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In ziarul de azi

® Mersul înainte de

pinde nemijlocit de oa

meni, de pregătirea și 
calitățile lor • 31 mar

tie, data intrării în 

funcțiune a numeroase 

complexe zootehnice 

intercooperatiste. Ce în
treprindeți pentru res

pectarea termenului ?

CE SE AȘTEAPTĂ
toate ramurile

DE LA ADUNĂRILE

rele de construcții, în unitățile din transporturi și comerț, în institutele de proiectări și cercetări se vor desfășura adunările generale ale sala- riaților. Semnificația aparte a acestor adunări este dată de faptul că ele au loc la puțin timp după încheierea cincinalului 1966—1970 — care a însemnat o perioadă de muncă însuflețită și de realizări remarcabile ale poporului nostru pe drumul progresului economic și social al țării — și la începutul primului an al unui nou cincinal, care inaugurează o importantă etapă în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.Expresie a dezvoltării democrației economice — care evoluează în pas cu adîncirea și perfecționarea generală a democrației socialiste în țara noastră — adunările generale ale salariaților au fost concepute de partidul nostru și se afirmă tot mai mult ca instituții de autoritate supremă în viața întreprinderilor și-organizațiilor economice. Importanța lor politico-socială constă în faptul că asigură participarea 
largă și nemijlocită a muncitorilor, .tehnicienilor și inginerilor — in dubla lor calitate de proprietari colectivi ai mijloacelor de producție și producători de bunuri materiale — la conducerea și organizarea întregii activități economice, la exercitarea controlului muncitoresc asupra gestiunii întreprinderilor, la dezbaterea tuturor problemelor majore de care depind bunul mers al producției, succesul îndeplinirii pla
nului.Devenite foruri supreme în întreprinderile noastre, în fața cărora comitetele de direcție prezintă dări de seamă despre activitatea lor, despre rezultatele oUținute și perspectiva unității respective, adunările >'generale asigură salariaților cadrul favorabil de a-și spune deschis, liber și constructiv ofiinia asupra treburilor întreprinderii, asupra neajunsurilor care se' mai fac simțite, asupra modalităților și căilor de perfecționare a activității economice, de a formula propuneri și măsuri concrete pentru obținerea unor rezultate economice superioare. Totodată, întărind răspunderea fiecărui lucrător pentru îmbunătățirea generală și' permanență a activității întreprinderii, adunările generale ale, salariaților trebuie să aprecieze in ce niăsură comitetele de direcție și-au făcut sau nu datoria, s-au preocupat ,de asigurarea condițiilor materiale, tehnice și organizatorice pentru realizarea sarcinilor din planul de stat. Supunind unui asemenea examen obiectiv, riguros, activitatea comitetelor de direcție, adunările generale vor aproba sau infirma, prin vbt deschis, munca desfășurată de aceste organe colective de conducere, ceea ce demonstrează, o dată în plus, profundul democratism care caracterizează funcționarea acestei instituții noi în viața întreprinderilor noastre.Pe ordinea de zl a actualelor adunări generale ale salariaților se află înscrise două mari puncte : analiza activității desfășurate pentru îndeplinirea planului pe 1970 și dezbaterea sarcinilor de plan pe 1971, precum și a măsurilor tehnice și organizatorice pentru realizarea exemplară ri acestor sarcini. Atit dările de seamă, cit și dezbaterile din ațluriările generale vor dobindi substanță și finalitate numai în măsura în care vor fi axate pe o problematică majoră și de cea mai mare actualitate, pe sarcinile izvortte dip indicațiile prețioase cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu Ia ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a guvernului din 25 noiembrie 1970 și în cuvîntarea la încheierea lucrărilor plenarei Comitetului Central din 16 decembrie, care au concentrat eforturile și capacitatea creatoare a oamenilor muncii asupra obiectivului ridicării calitative a activității economice in toate domeniile, obiectiv fundamental al planului pe 1971, ca de altfel al întregului cincinal actual.In mod decșebit, va trebui să se insiste, pornind de la concluziile ce se desprind din analiza Realizării planului pe anul trecut, de la posibilitățile și rezervele existente, asupra problemelor legate de ridicarea eficienței întregii activități economice, și anume : valorificarea superioară a materiilor prime și a materialelor, reducerea consumurilor specifice, creșterea într-un ritm mai intens a productivității muncii, sporirea producției prin folosirea mai bună a capacităților și suprafețelor productive, îmbunătățirea calității și diversificarea produselor, reducerea cheltuielilor de producție, sporirea rentabilității economice. O atenție aparte va trebui acordată problemelor legate de respectarea riguroasă a obligațiilor asumate prin contractele de livrări către alte întreprinderi, , către . piață, către partenerii externi, ca

producției noastre materiale:
9

preocupări susținute pentruV

RIDICAREA CĂLITĂ TIVĂ
A ACTIVITĂȚII ECONOMICE

ENERGIA ELECTRICAProducția și consumul de energie electrică s-au definit în epoca contemporană ca indicatori esențiali al nivelului de civilizație și progres. Fără a exagera, se poate afirma că nici un domeniu al tehnicii actuale nu se poate lipsi de energie electrică, devenită astăzi indispensabilă oricărei activități. Vasta operă de industrializare a țării, dezvoltarea susținută a tuturor ramurilor economiei naționale, impulsul deosebit dat subramu- rilor legate direct de progresul teh- nico-științific, mecanizarea complexă și modernizarea lucrărilor in agricultură, grandiosul program elaborat de partid pentru electrificarea satelor sînt doar cîțiva dintre factorii obiectivi ai dezvoltării susținute a bazei energetice și a producției de energie electrică. Iată de ce constituie un merit deosebit al partidului nostru declanșarea în urmă cu mai bine de 20 de ani a marii bătălii a electrificării, condiție determinantă pentru, succesul operei de industrializare socialistă a țării, de propulsare a întregii vieți economice și sociale pe culmi mai înalte. Efortul pe care l-au fă- cut poporul și statul nostru în grandioasa operă de electrificare a adus astăzi România pe un loc remarcabil pe plan mondial : ritmul mediu anual de creștere a potențialului energetic s-a menținut constant, de peste un deceniu, la dublul ritmului înregistrat pe plan internațional. Ca o urmare directă, producția anuală de energie electrică pe cap de locuitor a sporit de la circa 130 kWh în 1950, la 904,8 kWh în 1965, iar în anul trecut a ajuns la 1 700 kWh.Fără a recurge Ia alte cifre, este clar că una din etapele deosebit de fecunde ale istoriei de două decenii a piogramului de electrificare o constituie cincinalul 1966—1970. Exami- nînd tabloul realizărilor acestei perioade, putem afirma cu mîndrie că prevederile mobilizatoare ale Direc-

Ing. Octavian GROZA
ministrul energiei electrice

tivelor Congresului al IX-lea al P.C.-R. s-au materializat cu succes. Important este faptul că în această perioadă realizările energeticienilor noștri reflectă tendințele principale, specifice progresului științific contemporan. Astfel, dacă pînă in 1965 țara noastră nu dispunea decît de un singur grup de 150 MW, anii cincinalului trecut au marcat instalarea u- nor grupuri de 200 MW Ia B.orzești, Luduș, Mintia-Deva și de 315 MW la Craiova. Salturi spectaculoase s-au înregistrat și în privința creșterii puterii totale'’ instalate îli termocentrale : 800 M7V la LUdu&.l 000 MW la Craiova. Această oriențare spre in- . stalarea și-darea in exploatare a' unor grupuri cu puteri mari și parametri ridicați pe care o vom menține cu consecvență și în actualul cincinal — a permis creșterea simțitoare a eficienței economice în producția de energie electrică. Esențial este că au scăzut continuu investițiile specifice, cheltuielile de exploatare și s-au obținut economii importante de combustibil, prin diminuarea accentuată a consumurilor specifice.Un important loc în bilanțul realizărilor cincinalului trecut îl ocupă dezvoltarea puternică a construcției de hidrocentrale. In această perioadă a fost terminată centrala subterană de pe rîul Argeș, iar după încheierea lucrărilor primei trepte de patru centrale hidroelectrice construite în aval pe acest rîu, au început lucrările pentru o nouă treaptă de opt centrale. Vom nota, ca cea mai reprezentativă realizare a cincinalului trecut,

marele sistem hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier, pe eare-1 construim împreună cu R.S.F. Iugoslavia. în ultimul an al cincinalului — 1970 — acest mare obiectiv hidroenergetic, care este situat pe primul loc în lume după capacitatea unitară a hidroagregatelor de acest tip și pe al doilea loc în Europa din punct de vedere al capacității energetice totale, a început să producă. Sub raport statistic, 1970 a însemnat pentru țara noastră producerea a 35

In cadrul recentei vizite de lucru în întreprinderi industriale din județul Prahova, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a oprit și la uzina „1 Mai". Aici se produc zeci de instalații de foraj, exportate în cele mai diverse colțuri ale lumii, sub firma UPETROM (situată pe locul II in producția mondială). Secretarul general al partidului s-a interesat îndeaproape de preocupările existente în acest sector — cercetare, proiectare, producție — și a dat indicații prețioase privind activitatea de viitor.După cum se știe, dezvoltarea diferitelor ramuri ale economiei se sprijină astăzi, din ce in ce mai mult, pe utilizarea hidrocarburilor, atit ca sursă de energie, cit și ca materie primă. Consumul lor simțitor mărit a dus la intensificarea efortului de descoperire și exploatare a zăcămintelor aflate la mare adîncime și in interiorul platformelor continentale marine. Nu întîmplător, importanța acestei acțiuni a fost subliniată în mod deosebit în directivele Congresului al X-lea al P.C.R., prin înscrierea ei în rîndul programelor prioritare, ca sarcină a cărei soluționare este de interes național.Interesîndu-ne în legătură cu stadiul îndeplinirii acestui program — forajul sondelor de mare adîncime — ne-am adresat mai întîi tovarășului dr. ing. Ion Adamache, consilier la C.N.C.S., care ne-a spus :„Lucrări întreprinse cu ani în urmă au dus la ideea că în subsolul țării noastre pot exista acumulări de hidrocarburi situate la mare adîncime. Ulterior au fost efectuate primele foraje de mare adincime. Ast-, fel, în 1964 s-a atins adîncimea de :5'315 m la sonda 909 Periș ; în 1966 a. fost depășită adîncimea de 6 000 m, la sondele 904 Urziceni (6 001 m) și 901 Țicleni (6 016 m) ; în sfîrșit, în 1968 s-a ajuns la 6 204 m, la sonda. 922 Ghergheasa. Sondele amintite au constituit prima jalonare de cercetare, avînd un caracter de referință. Rezultatele obținute pînă acum de la sondele care au străbătut formațiunile la adîncimi mai mari de 4 000 m au confirmat, în bună măsură, perspectivele zăcămintelor tuatc la mare adîncime. Iași scop,' se caută să • si- în ace- rea- lizeze un progres calitativ, prin cercetări sistematice în domeniul tehnologiilor de foraj. de punere în pro-' ducție și exploatare a sondelor, cit și în privința echipamentului și materialelor necesare".Amintim că pînă nu de mult, pătrunderea în scoarța terestră era limitată de considerente tehnice : materiale, echipamente si tehnologii, în prezent, cu mijloacele și tehnologia create pe plan mondial, s-ar putea săpa pînă Ia 15 km — aproape de: două ori adîncimea maximă atinsă (în Texas, 7 724 m). Se opun, însă, considerentele economice. Iată de cc, probabil, cele mai adinei sonde vor p- vea un caracter de explorare șt.iinți-

se

fică, fiind menite să atingă cea mai joasă cotă posibilă. Aceste sonde vor fi puține la număr, dar experiența a- cumulată la săparea lor va avea repercusiuni favorabile asupra tehnologiei sondelor adinei săpate în scopuri economice.Cu cit crește adîncimea, formațiunile traversate devin mai greu de săpat (forabilitatea scade). Chiar formațiunile care, în condiții de suprafață, au o rezistență redusă la forare, la adîncime se forează tot atit de greu ca și rocile dure. Se cere deci ca echipamentul folosit să facă față condițiilor deosebite (temperaturi și presiuni mari, prezența de a- genți cOrozivi 7’are un cuvînt greu de spus în această privință.— Deoarece _ ,Ia mare adîncime și pe platformele continentale maritime pun probleme noi. dificile, înainte de a se trece la realizarea instalațiilor se întreprind cercetări pe baza unor lonate, ne-a declarat Mihăilescu. director al cercetări și proiectări irolier. Caracteristica programelor . constă unor teme cu i . " producție și a altora cu încă îndepărtată, dar cu eșalonate pe etape.— V-am ruga șă precizați această idee.— Rezultatele practice ale cercetării .pot genera noi teme : dispozitive;, de aplicare cu ciclu scurt, care se in-

etc.) — și cercetarea
forajul și exploatarea

programe eșa- ing. Alcibiade Institutului de de utilaj pe- esențială a în abordarea aplicare imediată în finalizare realizări

Ing. Ion LAZĂR

(Continuare în pag. a IV-a)
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profesoara

ÎN ORAȘUL

platformă i apartament, uz casnic

Catrina, cooperași ce să succes ! răspunsde ur-
intimplat, 
întreb.

relatate, care persis- acest sector. După servicii publi- cele măi im- Concret, e vor-

(Continuare în pag. a III-a)

Vedere panoramică asupra cen
tralei termoelectrice din cadrul 
Combinatului siderurgic Galați 

grupul de 100 MW.
Foto : Agerpres)

Se conturează noua

Zi de zi, la Sălaj se construiește intr-un. ritm impresionant Constructorii au semnat certificatul de naștere al zonei industriale încă de la începutul anului 1968, cînd au pus temelia Fabricii de robineți. Alături, în plină construcție, se află Fabrica de armături industriale din fontă și oțel, care va produce anual peste 12 500 tone armături metalice. în apropiere se află în construcție Filatura de bumbac, în care se vor realiza anual 4 100 tone de fire bumbac cardate și semipiep- tănate.într-un stadiu avansat de construcție Se află și Complexul pentru valorificarea legumelor și fructelor, care, la sfirșitul anului curent, va fi dat în funcțiune la' întreaga capacitate.Nu peste multă vreme se va încheia construcția etapei a doua, în urma căreia întreprinderea de produse ceramice pentru construcții își va spori capacitatea de producție. în final, aici se vor produce anual 30 milioane cărămizi, 18 milioane țigle, importante cantități de fîșii ceramice- prefabricate.
V. RUSU
corespondentul „Scînteii

Ideea de a întreprinde o investigație mai amplă în zona serviciilor publice din cooperația meșteșugărească ne-a fost sugerată de cîteva scrisori sosite a- proape concomitent dresa redacției, noapte s-a spart în mea o conductă dc caldă. Cui să mă adresez ? Firește, cooperației meșteșugărești. Am folosit, în zadar însă, toate numerele de telefon știute. Nu mî-a răspuns nimeni. închis peste tot ! Pînă dimineața, apa a inundat casa scărilor și liftul, apoi s-a infiltrat în ziduri"...Așa își începe scrisoarea I. Marin, lucrător la F.C. „București". Pentru că sîn- tem întru totul de acord cu ele, reproducem din aceeași corespondență și unele considerații de ordin mai neral : „Fiecare dintre constată cu ușurință eforturi materiale se pentru perfecționarea viciilor publice. Apar reu noi unități meșteșugărești ; se realizează astfel apropierea „centrului de comandă" de domiciliul cetățeanului, cerință de prim rang pentru o deservire caracterizată de promptitudine. Am convingerea că, pentru atingerea scopurilor propuse, cooperația dispune acum de posibilități materiale și forțe de muncă suficiente. Tocmai de a- Ccea surprind peste măsură defecțiunile dc tipul

ge- noi cite fac ser- me-

TEATRUL
LA TELEVIZIUNE

fă inpărerea mea, este inadmisibil ca intr-un oraș — indiferent care — să n-ai posibilitatea (la prețuri oficiale, firește !) să-ți repari, Ia timpul optim, instalațiile din aparatele de ș.a.fti.d.".

a doua zi chiar binetul tov. S. vicepreședinte la tiva sus-pomenită. vezi ? Am avut Dispecerul - ne-a politicos că, oricîtgentă ar fi lucrarea, va trebui să așteptăm (țm timp nelimitat) pentru că n-are cine s-o execute. Fiind de

PAGINA A VI-A

REPORTAJ
PE GLOB

unor ce (dintre portante) ! ba de o foarte largă gamă de servicii. la domiciliu : depanarea sau refacerea instalațiilor, electrice, spargeri de ziduri, repararea instalațiilor de apă, întreținerea unor aparate de uz casnic in termenul de ga-

PREȚUL SERVICIILOR
FARA PREȚ

Corespondentul nostru nu. ne-a comunicat numerele de telefon folosite în noaptea cu pricina. Noi însă am telefonat și de la domiciliu și din sediul redacției la dispeceratul cooperativei metalo-casni- ca lefonul a zbîrnîit acolo noapte întreagă, iar dimineață deloc — din furcă mul apel vut inspirația să-l lansăm,
telefon 14 61 81. Te- o spre n-a mai zbîrnîit sărise pesemne ! Nimic ! Ulti- telefonic am a-

față, tovarășul vicepreședinte a socotit de datoria sa să ne furnizeze explicațiile de rigoare. Din lunga convorbire care a urmat am reținut cîteva idei principale. în cooperația meșteșugărească (nu e vorba deci numai de cooperativa nele prost că...și Comitetul de Stat pentru Prețuri n-au reușit incă să stabilească pre-
metalo-casnica), u- servicii publice sînt organizate pentru n-au preț. UCECOM

ranție, lustruirea mobilei, lucrări de lăcătușerie și chiar înlocuirea geamurilor sparte.— De fapt — ne-a informat tov. vicepreședinte. S. Catrina — există prețuri și pentru a- ceste lucrări. Ele insă au fost stabilite cu mulți ani în urmă și într-o formă necorespunzătoare. Pentru o lipitură, de pildă, tariful indică o taxă de 1,50 lei. E un tarif extrem de redus (intr-adevăr, aceeași

lucrare I.A.L. o taxează cu 10—15 lei n.n.). Uneori, cheltuielile de deplasare ale lucrătorului sînt mai mari decît încasările.Avem și noi convingerea că așa stau lucrurile. Dar, ca reprezentanți ai opiniei publice, punem la rîndul nostru o întrebare : E oare vinovat solicitantul pentru că, in cazurile semnalate, cooperația n-are... prețuri ? Lucrările la domiciliu, oricum, sînt executate. Nimeni nu poate lăsa să-i curgă la infinit apa prin casă, nu poate sta fără ferestre, fără lumină. Dar la cine apelează ? De foarte multe ori, la meseriași a- matori, ocazionali, fără autorizație, dar cu prețuri (sărate) bine stabilite ! Am făcut cunoștință cu unul dintre ei. Pe strada Matei Voievod nr. 115—123 se stinsese într-un apartament lumina ; dar iată că a apărut Soare I. ! în doi timpi și trei mișcări și-a încasat prețul : „doi poli". Prin urmare, tărăgănarea stabilirii prețurilor are două consecințe : a) cetățeanul famine la cheremul a- matorilor (de fapt, mulți dintre ei sînt meseriași cooperatori, care lucrează „pe cont propriu");
Gh. GRAURE 
D. MINCULESCU

— Domnu' doctor !
Domnu’ doctor se 

scoală o dată cu soa
rele. La strigătul omu
lui cu glasul dogit de 
nesomn, iese in cer
dac. „Ei, ce-i ?“ Fără 
a aștepta răspuns, se 
intoarce in antreu, sco- 
țindu-și din mers pija
maua. Omul de-afară 
se strimbă de durere. 
Trebuie să i se scoată 
măseaua. în bucătărie 
Erzsi a pus laptele la 
fiert și se ocupă de 
Eniko, care abia a în
vățat să vorbească. 
Vorbește atit. de mult, 
de parcă ar răspunde 
de desfășurarea cam
paniei de recoltare a 
cartofilor din Joseni. A 
pornit deja pe picioa
re. „Primejdie" : ori 
fuge ea prin toate un
gherele, ori dă laptele 
în foc, iar Erzsi — fata 
in casă — nu știe după 
care să alerge mai 
întii.

