miliției a celor nărăviți, se impune o amplă acțiune de prevenire in toate garajele, autobazele, auto- coloanele pentru a înlătura de la volan acele elemente care nu înțeleg să renunțe la alcool în timpul serviciului, devenind astfel reale pericole publice._Am schițat în rândurile de mai sus cîteva concluzii ce se desprind din evoluția dinamicii accidentelor rutiere și citeva direcții in care trebuie acționat in mod deosebit pentru a întreține în continuare cursul descendent al acesteia. Concluziile și învățămintele ce se desprind deopotrivă se adresează tuturor conducătorilor auto, cit și pietonilor, organelor miliției, Ministerului Transporturilor și tuturor instituțiilor deținătoare de autovehicule, consiliilor populare, tuturor acelora care concură la buna organizare și desfășurare a circular ției pe drumurile publice. Relevînd rolul opiniei phblice — manifestat prin numeroase sesizări, propuneri constructive îndreptate spre eliminarea unor anomalii sau deficiențe din sistemul circulației rutiere — ne exprimăm convingerea că și în viitor vom beneficia de sprijinul tot mai accentuat al cetățenilor. Depinde de fiecare dintre noi, de disciplina tuturor, de înțelegerea fiecăruia a necesității și obligativității respectării cu strictețe a prevederilor legale ca actualul grafic descendent al accidentului rutier să înregistreze în continuare o curbă tot mai accentuată — spre binele tuturor cetățenilor.

ne, înșirate m halele imense ale Combinatului textil din Phenian. într-o pauză, am cunoscut-o pe țesă- toarea Ri Hua Sin, vestită în toată țara. După război, ea a părăsit Coreea de sud și a ținut să trăiască liberă și demnă în Coreea socialistă. Faptul că lucrează cu agilitate și spor la 80 de războaie simultan este, desigur, o performanță care o recomandă elocvent. Dar adevărata ei carte de vizită o constituie, după cum ni s-a spus, capacitatea sa de a mobiliza colectivul la acțiuni spectaculoase de mărire a producției și de creștere „în mers" a cadrelor tinere. Numărul textilis- telor „lansate" de, Ri Hua Sin este astăzi de ordinul sutelor.Conștiința slujirii patriei se reflectă pregnant in toate domeniile construcției socialiste în Coreea. Faptul, că această țară și-a durat pe ruine o capitală modernă și a ridicat din. temelii o industrie de măre diversitate este o mărturie grăitoare in acest sens. Așa cum s-a subliniat la cel de-al V-lea Congres al Partidului. Muncii, Coreea și-a construit o solidă bază industrială. Planul septenal fiind încheiat cu succes, în 1970 valoarea producției globale industriale a crescut de 11,6 ori în comparație cu 1956. Practic, industria țării produce astăzi, în numai 12 zile, echivalentul producției obținute intr-un an întreg Înainte de eliberare. Și dacă nu ne oprim, în aceste sumare însemnări, nici asupra industriei constructoare de mașini — care a făcut saltul cel mai spectaculos — nici asupra siderurgiei sau energeticii, care înscriu strădaniile evidente ale progresului, prin forțe proprii, ci asupra industriei ușoare, o £acem tocmai pentru a sublinia îmbinarea eforturilor pentru industrializarea socialistă a țării cu cele în domeniul ridicării nivelului de trai al poporului. Pașii făcuți pe a- cest tărîm în ultimii ani-au permis, între altele, dezvoltarea și diversificarea producției bunurilor de larg consum, industriale și alimentare, numai sectorul textil fiind în măsură să producă, anual, peste 400 milioane metri țesături de calitate superioară. Magazinele sînt din ce în ce mai bine aprovizionate cu mărfuri pe gustul cumpărătorilor.Element esențial pentru ridicarea standardului de viață, cadrul material în care trăiesc și muncesc oamenii a stat pe primul plan al preocupării constructorilor. Phenianul poate fi. socotit un adevărat etalon în materie, un oraș în care atributele modernității și civilizației se întrepătrund armonios cu tradiția și stilul, național. Evocînd evoluția capitalei, în centrul constelației urbanistice e- dilitare, Zo long Kin, directorul Direcției ,de~ construcții și arhitectură, ne-a înfățișat și imaginea orașului de miine : noi șiruri de blocuri de locuințe de-a lungul unor bulevarde largi, blocuri-tum. va- lorifieînd și mai bine din punct de vedere arhitectural relieful variat al solului, numeroase spații verzi și întinse zone de agrement. în răstimpul ultimei jumătăți de . an, un nou cartier dintre cele mai moderne — prin dimensiuni și stil aproape un micro- oraș — a conferit un spor de capacitate și elegantă Phenianului. Clădiri cu 10,' cu 12 și chiar cu 15 etaje, în culori pastelate, etalînd la parter spații comerciale variat dimensionate, unități de deservire, școli și grădinițe de copii, asigură pentru alte mii și mii de familii condițiile unei vieți confortabile....Istoria nouă a Coreei continuă a se scrie prin intermediul atît de eficient al ritmurilor înalte.
Maria BABOIAN
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Premise favorabile instaurării Țelurile principale sofia Mitingul prieteniei

în legătură cu situația 
din Orientul Apropiat

G. Jarring își continuă 
consultărileNEW YORK. — Continuîndu-și întrevederile sale cu părțile interesate, mediatorul O.N.U. în Orientul Apropiat, Gunnar Jarring, ia conferit marți seara cu ambasadorii Iordaniei și Israelului la Națiunile Unite. Nu au fost furnizate detalii în legătură eu conținutul convorbirilor purtate.