Nici n-apucă să 
se-așeze la gustarea de 
dimineață, doctorul 
scoate prima măsea 
stricată, iar intre două 
îmbucături și pe cea 
de-a doua. Pină vine 
ora consultației, în fața 
cabinetului doctorului 
de circumscripție se 
adună un întreg grup. 
Femei,, copii, bărbați : 
o parte din ei fac tra
tament cu injecții, alții 
au dureri de git : co
pilul din brațele ma
mei „a plîns toată 
noaptea", pe moșneag 
îl înjunghie in piept și 
a simțit și alte dureri 
care-i dau de bănuit : 
i s-a îngreunat mersul 
și se întreabă oare din 
ce cauză.

Printre cei bolnavi 
te află și curierii. Ne
potul : „Domnu’ doc
tor, veniți vă rog la 
bunicu’, este umflat 
tot". „Domnu' doctor, 
bunica a avut azi- 
noapte frisoane, și mai 
tremură și acum, să-i 
cadă dinții, nu alta !“

— Vin. vin...
Jumătate de kilome

tru în josul satului, 
alți doi kilometri in 
direcția opusă, apoi cu

n-ai avut grijă de co
pilul ăsta ?

— Mai am nouă a- 
casă.

— Frumos.
— Frumos, dar cam 

mult.
Un flăcău cu buzele 

umflate caută să intre 
în curte. Prietenii ca- 
re-l însoțesc ii spun 
Sanyi.

— Ce s-a 
Sanyi ? — îl

— Nimic.
— Da’ la

(Continuare în pag. a II-a)

Reportaj de
SUTO Andrâs

căruța la Borzont, apoi 
iarăși inapoi. „Mer
gem unde-om vedea 
cu ochii" — spune Feri 
băcsi, vizitiul. Manyi- 
ka, după ce își primeș
te obișnuita porție de 
ovăz, aleargă neobosi
tă „nesuportind nici un 
animal în mișcare in 
fața ei".

★

Mă invirt prin curte, 
pină ce „domnu’ doc
tor" — tovarășul Papp 
Arpâd, medic de cir
cumscripție din Joseni 
— le face o injecție 
bolnavilor, le ciocăneș
te spatele, ii unge in 
git, incercind să rețină 
ceea ce îl interesează 
din spusele lor.

— Grețuri ai avut ?
— O dată, răspunde 

secuiul bătrin, arătind 
cu degetul.

— Păi bine, de ce

nas și la 
gură ce-ai pățit ?

— Am căzut.
— Unde, cum. ?
— Nu știu. De fapt, 

se prea poate să mă fi 
bătut careva.

— Cine să te fi ' 
bătut ? i

— Păi tocma’ asta-i I ( Dacă aș ști...
Se așază pe margi- ' 

nea cerdacului și, im- ' 
preunindu-și mâinile, 1 
se uită la cer, de parcă i 
l-ar afla acolo pe cel 
ce l-a bătut 1

Ies in fața porții, la 1 
băieți. Caut să-i des- i 
cos, ce s-a petrecut cu i 
Sanyi.^ Cu o seară în ( 
urmă fuseseră la cir- , 
ciumă, la un pahar. Pe 
Sanyi l-a găsit pazni
cul de noapte tot in ' 
drum, beat. L-a tras * 
deoparte, să nu-l calce < 
careva, iar bicicleta a i 
dus-o la miliție. <

— O să-l mai coste . 
și asta vreo 75 de lei 
— îl compătimesc bă- ' 
lefii. <

Urmează comentarii- 1 
le asupra celor petre- i 
cute : i

— Uite ce-i, tovară- (

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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FAPTUL
DIVERS
Strămoșii 
ghioculuiDesigur, mai toată lumea 

| ce este un ghioc. Puțini știu insă . că la originile sale acesta era deosebit de mic, dimensiunile lui nedepășind 2—3 milimetri. Lucrul se datorește și faptului I, că, date fiind vîrsta și mărimea sa, puține cochilii s-au păstrat I pînă în zilele noastre. Chiar și I exemplarele din Sicilia, descrise în literatura de specialitate, s-au pierdut și n-au mai putut fi regăsite. Dan Patrulius, cercetă- I tor la Institutul geologic din Capitală, are deci toate motivele să afirme că o recentă descoperire a sa este deosebit de prețioasă. In timpul unei expediții la Sinaia, el a reușit să identifice, într-o stîncă de natură calcaroasă, situată la întretăierea străzilor Furnica și Goștila, cîteva exemplare de Protocyprea — părintele străvechi al ghiocului. Vîrsta lor numără... 135 milioane de ani. Exemplare unice In țară și, după informațiile e- xistente pînă în prezent, unice chiar în lume 1 Apreciate mai cu seamă pentru raritatea lor, piesele respective și-au ocupat un loc aparte în colecția de eșantioane a institutului geologic, unde pot fi admirate de către cei interesați.

știe

Cînd este 
periculoasă 
benzina ?

Mulți consideră că benzina re
prezintă un pericol numai in 
condițiile în care ia foc. Este 
inexact. Intr-una din zilele tre
cute, Dorel Marian, muncitor 
auxiliar _ la uzina „Rulmentul", 
s-a hotărit să-și curețe panta
lonii de protecție cu benzină 
extra. A intrat in magazia sec
ției montaj general, a turnat 
benzina intr-un vas (un fel de 
cuvă) și s-a apucat de spălat. 
După circa o oră a fost găsit 
căzut asupra vasului in stare de 
comă. Se intoxicase cu vapori de 
benzină. A fost dus de urgență 
la spital, dar cu toate măsurile 
de prim ajutor, luate de medici, 
nu a mai putut fi salvat.

Dintr-o 
simplă 
eroare...Ion. Gherasim din comuna Mărgineni (Neamț) era fericit : aflase că soția sa a născut un băiat și voia să-i pună numele Iulian. Distrată, moașa Aurica Mahu a modificat însă numele noului născut în... Liliana 1 Ob- servînd greșeala, tatăl s-a gîn- dit că o va îndrepta la primărie, cînd va scoate certificatul de naștere. Dar eroare : secretarul comitetului executiv al consiliului popular, după ce l-a ascultat de-a fir a păr, uitîndu-se cu „atenție" în hîrtia moașei, a scris în actul de naștere : „Gherasim Liliana, de sex femeiesc" 1 Faptul s-a întîmplat în septembrie 1970. Micuțul Iulian a împlinit deci șase luni, dar, „moșit" de cei doi, el încă... nici nu s-a născut ! între timp, tatăl său a alergat ba încolo, ba încoace să arate tuturor că el are băiat. în sfîrșit, abia acum, prin hotărîre judecătorească, se pare că i se va da cîștig de cauză. Dar să nu anticipăm : în fond, cine ne poate garanta că, și de data a- ceasta, moașa sau secretarul consiliului popular comunal nu vor fi iarăși de altă părere î
Dragoste... 
violentă

Aurica Fieraru din București, 
strada Vitan nr. 57, s-a intilnit, 
acum citeva zile, cu Ion Nuțu 
din strada Nerva Traian nr. 30. 
Dragoste la prima vedere. Din 
una, din alta, prețuind inițiativa, 
Aurica l-a invitat la ea acasă. 
Aici, cum a inchis ușa după 
musafir, dumneaei a scos... cu
țitul I In citeva minute, oaspe
tele a rămas fără nici un ban 
in buzunar și pe deasupra s-a 
ales și cu o înțepătură de cuțit 
în coapsă. Mai rar, dar se mai 
întimplă — după cum se vede 
— și așa. Epilogul acestei fapte 
va avea loc nu peste multă 
vreme la tribunal și — chiar 
dacă e vorba de... o tilhăriță — 
consecințele ei nu vor fi dimi
nuate.

Nu invitați 
butoaiele 
la dans!încărcat cu cinci butoaie pline cu vin, autocamionul 21-CT-2645, la volanul căruia se afla șoferul Ion Purice, de la întreprinderea de transporturi auto Constanța, cobora de la Predeal spre Brașov. în timpul virajelor efectuate de mașină pe serpentinele șoselei, butoaiele, neasigurate încă de la încărcare, au început să danseze pe platformă. La o curbă mai bruscă, ele s-au repezit spre o margine a platformei și,., au răsturnat mașina 1 în cădere însă butoaiele s-au spart și, in cîteva clipe, 3 000 de litri de vin s-au dus pe apa sîmbetei. Ce va urma acum e limpede. Vinovății să nu se îmbete cu apă rece : au butoaiele slobode, n-au să-și strîngă pungă !

Rubricâ redactată 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

lăsat decît
de :

De ce nil învață
fiii noștri

viața de partid

la să

de la punct
și l-a plece

la de

obțin sprijin din popular comunal
dispen- județul în >oca- statului

>
t

lon P. MIELUCA 
comuna Brînceni, 
judeful Teleorman

oamenilor voluntar la efec-absolvirea facultății de mediana fost repartizat la din comuna Livezi,

âhasă ?M
Gheorghe CILIBIU 

secretar al Comitetului județean lași 
al P.C.R,

MERSUL ÎNAINTE
depinde nemijlocit de oameni.

«te pregătirea și calitățile lor
înfăptuirea cu succes a programu- Ilui complex de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, conducerea pe temeiuri științifice a vieții sociale sînt strîns le- Igate de îmbunătățirea necontenită a muncii de selecționare, creștere, promovare și educare a cadrelor. Așa Icum arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, „activitatea de recrutare, promovare și calificare a cadrelor pentru toate sectoarele vieții so- Iciale este una din îndatoririle de prim ordin ale partidului și statului, ale întregii noastre societăți. In stadiul Ide dezvoltare în care ne aflăm, mersul înainte depinde în mod hotărîtor și nemijlocit de calitatea oamenilor, de capacitatea lor de a stăpîni mij- Iloacele de producție mereu mai perfecționate, de priceperea de a administra bogățiile țării, avuția națională, Ide receptivitatea la tot ce e nou și înaintat, de puterea de a ține pasul cu progresul mondial".

Iîată, astfel, formulat un limpede îndreptar, din care noi avem de tras învățăminte multiple. Preocuparea centrală a comitetului județean de partid
Ieste orientată situeze politica strînsă coordonare
I oamenilor muncii ______obiectivele planului de stat, sarcinile imediate și de perspectivă, de a se înscrie, cu rezultate tot mai bune, în I procesul de perfecționare a societății noastre. în acest sens, practica evidențiază că o judicioasă politică de I cadre, care să asigure omul potrivit la locul potrivit, trebuie să se desfășoare ca un prbces continuu, sistematic, străin „campaniilor", improvi-
Izațiilor, superficialității.Pornind de la experiența dobîndită, comitetul județean de partid este pre- I ocupat s-o îmbogățească ; privește în spirit critic ceea ce s-a realizat, cău- I tind, astfel, căi de perfecționare, cu I atît mai necesare cu cît ele sînt impuse de însuși procesul de dezvoltare continuă a tuturor sectoarelor vieții economice și sociale, care. în cincinalul actual va cunoaște un ritm tot mai accentuat. Acesta a fost țelul diverselor acțiuni întreprinse în ultima vreme, printre care am aminti efectuarea unor studii urmate de dezbateri în ședințele biroului comitetului județean de partid asupra felului în care se desfășoară munca de formare și promovare a cadrelor, discutarea acestei probleme în plenare ale Comitetului municipal de partid Iași, ale altor comitete din județ.Punctul de plecare al acestor eforturi îl constituie îmbunătățirea muncii de cunoaștere a oamenilor, element fundamental al unei politici judicioase de cadre, în așa fel ca să se asigure respectarea cu strictețe a criteriilor stabilite de partid privind ca- ș litățile profesionale și politico-morale __________‘ - ' ’ " * " ’ ' lui Gheorghe Anghel din funcția de director al întreprinderii de industrializare a vinurilor, pentru gravele abateri ce s-au săvîrșit aici. Superficialitatea în cunoașterea sub aspect etico-moral a celor cărora le-a fost încredințată administrarea unor mari valori a făcut ca această întreprindere să devină adevărat „rai al afaceriștilor". Doi dintre ei. Luci Bu- joreanu și Gheorghe Movilă, gestionari, deși descoperiți Ia un control cu lipsuri în valoare de peste două milioane lei, au fost menținuți în funcții, iar pe cel de-al treilea. Constantin Păsărică, în a cărui gestiune paguba era de 190 000 lei, directorul întreprinderii l-a „sancționat" prin... numirea ca șef al centrului de vini- ficație Tomești...Desigur, comitetul județean de partid a intervenit spre a se pune capăt acestor abuzuri și a fi sancționați vinovății. Va trebui să veghem însă ca pretutindeni cei numiți în posturi de răspundere să ofere garanția că merită pe deplin încrederea obștei, că, la rîndu-le, vor veghea la respectarea cu strictețe a aplicării principiilor partidului nostru în politica de cadre, după cum va trebui să combatem mai ferm practicile pe temeiul cărora sînt promovați sau menținuți în munci de răspundere oameni compromiși ori incapabili.Este un adevăr axiomatic că 

o politică judicioasă de cadre îmbină discernămîntul in promovarea acestora cu ajutorul practic atît în îndeplinirea atribuțiilor, cît și în dezvoltarea pregătirii

verent, să răspundă de activitatea unui colectiv. Nu e de mirare că astfel de „mostre" ale lipsei de răspundere în politica de cadre au avut drept efect crearea unor dificultăți în activitatea combinatului textil, cu atît mai mult cu cît acesta se afla la început de drum, încît au fost necesare susținute eforturi din partea colectivului, a comitetului județean de partid, spre a îndrepta lucrurile pe făgașul normal.în etapa actuală, cînd complexitatea fiecărui domeniu devine din ce în ce mai accentuată, criteriul temeinicei competențe profesionale a conducătorului trebuie să dobindească