Poziția R.A.U. față de even
tualitatea prelungirii acor
dului de încetare a foculuiCAIRO. — Președintele Republicii Arabe Unite, Anwar Sadat, a. făcut cunoscut că „guvernul egiptean, va depune toate eforturile pentru a evita vărsarea de sînge după expirarea acordului de încetare a focului în zona Canalului de Suez, la 5 febi-ua- rie a.c.“, anunță agenția M.E.N. în declarația făcută cadrelor de conducere din Ministerul Justiției. șeful statului egiptean a subliniat că R.A.U. nu va permite nimănui să-i impună condiții. Actualul acord temporar de încetare a focului, a spus președintele R.A.U., nu va fi prelungit dacă misiunea reprezentantului special al secretarului general al O. N. U. în Orientul Apropiat, Gunnar Jarring, nu va da rezultate serioase.
întrevederea președintelui 

A. Sadat cu Senatorul 
E. MuskieCAIRO. — Senatorul american Edmund Muskie și-a încheiat vizita întreprinsă în capitala R.A.U., unde a fost primit marți de președintele Anwar Sadat. Senatorului american i-a fost prezentat punctul de vedere al guvernului egiptean în legătură cu actuala situație din Orientul Apropiat. După întrevederile avute cu oficialitățile R.A.U., Edmund Muskie a declarat, potrivit agenției U.P.I., că „a avut posibilitatea să capete o perspectivă mai largă asupra problemelor din această zonă". El a arătat că, după părerea sa, există posibilitatea de a se ajunge la un acord între părțile implicate în conflict și că negocierile reclamă multă răbdare. Muskie a opinat că țelul național al Egiptului de a-și recăpăta teritoriile șsțe legitim și, totodată, că dorința Kraelblui de o avea frontiere sigure este'jiistificată. '.. .i.- zitțms

ALGERIA

comercială
sub pavilion

național
Contiuuind suita măsurilor de 

consolidare a independenței, un 
nou sector important al econo
miei, transporturile navale, a 
intrat pe aeplin sub controlul 
statutul algeridn. Și, aesigur, yi- 
ind vorba de o țară cu vaste 
disponibilități maritime, trans
porturile de acest gen ocupă un 
loc din cele mai importante in 
infrastructura economică. in 
vederea valorificării acestor dis
ponibilități, a fost constituită 
Compania națională de navigație 
(„C.N.A.N.") — întreprindere de 
stat căreia i s-a incredințat mo
nopolul transporturilor comer
ciale. In toate porturile Alge
riei, înșirate de-a lungul celor 1 'M km de coasta, se poate as
tăzi vedea, arborat pe navele de 
transport, pavilionul cu culorile 
naționale. Faptul capătă valoare 
de simbol : Algeria, tributară 
pină mai ieri armatorilor par
ticulari . și companiilor străine, 
devine deplin suverană asupra 
transportului său maritim, răs- 
punzind astfel .necesităților ex
tinderii continue a scliimourilor, 
cerințelor economiei naționale in 
dezvoltare. Statistici recente a- 
rată că în ultimii ani transpor
turile maritime algeriene au în
registrat un indice de creștere 
de 7 la sută. Naționalizarea a- 
cestui sector creează condițiile 
unui ritm continuu sporit.

Parcul de nave aflat în dota
rea Companiei naționale de na
vigație îi asigură acesteia o 
bază bună de plecare. Extinderea 
și intensificarea exploatării re
surselor petroliere, sub dirijarea 
societății naționale „Sonatrach", 
a necesitat, intre altele, și a- 
chiziționarea de mijloace spe
cializate de transport maritim. 
Pentru transportul gazului me
tan spre Europa, după o primă 
prelucrare la uzina de la Arzew, 
au fost construite o serie de 
vase de mare tonaj. „Hassi 
R’Mel" (după numele unuia din 
cele mai bogate zăcăminte saha- 
riene de gaz metan), un „meta- 
nier" de mare tonaj construit pe 
un șantier francez pentru „So
natrach", se află deja „la apă" 
și se fac ultimele pregătiri pen
tru, dar ea sa în exploatare. Alte 
două metaniere, patru petroliere 
(din care unul de 100 000 de 
tone), două vase pentru trans
portul amoniacului (produs la 
combinatul de la Arzew) vor 
spori simțitor tonajul flotei al
geriene pînă la sfîrșitul anului 
1973, traducind astfel în viață 
dorința Algeriei de a se situa 
în acest domeniu printre țările 
avansate ale lumii.