<

SCRISORI CĂTRE REDACȚIE

astfel de cu de încit să cadre în eforturile a realiza

ale celor ce îndeplinesc munci de conducere sau vădesc posibilități spre 
a fi promovați în viitor. Este ceea ce s-a urmărit și prin prezenta, în prima parte a anului încheiat recent, in 42 de întreprinderi, unități agricole, instituții, a unor colective ale comitetului județean de partid, care au studiat felul cum se aplică hotărîrile partidului privind îmbunătățirea muncii cu cadrele. Aceasta ne-a prilejuit concluzii utile, a determinat concentrarea eforturilor spre înlăturarea diferitelor deficiențe ce se mai manifestă. Avem în vedere îndeosebi necesitatea de a combate superficialitatea și pripeala in cunoașterea oamenilor cărora urmează să li se încredințeze munci de răspundere, știut fiind că a- semenea neajunsuri sînt de natură să atragă pericolul ca întreprinderi, instituții sau diverse alte compartimente ale vieții social-economice să fie conduse necorespunzător. Iată un caz sugestiv. Atunci cînd s-a constituit combinatul textil, de pildă, colectivul de conducere de aici, vădind grabă șl ușurință în cunoașterea cadrelor care aveau să răspundă de diferite sectoare de concepție, vitale pentru combinat, a încredințat cîteva dintre ele unor oameni care cu puțin timp înainte fuseseră înlăturați ca delăsători. Astfel, aici nu s-a ținut seama de un factor esențial : faptul că cunoașterea oamenilor trebuie să so facă nu numai din dosare — a căror utilitate, de altfel, este bine știută — ci. mai ales, din munca de zi cu zi, din studierea felului în care se achită de îndatoririle profesionale, obștești, sînt efectiv in măsură, prin calități do conducător exigent.
(Urmare din pag. I)

cere cînd su-

b) cooperația nu realizează încasările cuvenite. La UCECOM am fost informați că direcția de specialitate de aici a făcut propunerile de rigoare Comitetului de Stat pentru Prețuri încă de la începutul anului 1970. Dar, în loc să avizeze, comitetul cînd „recomandări", „revederi", cînd dateplimentare. Se stabilesc mereu variante, ca și cum populația s-ar putea folosi de ele. Cînd se va stabili oare varianta ideală ?în timpul investigației noastre am constatat că absența serviciilor publice are la rădăcină și alte carențe — din afara cooperativelor de deservire. Iată două exemple edificatoare : uzina „1 Septembrie" din Satu-Mare livrează comerțului mașini de încălzit. Foarte bine. Dar „uită" — dacă e posibil așa ceva — să încheie contracte cu cooperația pentru întreținerea lor. Se defectează a- paratul ? N-ai pur și simplu cui te adresa. întreprinderea bucureșteană „Metalurgica" încurcă lucrurile și mai bine : livrează și ea comerțului de încălzit, dar nu ză concomitent și de schimb. De ce ? încă... preț.în final, avem de-a face 
cu o reacție în lanț : lipsa

mașini livrea- pieseleN-au

perse-

un rol de mare importanță în promovarea acestuia. A veghea ca la locul potrivit să se afle cu adevărat omul potrivit înseamnă a nu scăpa din vedere calitățile lui profesionale, nivelul de pregătire, cu alte cuvinte, măsura în care cunoaște cu adevărat acel domeniu de activitate. Am putut constata, din păcate, că, uneori, acest principiu este nesocotit, ajungîndu-se la situații cu adevărat paradoxale, cînd se încredințează posturi de conducere unor oameni care n-au nimic comun cu specificul muncii respective. Ca să recurg la două exemple, mă voi referi la Grupul de instalații Iași, unde ca inginer principal la serviciul tehnic a fpșt încadrat un specialist în... tricotaje, iar la I.U.T., șeful serviciului de exploatare — un inginer... filator.Evident, așa cum spuneam, criteriile multiple ale politicii de cadre trebuie privite în strînsa lor corelație reciprocă. Calităților de conducător și organizator, bunei pregătiri profesionale trebuie să li se a- dauge inalta ținută morală, cinstea și corectitudinea, trăsături indispensabile celor pe care ii investim cu funcții de răspundere, indiferent de amploarea acestora. Abaterea de Ia acest principiu are urmări negative, care se răsfrîng asupra colectivului. Cu un timp în urmă, au fost luate măsuri de destituire a

ș! politico-ideologice, a trăsăturilor etico-morale. In ultimul timp, asemenea acțiuni de sprijinire a dezvoltării pregătirii profesionale, politice și ideologice s-au intensificat, mai cu segmă în orașul Iași, unde, la inițiativa comitetului municipal de partid, au fost organizate conferințe, simpozioane, consultații, sesiuni de referate și comunicări privind noutățile pe plan mondial din diferite domenii, cursuri pentru învățarea limbilor străine. destinate cadrelor cu munci de răspundere din economie și altor specialiști. Cabinetul județean de organizare științifică a producției și a muncii a instruit în ultimii 2 ani 1 260 ingineri și tehnicieni.Eforturile pentru sprijinirea evoluției cadrelor după ce au fost promovate în diferite posturi trebuie să conjuge ajutorul cu exigența partinică, îndrumarea cu controlul, fără a se trece cu vederea lipsurile, abaterile, greșelile, spre a se preveni repetarea sau agravarea lor. întărirea controlului asupra cadrelor este cu atît mai necesară cu cît acordarea unor „polițe în alb" a făcut ca oameni, inițial corespunzători, să-și piardă calitățile, să săvîrșească greșeli, necesitînd. în cele din urmă, înlocuirea lor din funcția de conducere. Este exemplul ce ni l-a oferit fostul director al întreprinderii de industrie locală din Pașcani, care, necontrplat de comitetul orășenesc de ■ partid, de organizația de partid din întreprindere, a început să nu se mai ocupe de organizarea muncii, pier- zîndu-și prestigiul în fața colectivului și trebuind să fie destituit.Din asemenea anomalii tragem concluzia că este nevoie ca, începînd de la biroul comitetului județean de partid și pînă la organizațiile de bază, să cultivăm în mai mare măsură un climat de exigentă principială față de cadre. în același timp va trebui să asigurăm ca, pretutindeni. încredințarea răspunderilor să nu se facă pe alte criterii decît cele profesionale. politice și morale stabilite de partid. înlăturînd orice manifestări de favoritism, subiectivism, nepotism.Sînt cunoscute rezultatele bune pe care județul nostru le alătură bilanțului cu care țara a pășit în noul cincinal. Ele reflectă, implicit, și activitatea cadrelor investite cu munci de răspundere de pe meleagurile ieșene. Spre acestea, comitetul județean de partid se îndreaptă cu convingerea că există largi posibilități de perfecționare a activității, ceea' ce se va răs- frînge negreșit iii cotele mereu superioare ale rezultatelor dobîndite prin eforturile creatoare ale oamenilor muncii din județ.

meseriaîn anul 1969 a venit la noi în sat un delegat care ne-a îndemnat să dăm copiii la școala profesională a uzinei „Electromotor" din Timișoara spre a se pregăti ca muncitori calificați pentru fabrica de tablouri și pupitre de comandă electrice, ce va fi dată în funcțiune în anii 1971— 1972 la Alexandria, orașul de reședință a județului nostru. Ne-am bucurat văzînd că școala pregătește muncitori pentru o fabrică aflată în construcție în apropierea satelor noastre. M-am dus la Timișoara — ca și alți 31 de părinți din Brînceni. Poroschia, Smîrdioasa, Nanov și alte sate — unde am semnat un contract care prevede că după școlarizare fiul meu va lucra în fabrica de la Alexandria, în caz contrar urmînd să suport eu cheltuielile de școlarizare. Am zis că făceam un lucru bun, atît pentru copiii noștri cît și pentru fabrica unde vor lucra.Dar, cu trecerea timpului, am a- flat că fiii noștri nu învață meseria pentru care ne-am dat consim-

țămîntul la semnarea contractului. Cei care fac practica la Electro- Banat sînt puși, bunăoară, să ambaleze stopuri de autocamioane și tractoare, iar cei care fac practica la „Electromotor" ambalează rotoare și statoare. Pină acum, nici la pregătirea teoretică nici la cea practică, acești elevi n-au văzut cum arată aparatele pe care ei urmează să le construiască în noua fabrică de la Alexandria, deși s-a ajuns aproape la jumătatea anului II de școlarizare. Cînd elevii s-au adresat profesorilor de „Electromotor", aceștia i-au pus scrie la București.M-am dus să mă interesez Fabrica de tablouri și pupitre comandă electrice de la Alexandria. Tov. director Ghițulescu mi-a spus că nu are cunoștință că fiii noștri se pregătesc pentru a fi muncitori în această fabrică. Am plecat ime- - diat la „Automatica" București. Nici acolo n-am putut afla, nimic, dar tov. inginer șef a fost binevoitor și

m-a îndrumat la Centrala de care aparține fabrica Automatica, unde am stat de vorbă cu tov, Udrescu, șeful sectorului școli și învățămînt. Mi-a spus că, într-adevăr, copiii au fost recrutați pentru fabrica de la Alexandria. După ce i-am povestit ce știam despre pregătirea e- levilor la Timișoara, tov. Udrescu m-a asigurat că va ține seama de sesizare și se vor lua măsuri de îndreptare a situației, în sensul pregătirii elevilor în specialitatea pentru care au fost trimiși. Dar, din cele aflate de la elevi, pînă la sfirșitul lui decembrie nu s-a petrecut nici 
o schimbare la școala din Timișoara.Mă întreb : cine se face vinovat că cei 32 tineri trimiși la „Electromotor" nu învață meseria ce și-au ales-o și pentru care statul face cheltuială mare ? în calitate de părinți, cerem să se ia măsuri ca măcar acum la jumătatea timpului de școlarizare să se treacă la pregătirea acestor tineri pentru a deveni muncitori priceDUți ai fabricii ce se construiește. Fac și o propunere : dacă la Timișoara nu sînt condiții de pregătire, ministerul să ia măsura de a-i repartiza în altă parte, unde să învețe meseria. Nu trebuie să se ajungă la situația ca atunci cînd vor intra în fabrică să dea rebuturi, produse de calitate slabă. Economia țării noastre are nevoie de cadre bine pregătite, căci numai așa putem progresa.
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profesionale
pentru servicii unele publice

Io, n-am să plec

cină sarul Vrancea. Știam dinainte că litățile rurale, cu sprijinul și prin contribuția cetățenilor, s-au construit și amenajat dispensare și locuințe pentru medici, creîndu-se condiții corespunzătoare pentru desfășurarea activității de ocrotire a sănătății populației.După un instructaj de 3 zile la Panciu, la 4 noiembrie anul trecut 1 ne-am îndreptat fiecare dintre noii | medici, unii singuri, alții împreună cu familia, printre aceștia din urmă I numărîndu-mă și eu, spre locul de , muncă. Cînd medicul pediatru, îm- 1 preună cu care venisem de la Vi- I dra, mi-a arătat dispensarul nici nu mi-a venit să cred : două ca- I mere neîngrijite, cu geamuri spar- ! te — dispensarul, iar o cameră a- semănătoare, fără sobă — locuință pentru medic. Menționez că aceste camere se află în incinta căminului culturali Apoi, dispensarul nu

I I I ț II I ț
V

avea lemne de foc. Trebuia să mă gospodăresc. Dar cu ce ? A trebuit să apelez la ajutorul din sat să lucreze tuarea curățeniei.Am încercat să partea Consiliului Livezi pentru îmbunătățirea condițiilor de acordare a asistenței medicale, propunînd mutarea dispensarului de la etaj la parterul clădirii, in locul bibliotecii sau în localul ocupat de agenția C.E.C. N-am găsit înțelegere nici la primarul comunei, nici la secretarul comitetului comunal de partid. „Tocmai dumneata te-ai găsit...? Timp de 7—8 ani nimeni nu a venit cu o asemenea- propunere" — mi-a ripostat tov. Răducanu, secretarul comitetului comunal de partid. Dacă propunerile mele concrete nu erau bune, nu era firesc să discutăm și înțelegere și să găsim soluție ?M-am adresat consiliului
cu calm totuși opopular

eu rugămintea de a da dispoziție magazinelor cooperativei de consum să asigure pentru intelectualii din comună piine, făină, ulei etc. dar nu am găsit înțelegere.In loc să manifeste bunăvoință față de propunerile mele — care sînt, în fond, in interesul comunei, tovarășul primar a afirmat : „Asta 
o să plece repede de la noi din sat". Cum pot aprecia această afirmație?. Este oare în interesul comunei ca medicul pentru a cărui pregătire statul a făcut mari cheltuieli ' ' trimis să-și facă datoria, sș cit mai repede din sat ?Tinînd seama de faptul că 
1 ianuarie 1971 depindem din . de vedere administrativ și financiar de consiliul popular comunal, mă gîndesc ce fel de colaborare va exista între medic și conducătorii comunei ?Statul nostru socialist face mari eforturi pentru pregătirea cadrelor necesare progresului economic și social-cultural al satelor, cheltuiește fonduri importante pentru salarii, materiale, medicamente etc. Cu atît mai gravă apare vina celor care, în loc să sprijine aceste cadre trimise să lucreze la sate, le pricinuiesc greutăți și le descurajează.

Marin C. POPESCU 
medic, 
dispensarul Livezi, 
județul Vrancea

iv.

**

**
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prețurilor prestări de duce la proasta organizare a inseși serviciilor respective și — ceea ce este tot atît de grav — la practicarea unor tarife „ochio- metrice", extrem de umflate. în legătură cu acest ultim aspect al problemei, cititorii ziarului ne-au trimis nenumărate scrisori.

Noile construcții de locuințe de pe bulevardul Ion Șulea din CapitalâCiocFoto : M.
s-au găsit nu de aba- prețuri, obștesc).

Adunările generale
(Urmare din pag. I)

226 de revizii mai puțin de 121 teri (umflări de furturi din avutul în Mizil, șefa unui mic a- telier se alege, dintr-un condei, cu 200 000 lei ! Un tehnician (C. Bratu), de la cooperativa „Munca colectivă", încasează 56 000 lei, bani peșin, pentru lucrări neefectuate. Am putea da

unele unități nu sînt verificate (inopinat) nici măcar o dată pe an ; dar ceea ce nedumerește și mai mult este stilul extrem de rudimentar în care se finalizează datele controlului. Cum ? De fapt, nu se finalizează deloc. Dacă un individ oarecare este surprins cu suprăprețul în... sac i se aplică pe loc o amendă

cîndlemn, dar chiar acum noi vorbim..." E adevărat că nu poți să fii în inima fiecăruia, dar in loc să bați in lemn e mult mai bine, mai rațional, să pui faptele cap la cap, să înțelegi esențialul, să iei decizii in consecință.O recentă hotărîre a Consiliului de Miniștri, urmată la scurt timp de o decizie a UCECOM pun ordine, din punct de vedere teoretic, in relațiile financiare dintre solicitant și solicitat.. Astfel, hotărî- rea și decizia acordă competență pentru stabilirea tarifelor și prețurilor (plafon) in prestațiile de vicii tuturor forurilor rarhice■ ția
Ne vom opri mai pe larg asupra lui.Sintem în măsură să firmăm că nu numai cumstanțele arătate 1 litează aplicarea țuri ilegale. Am cent rețeaua meșteșugărești Prahova. Aici, la cele latate (proastă organizare, prețuri nestabilite încă) se adaugă o flagrantă de control. Dovada : se întreprind totuși troale ies la iveală de-a dreptul incredibile.

i a- cir- faci- unor pre- vizitat re- unităților din jud.re-
lipsă cînd con- fapteLa

zeci și zeci de alte exemple. Vom adăuga însă că in jud. Argeș și în București numărul de la tarife e dicat.Unii dintre i cooperativelor rești susțin, totuși, că fac destule controale. Pre- supunînd că așa ar sta lucrurile — deși evidențele a- rată contrariul — punem o întrebare : ce fel de controale se fac, cum sînt ele finalizate ? Se fac (peste tot) controale „planificate";

abaterilor la fel de ri-coordonatorii meșteșugă- - se

infimă. Atît. Ba nu, uneori se mai impart și mustrări... Controalele se succed, unul după altul — luni în șir, an după an — dar nu se trage niciodată linie dedesubt, nu se face „adunarea", nu se pătrunde spre esența fenomenului, pentru a se îngrădi manifestarea în continuare. Președintele U.J.C.M. din Prahova se întreabă candid : „Pot eu fi în inima sau în gîndul fiecăruia ? Nu pot să bag mina în foc pentru nimeni. Să bat în

ser- ie- din coopera- meșteșugărească : UCECOM, uniunilor județene, cooperativelor și chiar șefului de unitate. Există deci un cadru lega! pentru stabilirea cărui preț sau tarif, rile care se fac nu avea, în consecință, cauzele subiective pe le-ani relatat : lipsa de o- perativitate cu care se stabilesc prețurile la prestații, ignorarea rîrilor în vigoare, lipsa de control, toleranța. Datoria forurilor competente din cooperație este aceea de a analiza serios toate fațetele problemei în discuție și de a crea cimp propice pentru aplicarea normelor actuale.

ori- Ero- pot decît careunele hotă-

celor care privesc creșterea producției destinate exportului, valorificarea mai bună a produselor noastre pe piața externă, reducerea importurilor de materii prime și utilaje prin folosirea resurselor din țară și prin autoutilare. O dată cu acestea, în aria problemelor care urmează să fie analizate și dezbătute se va ține seama de direcțiile specifice în care trebuie să se acționeze în unitățile de construcții, de transporturi, în cele de comerț și .de servicii, în institutele de proiectări și cercetări.Important este ca dările de seamă care urmează să fie prezentate de comitetele de direcție să înfățișeze o analiză obiectivă, deschisă, clară asupra activității economico-finan- ciare a întreprinderii, să reliefeze atit experiența pozitivă, colectivele și salariații care, s-au remarcat în muncă, cit și neajunsurile, indicînd cauzele acestora și pe cei care poartă răspunderea. De asemenea,' darea de seamă va informa adunarea generală asupra situației gestiunii întreprinderii, asupra repartizării beneficiului, a modului in care a fost realizat fondul de gratificații din beneficiul prevăzut in plan ; acolo unde nu se realizează gratificațiile planificate se vor prezenta adunării generale cauzele care au determinat această situație și măsurile preconizate de comitetul de direcție pentru înlăturarea lor în anul 1971. Totodată, comitetele de direcție au datoria de a arăta în fața adunărilor salariaților cum s-au ocupat de aplicarea propunerilor făcute în a- dunările precedente, cum au rezolvat problemele care privesc condițiile de muncă și de viață ale lucrătorilor din unitatea respectivă.Indiscutabil, numai asemenea dări de seamă — care examinează în mod critic și autocritic activitatea din anul trecut înfățișează în toată complexitatea lor sarcinile pe acest an, direcțiile în care ționat pentru ridicarea activității economice — muncitorilor, inginerilor nilor din întreprinderi și să ia atitudine față este negativ, să aibă conștiința problemelor care își așteaptă rezolvarea, să dobindească sentimentul atît de fertil al participării la decizie, la conducerea treburilor unității în care lucrează. Aceasta este una din condițiile reușitei în mobilizarea salariaților la efortul general pentru perfecționarea activității întreprinderilor, în mărirea răspunderii și cointeresarea tuturor lucrătorilor pentru remedierea lipsurilor, pentru obținerea de rezultate economice cît mai bune.Elaborînd și adoptînd planuri de măsuri pentru crearea condițiilor necesare desfășurării unei activități superioare în toate compartimentele, în vederea îndeplinirii sarcinilor de plan pe 1971, adunările generale vor dezbate și aproba angajamentele de depășire a planului, cu o primă etapă la 8 mai, în cinstea sărbătoririi semicentenarului creării Partidului Comunist Român. Pe ordinea de zi a actualelor adunări generale se află, de asemenea, alegerea reprezentanților salariaților în comitetele

de direcție și a membrilor comisiilor de judecată, precum și aprobarea contractului colectiv pe anul 1971. Cu toată exigența, în alegerea reprezentanților salariaților in comitetele de direcție, adunările generale trebuie să se orienteze spre acei oameni care cunosc bine procesul de producție și problemele acestuia, se bucură de autoritate și prestigiu, își la rea- in care

trebuie ac- calitativă a vor permite și tehnicie- să cunoască de ceea ce

aduc o contribuție însemnată lizarea sarcinilor in sectorul lucrează.Experiența de pînă acum a cu prisosință rolul deosebit ... __portant pe care îl au organele și organizațiile de partid în buna pregătire și desfășurare a adunărilor generale ale salariaților, In creșterea eficacității acestora. în reușita adunărilor generale se va reflecta ni- ' velul la care organizațiile de partid v își îndeplinesc obligația de a conduce, îndruma și controla întreaga activitate economică din întreprinderi, modul în care ele știu să stimuleze larg spiritul critic și inițiativa comuniștilor, ale tuturor salariaților, pentru dezvăluirea neajunsurilor și a căilor de înlăturare a acestora, să creeze atmosfera prielnică formulării unor propuneri judicioase și stabilirii celor mai eficiente măsuri și soluții, în vederea îmbunătățirii activității economice, îndeplinirii sarcinilor de plan, cantitative și calitative, tot mai mari și mai complexe care stau în fața fiecărui colectiv în acest prim an al cincinalului.Conducerile ministerelor și celorlalte instituții centrale, consiliile da administrație ale centralelor industriale, combinatelor și grupurilor da întreprinderi poartă o mare răspundere pentru organizarea și desfășurarea in bune condiții a adunărilor. Prezența în întreprinderi, încă înainte de data fixată pentru adunările generale, a cadrelor cu munci de răspundere — miniștri, adjuncți ai miniștrilor, directori generali, directori tehnici din ministere și centrale, membri ai consiliilor de administrație — nu trebuie să fie formală, de constatare și înregistrare a stărilor de lucruri existente, ci trebuie să fie cît mai utilă, ajutînd comitetele de direcție în soluționarea din timp a problemelor legate de asigurarea condițiilor pentru realizarea planului pe 1971 ; totodată, aceste cadre trebuie să dea un răspuns clar tuturor problemelor ce vor fi ridicate de muncitori, ingineri și tehnicieni in adunările generale ale salariaților.Desfășurîndu-se într-o atmosferă de exigență și responsabilitate, dez- bătînd în mod temeinic problemele unităților economice, analizînd în spirit critic activitatea de pină a- cum, fundamentînd și adoptînd măsurile principale pentru realizarea în bune condiții a planului și a angajamentelor pe acest an, adunările generale ale salariaților — devenite foruri supreme în întreprinderile noastre — vor prilejui o puternică afirmare a democratismului socialist în viața noastră economică, a hotărîrii ferme a oamenilor muncii de a-și dedica toate forțele și priceperea ' pentru a asigura progresul necontenit și multilateral al țării, pe baza programului stabilit de Congresul al X-lea al partidului.

dovedit de im-Și
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înfăptuirea programului național de dezvoltare a zootehniei și de sporire a . producției animaliere necesită un mare volum de investiții. Orientarea acestora spre obiective moderne, de înaltă tehnicitate, asigură concentrarea și specializarea producției, obținerea de. produse în partizi mari, de calitate și în mod ritmic, o eficiență economică, sporită. în cadrul asociațiilor : intercooperatiste, anul trecut, a început construcția a 42 complexe de tip industrial pentru creșterea porcilor, 18 complexe de miei și numeroase complexe pentru producția de ouă sau cărne de pasăre. Realizarea acestor obiective economice reprezintă o mare acumulare de valori materiale rezultate din concentrarea fondurilor de investiții ale multor cooperative agricole, la care se a- daugă sprijinul statului prin credite, materiale de construcție șr a- sistență tehnică.Amplul efort constructiv se desfășoară însă i- negal din care cauză pe o serie de șantiere s-au acumulat mari restanțe în execuția obiectivelor pre- . văzute. Anul tre- ■ cut, planul de investiții al complexelor de tip industrial intercooperatiste s-a realizat în proporție de numai 84,3 Ia sută, iar la construcții-montaj 86,7 la sută. Este un procent redus, determinat de cauze dintre cele mai diverse : începerea lucrărilor cu întîrziere, slaba organizare a muncii pe șantiere, greutăți în a- provizionarea cu materiale etc.în legătură cu activitatea de construcție a complexelor zootehnice se desprind o serie de concluzii reliefate cu prilejul unei analize recente care a avut loc la Ministerul Agriculturii și Silviculturii. Se relevă că acolo unde s-a acționat energic pentru organizarea temeinică a lucrărilor pe șantiere și îndeosebi în ce privește aprovizionarea Cil materiale, plănui de investiții s-a realizat integral, iar unele obiective ău fost devansate cu 4—6 luni. în județele Constanța, Dolj, Iași, Neamț, Mureș și altele, primele hale care condiționează intrarea parțială în funcțiune a complexelor intercooperatiste de. creștere a porcilor au fost sau sînt pe cale de a fi terminate.în unele județe; cum sînt Constanța și Dolj, s-a stabilit de la bun început ordinea de urgență în executarea lucrărilor, acordîhdu-se prioritate obiectivelor care condiționează intrarea în funcțiune a complexelor zootehnice și au o pondere mare în producția animalieră. La indicația Comitetului județean de partid Dolj, eforturile constructorilor’ au fost orientate spre realizarea în dșvans cu 6 luni a unui număr de 12 hale pentru popularea cu scroafe a complexelor intercooperatiste de creștere a porcilor de la Maglavit, Cerăt, Galicea Mare și Gîngiova. Pentru rezolvarea operativă a multiplelor probleme ivite, fiecare complex a fost dat în răspunderea directă a unor cadre din conducerea județului, intre care un secretar al comitetului județean de partid, un vicepreședinte al consiliului popular județean, directorul direcției agricole etc. Principalul este că greutățile și lipsurile ivite au fost rezolvate, pe loc, fără amînări sau discuții și informări inutile. Procedîndu-se în acest mod atit în județul Dolj, cît și în Constanța, s-au creat condiții pentru obținerea și creșterea purcei- . i lorfiat multe luni mai devreme, astfel ga încă la sfîrșitul acestui an din complexele intercooperatiste să > poată fi livrate, primele mii de porci.Așa cum rezultă din datele centralizate, în execuția unor ‘ complexe zootehnice intercooperatiste se înregistrează serioase restanțe. în jude-

ț.ul Arad se localizează cele mai mari intîrzieri. Anul trecut, la complexul de porci de la Nădlac din planul valoric de peste 12 milioane lei s-au realizat numai 3 081 000 lei, din cauza demarajului greoi în organizarea șantierului, a „reportării" . nerealiză- rilor și deficientelor de pe o lună pe alta. întreprinderea de. construcții- montaj Timișoara — șantierul nr. 6 Arad, a tărăgănat lucrările de organizare a șantierului pînă la mijlocul verii trecute, pierzîndu-se o mare parte din timpul de lucru. Atît la Nădlac, cit și pe șantierele de La Sem- lac și Felnac s-au înregistrat numeroase stagnări și defecțiuni la utilaje. După cum ne relata tovarășul Lu

surile pentru intensificarea lucrărilor la celelalte obiective indispensabile unui flux tehnologic normal. Odată cu popularea primelor hale este nevoie să existe nutrețuri combinate in cantitățile necesare și de calitate corespunzătoare fiecărei categorii porcine și la termene precise, fie. gata utilitățile — alimentare cu apă, deversoare, încălzire centrală, drumuri de acces etc. — apoi maternitățile, halele de creștere și la sfirșit cele de îngrășare. Orice neco- relare poate prejudicia fluxul de creștere, întîrzierile se pot solda cu mari pagube economice. în unele județe, stadiul execuției complexelor reprezintă abia 30—40 la sută din va-

de să

a numeroase complexe zootehnice intercooperatiste

CE ÎNTREPRINDEȚI
PENTRU RESPECTAREA

TERMENULUI?
dovic Reibnagl, șeful serviciului de investiții din cadrul direcției agricole, această situație se datorește, în mare măsură, faptului că utilajele aparțin mai multor întreprinderi din afara județului. Spre exemplu, utilajele de construcții — betoniere, malaxoare, vibratoare și mijloace de transport — aparțin și sînt dirijate de stația de utilaje de construcții și de transport din Timișoara, iar utilajele grele — buldozere, cilindri compresori, excavatoare — sînt dirijate de Trustul de utilaj greu din București. Din această cauză o echipă sosită pe șantiere repară numai o parte din utilajele defecte, deși ar putea pune la punct toate mijloacele din dotația șantierelor. în aceste condiții s-a .ajuns la situația cînd betonierele, răpojngau defecte, apelîndu-se la prepararea manuală a betoanelor. Datorită restanțelor acumulate se prelimina încheierea lucrărilor la primele hale abia in lunile mai—iunie, față termenul de intrare în funcțiune 31 martie a.c.Concentrarea eforturilor asupra biectivelor de primă urgență și lichidarea restanțelor se impun cu atît mai mult cu cit în acest prim an al cincinalului sînț prevăzute alte noi lucrări de amploare : extinderea complexului din Felnac de la 30 mii la 60 mii porci, construirea unui complex pentru îngrășarea a 5 000 de taurine la Horia, a unui complex avicol cu capacitatea de 600 mii de pui ■ de carne pe an la Gai — Arad, obiective care trebuie date în funcțiune in anul viitor. Pînă in prezent pentru aceste obiective, din care numai complexul de taurine necesită, în acest an, lucrări în valoare de 8,9 milioane lei, nu s-a stabilit încă constructorul. în această situație întîr- zie contractarea lucrărilor, deschiderea finanțării, aprovizionarea cu materiale de construcție. Ținînd seama de volumul mare de lucrări, de complexitatea problemelor, este necesară intervenția hotărîtă a organelor locale și a forurilor centrale de resort, astfel ca toate complexele zootehnice prevăzute să poată fi realizate și date în funcțiune la termen.Execuția halelor care intră primele în exploatare trebuie corelată cu mă

de lao-

loarea totală planificată. Este adevărat că, printr-un plus de efort, halele de montă-gestație se pot da în funcțiune conform prevederilor înscrise în grafice, dar nu există certitudinea că obiectivele următoare vor fi gata la timp. După cum ne spune ing. Condruț Romica, șeful serviciului de investiții din direcția agricolă județeană Buzău, măsurile luate de organele locale pentru grăbirea execuției primelor 3 hale ale complexului intercooperatist de creștere a porcilor asigură terminarea tor pînă la 31 martie a. c. Pînă în prezent o hală a fost acoperită, la alta lucrările la învelitoare sînt în curs, iar 6 hale se află in faza execuției structurii de rezistență. Dar cum se va asigura, cu certitudine, corelarea fluxului tehnologic dacă constructorul complexului — Trustul 1 construcții- montaje-București — din planul de 11 260 mii lei construcții-montaje pe anul trecut a realizat numai 4,6 milioane? Este evident că. pe acest , șantier se impun măsuri energice pentru grăbirea lucrărilor în vederea recuperării restanțelor, închiderii ne- întîrziate a unor băle pentru a crea front de lucru în interior. în acest sens comitetul județean de partid a inițiat o serie de măsuri eficiente, in-

tre care mărirea aportului cooperativelor agricole asociate la execuția unor lucrări care necesită mai multă manoperă. Echipe de cooperatori- constructori din cooperativele agricole Sălcioara, Mihăilești, Puiești, Glo- deanu-Sărat și altele au executat zidăria la 5 hale, au transportat cantități importante de materiale. De asemenea, s-a stabilit dublarea capacității complexului de la 30 mii porci livrabili anual la 60 mii.Continuarea execuției lucrărilor este desigur stînjenită de starea vremii, mai ales acolo unde nu s-au luat din timp măsuri de asigurare a frontului de lucru pentru iarnă. La șantierul complexului intercooperatist pentru creșterea porcilor de la Satu-Nou, județul Tulcea, anul trecut, constructorii de la I.S.C.M.- Brăila au realizat numai 62,9 la sută din planul valoric de lucrări, iar pe șantierul Tulcea — km 4, rezultatele însumează 82,7 la sută din planul anual. La Satu-Nou, unde condițiile de lucru erau mai bune, fiind necesar un volum mult mai mic de terasa- mente, continuă să treneze lipsurile în organizarea muncii, iar aprovizionarea cu materiale este deficitară. După ce în timpul verii au lipsit o serie de materiale — balast, var, nisip, cărămidă etc. — acum se resimte lipsa prefabricatelor de pe șantier. Și nu pentru că acestea n-ar putea fi procurate. Ele există în gară la Zebil, dar transportul lor pe șantier întîrzie șl acum, cînd mijloacele stațiunilor de mecanizare a agriculturii și ale cooperativelor agricole nu sînt solicitate la lucrări urgente în cîmp. Conducerea șantierului nu face tot ce se poate pentru a ieși din impas. Deși lucrările de montaj ar putea continua în această perioadă, o macara necesară la manipularea și montarea prefabricatelor a fost retrasă de pe șantier. Și la complexul de la Tulcea — km 4 se acumulează restanțe. Lucrările la stația de pompare s-au întrerupt de cîteva ori, apoi au fost abandonate. Constructorii preferă să care apa necesară șantierului cu cisternele, de la cîțiva kilometri, în loc să execute rețelele de apă utile atît șantierului, cît și viitorului cdmplex.Exemplele, mult mai numeroase decît cele' relatate, duc Ia concluzia că .pe ..șantierele complexelor zooteh- nice intercooperatiste este nevoie să continue in ritm accelerat lucrările pentru recuperarea întîrzierilor, folosindu-se totodată mai intens mijloacele de transport pentru aprovizionarea cu materiale, astfel ca fiecare obiectiv prevăzut să poată fi dat în funcțiune la termen.
C. BORDEIANU

CURIER ECONOMIC
legislativ pentru uzul

compartimentelor
de aprovizionare

și desfacere
A apărut recent, ca supliment al revistei „Viața economică", o lucrare care se adresează economiștilor. merceologilor, gestionarilor : „Curierul economic legislativ pentru uzul compartimentelor de aprovizionare și desfacere". El selecționează — din actele normative care reglementează buna funcționare a organismelor aparatului de stat și asigură cadrul legal al unor activități privind relațiile economice. întărirea și apărarea proprietății socialiste — acele norme de drept care privesc direct munca compartimentelor de aprovizionare și desfacere. Sînt prezentate, în contextul actelor normative, o serie de operațiuni cum ar fi încheierea contractelor economice, recepția produselor, expedierea și transportul lor, precum și modul în care este reglementată răspunderea pentru neexecutarea contractelor, gestionarea produselor, răspunderea materială a sala- riaților privind gestiunea bunurilor. Un merit al lucrării este acela că, pentru a facilita înțelegerea unor dispoziții normative sau a unor tehnici de lucru impuse de legislația în vigoare, normele de drept sînt însoțite de cîte un scurt comentariu. Partea a II-a a „Curierului" este destinată prezentării unor furnizori, a unor produse sau servicii, fapt cit- se poate de bine venit pentru cunoașterea mai bună de către beneficiarii potențiali a posibilităților de producție ale unor unități economice.Suplimentul revistei „Viața economică" — care și-a demonstrat nînă acum din plin utilitatea — continuă prin publicarea acestui curier să fie consecvent orientării sale de a pune la îndemîna celor care lucrează în diferite compartimente ale unităților economice instrumente de lucru practice, necesare activității de zi cu zi. Lucru pe care îi dorim să-1 realizeze și în continuare cu succes

C. CÂRLAN

Combinatui chimic din Craiova considerat, pe 
drept cuvînt, o mare cetate a industriei chimice 
românești cuprinde, pînă în prezent, în meca
nismul său de producție 20 de fabrici. Utilizînd ca 
materie primă de bază gazul metan, carbidul și 
aerul, unitățile sale livrează economiei naționale 
și pentru export un volum de produse organice 
și anorganice a căror valoare depășește o ju
mătate de miliard lei. între produsele livrate 
celor peste 7 000 de beneficiari ai săi, ponderea 
principală o dețin diversele sortimente de îngră
șăminte, solicitate de nevoile agriculturii Asigu
rarea unor produse de calitate superioară, creș
terea continuă a productivității muncii, reducerea 
cheltuielilor materiale, într-un cuvînt, sporirea la
turilor calitative ale producției reprezintă obiecti
vul central pentru realizarea căruia colectivul 
combinatului își concentrează, încă din primele 
zile ale acestui an și cincinal, toate eforturile saleFoto : S. Cristian

(Urmare din pag. I)miliarde kWh energie electrică, o putere instalată de 7 300 MW, peste 10 000 de sate electrificate.Sînt rezultate cu care ne mîndrim, în ciuda unor neajunsuri existente pe parcurs în diferite domenii, rezultate care ne obligă, acum la inceput de an și cincinal, la eforturi deosebite pentru atingerea tuturor obiectivelor majore stabilite. Și, înainte de orice, este vorba de accentuarea laturilor calitative ale întregii noastre activități, descoperirea și punerea operativă în valoare a tuturor resurselor interne capabile să dezvolte o eficiență maximă în toate sectoarele de activitate — cerințe de maximă însemnătate subliniate în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a guvernului din 25 noiembrie anul trecut.In acest an, ca și în întregul cincinal, vom căuta să asigurăm o maximă utilizare a actualei zestre tehnice și o valorificare promptă a fondurilor date de stat pentru a realiza dezvoltarea în continuare, cu un pas înainte, a energiei electrice față de industrie în ansamblul ei. Pe aceste căi vom ajunge să producem în anul in curs 39 miliarde kWh energie electrică, la sfîrșitul cincinalului 59 miliarde kWh și la sfîrșitul acestui deceniu 80—85 miliarde kWh. Este îmbucurător să putem constata, pe baza unor calcule, că, în urma acestor creșteri, consumul intern de energie electrică pe locuitor va ajunge la peste 2 500 kWh în 1975, iar în 1980 lu 3 000—3 400 kWh, ceea ce va situa România în rîndul țărilor cu 
o ridicată dezvoltare economică.