Alger.
C. BENGA

unui climat de destindere

și securitate in Europa

ale politicii
guvernului bolivian

bulgaro-cehoslovace

Premierul iordanian a adre
sat un nou apel pentruT nor
malizarea situației interneAMMAN. — Președintele Consiliului de Miniștri . al Iordaniei, Wasfi Tall, a făcut marți o declarație in fața membrilor Adunării Naționale, convocată pentru a examina evoluția evenimentelor din țară. Wasfi Tall a arătat că normalizarea situației ■ în Iordania nu poate fi realizată decît pe baza respectării ordinii și legii.Referindu-se la acordurile încheiate la Cairo și Amman, primul ministru a precizat că au fost obținute succese în domeniul aplicării acestora, cu sprijinul Comitetului Superior Arab. El a menționat, totodată, că există încă numeroase dificultăți care împiedică normalizarea efectivă a situației. Printre acestea se află imposibilitatea autorităților de a exercita controlul asupra întregului armament existent în orașe și în special în unele cartiere ale capitalei, precum și tensiunea care s-a creat la Amman ca urmare a comiterii anumitor greșeli. Premierul iordanian a făcut un apel la încetarea tocului pe întreg teritoriul țării, arătînd că cei care se vor face vinovați de declanșarea ostilităților vor fi considerați trădători de. patrie.Ședința Adunării Naționale a Iordaniei, desfășurată, la cererea depu- taților, cu ușile închise, a adoptat un apel adresat șefilor de state arabe, în care solicită ca „evenimentele din Iordania să nu fie exagerate, iar situația să fie apreciată în mod corespunzător pentru a se pune capăt fră- mintărilor care au loc acum între membrii aceleiași familii".

VÎENA 13 — Corespondentul Ager- pres, P. Stăncescu, transmite : într-o cuvântare rostită cu prilejul unei în- tîlnifi cu reprezentanți ai corpului diplomatic, președintele Austriei, Franz Jonas, a subliniat, printre al
tele, că eficacitatea Organizației Na
țiunilor Unite ar crește dacă îh Ca
drul ci s-ar aplica principiile univer
salității.

Arătînd că omenirea așteaptă re
zultate concrete de la negocierile 
pentru dezarmare, el a. atras, în același timp, atenția asupra faptului că cheltuielile de înarmare în lume sporesc în mod continuu, ceea ce reprezintă o povară insuportabilă pentru toate popoarele. Președintele Jonas și-a exprimat satisfacția pentru fap-

tul că delegațiile Uniunii Sovietice și Statelor Unite la convorbirile pentru limitarea cursei înarmărilor strategice (SALT) s-au intîlnit in cursul anului trecut la Viena și că la 15 martie vor începe aici o nouă rundă a negocierilor. SALT.
Relevînd apoi interesul manifestat 

pe continent în vederea convocării 
unei conferințe general-europene 
pentru securitate, Franz Jonas a de
clarat că Austria a primit pozitiv de 
la început propunerea convocării ei. 
In interesul securității propriei noas
tre țări — a spus el — salutăm și 
sprijinim orice inițiative favorabile 
întăririi securității și colaborării în 
Europa.

UN INTERVIU 
AL PREȘEDINTELUI 
JUAN JOSE TORRES

★ ★

Contacte între autoritățile 
de la Amman și organiza

țiile palestineneAMMAN. — La Amman a avut loc miercuri o reuniune ,1a care au luat parte premierul Wasfi Tall și alți membri ai guvernului iordanian, precum și O delegație a organizațiilor palestinene de pe teritoriul acestei țări. în cursul întrunirii; la care au asistat, de asemenea, membri ai Comitetului Superior Arab însărcinat cu . supravegherea aplicării acorduri- lpț..c(e la. Cairo și Arnman, a,u „fost examinate măsurile concrete ce urmează să fie adoptate iri vederea normalizării situației în Iordania.
Convorbiri

Hussein—Bahi LadghamLONDRA. Regele Hussein al Iordaniei, care se află la‘ clinica „Fițz- roy Nuffeield” din Londra, a avut miercuri o nouă întrevedere cu Bahi Ladgham, președintele Comitetului Superior .Arab, însărcinat cu supravegherea normalizării situației din Iordania. Regele Hussein, care urmează să părăsească clinica joi, va mai rămine o zi sau două la Londra, înainte de . a reveni la Amman.
e

■ STOCKHOLM. 13 (Agerpres). — Marți au fost deschise la Stockholm lucrările primei’sesiuni a noului parlament unicameral suedez. Rostind tradiționalul discurs al tronului, re- ‘ geie Gustav al VI-iea Adolf s-a re-
Un eșec al forțelor 
de dreapta din IndiaDELIII 13 (Agerpres). — Președintele Indiei, Venkata Giri, a semnat 

. un decret prin care este dizolvată 
Adunarea legislativă din statul Oris- ■ sa, iar administrarea acestui Stat tre- . ce sub controlul președintelui republicii. După cum transmite agenție Trust Press of India, această măsură a fost luată în baza hotărîrilor guvernului, central de la Delhi și a recomandării făcute în acest sens de gu- ' vernatoriil statului Orissa. Guvernatorul propune studierea posibilității „formării unui guvern de alternativă" in locul cabinetului condus de Singh De.o, care, a demisionat. Acest cabinet, format dintr-o coaliție a partidelor de dreapta, in frunte cu „Swa- tantra", a promovat o politică dezaprobată de. majoritatea populației. 
Căderea guvernului Singh Deo, prin 
pierderea majorității in Adunarea le
gislativă, și trecerea statului Orissa 
sub autoritatea președintelui sînt 
preciate ca uh eșec de proporții 
forțelor de dreapta din India.

a- 
al

f! Noi arestări in Spania’"ijlADRÎ D 13 (Agerprds). 'spaniolă a arestat 30 de studenți, în urmă unui raid efectuat în cetatea universitară madrilenă. Totodată, autoritățile franchiste au efectuat percheziții la domiciliul unor persoane considerate „periculoase pentru ordinea publică".Pe de altă parte, la Madrid s-a confirmat că profesorul Luis Gârciă Arias, decanul Facultății de drept, și-a prezentat demisia După cum informează agențiile de presă, Arias a fost determinat să. ia această hotărîre . ca urmare a protestului unanim al studenților. Aceștia erau nemulțumiți de hotărîrea lui Arias de a interzice orice adunare studențească pentru a- bolirea pedepsei capitale în Spania.
VIZITA LUI N. PODGORNÎI ÎN R. A. UCAIRO 13 (Agerpres). — La Cairo a sosit miercuri într-o vizită oficială Nikolai Podgornîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. El va participa și la festivitățile prilejuite de încheierea construcției complexului hidrotehnic de la Assuan.

ferit la unele probleme internaționale. El și/a exprimat satisfacția față de evoluția' favorabilă a relațiilor Est- Vest, dtifft semnarea tratatelor sovie- to—vest-german și polono—-vest-ger- man. Aceste tratate, a afirmat suveranul suedez, „întăresc speranțele de 
destindere, înțelegere și cooperare". Pe de altă parte, el a subliniat faptul că Suedia sprijină propunerea privind 
convocarea unei conferințe general- 
europene pentru securitate;în ce privește politica internă. Gustav al VI-iea Adolf s-a ocupat, în principal, de problemele economice ale țării.

LA PAZ 13 (Agerpres), — Președintele Boliviei, generalul Juan Jose Torres, a acordat un interviu unui corespondent al agenției poloneze de presă P.A.P., in care a schițat țelurile principale ale guvernului său. 
„Scopul nostru — a spus președintele — este eliberarea din starea de 
dependență,‘ garantarea participării 
maselor in toate domeniile de activi
tate și promovarea unei politici ex
terne independente. Ne considerăm o 
parte a lumii a treia și luptăm pen
tru independență economică conform 
convingerilor noastre care, apreciem 
noi, exprimă interesele Boliviei și 
reflectă realitatea țării noastre. Re
formele sociale sînt înfăptuite prin 
mijloace pașnice":în continuare, Juan Torres a vorbit despre programul economic al guvernului denumit „strategia dezvoltării". Arătînd că au fost deja inițiate reforme în agricultură, în sistemul de învățămînt și în organizarea aparatului de stat, președintele bolivian a subliniat necesitatea înfăptuirii „unei profunde reforme a vieții politice și a constituției".Refenindu-șe în cursul interviului la baza socială a guvernului său, președintele Torres a arătat : „Guvernul 
meu a venit la putere datorită spri
jinului frontului muncitorilor, solda- 
ților, țăranilor și intelectualilor".

SOFIA 13 (Agerpres). — După cum s-a mai anunțat, la Sofia a avut loc un miting consacrat prieteniei bul- garo-cehoslovace.Luind cuvîntul. Gustav Husak, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a relevat dezvoltarea relațiilor dintre R.S. Cehoslovacă și R.P. Bulgaria în toate domeniile. Referindu-se la unele probleme internaționale dezbătute în cursul convorbirilor, vorbitorul a subliniat că trăsătura caracteristică a situației actuale din Europa constă în aceea că în relațiile dintre statele europene își croiește drum, tot mai mult în ultimul timp, tendința spre reducerea încordării și spre dezvoltarea colaborării pe baze reciproc avantajoase. în felul acesta se creează. în cadrul unei evoluții generale pozitive, premisele pentru soluționarea multor probleme internaționale în această parte a lumii. în ceea ce privește R.F.G., a arătat vorbitorul. sîntem interesați îh relații bune de vecinătate și în lichidarea piedicilor care, nu din vina noastră, s-au adunat de mulți ani în relațiile noastre reciproce. După cum se știe. R.S. Cehoslovacă este gata și de acord să poarte convorbiri cu R.F.G. în problemele referitoare la relațiile mutuale. Sperăm, a menționat vorbitorul, că în timpul convorbirilor Cehoslovaciei cu R.F.G. va fi recunoscut drept nul și neavenit acordul de la Miinchen, precum și toate consecințele ce au decurs din el.La rîndul său. Todor Jivkov. prim- secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al Bulgariei, a subliniat importanta și rolul relațiilor bilaterale și al co-