Un fapt cu implicații economice favorabile asupra eficienței activității economice în ramura noastră îl constituie echilibrarea în 1971 într-o însemnată proporție a balanței energiei primare, prin aportul masiv al energiei hidroelectrice, ca urmare a funcționării la capacitatea proiectată a complexului hidroenergetic de la Porțile de Fier și a altor centrale hidroelectrice. Și în anii următori vom insista pentru mărirea cotei de participare a centralelor hidroelectric* în producerea de energie, ele

ajungînd Ia o treime din noua putere instalată. După intrarea în funcțiune la puterea nominală a hidrocentralei de la Porțile de Fier — cu un aport de peste 1 000 MW lă puterea instalată a țării — lucrările vor continua la o serie de hidrocentrale situate pe rîurile interioare. Pe, primul plan se situează cea de pe Lotru, amplasată în subteran, cu o putere instalată de 500 MW, urmînd cele de pe Someș, Olt, Sebeș. Cit privește Dunărea, al cărui. bogat potențial hidroenergetic oferă încă însemnate resurse, ea constituie obiec-

lignitul, în prezent este in plină construcție ' o nouă termocentrală la Ro- gojelu, în imediata apropiere a zăcă- mîntului de cărbune, care în final va dispune de o putere instalată de peste 1 700 MW.Am intrat într-un deceniu care dimensionează un capitol nou al resurselor energetice: energia nucleară, cea mai modernă și cea mai eficientă sursă. Pentru România, a cărei industrie cunoaște un permanent dinamism înalt, problema introducerii și extinderii treptate a energiei nucleare se pune cu atît mai mult, cu cît

tul și utilizarea energiei electrice. Merită să fie subliniate preocupările de. pînă acum existente in aceste direcții. Astfel, în ultimii ani, notăm că în centralele termoelectrice s-au redus, continuu normele de consum, ajungindu-se la o medie de circa 350 kg combustibil convențional pentru producerea a 1 000 kWh energie electrică. Cu toate că această cifră ne situează Ia nivelul celor mai bune realizări obținute pe plan mondial, noi nu trebuie s-o considerăm ca o limită. Calculele arată că numai o reducere cu 1—2 la sută a consumu-

ENERGIA ELECTRICĂ
tul unor studii avansate privind realizarea de noi obiective, în colaborare cu țările vecine : in zona Gruia- Rodujevac cu R.S.F. Iugoslavia și în zona Izlaz-Somovit cu R.P. Bulgaria.Ceea ce caracterizează actuala etapă de dezvoltare a energeticii românești este crearea, paralel cu sistemul de hidrocentrale de pe Dunăre și rîurile interioare, a unor centrale termoelectrice de mare putere și eficiente, funcționind pe bază de cărbuni inferiori. Aceasta înseamnă. pe de o parte o rezolvare optimă a problemei asigurării surselor de energie primară și pe de altă parte, o valorificare înaltă a .resurselor naturale ale țării — cum sînt cărbunii ' inferiori. Pe această cale, se va ajunge în 1971 ca lignitul să acopere circa 24 la sută din necesarul de combustibil. Sînt deziderate pe care le vom realiza prin amplasarea noilor centrale, dotate cu agregate avînd parametri ridicați, în vecinătatea bazinelor carbonifere mari. Astfel, pe lingă termocentrala electrică de la Ișalnițâ, cate este în prezent cea mai importantă din sistemul energetic și care utilizează drept combustibil de bază

necesarul de energie primară crește într-un ritm mult mai rapid decît posibilitățile de extracție a combustibililor clasici. Și de această dată, eu clarviziunea cunoscută, ’ partidul nostru a stabilit ca în următorii ani să se construiască la noi centrale nuclearo -electrice. Este o sarcină de uriașă însemnătate și răspundere, care a început să se materializeze prin efectuarea de studii privind amplasarea'și alegerea soluțiilor constructive ale viitoarelor centrale, prin pregătirea de ingineri specializați în centrale nuclearo-electrice și. fizica reactoarelor nucleare. în finalizarea acestui program esențial pentru activitatea noastră de viitor, vor trebui rezolvate unele probleme legate de valorificarea în condiții de eficiență a resurselor de uraniu de care dispuhe țara noastră, de asigurarea unei participări în proporții crescînde a industriei noastre constructoare de mașini la realizarea în țară a utilajelor necesare.'O atenție deosebită ne propunem să aco-.-dăm în acest an, ca de altfel în întregul cincinal, reducerii Continue a consumurilor, specifice de combustibil și a pierderilor din transpor-

rilor specifice in acest an va aduce o economie de 150—200 de mii tone combustibil convențional, concomitent cu sporirea gradului de rentabilitate. Cît privește sarcinile de perspectivă, în actualul cincinal consumurile specifice de combustibil, carburanți și energie electrică vor scădea pe economie cu cel puțin 8 la sută. Atît unitățile producătoare, cît . și cele de distribuție vor trebui să-și mărească eforturile în vșderea reducerii pierderilor de energie electrică, creșterii randamentelor de utilizare a diferitelor forme de energie și folosirii economice a resurselor de e- nergie secundare, rezultate în urma proceselor tehnologice industriale, precum și -? aspect foarte important al activității noastre — în scopul eliminării întreruperilor in alimentarea cu energie a consumatorilor industrialii De asemenea, consider că este necesară o acțiune susținută la consumatorii de energie din toate ramurile industriale, pentru reducerea consumului specific .de energie electrică pe unitatea de produs și un regim mai sever de economii.

Desigur, ar fi încă multe lucruri de spus despre programul nostru de activitate din acest an și din întregul cincinal. Fără să mai insist în mod deosebit asupra lor, mai amintesc alte cîteva din obiectivele noastre : actualul cincinal va marca sfîrșitul acțiunii de electrificare a satelor ; cel puțin 35 la sută din puterea nouă instalată in centralele termoelectrice va fi realizată cu agregate de termofi- care ; cantitatea de căldură livrată populației va spori de la an la an, ajungînd la sfîrșitul cincinalului la 55—57 milioane.Gigacalorii.Finalizarea cu succes a întregului program de activitate, sub raportul creșterilor cantitative și cel al sporurilor calitative, presupune realizarea unui vast program de investiții. Și în acest sens vom adopta măsuri deosebite, care să asigure atingerea în timp scurt a unor indici de eficiență ridicată atît în ceea ce privește costul lucrărilor noilor obiective, cît, și realizarea în termen scurt a parametrilor tehnico-economici proiectați. Cu titlul de exemplu amintesc crearea de grupe de proiectare pe lingă marile șantiere, scurtarea duratei de execuție a lucrărilor de construcții. ridicarea gradului de mecanizare a muncii. De asemenea, ne-am propus să facem analize comune ale specialiștilor din proiectare, din unitățile beneficiare și de execuție în vederea găsirii unor soluții eficiente de reducere a ponderii lucrărilor de construcții și montaj în totalul investițiilor.Energeticienii noștri sînt conștienți că sarcinile ce le revin în acest an, în întregul cincinal, sînt deosebit de mobilizatoare, că pentru realizarea lor este, necesar să-și pună în valoare întreaga lor pricepere profesională. capacitatea de muncă și să nu precupețească nici un efort pentru sporirea puterii energetice, pentru dezvoltarea multilaterală, economică și socială, a țării. Succesele dobîndi- te în cincinalul încheiat stau chezășie realizărilor remarcabile de mîine a programului stabilit de partid, discutat și aprobat de cei care sînt chemați să-l materializeze.

CONTRASTE

• Răbdări prăjite

la laminorîn ultimii ani, laminorul de 800 mm de la Combinatul siderurgic din Hunedoara a cunoscut importante modernizări, impuse de noile și pretențioasele cerințe ale dezvoltării producției de oțel și laminate. O urmare a acestor modernizări este și apariția răsturnătoarelor la cajele de laminare nr. 2 și nr. 3. Proiectate la Institutul de proiectări pentru laminare din București, aceste răsturnătoare au fost montate în martie 1968, dar foarte curînd au trebuit să fie înlăturate pentru că nu puteau fi întrebuințate satisfăcător.După această ispravă, proiectantul a venit cu unele mici remedieri ale defectelor constatate și, în martie 1969, răsturnătoarele — care, după cum ne scrie corespondentul nostru, Sabin Io-

nescu, costă în jur de 700 000 lei fiecare . — au .fost din nou montate funcționind... patru ore. Mai mult n-a putut să le suporte laminorul, oricît de răbdător se dovedise.Perspectiva 1 Acum răsturnătoarele se demontează în părțile componente pentru recondiționate, bineînțeles pe alți bani. După cum se prezintă situația, .cadrele din conducerea combinatului sînt de părere că timpul de „încercare" a trecut de mult, că bani s-au cheltuit destui, că „modernele" răsturnătoare, pînă o să ajungă să fie apte de ceva, riscă să fie măcinate de neiertătoa- rea uzură morală. Și, prin urmare, ar cam fi timpul să se socotească cine suportă a- ceastă experiență. Că prea a costat mult și n-au rezultat decît... răbdări prăjite.
«Polul Nord

s-a mutat la CiulnițaAtmosfera din jurul Uzinei de reparat tractoare din Ciulnița este atît de limpede și curată, îneît dușmapii poluării pot trăi aici în cea mai mare tihnă. Nici nu-i cum iese foc, sus-amintita demn de cadrul unei expediții polare. Halele de producție, atelierele anexe, birourile concurează cu cel mai redutabil frigider. ■ Numai că oamenii mai mult își suflă-n pumni, decît muncesc ; și conducerii uzinei înghețat zîmbetul ” buze.Din cele spuse directorul ei, tov. Anton Secu, aflăm că întreprinderea județeană de aprovizionare a cooperativelor din Slobozia n-a livrat nici un strop din

un firicel de fum deranjează. Și oricine știe că nu fum pînă nu faci e un frig în mai unitate,

• A

pînă i*a pede
cantitatea de
sosit

in

1 460 tone combustibil de. calorifer contractate pentru iarna aceasta.. Cu alte , vorbe spus, problema frigului a devenit arzătoare. Cit e ziulica de mare, așteaptă cei de aici, înfrigurați și la propriu și la figurat, să le vină mult așteptatul combustibil.La Direcția generală de aprovizionare din Ministerul Agriculturii și Silviculturii, corespondentul nostru — Lucian Ciubotaru — a dezlegat misterul. Uzina a contractat, intr-adevăr, combustibil, dar a uitat să obțină cuvenitele aprobări pentru folosirea lui.Sperăm că această întîmplare o să-i dezghețe în viitor pe cei yinovați. Condiții să judece lucrurile la rece au, slavă domnului ! Totuși, o soluție de urgență se impune. Ardem și noi; de nerăbdare, s-o aflăm.
un tren

gara.»Cînd sosește un tren în gară, toată lumea se bucură. Toată lumea, cu excepția salaria- ților depozitului Teleajen—Ploiești al întreprinderii de aprovi-. zionare. cu materiale București, care de o bucată de vreme s-au convins Că trenurile eu pricina aduc nu numai materiale de construcții, ci și o cantitate dublă de necazuri.La Teleajen — după cum ne Scrie tov. Aurel Dumitrescu, salariat aici — nu s-a deschis vreo expoziție de materiale și nici pentru viitor nu se întrezărește vreo asemenea intenție. Dar, neoficial, ea și-a deschis porțile. Grămezi din cele mai diverse sortimente de materiale

s-au adunat prin toate colțurile. Exponatele în chestiune nu sînt depozitate cu scopul de a le demonstra rezistența în fața vitregiilor naturii, ci pentru simplul motiv că furnizorii și beneficiarii' lor le-au dat de tot 'Degeaba Teleajen porțile in tăcerea Pentru întreprinderea teritorială de aprovizionare din Ploiești, de pildă, s-au strîns aici în .ultimele luni 63 tone de materiale expediate de diverși furnizori.; De ridicat nu le ridică, pentru că n-ar avea forme de la aceștia. Și s-a pornit pe această temă un autentic război al adreselor. Iar între timp, in gară trenurile vin și vin...

t uitării.i bat cei din pe la toate cauză, căci e deplină.

• Pastramă la dosarîn actele cooperativei agricole din Ibrianu, județul Brăila, se consemnează existența în stoc, din 1968, a unei cantități de 51 kg pastramă. Ce fel de pastramă o fi aceasta care de a- proape 3 ani a „conservată" te" ? Nu-i singular. Și cooperative se constată neajunsuri în ță. La un control fectuat în luna noiembrie 1970 de către organele Băncii agricole, sucursala județeană Brăila, la un număr de 11 cooperative agricole de producție, printre care : Salcia- Tudor, Tichilești, Scin- teia însurăței. Lacul

stat „ac- caz alteîn...un în agricole aceleași eviden- e-

Sărat, Rîmnicelu, Grădiștea și altele, s-a constatat că neglijențele in activitatea financiară au atras, pagube în valoare de 130 803 lei. Este vorba de nerespectarea instrucțiunilor privind organizarea și exercitarea controlului preventiv, precum și în neținerea corectă și la zi a evidențelor primare, atît în depozite, cit și în sectoarele Ide producție.U.J.C.A.P. Brăila trebuie să- găsească o metodă mai eficientă de îndrumare a funcționarilor care au ca îndeletnicire ‘ specială ținerea corectă și Ia zi a evidențelor. Altfel, cine știe cît o să mai stea pastrama la dosar.
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Preocupări tematice, 
urgente organizatorice în

EDITAREA 
CĂRȚII ȘCOLARE

în acest an, învățămîntul de toate gradele va primi încă 1000 de titluri, intr-un tiraj de 37 milioane de exemplare. Dintre acestea, mai mult de 500 sînt destinate școlilor generale de zece ani și liceelor ds cultură generală, peste 250 — școlilor profesionale, tehnice și liceelor de specialitate. Cartea școlară în limba maternă — maghiară, germană și a alțpr naționalități conlocuitoare — se va tipări în peste 280 de titluri, în tiraj total de 1 700 000 exemplare. Pentru studenți se pregătesc încă 100 de titluri de manuale și tratate, iar corpul didactic, părinții și elevii vor beneficia de tot atitea lucrări pedagogice și de interes general.
— In ansamblul activității edi
toriale, atit de apreciabile ca 
volum, care vor fi noutățile 
anului 1— Planul editurii — ne-a precizat Interlocutorul nostru — cuprinde o serie de noutăți, care sperăm să dea satisfacție cadrelor didactice, părinților, studenților, elevilor, tuturor celor care urmăresc cu interes diversificarea și îmbogățirea cărții școlare. Se vor elabora manuale noi pentru clasele a Il-a, a IV-a și a Vl-a ale școlii generale și pentru anul I al liceului de cultură generală. Sînt în curs de a- pariție manuale pentru unele discipline nou introduse în planul de în- vățămînt al liceelor de cultură generală, de specialitate și pentru școlile profesionale, de maiștri și postliceale.Un loc important în producția editurii, în acest an îl va ocupa colecția de lucrări de economie concretă, axate pe probleme prezente și de perspectivă ale economiei naționale. Editura noastră își propune, totodată, să asigure tipărirea unor lucrări fundamentale din domeniul pedagogiei, întrucit absența lor s-a făcut serios resimțită in ultimii ani, în colecțiile „Lucrări clasice fundamentale" și „Pedagogia secolului XX". Cîteva volume se a- nunță ca adevărate „evenimente" editoriale. Astfel, se află în fază înaintată de pregătire un „Atlas istoric mondial", la realizarea căruia au fost atrași istorici de frunte al țării noastre și care va apărea, ca un o- magiu adus partidului nostru, cu prilejul sărbătorii semicentenarului. Va apărea într-o ediție revizuită lucrarea lui Nicolae Iorga „Istoria învăță- mîntului românesc" și se va reedita compendiul de Istoria României, care a fost tradus și în Franța. Editura se va achita de o veche datorie față de cadrele didactice prin tipărirea tratatului de pedagogie practică.
— Ce loc ocupă in acest efort 

editorial preocuparea pentru rl- t dicarea calității didactice, a va
lorii instructive și educative a 
cărții școlare ?

Doctorul 
și profesoara

(Urmare din pag. I)șe. Noi sîntem de pă
rere că pe Sanyi l-a 
pocnit cineva. Dacă ar 
fi căzut cu bicicleta, 
s-ar fi rănit altmin
teri : s-ar fi julit la 
cot, și-ar fi rupt că
mașa, pantalonii et- 
caetera. Or, la el nu se 
vede nici un etcaetera, 
decît această lovitură 
peste nas.

★Grija pentru sănăta
te este aici permanen
tă, de dimineața pină 
seara — uneori chiar 
la miezul nopții sau in 
zorii zilei. Feri băcsi o 
înhamă mereu pe Ma- 
nyika.

O femeie răsfoiește 
o condică voluminoa
să : evidența celor vac
cinați. (Cite episoade 
de „luptă" și aici .'). 
Cină apare doctorul, 
femeia reclamă pe ci
neva. Trebuie pedepsit, 
fiindcă nu vrea să fie 
vaccinat împotriva te- 
tanosului. L-au somat 
de mai multe ori, insă 
el nu și nu ! I s-a ex
plicat rostul, importan
ta acestei măsuri.

— Și ce-a spus ?
— La naiba ! — asta 

• spus.
— încerc să vorbesc 

eu cu el.
Pină atunci însă so

sește poștașul. Dispo
ziții noi. Numiri. La 
casa de nașteri a sosit 
o nouă moașă. Știri 
noi : o femeie a născut 
noaptea trecută un co
pil de 4 kilograme și 
jumătate. După unele 
semne se credea că fe
meia va avea gemeni.

— A fost fericită ?
— Acasă o mai aș

teaptă vreo cinci-șase.
— Va crește și ăsta 

pe lingă ceilalți.
Alte noutăți. Cineva 

o caută pe profesoară. 
Se întocmește orarul. 
Profesoara — tină- 
ra soție a doctorului 
Papp, pe numele ei de 
fată Emese Kineses, își 
strînge repede părul, 
o invîrte pe Enikd pe 
deasupra capului și 
traversează in fugă 
curtea. Aleargă sprin
ten, nici nu-l greu 
pentru picioarele ei 
zvelte (pe vremea stu

denției — acum cițiva 
ani — a fost campioa
nă a țării la alergări), 
îmi spune rizînd : a 
alergat ea și la Copen
haga, nu numai aici, la 
Joseni. Iar Eniko, de 
parcă ar fi la antrena
ment, se ia după ea. 
Erzsi o ajunge in fața 
porții.

Doctorul își ia trusa 
și pleacă in fugă la 
bolnava care „tremură 
să-i cadă dinții din 
gură".

La poartă iși fac a- 
pariția niște elevi, li
nul cu o carte, altul cu 
niște afine. Cartea este 
de împrumutat, iar a- 
finele... „Păi ne-am a- 
dus aminte de tovarășa 
profesoară !"

— O iubiți T
— Noi da.
— De ce o iubiți I
— Fiindcă-i așa.
— Cum 1
— Păi, nu vedeți ?
Am întrebat-o și pe 

profesoară : ii iubește 
pe copii ? „Altfel nu 
m-aș fi făcut profesoa
ră ! Cine nu iubește 
copiii să-și aleagă altă 
meserie. Cine ajunge 
în învățămînf după ce 
a eșuat in alte domenii 
își face meseria in 
silă".

Profesoara nu și-a 
ales profesia în ulti
ma clipă. Are un vis • cei pe care ii învață 
gramatica limbii ma
ghiare, să-și aminteas
că de ea și la bătrine- 
țe. Băiatul care i l-a 
adus înapoi pe Șveyk 
își alege altă carte în 
camera spațioasă. Că
minul tinerilor soți 
este totodată și un că
min spiritual pentru 
elevi. Rafturile cu linie 
modernă, suspendate 
pe tije, conținind un 
număr considerabil de 
cărți, au fost făcute 
după proiectul profe
soarei. „Cărțile sînt pe 
primul loc. Dacă-s 
bune". Și încă o măr
turisire :

— Clasa mea este ca 
o orchestră cu un auz 
foarte sensibil. E plă
cut s-o dirijezi. Tot 
mai puține sînt vocile 
care sună fals. Avem 
și un scriitor în deve
nire : scrie niște teze 
care pot trezi și invi
dia ziariștilor.

Convorbire cu dr. 
Emil BÂLDESCU, 

directorul Editurii didactice 
și pedagogice— îmbunătățirea conținutului manualelor școlare și al celorlalte cărți necesare învățămîntului, perfecționarea și ridicarea calității lor este obiectivul central al autorilor și al redactorilor editurii. Ajutați de observațiile judicioase — făcute în presă sau în consfătuirile noastre de lucru — ale cadrelor didactice și specialiștilor, vom depune eforturi deosebite pentru descongestionarea cărții școlare de elemente neesențiale, date și informații de prisos, cunoștințe lipsite de importantă, care provoacă supraîncărcarea elevilor, le solicită în mod exagerat memoria. Această acțiune o concepem ca o adevărată operă pedagogică de decantare 

a cunoștințelor, de prelucrare a lor în concordantă cu particularitățile de vîrstă și puterea de înțelegere a elevilor. în strînsă legătură cu cerințele societății noastre socialiste. Rezultatele strădaniilor noastre vor a- părea mai evidente, în acest an, în conținutul manualelor noi amintite mai înainte ; de asemenea, în toate manualele a căror elaborare va începe de acum înainte șl care vor ajunge în școli în anii viitori. în măsura posibilităților, ne vom strădui ca manualelor reeditate să li se facă o revizie mai atentă și mai exigentă din acest punct de vedere.O problemă cheie în această direcție este perfecționarea colaborării cu autorii de manuale. Sperăm ca a- ceastă colaborare să decurgă în 1971 sub auspicii ceva mai favorabile decît în anii precedenți. După cum se știe, in luna noiembrie a anului 1970, Consiliul de cultură generală, organ colectiv consultativ al Ministerului învățămîntului. a dezbătut o serie de probleme privitoare la căile de elaborare a manualelor școlare. Pe această bază, cît și a consultărilor largi cu autorii, editura a elaborat un nou regulament de concurs, care a fost aprobat de minister, regulament mai stimulativ, mai bine gîndit. menit să sporească încrederea cadrelor didactice și a altor specialiști în seriozitatea și obiectivitatea concursului. Vom promova, în continuare, și modalitatea încheierii de contracte cu autorii Ia inițiativa editurii, procedeu folosit de toate editurile din lume, după cum nu excludem nici posibilitatea ofertelor din partea unor autori sau colective de autori, care din proprie inițiativă purced la scrierea de cărți pentru învățămînt. Unui asemenea scop sperăm că-i vor . servi mai realist și măsurile preconizate pentru revizuirea sistemului de retribuire a autorilor ; se va trece, astfel, de la aprecierea

Grija matură pentru 
perspectivă, prezentă 
în fiecare ceas, con
trastează cu licăririle 
jucăușe și din ochii 
migdalați — ochi de 
școlăriță încă. Pentru 
amatorii de „alienare" 
acesta nu este nicide
cum un subiect.

Pină se întoarce me
dicul de la bolnavii 
săi, cînd urmează să 
mergem cu toții — 
fiind duminică — pe 
malul Mureșului și să 
mîncăm slănină prăji
tă, îmi rotesc jur-îm- 
prejut privirile. Peste 
drum se află impună
torul cămin cultural, 
reconstruit. In dreapta, 
biserica, al cărei clopot în zorii zilei sună deș
teptarea. in stingă — 
noul spital, casa de 
nașteri, o fîntînă cu 
cumpănă. Pe fringhia 
de rufe vîntul se joacă 
cu zestrea considerabi
lă a lui Eniko. Vîntul 
vine dinspre munți, 
unde primăvara se aud 
chemările cocoșului de 
munte, iar toamna 
boncăluitul cerbilor.

Acesta este, deci, lo
cul acțiunii : pe aceste 
meleaguri cu meri, 
cu numeroasele așe
zări din zona Gheor- 
ghenilor. Aerul este 
precum cristalul, atit 
de dens că-l poți tăia 
cu cuțitul.

Așadar, aici trăiesc 
„domnu’ doctor" și pro
fesoara : tineri căsăto
riți, repartizați de la 
Tg. Mureș. Imaginația 
profesoarei călătorește 
înapoi spre vremea 
studenției : prin fața 
ochilor i se perindă 
Bucureștiul, Varșovia, 
Copenhaga — atmosfe
ră de concurs, podiu
mul învingătorilor, 
medalia de aur, avioa
ne zburind la înălți
me... Luminile tinere
ții străbătînd infinitul. 
In locul startului de la 
competițiile interna
ționale, alt cadru : 
schimbat, însă optimis
mul a rămas același.

Cînd scriu aceste 
rîndurî, clopoțelul șco
lii din Joseni răsună 
din nou. La fiecare 
oră : clopoțelul are 
viață veșnică. 

lucrării în principal după coala de autor, indicator — în esența lui — cantitativ, la o judecată de valoare, în care calitatea urmează să ocupe locul principal.
— Îmbunătățirea calității Inclu

de și... haina cărții școlare, as
pectul grafic, varietatea și inge
niozitatea ilustrației ? O aseme
nea întrebare apare cu atit mai 
firească dacă ne gindim că la 
Salonul cărții din anul trecut 
cartea școlară nu s-a prea făcut 
remarcată prin realizări cit de 
cît deosebite.— Este adevărat. Se întîlnesc in u- nele manuale ilustrații neinteresante, prea puțin sugestive, desene lipsite de inspirație și neadecvate principiilor pedagogice și legilor învățării. Sperăm și ne vom da toată osteneala ca în anul 1971 să facem un pas înainte și în această privință. Noul regulament al concursului de manuale conturează mai precis responsabilitatea autorului de ilustrație, alături de autorul textului, care vor trebui să colaboreze mai strîns intre ei, stabilin- du-se și o remunerare mai stimulativă a celui dintîi.

— In ultimul timp, presa a re
levat și o seamă de neajunsuri 
care au determinat tipărirea cu 
întirziere a manualelor. Ce condi
ții s-au creat pentru ca asemenea 
situații să nu se mai repete ?— Este știut că, prin specificul muncii sale, editura trebuie să lucreze în permanență în contul... anilor școlari viitori. Aceasta înseamnă că trebuie să aibă o viziune clară a activității sale pe traiectoria mai multor ani, să dispună din timp de planul tematic de manuale pentru a putea contracta cu autorii și a asigura în termenul stabilit tipărirea lor. Din păcate, această viziune se limitează, an de an, la o perspectivă mult prea apropiată. Iată, de exemplu, sîntem la începutul anului 1971 și n-am primit încă de la Ministerul Invățămin- tului planul tematic de manuale și unele programe școlare pe anul 1972, pe care în mod normal ar fi trebuit. să-1 punem în lucru încă de acum trei- patru luni. în absența lor, nu se pot stabili cărțile școlare care urmează să fie scoase la concurs, nici cele ce urmează să fie elaborate în paralel de doi sau mai mulți autori, nici manualele pentru profesori. încă din 1969 editura reușise să-și întocmească un plan editorial de manuale școlare pînă în 1975 ; acest plan a fost însă anihilat de schimbările care au survenit în planul de învățămînt și cel editorial într-o perioadă extrem de scurtă de timp.Din răspunsul interlocutorului nostru rezultă că nu este exclusă încă posibilitatea ca și în viitorii ani școlari cărțile să nu ajungă la timp în mîinile elevilor. NI se dă și justificarea : Ministerul învățămîntului a în- tîrziat elaborarea planului tematic de manuale și programele școlare necesare Editurii didactice și pedagogice, care aparține chiar ministerului. Pe de altă parte, forurile de resort din minister justifică întîrzierea prin... „grija" pentru adaptarea planurilor de învățămînt ale școlilor la cele mai recente cerințe ale vieții. Un cerc vicios din care însă trebuie cît mai grabnic ieșit. Evident, nu se poate pretinde o „înghețare" a planurilor de învățămînt pe o perioadă lungă de timp — viața, societatea contemporană, progresele științei nu permit nici o rămînere în urmă în domeniul pregătirii școlare a tineretului. Se poate pretinde însă ca modificările ce intervin în aceste planuri să fie operate în timp util pentru a putea fi reflectate în activitatea de elaborare a manualelor și a nu provoca, în mod cronic, întîrzierl în tipărirea și difuzarea acestora. La rîndul său, editura trebuie să dea dovadă de mai multă o- perativitate și elasticitate în colaborarea cu autorii, bineînțeles fără ca acestea să afecteze negativ conținutul și aspectul grafic al manualelor, așa cum s-a întîmplat, nu o dată, în anii precedent!.Sperăm ca anii ce urmează să pună capăt unor asemenea întîrzieri de planificare — a spus în încheiere interlocutorul nostru. Editarea de cărți școlare de o mare diversitate tematică, de o înaltă valoare didactică — instructivă și educativă — în concordanță cu cerințele etapei construcției socialiste pe care o străbate țara noastră, este obiectivul căruia îi con- sacrăm toate eforturile noastre.

Florica DINULESCU

(Urmare din pag. I)troduc chiar pe instalațiile de foraj existente, și altele, legate de sisteme noi de foraj, cu ciclul lung, care se vor concretiza prin instalații de concepție nouă. Pentru că am ajuns la acest capitol, vreau să subliniez că realizarea unor instalații de foraj (3 DH 250, 4 DH 315, 3 DH 400), cu o impresionantă carte de vizită, a fost posibilă datorită existenței unor strîn- se relații de colaborare între institutul nostru și Uzina de utilaj petrolier „1 Mai“-Ploiești. Instalațiile de foraj F-320-3DH și F-320-DE, pentru forajul sondelor pînă la 6 000 m, au fost expuse de altfel la Tirgul Internațional București 1970, unde au produs un viu interes în rîndul specialiștilor străini. Actualmente, este în curs de proiectare, la I.P.C.U.P., instalația de foraj F-500, pentru săparea sondelor pină la 8 500 m.Ancheta noastră a continuat la Uzina de utilaj petrolier „1 Mai" Ploiești, unde am intîlnit o vie preocupare pentru soluții din cele mai moderne în activitatea de cercetare și de proiectare. Astfel, în construcția turlei pe baza cercetărilor pe machete și modele, prin tenso- metrarea eforturilor, au fost adoptate soluțiile constructive cele mai adecvate. Instalația de prevenire a erupțiilor HT-13 cu acționare hidraulică (pînă la o presiune de 350 at.), concepută de un colectiv din cadrul uzinei, a obținut medalia de aur la Tirgul de la Leipzig.„Urmărind să completăm gama de prevenitoare de erupții — arăta ing. Apostol Balcan, șeful serviciului laboratoare — am efectuat cercetări și în domeniul elaborării de oțeluri ne-

Discografia 
operei complete 
a lui Beethoven, 

editată de Casa 

de discuri din R.D.G.Atitudinea față de moștenirea secolelor precedente, angajarea în a cultiva și a continua cele mai bune tradiții umaniste, nu reprezintă numai o chestiune de ordin artistic, ci, în primul rînd, o problemă de ordin cultural, un act cu deosebite semnificații pe plan intelectual. în această lumină merită să fie privită imprimarea operei complete a lui Ludwig van Beethoven, de către Casa de discuri din Republica Democrată Germană, care a realizat astfel cea mai extinsă imprimare fonografică, prezentarea uneia dintre cele mai mari, pe plan mondial, ediții clasice.Evenimentul este mai mult decît remarcabil. Beethoven însuși, în ultimii ani ai vieții, a fost urmărit dd ideea realizării unei ediții complete a operei sale. Ediția de față datorată reputatei Case bcrlineze de discuri, pornește de la principiul că absolut toate lucrările — indiferent de importanța lor artistică — ieșite de sub pana titanului muzicii universale, trebuie să fie popularizate. Această ediție completă prezintă deci opera celui mai mare-compozitor german în toată desfășurarea, varietatea și profunzimea ei. Ea etalează creații ale repertoriului permanent și, de asemenea, o multitudine de compoziții pe nedrept uitate, compoziții a căror audiere ar putea echivala, nu rare ori — chiar pentru cunoscătorii muzicii lui Beethoven — cu o descoperire.In prima etapă a acestei ample ediții, etapă desfășurată între octombrie 1968 și septembrie 1970, au fost imprimate 80 de discuri stereofonice (aproximativ 4 000 de minute de muzică), discuri incluzînd peste 250 de lucrări, de la cele mai scurte bagatele pentru pian pînă la marile creații simfonice, vocal simfonice și dramatic muzicale, toate beneficiind de o interpretare de înaltă valoare artistică. Paralel cu publicarea operelor primei etape a ediției, au început pregătirile de ordin științific și artistic pentru cea de a doua etapă la încheierea căreia, în 1977, an comemorativ Beethoven, prilejuit de împlinirea a 150 de ani de la moartea compozitorului, întreaga operă va fi integral prezentată pe 120 de discuri.Concretizarea acestei Inițiative pune — evident — în lumină înaltul nivel al vieții artistice și muzicale din R.D.G., eficiența reputatei Case de discuri germane.
D. A.

Săptămma viitoare pe ecrane

„BĂTĂLIA PENTRU ALGER"

Coproducție italo-algerianâ. Regia : Gillo Ponecorvo cu : Jean Martin, Jacef 
Saadi, Brahim Haggiag, Tommaso Meri, Fav/zsa Ei Kader. Film distins la Biena
la de la Veneția 1966 cu : Leul de Aur San Marco, premiul FIPRESCI, premiul 

OCIC, premiul orașului Veneția

cesare. Cu dotarea existentă, a fost posibilă realizarea în cadrul sectorului metalurgic din uzină a unor oțeluri turnate, cu caracteristici superioare oțelurilor obținute prin forjare. In acest fel, va fi posibilă fabricarea prevenitoarelor de 700 at. și chiar mai mari destinate utilajului de mare adîncime și eliminarea importului de astfel de instalații".Una dintre sculele cele mai solicitate și mai pretențioase din întreaga industrie petrolieră este sapa de foraj. In cazul sondelor adinei, se fo

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ
losesc mai ales sapele cu role cu dinți frezați, sau cu inserție de car- burâ de tungsten și sapele cu diamante. Fiecare tip de sapă are domeniul lui de utilizare, în funcție de natura rocilor care trebuie forate.— In uzina noastră se întreprind studii și cercetări ample pe această temă — ne spune Petre Rață, inginer șef de concepție. Am realizat sape de construcție originală, ca sapele monolit, experimentate cu succes, și sapele cu conuri cu lagăre etanșe, aflate în curs de experimentare ; cele cu conuri cu conducerea jetului la talpă, precum și sapele, capetele de ca- rotieră și lărgi toarele cu o rolă sînt în curs de execuție, unele dintre ele fiind brevetate.