laborării dintre țările socialiste. Călăuzit de această convingere, a spus el, depunem 1 eforturi neîntrerupte pentru lărgirea și adîncirea relațiilor bilaterale cu toate țările socialiste. Apreciind /însemnătatea vizitei delegației de partid și guvernamentale cehoslovace la cel mai înalt nivel pentru dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări, vorbitorul a arătat că potrivit noului acord pe termen lung, semnat zilele acestea între cele două țări, volumul schimburilor reciproce în perioada 1971—1975 va atinge a- proximativ 1 200 000 000 ruble.Arătînd că, în ultimul timp, pe continentul european se dezvoltă tendințe favorabile păcii, vorbitorul a subliniat că in cadrul întîlnirilor țărilor socialiste, și îndeosebi la ultima întîlnire de la Berlin din decembrie 1970, s-a putut constata că. în pofida opoziției anumitor cercuri,. există toate condițiile pentru convocarea conferinței europene. în această direcție, a spus Todor Jivkov, noi sprijinim inițiativa utilă a guvernului finlandez privind întîlnirea de la Helsinki, în cadrul căreia reprezentanții țărilor europene interesate a>; urma să dezbată problemele practice legate de convocarea conferinței europene.în încheierea cuvîntării sale. Todor Jivkov s-a referit la cel de-al X-lea Congres al P.C. Bulgar, la pregătirile ce se fac în vederea acestuia și atmosfera însuflețită cu care îl în- tîmpină poporul bulgar. Putem spune, a conchis Todor Jivkov. că poporul nostru muncește în prezent și trăiește sub semnul celui de-al X-lea Congres al partidului.
SINGAPORE Azi se deschide

CONFERINȚA COMMONWEALTHULUI
La Singapore se deschid astăzi lucrările conferinței primilor miniștri ai 

statelor membre ale Commonwealthului. Observatorii de presă remarcă, cu 
acest prilej, cristalizarea unor tendin(e tot mai puternice, manifestate în rîn
dul unor țări membre, de împotrivire în fața politicii de sprijinire a statelor 
unde se practică discriminarea rasială. Intenția Marii Britanii de a ri
dica embargoul asupra livrărilor de arme către rasiștii de la Pretoria consti
tuie obiectul unor critici repetate. De asemenea, proiectele militare ale Marii 
Britanii, în colaborare cu S.U.A., cu privire la Oceanul Indian, intimpină pro
testele statelor din această zonă.DELHI 13 (Agerpres). în ca- drul convorbirilor pe care le-a avut la Delhi cu Indira Gandhi, premierul canadian, Pierre Trudeau, a ex

primai îngrijorarea țării sale in 
legătură cu construirea de către An
glia și S.U.A. a unor baze militare 
în Oceanul Indian, subliniind că a- 
selneftea acte „duc la accentuarea în
cordării in această regiune a lumii” — ; relatează agenția Press>.sTrușț oi india. Cei doi premieri au evocat, de asemenea, o serie de probleme înscrise pe agenda conferinței țărilor membre, ale Commonwealthului.într-o cuvîntarelrostită in fața studenților Universității „Jawaharlal Nehru" din Delhi, Pierre Trudeau s-a referit la intenția Angliei de a relua livrările de armament către Republica Sud-Africană : „Noi am a- juns la concluzia — a arătat premierul canadian în acest sens — că fiecare țară în parte este ■ cel mai bun judecător, al acțiunilor sale politice. Nu altora le revine rolul de a spune ce anume trebuie să facă țara

, respectivă. Dar, a subliniat el, fie
care (ară trebuie să ia in conside
rare efectele politicii sale și să nu 
adopte măsuri care, în cazul de față, 
ar putea pune in pericol nu numai 
Commonwealthul, ci ar aduce pre
judicii democrației și păcii în lume. Nu aș putea spune ce va face în a- ceăstâ eventualitate Canada. Este insă suficient ca un număr de țări șă se retragă din Commonwealth pentru a se declanșa o reacție în lanț".

★Primul ministru al Ceylonului, Si- rimavo Bahdaranaike, intenționează să protesteze, în cadrul reuniunii de la Singapore, împotriva guvernului britanic, care nu a consultat țările Commonwealthului înainte de a hotărî crearea unui centru militar, de comunicații pe Insulă Diego Garcia, din Oceanul Indian. Șet'ul guvernului ceylonez a arătat, în această privință, că „Oceanul Indian trebuie de
clarai o zonă a păcii".

Congresul municipal al P.C. Chinez din ȘanhaiPEKIN 13 — Corespondentul A- gerpres, I. Gălățeanu, transmite : La Șanhai a avut loc. in prima decadă a lunii ianuarie, cel de-al Congres municipal al care a ales comitetul orășenesc partid — informează ziarele centrale. Raportul politic a fost prezentat de Cian Ciun-ciao. membru al Biroului 5 Politic al C.C. al P.C. “ ‘ ședințele Comitetului orășenesc Șanhai.Cei 1 000 de delegați în timpul congresului Congresului al IX-lea nez, au trecut în revistă lupta desfășurată în decursul celor cinci decenii

IV-leaP.C. Chinez, de
Chinez, pre- revoluționarau dezbătut documentele al P.C. Chi-

de existentă a partidului, au făcut un larg schimb de experiență. în hotă- rîrea adoptată la congres, organizațiile de partid sînt chemate să înfăptuiască mai departe linia și hotărî- rile celui <Je-al IX-lea Congres al P.C. Chinez și ale celei de-a doua plenare a C.C. al P.C. Chinez. Prima plenară a noului comitet a ales ca prim-secretar pe Cian Ciun-ciao. Delegații la congresul de la Șanhai —orașul unde a luat ființă P.C. Chinez — și-au exprimat hotărîrea de a lupta pentru noi succese în întîmpi- narea celei de-a 50-a aniversări a creării P.C. Chinez.
Pentru stimularea exporturilor

in cursGENEVĂ 13 (Agerpres) — La de- neva au început lucrările reuniunii anuale a grupului consultativ comun al centrului U.N.C.T.A.D.—G.A.T.T. pentru comerț internațional.(Teat in 1964, acest organism are ca obiectiv principal sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare in promovarea exporturilor prin furnizarea de informații asupra piețelor, sprijinirea serviciilor naționale de promovare a exporturilor, formarea .de personal specializat necesar acestora.Luind cuvîntul în cadrul dezbaterilor privind activitatea centrului, reprezentantul român, Nicolae Dinu, a

de dezvoltare. ..evidențiat interesul pe care România îl acordă acțiunilor centrului și a a- preciat rezultatele pozitive obținute de acest organism în direcția sprijinirii țărilor în curs de dezvoltare în promovarea exporturilor lor. în legătură cu perfecționarea activității viitoare a centrului U.N.C.T.A.D.— G.A.T.T., vorbitorul a subliniat necesitatea ca acesta să se conducă în acordarea de asistență țărilor interesate, după criterii realiste, legate de nivelul de dezvoltare economică a țărilor, pentru a se asigura o repartizare judicioasă și echitabilă a fondurilor puse la dispoziție.

agențiile de presă transmit
Msechestrat.

Pe aeroport, Nikolai Podgornîi și persoanele care îl însoțesc au fost în- tîmpinați de Anwar Sadat, președintele R.A.U., și de alți conducători ai Republicii Arabe Unite. LUNOHOD T- IN PRQdRAM
DE „ODIHNĂ ACTIVĂ”