SEMNIFICA Till E UMA NIS TE, 
Militante ale artei plastice

SOVIETICE
Amplelor acțiuni omagiale dedicate centenarului nașterii lui V. I. Lenin, desfășurate atit in țara noastră, cit și peste hotare, li se adaugă în aceste zile EXPOZIȚIA DE ARTA PLASTICA SOVIETICA. Deschisă în sălile DALLES, această manifestare reunește o selecție a lucrărilor de pictură, sculptură și grafică care au făcut obiectul expoziției unionale organizate la Moscova. Este nu numai un prilej de cunoaștere a unora dintre cele mai recente realizări ale plasticii sovietice, dar, în același timp, este o mărturie, un act de devoțiune, entuziasm și patriotism ăl artiștilor sovietici. Istoria transformărilor revoluționare, concepută ca un înalt mesaj adresat contemporanilor, trăiește prin fervoarea sentimentului, prin elanul de admirație pe care-1 degajă fiecare lucrare. Rostul prim al acestor creații pare a fi acela de școală a spiritului uman și a colectivității, menirea lor fiind a- ceea de a se constitui drept punct de incandescență al unui climat social intens. în aceste condiții, fiecare lucrare de pictură, sculptură sau grafică devine un spațiu spiritual, deschis realității, în care privitori și artiști confruntați cu mișcarea fără graniță a vieții trăiesc solidar acțiuni, ginduri și sentimente. Fiecare pinză (căci mai ales în pictură lucrurile sînt clar exprimate) este investită cu dimensiunea cunoașterii lucide, a analizei politice, a luptei de idei. Intenția este, desigur, importantă din punctul de vedere al educației patriotice ă publicului. Momentele semnificative ale vieții și activității lui V. I. Lenin, ale Revoluției din Octombrie său ale războiului civil, ale reconstrucției țării, sînt tot atîtea motive de inspirație, tot atitea mărturii exprimate la nivelul conștiinței contemporane, tot atîtea atitudini spirituale născute din tensiunea cunoașterii. Premisele apropierii de a- ceste cerințe profund sociale pe care artiștii sovietici le proclamă esen- țializate in lucrările lor stau în primul rînd în cunoașterea omului și a vieții lui, in puterea de exprimare artistică asupra existenței și luptei marelui revoluționar. Prezentarea, în multiple ipostaze, a unei existențe exemplare — cea a lui Lenin, proiectată pe fundalul realităților sociale la a căror transformare a contribuit — confruntarea între destinul individual și cel social depășesc sensul strictei evocări, ma- terializindu-se în transmiterea unui amplu mesaj social. Pretutindeni, explicit sau implicit, figura lui Lenin devine punctul de referință, de afirmare a admirației și stimei fie că este portretizat (bustul „V. I. Lenin" de Leo Lankinen) sau evocat în momentul în care se adresează direct muncitorilor (lucrarea lui Konstantin Filatov), fie că sînt surprinse atitudini, reacții la cuvintele lui („Lenin vorbind" de Piotr Bortngv), sau că sînt prezentate casele în care a locuit succesiv' la Geneva, Zurich și Berna (ciclul „Peisaje-document" de Anatoli Nikici). fie că se apelează la imagini alegorice care să ilustreze

Pentru scurtarea ciclurilor de cercetare și grăbirea omologării produselor se desfășoară astăzi o activitate susținută de dotare a uzinelor cu standuri de probă adecvate. Am aflat că instalațiile de foraj F 125 au fost omologate prin încercări sub sarcină la standurile de probă amenajate în mod special la uzina „1 Mai“-Ploiești, nemaifiind nevoie de încercări la sonde. Ciclul de asimilare s-a redus astfel cu 6 pînă la 18 luni.Ing. Apostol Munteanu, șeful sefvi- 

ciului tehnic din Centrala industrială pentru utilaj petrolier (C.I.U.P.), sublinia nevoia intensificării colaborărilor cercetare-proiectare, cer- cetare-producție, ca mijloc util de scurtare a duratei rezolvărilor in general.— Temele pornesc atit dinspre producție spre cercetare, cît și dinspre cercetare spre producție. Pe toată durata colaborării, ele se află într-o perpetuă confruntare, finalizarea lor dobîndind astfel un grad sporit de certitudine. Teme ca „Pompe pentru mare presiune pînă la 1600 C. P. și 350 at" (cu simplu efect), „Pompe Diesel electrice pentru instalațiile de foraj" (în mai multe variante, pentru forajul terestru și ma

momente ale luptei revoluționara („Chipul revoluției", „Are cuvîntul clasa muncitoare" din ciclul „V. I. Lenin" de Mihail Turkovski sau „Moscova", „Asaltul Palatului de iarnă" de Orest Vereiski din ciclul de ilustrații la „Viața lui V. I. Lenin" de IVI. Prilejaeva). Se află în aceste lucrări preocuparea de a nu idiliza istoria, dorința de a potenta elanul sentimental prin cunoaștere, prin

confruntarea directă cu actul politic trecut sau prezent, prin apelul la situații metaforice. Frecvent abordate, teme ca acele ale Revoluției din Octombrie sau ale Marelui război de a- părare a patriei, demonstrează pasiunea artiștilor sovietici pentru mișcarea complexă a faptelor autentice, pentru cunoașterea realităților specifice istoriei țării, nevoia de a le a- naliza cit mai îndeaproape, lucid. Un suflu epic însuflețește imagini narative ca acelea semnate de Vațlovas Grajenas („Soldații revoluției"), $ota Holuașvili („Ianuarie 1924"), Edgar Iltner („în ajun"), Anatoli Levitin („în apărarea revoluției" din ciclul „Nopțile lui Octombrie"), Evsei Moiseenko („Cireșe"), Piotr Ossovski (ciclul „Hotarele vieții patriei"), Piotr Pavlov („Voluntarii armatei roșii"), Ghivi Toidze („Revoluție"), Afanasi Munhalov (din ciclul „Războiul civil in Iakuția"). Sînt lucrări care întrupează, dau suflet conștiinței comuniste, autentice acte de educație patriotică. Evocarea acestor aspecte ale trecutului intenționează să ofere contemporanilor momente de limpezire și adincire a faptelor istoriei, de pătrundere artistică a realităților evocate. Artiștii sovietici au recurs la reflectarea acestor complexa realități cu tot ceea ce ele cuprind, transmițîndu-le privitorilor ca substanță concretă nu a unei pledoarii didactic-moralizatoare, ci ca imagini ale unei mișcări dialectice, vii.Exprimînd cu claritate și elocvență poziția militantă â plasticieni- lor sovietici, expoziția reunită în sălile Dalles ilustrează în același timp năzuința de a imprima lucrărilor amprenta vie a contemporaneității, felul în care cerințele vieții contemporane, lărgind sfera preocupărilor, au deschis muncii lor 

rin), „Automatizarea unor operațiuni în instalațiile de foraj" preocupă îndeaproape atit colectivul uzinei „1 Mai“-Ploiești, cît și pe cercetătorii de la I.P.C.U.P.Cercetarea în acest domeniu se desfășoară pe o arie întinsă. Pentru intrarea în producție și exploatarea sondelor, s-a proiectat și este în curs de executare instalația P 80 pentru intervențiile la sonde cu adîncimea de foraj pînă la 6 300 m. De asemenea, se fac cercetări, se proiectează și se realizează diferite scule de ma

nevră și de operațiuni în sondele de mare adîncime. Pentru investigarea găurilor de sondă se întreprind cercetări privind utilizarea carotajului acustic și a carotajului radioactiv cu contori de scintilație. In ultimul timp, atenția specialiștilor se îndreaptă și spre dispozitivele și aparatele care să asigure un ridicat grad de mecanizare și automatizare a instalațiilor de foraj și extracție. In sfirșit, în cadrul I.P.C.U.P. și ICEPRONAV se întreprind studii speciale în legătură cu posibilitățile executării platformelor marine echipate cu instalațiile de foraj necesare.Din discuțiile purtate a reieșit că acțiunea de cercetare și proiectare

noi perspective. Investigarea și reflectarea multilaterală a vieții noi care se desfășoară în marile fabrici și uzine, pe șantiere și ogoare, energicul efort constructiv de făurire a societății comuniste care-i unește pe oameni, caracterizează lucrări ca „Primul tractor" de Mihail Abdurah- manov și Greta Iaralova, „Construcție" de Mara Kajoținia, „Maistrele" de Izzat Klîcev, „Mecanicii colhozului „Ucraina" de Iuri Liubavin, „Zile de lucru" de Lăindot Murnier, „O nouă mare" de Tair Salahov, „Excavație" de Igor Simonov. Viziunea amplă, monumentală a acestor lucrări, ca și înțelegerea exactă a semnificațiilor pe care le cuprinde tematica abordată, conferă tuturor autorilor lor poziția de artiști-cetă- țeni care participă la viață, la fră- mintările epocii. Deși numărul portretelor este relativ restrîns („Portretul lui Gheorghi Dimitrov" de Marc Maliutin și Evgheni Gribov, „Portretul scriitorului Viktor Astafiev" de Evgheni Șirokov — în pictură, iar în sculptură: Portretul lui Karl Marx de Lev Kerbel sau al lui I.A. Gagarin de Iuri Lernov) fondul u- man al temei, dimensiunea adevărului rostit în fiecare din lucrările prezentei expoziții, sînt tot atîtea condiții ale pătrunderii în conștiința ' publicului, tot atitea condiții care ar gajează poziția artiștilor față de viață, față de existența umană.Expoziția oferă o imagine care vorbește despre nivelul artei plastice sovietice, despre perspectivele ei șl ideile militante care-i animă pe artiști.
Marina PREUTU

PE SCENA 
TEATRULUI MIC

SPECTACOLE
ALE TEATRULUI 

DE STAT 
DIN TURDA

In cadrul turneului pe care-1 întreprinde în Capitală, colectivul Teatrului de stat din Turda va prezenta patru spectacole pe scena Teatrului Mic. Astfel, pentru marți, 26 ianua-rie, orele 16 și 20 se anunță piesa „Casa Bennardei Alba" de Federico Garcia Lorca, în regia lui Vlad Mugur, prim- regizor al Teatrului Național din Cluj. Decoruri: Mircea Matcaboji. In distribuție : Maria Cupcea, artistă emerită, Emilia Botta Luca, Liana Si- mionescu, Lucica Tamaș, Mariana Marinescu, Elena Jitcov, Maria Andreea Raicu, Enna Cenariu, Maria Voronca, Ana Pădeanu Florescu, Smara Marcu.Miercuri, 27 ianuarie, orele 18 și 20 vor avea loc două reprezentații cu piesa „Asi<‘:i-i 
ciudat" de Miron Radu Pa- raschivescu. Regia : Vlad Mugur. Scenografia : Constantin Russu. în distribuție: Carmen Galin, de la Teatrul Național Cluj, Gheorghe Boiangiu, Constantin Miron, Puiu Neagu, Simon Salcă, Petru Dondoș, George Bossun, Aurel Ștefă- nescu, Mihai Ionescu Vrănești, Traian Dragoș, Traian Costea, Titus Luca.

din domeniul utilajului petrolier sa desfășoară sub semnul afirmării inteligenței tehnico-științifice românești, numărul mare al brevetelor acordate fiind semnificativ in acest sens. Se cere însă intensificarea eforturilor pentru realizarea în țară și a prăjinilor de foraj, care actualmente se importă.— Materialul tubular pentru forajul adine — ne spune ing. Ștefan Novac, șef de laborator la Institutul do cercetări metalurgice (ICEM) — mai precis, prăjinile de foraj, burlanele pentru tubarea sondelor și țevile de extracție, necesită oțeluri speciale, datorită mai ales procesului de prelucrare. Institutul nostru s-a ocupat, în faza de laborator și pilot, de studiul acestor oțeluri, precum și de tehnologia de prelucrare a metalului tubular. In 1970, in urma intrării în funcțiune a stației-pilot de tratament termic din institut, s-a putut trece la efectuarea unor cercetări, care vor continua și în anul acesta în legătură cu punerea la punct a tratamentului termic în flux pentru calitatea N. 80. Iar la uzinele „Republica" va fi creată o secție specială de material tubular pentru foraj adine".Ancheta noastră a scos în evidență problemele legate de asigurarea utilajului specific de exploatare, pe linia sarcinilor circumscrise de programul prioritar de profil. Ea reliefează o serie de piste și rezultate utile, care se cer amplificate, dezvoltate în viitor. A reieșit, de asemenea, că, în domeniul cercetării și proiectării de utilaj petrolier, nucleele de specialiști pot da un aport mult mai substanțial la excluderea totală a Importurilor u- nor piese pentru asemenea instalații și ridicarea nivelului soluțiilor proprii.
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alți cîțiva absolvenți ai liceului, cu un tînăr maistru. Trecem de la probleme legate de muncă și de viață de fiecare zi, la preferințe teatrale.Sînt preferați, în general, V. Alec- sandri, I. L. Caragiale, B. Șt. Dela- vrancea, dintre dramaturgii autohtoni și din dramaturgia universală — Shakespeare, Moliere ; au plăcut (în special, la T.V.) : „O noapte furtunoasă", „Năpasta", „Luceafărul". „Tartuffe", „Războiul celor două roze".Așadar, o înclinație tranșantă pentru autorii studiați în dasă, pentru marii clasici ai literaturii române și universale. Explicația ? Desigur — familiaritatea cu textele ce devin spectacole ; interesul de a vedea cum ia viață „scenică" un asemenea text. Dar în primul rînd altceva : conținutul, mesajul pieselor.Tinerii selectează, asimilează valorile estetice din spectacolele văzute prin intermediul valorilor educative, patriotice, sociale și etice pe care Ie conțin acestea — valori spe

crări de importanță secundară sau doar una-două dintre lucrările importante ale acestora.Avea oare televiziunea o teatrote- că atît de bogată (într-o vreme în care nu contractase spectacolele „Comediei franceze"), îneît să procedeze la montarea „Improvizației la Versailles" ? Montase ea cele mai importante drame sociale și filozofice lbseniene ca să treacă la realizarea „Femeii mării" ? (Să nu uităm : „Nora" se datorează inițiativei Teatrului din Baia Mare l)Ni s-a părut foarte bună ideea televiziunii de a transmite teatru și în emisiunile de limbă maghiară și germană. Am dori să vedem cu aceste prilejuri, în primul rînd, operele nemuritoare ale clasicilor acestor literaturi, cit și creații ale scriitorilor contemporani de limbă maghiară și germană (Albert Nagy — Tg. Mureș).Rabatul de valoare s-a făcut îndeosebi prin piesele de teatru scurt — teatru care, prin calitățile sale virtuale și prin durata sa este atît

65) — televiziunea face implicit o muncă de informare cu privire la o- rientarea și nivelul vieții teatrale din întreaga țară. Spectatorii îi reproșează și aici orientări unilaterale, insuficienta selecție.„Micul ecran nu trebuie să se rezume la posibilitățile ilustrative oferite de colectivele teatrelor din Capitală și din cîteva alte orașe, ci să recurgă și la teatrele celorlalte localități, care în perioada unei stagiuni au realizări incontestabile ce merită a fi cunoscute de marele public. Pentru aceste teatre ieșirea din perimetrul județului ar însemna recunoașterea eforturilor; depuse și un stimulent pentru desfășurarea muncii în viitor", ooinează conf. dr. Traian Cantemir din Bacău.Dezvoltînd insă ideea de mai sus — să recunoaștem că aceasta este cea mai rațională soluție atîta vreme cît doar jumătate din spectacolele televiziunii sînt montări proprii. Gîndind în perspectivă, credem că pe măsură ce va trece vremea, te

ale literaturii noastre, sperăm nu numai că selecția finală va fi optimă, dar și că ea se va materializa în spectacole gindite matur. Sperăm, că se va evita situația de a se renunța la transmiterea unor spectacole deja a- nunțate în programul T.V. — cum s-a întîmpiat uneori — datorită faptului că atît conținutul cît și calitatea lor artistică s-au dovedit mai mult decît îndoielnice.O altă concluzie reieșită din ancheta noastră viza efortul pe care trebuie să-l facă televiziunea pentru a depăși definitiv o anume condiție de mediocritate artistică, o prelungită căutare, în privința calității spectacolelor sale. De altfel, cîteva din ultimele realizări de teatru T.V. — „Ciuta", „Febre", „Trei surori" — atestă existența unui asemenea efort, anticipind o posibilă activitate de prestigiu.Ideea că studiourile de teatru ale televiziunii nu sînt și nu trebuie să devină studiourile unor experimente Îndoielnice, că in aceeași măsură in

Premisa principală a reușitei teatrului T. V. — ce conferă cea dinții valoare, deci eficacitate — este alegerea repertoriului, mai exact : concepția care stă Ia baza alcătuirii a- cestuia. De asemenea, elaborarea lui în perspectivă, stabilirea celei mai bune sistematizări, echilibrarea optimă a diverselor lui compartimente.Să notăm deci sugestia atît de utilă a inginerului Mihai Niculescu : „Repertoriul teatrului T. V., o dată schițat, ar trebui difuzat, supus dezbaterii publice, modificat și îmbogățit prin consultarea largă a spectatorilor".Dornici de a găsi in teatrul de pe micul ecran un răspuns direct problemelor fundamentale ale existenței lor, o oglindă a acesteia, nu puțini dintre cei cu care am stat de vorbă și-au exprimat interesul pentru piesa de actualitate, pentru piesa do angajare curajoasă în contemporaneitatea noastră socialistă, piesa care să ofere posibilitatea în- tîlnirii cu eroi ai zilelor noastre, cu realități ale operei de edificare a socialismului, care să înfățișeze viața multilaterală, complexă a constructorului acestei societăți.„Ce așteptăm noi — colegii mei de generație și cu mine — de la teatrul T.V. ? Multe — dar toate cu o convergență comună : problematica epocii pe fundalul unor explicații sociale și psihologice, o problematică mai „a noastră", a zilelor și evenimentelor pe care le trăim, mai românească", ne spunea Constantin Ionescu, muncitor la Oțelul Roșu.Tinerii se întîlnesc cu vîrstnicii.Prea puține sînt piesele care să ne pună in fața tradițiilor poporului nostru, să zugrăvească viața nouă, dinamică, realitățile impresionante ale satului de azi, transformările esențiale ce au loc în conștiința omului satului. Este necesar și pentru noi cei mai vîrst- nici, și pentru copiii și nepoții noștri, arăta Teodor Faur, țăran din comuna Bîrsa, județul Arad.Aproape că nu mai este nevoie de comentarii, dacă remarcăm faptul că piesa românească contemporană, inspirată nemijlocit din actualitate, ca să nu mai vorbim de cea a satului, este slab prezentată în cadrul celor 30 la sută piese românești, criteriul selecției funcționînd aici mai anemic decît în orice alt sector.Activitatea de depistare a unor texte de actualitate noi, inedite, a televiziunii a fost extrem de redusă, — lipsită de ceea ce am numi „personalitate redacțională".Și pot oare răspunde multe dintre piesele special destinate unor montări proprii nevoii de a regăsi în teatru „o oglindă a vremii", dorinței de a vedea pe micul ecran realitățile și conflictele reale ale noii noastre existențe, socialiste,, ale faptelor și atitudinilor noastre afirmate în contextul unui efort general de construcție și autodepășire ?Numeroși dintre telespectatorii și criticii de teatru cu care am discutat au remarcat pe bună dreptate că televiziunea a făcut eforturi prea timide, cu finalizări nesemnificative de realizare a unor scenarii originale scrise special pentru teleteatru — că, din acest punct de vedere, nu s-a ilustrat cu pregnanță efortul său de a conferi virtuți educative, culturale, (superioare spectacolelor proprii. DinCjctivitatea teatrală a T.V. nu s-a desprins întotdeauna existența unei concepții clare, unitare, a unei politici repertoriale menită să încurajeze creațiile originale inspirate nemijlocit din realitățile prezentului nostru socialist, ale trecutului progresist al poporului, să stimuleze mai puternic creația integrată țelurilor educative pe care este chemată să le slujească arta noastră în general.„Este oare justificat faptul că secția de teatru a TV nu a reușit de fapt să impună nici o descoperire a ei în domeniul dramaturgiei originale de actualitate, nici un nume de tînăr dramaturg ?“ — se întreba medicul Florin C. din Ploiești.Situația e cu atît mai nefirească cu cit, prin audiența extraordinară de care se bucură, televiziunea ar avea toate șansele de a juca un rol excepțional în stimularea unei creații originale autentice, de a contribui la stabilirea unui fertil dialog creator — spectator.
Ce perspectivă 
culturală și edu
cativă deschide 
spectacolul de 

televiziune ?