După 3 km de drum 
pe Selena

AN ELECTORAL
ÎN JAPONIA1971 va fi, prin excelență, pentru Japonia, un an electoral. Atenția generală este deja concentrată asupra apropiatelor alegeri din aprilie pentru desemnarea organelor locale, in- cepînd de la guvernatori de prefectură și primari ai orașelor și satelor, pînă la membrii organelor reprezentative locale. în iunie, alegătorii japonezi vor fi chemați din nou la urne fiind in joc mandatele a deputați, adică jumătate din numărul membrilor Camerei consilierilor a Dietei. încă de pe acum se cunosc amănuntele tehnice ale ambelor alegeri, deopotrivă, de importante prin semnificația și aria lor de cuprindere.în ce privește prima confruntare electorală, care se va desfășura în două etape, la 11 și la 25 aprilie, observatorii politici urmăresc cu atenție evoluția consultărilor privind desemnarea candidatului pentru postul de guvernator al orașului Tokio, ocupat în prezent de Ryokichi Minobe, ales acum patru ani cu sprijinul comuniștilor și al socialiștilor. Este aproape sigură reînnoirea candidaturii sale, iar sondajele publice ii conferă cele mai mari șanse de a fi reales in fruntea administrației, cu sprijinul partidelor socialist și comunist.Alegerile parțiale pentru Camera consilierilor vor avea loc sub semnul unei puternice înfruntări intre Partidul liberal-democrat, de guvernămînt, și opoziție. Cîștigarea la alegerile generale de acum, un an a 303 locuri în Camera reprezentanților (cea inferioară) a asigurat liberal-democra- ților cea mai mare majoritate obținută de un partid în Japonia după al doilea război mondial. în Camera consilierilor (superioară), pentru care vor avea loc alegeri în iunie, P.L.D. deține 137 locuri din totalul de 252 și va căuta, firește, să-și sporească acest capital politic.Partidul Socialist Japonez, aflat în continuu declin în ce privește sufragiile electorale din ultimii ani, va incerca să recîștige cele 36 de man-
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date care ii expiră și. care au. fost dobîndite acum șase ani, cind partidul se alia in ascensiune.Partidului Comunist din Japonia ii expiră trei mandate din șapte și va prezenta, ca de obicei, cite un can- didat iri fiecare. circumscripție, pro- punîndu-și ca țel sporirea, numărului mandatelor la mai mult de zece. Este cunoscut' rolul P.C. din Japonia ca partid de avangardă in conducerea clasei muncitoare, a maselor largi, ca luptător dîrz pentru, interesele lor vitale, pentru afirmarea ideilor progresului și democrației în viața economică și politică, pentru apărarea independenței țării. Această poziție. a dus la creșterea continuă a influenței și prestigiului partidului comuniștilor în actualitatea politică japoneză, așa cum o demonstrează și succesul deosebit înregistrat la ultimele alegeri pentru Camera reprezentanților, cînd a obținut 14 mandate, cu zece mai mult decit la precedenta consultare electorală.Platformele politice cu care diferitele partide se vor prezenta în fața alegătorilor au ca puncte de reper o serie de probleme importante care preocupă societatea japoneză — încetinirea ritmului economiei, creșterea prețurilor,, poluarea — transferate noului an de pe agenda celui care s-a încheiat. Ambele alegeri — locale și naționale — se vor desfășura, in principal, .pe fundalul unor nemulțumiri ce s-au acumulat in ultima . vreme față de o serie de respecte ale politicii regimului liberal-democrat. Mărturia acestei nemulțumiri o constituie evoluția unor alegeri parțiale, in urma cărora numărul administrațiilor locale conduse de partidele de stingă, socialiști sau comuniști, a crescut Ia aproape o sută. Numai anul trecut, de pildă, au fost aleși în circa 20 de orașe importante primari progresiști.Tokio

Ambasadorul României 
ÎH Iran, Pavel Silacd, a oferit o recepție iri onoarea ministrului român al petrolului, Alexandru Boabă, care a întreprins o vizită Ja Teheran. Au participat Manoutchehr Eghbal, președintele Companiei naționale iraniene a petrolului, și alte persoane oficiale.

Colaborarea economică 
dintre R. P. Ungară și R. B. 
Vietnam. Feher- bru al Biroului Politic al C.C. a! P.M.S.U., vicepreședinte a! Guvernului revoluționar muncitoresc țărănesc ungar, și Le Thanh Nghi, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R D. Vietnam, au semnat la Budapesta protocolul primei ședințe a Comisiei ungaro—vietnameze de colaborare economică și teh- nico-științifică. Totodată, cele două părți au semnat un acord economic privind ajutorul și creditele oferite de către R. P. Ungară R. D. Vietnam pe anul 1971. Miercuri. Le Thanh Nghi a sosit la Varșovia.

G. Schroeder la Moscova. La 13 ianuarie a sosit la Moscova Gerhard Schroeder, președintele Comisiei pentru afacerile externe a Bundesîagului R. F. a Germaniei, vicepreședintele Uniunii Creștin-De- mocrate, anunță agenția T.A.S.S.
Incidente Ia Belfast. In noaptea de marți spre miercuri, în capitala nord-irlandeză s-au produs , noi incidente între populație și ,membri ai trupelor britanice staționate în Ulster. Tinerii manifeștanți, aflați în cartierul catolic Ballytriurphy. au lansat sticle incendiare asupra forțelor de ordine care patrulau în tor. Militarii au intervenit 12 persoane.
în memoria Iui

Luther King. Federatia unională a cadrelor didactice din S.U.A. a cerut președintelui Richard Nixon să declare ziua de 15 ianuarie — ziua nașterii fostului lider al populației de culoare — sărbătoare națională.

acel sec- arestind
Martin

FI. ȚUIU

REFORMĂ ’ FISCALĂ 
S.U.

Povara impozitelor va 
continua să apese pe ume
rii contribuabililor de rinăWASHINGTON 13 (Agerpres). - Administrația S.U.A. a inițiat o reformă a sistemului fiscal, in urma căreia încasările statului vor fi reduse în acest an cu 2,6 miliarde dolari. Măsura, anunțată intr-o declarație a Casei Albe, constă în unele modificări aduse regimului fiscal actual, prin care industriașii americani vor putea beneficia de o serie de reduceri de impozite. Deși argumentarea oficială se referă la „compensarea deprecierii. progresive a mijloacelor de producție și facilitarea înlocuirii lor", observatorii remarcă' faptul că micșorarea impozitelor plătite de categorii cu venituri mari contrastează flagrant cu povara tot mai grea care apasă pe umerii contribuabililor americani de. rind, oameni cu venituri mici și mijlocii.

Convorbiri economice po- 
lono-vest-germane. Miercuri, la Bonn, au avut loc convorbiri între Johann Baptis Schoellhorn,. secretar de stat in Ministerul Economiei al R. F. a Germaniei, și Ryszard Karski, adjunct al ministrului comerțului exterior al R. P. Polone. Convorbirile s-au referit Ia posibilitățile lărgirii și intensificării colaborării economice între cele două țări, precum și la probleme legate de pregătirea sesiunii Comisiei mixte polono—vest- germane, prevăzută în Tratatul încheiat recent între cele două state, care urmează să se întrunească pentru prima oară la 26 ianuarie la Varșovia.

Autoritățile braziliene au 
suspendat miercuri> £âră nici ° explicație, plecarea avionului care urma să-i transporte în Chile pe cei 70 de deținuți politici, in schimbul punerii în libertate a ambasadorului elvețian, Giovanni Bucher, răpit la 7 decembrie anul trecut. încercind să desprindă motivele pentru care guvernul brazilian amină. eliberarea și extrădarea deținuților, observatorii politici relevă faptul că unul dintre arestați, Brito Sousa Meto, despre care se crede că ar fi implicat în răpirea diplomatului elvețian, continuă

să fie interogat cu insistență, de poliție. Autoritățile braziliene speră încă să obțină informații care ar putea duce la descoperirea locului unde este reținut cel
La Londra au încePut lucrările/ primei ședințe a manente interguvernamentale sovie- to-brit.anice pentru colaborarea tehni- co-științifică, economică și comercială. Delegația sovietică la convorbiri este condușă, de V.A. Kirillin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat pentru știință și tehnică, iar cea britanică — de trul comerțului

Comisiei per-

John Davies, miriis- și al industriei.
Conform hotărîrii co

mandamentului S.U.A., la baza militară americană Chibana din insula Okinawa a început operațiunea de evacuare a conteinerelor cu gaze toxice. Acestea sînt transportate spre localitatea Tengan, de unde o navă militară americană le va duce în insula Johnston din Oceanul Pacific. Pentru transportul conteinerelor au fost luate măsuri excepționale. Hotărîrea comandamentului a- merican a fost luată în urma puternicelor manifestații ale locuitorilor Okinawei, care au protestat împotriva transformării insulei într-un arsenal de arme chimice

MOSCOVA 13 (Agerpres). — Centrul de comunicații cosmice la mari distanțe anunță că, de la data aselenizării. laboratorul cosmic autopropulsat „Lunohod-1“ a parcurs în total 2 930 m. Miercuri, paralel cu experiențele științifice, au fost perfecționate metodele de orientare a „Lu- nohodului" pe suprafața Selenei.La început, „Lunohod-1“ ș-a deplasat pe un teren tipic pentru părțile plane ale mărilor selenare, iar apoi a intrat într-o zonă cu un număr sporit de cratere, avînd diametrele între 3 și 30 m, unde a dat dovadă de bună capacitate de manevră. în timpul opririlor au fost realizate telefotografii panoramice.Pentru perioada 13—15 ianuarie se prevede efectuarea unor experiențe științifice fără deplasarea „Luno- hodului".
APOLLO-14"

repetiție generală
Ministrul afacerilor ex

terne al Austriei, Rud01£ Kirchschlaeger, a sosit la Varșovia într-o vizită oficială Ia invitația ministrului afacerilor externe al R.P. Polone, Ștefan Jedrychowski. în după-amiaza aceleiași zile, cei doi miniștri au început convorbirile oficiale.
Conferința internațională 

pentru securitatea trans
porturilor aeriene, care?i desfășoară lucrările la Washington, a examinat diverse proiecte câre preconizează, în special, accelerarea și generalizarea schimburilor de informații menite să prevină deturnarea aeronavelor. Printre acestea, un proiect propune crearea unei „bănci" internaționale de informații confidențiale. Conservate de un asemenea organism, datele asupra eventualilor autori de deturnări ar putea fi furnizate ulterior celor interesați.

CAPE KENNEDY 13 (Agerpres). — Marți au început la baza de lansări spațiale Cape Kennedy ultimele pregătiri in vederea lansării navei spațiale „Apollo. 14", prevăzută pentru ziua de 31 ianuarie.- Se efectuează prima „numărătoare inversă" simulată, care va dura șase zile. Membrii echipajului — astronauții Alan Shepard, Stuart Roosa și Edgar Mitchell — au efectuat antrenamente la simulatoarele pentru starea de imponderabilitate. în cadrul acestor pregătiri, astronauții vor urca, săptămîna viitoare. îa bordul cabinei de comandă și vor simula toate operațiunile precedând lansarea propriu-zisă. Obiectivul principal al viitoarei misiuni selenare americane „Apollo-14“ va fi a- selenizarea la 5 februarie în zona craterului Fra Mauro. Activitatea extravehiculară a celor doi astro- nauți — Shepard și Mitchell — care vor coborî pe suprafața Lunii la bordul modulului lunar — este prevăzută să dureze 33 ore.
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