...Cum printre cei mai „conștiincioși" ascultători ai emisiunilor de teatru T.V. sînt tinerii (o mărturisesc tot sondajele), iată-ne într-o secție de la „Electroaparataj". Stăm de vorbă cu mai mulți absolvenți a opt clase, cu'

Prin numărul el de spectatori — deosebit de mare, în 
continuă creștere — prin posibilitățile multiple și va
riate de care dispune, televiziunea are un rol esențial în 
viața spirituală a țării. Ea poate îndeplini o funcție ma
joră în procesul de educație multilaterală a oamenilor 
muncii. Alături de școală, de instituțiile de cultură, de 
teatru și cinematograf etc., televiziunea are vaste posi
bilități pentru a influența pozitiv formarea și dezvoltarea 
trăsăturilor înaintate, caracteristice omului societății 
noastre socialiste, pentru a contribui la dezvoltarea con
științei socialiste. în acest context, un rol dintre cele mai 
însemnate — dată fiind forța de pătrundere — revine 
emisiunilor de teatru, mesajului, ideilor pe care piesele 
prezentate pe micul ecran Ie comunică.

Consecință a uneia din prevederile programului de

răspîndire a culturii inițiat de partid, locul acordat tea
trului în programul televiziunii (8 emisiuni lunar) ex
primă, deopotrivă, dorința de a face largă și temeinică 
opera de cultură, cît și încrederea în posibilitățile tea
trului — literatură dramatică și spectacol — înțelese ca 
manifestări culturale superioare, caracterizate de un bo
gat conținut de idei ; cu o mare forță de influențare și 
dinamizare a resurselor, a energiilor omului societății 
noastre. Teatrul se face cunoscut prin televiziune, în cele 
mai îndepărtate colțuri ale țării, în locuri în care nu s-a 
ridicat scena nici unui teatru profesionist. Și este o rea
litate — teatrul televiziunii, teatru cu circa 65 de spec
tacole anual — concurat doar de cel radiofonic în ce pri
vește amploarea și caracterul neîntrerupt al stagiunii 
sale — și-a cîștigat o apreciabilă audientă.

Ce gindesc telespectatorii despre teatrul televizat?

In ce măsură AUDIENȚA înseamnă PRESTIGIU, in ce măsură 

AUDIENȚA înseamnă ACT DE CULTURĂ AUTENTIC, de EDUCAȚIE 

CIVICĂ, de formare a omului nou?

cifice tuturor textelor consacrate ale dramaturgiei. Ei au capacitatea de a discerne și stabili cu ochi proaspăt, ciintr-o perspectivă contemporană, mari centre de interes în interiorul pieselor clasice.Iată de ce pledăm pentru un teatru care, adus pe ecran, să răspundă pe deplin unei misiuni educative limpede definite, capabil să influențeze, să cristalizeze concepțiile de viață ale telespectatorilor o daiă cu formarea gustului, spiritului de discernămint, a criteriilor lor estetice. Iată de ce pledăm pentru o maximă exigență și responsabilitate în selecția repertorială și în realizarea spectacolelor.Pe linia „tradițională" a receptivității de care s-a bucurat dintotdeau- na, marele repertoriu are și azi mari șanse de accesibilitate. Marele repertoriu clasic și nu numai clasic ! Aceasta ©ste sfera în interiorul căreia va trebui să-și caute televiziunea certitudinile inițiativelor sale.
★„Pacea" lui Aristofan șl „Prome- teu" al lui Eschil ne-au deschis cartea de aur a textelor antice. Am vrea s-o citim cit mai des" (Irina Bălan, funcționară,' Turnu Severin).„De-abia de vreo trei, patru luni televiziunea a decis să ne pună mai insistent î.n fața operelor nemuritoare ale lui Shakespeare, Moliăre, Cehov" (Maria Popovici, pensionară).Aproape că nu există compartiment tematic sau perioadă din istoria teatrului universal a căror prezență în teatrul T.V. să nu fie dorită mai vie, mai pregnantă, mai semnificativă. Aceasta ne întărește convingerea că actuala structurare a ciclurilor teatrale ale T.V. nu este realizată după criteriile cele mai judicioase și ferme, nu se desfășoară cu consecvența necesară impunerii lor în fața telespectatorilor.Ponderea dramaturgiei românești este incă foarte redusă pe micul e- cran — aprecia ing. Gh. Popa din Cluj.într-adevăr doar 25 din cele 65 de montări sînt piese românești și dintre acestea puține aparțin tezaurului moștenit.„Ne-a bucurat premiera pe țară a „Ciutei" lui Victor Ion Popa. Așteptăm cu interes ca televiziunea să „exploreze" creația primilor noștri dramaturgi, dramaturgia lui Camil Petrescu, Tudor Mușatescu, Ion Luca, teatrul lui Bla- ga“, ne declara Sonia Dumitriu, funcționară, București.S-ar putea identifica asemenea pete albe și în absența de pe mieul ecran a unor mari dramaturgi. A- proximativ 40 din cele 65 de spectacole de teatru ale micului ecran au avut la bază texte ale dramaturgiei străine. Totuși, telespectatorii doresc mai multe piese ale clasicilor lumii. Contradicția nu este atît de mare dacă observăm că in selecție nu a predominat ferm și consecvent criteriul valorii. Repertoriul clasic universal nu a inclus întotdeauna texte fundamentale ale scriitorilor asupra cărora s-a oprit, a reținut lu

de apreciat de spectatori ! Este oare atît de bine cunoscut O’Neill în întreaga țară incit T.V. să fi trebuit să-și programeze „înaintea gustării de dimineață" 1 Dramaturgia lui Max Frish a devenit în așa măsură un „loc comun" incit să li se ofere telespectatorilor „Biografia" ?Prin asemenea întrebări ajungem și la o altă problemă ridicată de repertoriul teatrului T.V. :Este evidentă dorința televiziunii de a acoperi o arie cit mai întinsă a dramaturgiei universale, de a aduce în atenția telespectatorilor cît mai multe opere ale creației clasice, cit mai multe direcții și tendințe _ ale creației contemporane — dorință în acord cu cea exprimată de către mulți dintre telespectatorii cu care am stat de vorbă.Dar este nu o dată la fel de evidentă „rătăcirea" în pădurea uriașă a titlurilor posibile, absența unor criterii ferme, care să direcționeze Si să sprijine materializarea acestor dorințe. Prezentarea unei piese și chiar prezentarea unei anumite piese din opera lui Strindberg sau a unei lucrări a lui Pirandello nu e suficientă pentru a face intr-adevăr cunoștință telespectatorilor cu opera și personalitatea lui Strindberg sau cu specificul gîndirii și artei pirandeliene. După cum o piesă dintre cele mai dificile, purtind semnătura lui Claudel, nu înseamnă că i-a apropiat pe iubitorii micului ecran de Claudel. Uneori dimpotrivă.„Ceea ce oferă micul ecran nu mă mulțumește. Am vizionat „Schimbul" și la sfirșit m-am întrebat ce poate spune Telespectatorului o piesă obscenă", ne spune Tiberiu Friedman, elev al Liceului industrial — Arad.Chiar dacă părerea de mal sus e greu de acceptat in totalitate, ea trebuie să dea de gîndit cu privire la obligația televiziunii de a face operă veritabilă de popularizare a valorilor dramaturgiei lumii, de a selecta acele creații care prin ideile ce le cuprind și prin valoarea lor artistică să se constituie în bunuri spirituale de preț pentru telespectator, de a-și gîndi o activitate cu mult mai metodică, sistematică, coerentă.Aceeași părere invocată mai sus, ca și multe altele, sînt de natură să sprijine pe cei ce colaborează la întocmirea afișului teatrului T.V. pornindu-se în permanență de la cerințele publicului spectator, de la receptivitatea și sensibilitatea sa față de piese cu o viziune limpede, cu o dimensiune morală certă, lipsite de ambiguitate — piese care propun și sprijină o viziune pe potriva aspirațiilor, crezurilor lui de viață.Succesul, ecoul la public al teatrului televizat pornesc în primul rînd de la știința celor ce alcătuiesc repertoriul de a alege ce este mai valoros in dramaturgia lumii și a țării, ceea ce este apt să se constituie în- tr-un act major de cultură cu ecou direct și puternic in existența socială și viața spirituală a spectatorilor săi.
APreluînd aproximativ jumătate din «pectacole — de la alte teatre (30 din

leviziunea va fi in situația de a-și concepe programul în mod autonom și va apela la spectacolele teatrelor numai în măsura în care ele vor completa montările proprii.
Și-a dobîndit 
personalitate 

emisiunea 
de teatru?

Dezideratele exprimate față de teatrul T. V. sînt atît de numeroase și variate, incit sugerează și modificări de altă natură în conceperea acestuia. Cîteva propuneri :— „Ne place să ridem în fața televizorului. Am dori mai multe comedii, mai multe emisiuni de teatru satiric, realizate cu lucrări ale dramaturgiei universale, sau ale dramaturgiei românești actuale".„Am dori mai mult „teatru scurt" (V. Raliu, Al. Capșa, profesoară).„Serialele de teatru — o idee bună. Mi-ar place să văd asemenea seriale cu opere fundamentale ale dramaturgiei, dar mai ales cu opere inspirate din realitățile societății noastre. Pe cînd un serial din actualitate ?“ se întreba Nicolae Popa, inspector principal la „Electroapara- taj".„Cred că televiziunea poate aborda cu deplin succes ecranizarea unor romane de largă circulație. De asemenea : dramatizările unor lucrări ale literaturii clasice românești și ale naționalităților conlocuitoare — care ar juca un rol foarte important în educația tinerilor de toate vîrste- le și ar veni în sprijinul orelor de literatură. Desigur — toate acestea cu condiția deplinului respect față de operă ; bineînțeles nu așa cum s-a întîmpiat cu o dramatizare după „Minunile sfîntului Sisoe", povestirea neterminată a lui Topîrceanu. (Hans Dietrich — tehnician, județul Sibiu).Cum am aflat că televiziunea a făcut mai multe demersuri în vederea promovării unor scenarii originale și 
a dramatizării unor cunoscute creații

care teatrul T.V. trebuie să se o- rienteze către texte de valoare certă, cu un mesaj generos și limpede, el are și datoria de a oferi spectacole model, a revenit adesea în discuțiile pe care le-am purtat. Asupra calității distribuțiilor s-au oprit numeroși participant la ancheta noastră. „în- tîlnirea cu actori ca G. Calboreanu, I. Finteșteanu, Emil Botta, Costache Antoniu, Eugenia Popovici, Dina Cocea, Irina Răchițeanu, Nineta Guști, Kovacs Gyorgy, din generațiile mai virstnice sau ca Radu Be- Iigan, Marcela Rusu, Carmen Stă- nescu, Csiki Andras, George Constantin, Leopoldina Bălănuță, Irina Petrescu, Marin Moraru, Octavian Co- tescu, Gh. Dinică, Ion Marinescu, Victor Rebengivc, Florin Piersic — sînt momente de sărbătoare". „Excelentă ideea televiziunii de a consacra medalioane marilor noștri interpret". Nu puțini dintre interlocutorii noștri au remarcat excepționalele posibilități pe care le are televiziunea în afirmarea personalității actoricești, sau faptul că ea a avut un mare rol în afirmarea Valerie! Seciu, a Marianei Mihuț, în mai clara conturare a personalității unor tineri actori ca Ilinca Tomoroveanu, Daniela Anen- cov, Virgil Ogășanu, Traian Stănescu, Ion Caramitru, Dan Nuțu, Emil Hossii ș. a.Nivelul distribuțiilor teatrului T.V., teatru care are posibilitatea și chiar obligația de a face apel la cele mai bune forțe actoricești ale țării este cea dinții „calitate" a sa de la care nu se poale admite nici un fel de rabat.Credem, de asemenea, că televiziunea noastră, urmind exemplul celor mai bune televiziuni din lume, trebuie să facă efortul de a-și crea și lărgi continuu un colectiv de interpreți-colaboratori la care, priutr-o muncă „de atelier" de continuă exersare și antrenare, muncă „umăr la umăr" cu regizorii și operatorii T.V. să descopere și să dezvolte treptat noi și noi resurse de expresivitate teleteatrală.Ni se pare de bun augur exigența telespectatorilor față de realizările artistice ale teatrului TV, față de specificul teleteatrului.Este deosebit de semnificativ faptul că telespectatorilor nu le poate rămîne indiferentă concepția in lumina căreia este adoptat și valorificat acest repertoriu.„Ne întîlnim cu plăcere pe micul ecran cu piese din creația universală. Texte binecunoscute nouă sînt prezentate uneori într-o lumină inedită. Nu o dată însă confuză. Nu înțelegi exact ce a vrut regizorul . Alteori se oscilează prea mult, îndelung, indecis, între cîteva înțelegeri, interpretări posibile ale abordării piesei" („Woyzeck" de exemplu) (Anghel Tudor, tehnician — București).„Pe lîngă succese de prestigiu, o mare parte a pieselor transmise ră- mîn „reci", nu reușesc să apropie din cauza montărilor, a lipsei de profe- sionalitate a regiei, a erorilor de îndrumare a actorilor și operatorilor. Așa, de pildă, spectacolul cu o piesă

de T. Mazilu sau cel cu o piesă de Mark Twain". (Ing. Nicolae Bălan — Bistrița).Se oscilează adesea între teatrul filmat (chiar atunci cînd e vorba de montări speciale în studio) și între uri teleteatru în care arta este stin- jenită de tehnică.„Se trădează actorul, căutîndu-se prea insistent exprimarea densității acțiunii prin efecte tehnice".Se trădează textul : „Slaba sonorizare, mișcarea excesivă, zgomotoasă, face să nu poți auzi, înțelege textul. Așa, de exemplu, în „Omul cu mirțoa- ga" sau în „Schimbul" (Georgeta T. — medic, București).
Dimensiunile 

răspunderii pen
tru mesajul cu
prins în fiecare 
imagine, în fie

care cuvînt

Evident, lipsa de experiență și de „tradiție" în ceea ce privește teatrul T.V. s-a simțit. Ea se cere compensată pe viitor printr-un efort de revizuire și îmbogățire a programului și a modalităților de cultură teatrală, printr-un efort de justă echilibrare, de împlinire a unui act de cultură cît mai multilateral și diversificat, in funcție de public și cit mai adecvat specificului T.V.Se cere gindită mai atent fiecare opțiune repertorială (și încadrarea ei limpede intr-un ciclu : teatrul unor epoci sau teatrul unor idei), precum și echilibrul optim dintre diferite compartimente. Se cere dublat acest efort cu cel al selectării celor mai bune opere ale unui curent, ale unei epoci, ale unui dramaturg, în funcție de necesitățile spirituale al© oamenilor societății noastre, de realizarea mai deplină a obiectivelor culturale și educative pe care este chemată să le slujească televiziunea.Secția de teatru a televiziunii trebuie să acționeze în spiritul deosebitelor responsabilități care ii revin, al excepționalei importanțe ce o are tc- leviziunea în viața culturală a țării. Ea are datoria să-și revizuiască întreaga muncă de concepție și elaborare a repertoriului, să extindă mult aria muncii de investigație ce stă la baza acestuia.Se impune cu necesitate ca teatrul televiziunii să nu-și mai gîndească repertoriul doar prin prisma momentului ci, in primul rînd, ca pe o acțiune de perspectivă, structurată in lumina unei concepții unitare, limpezi și explicite, a unei concepții care să izvorască din cerințele epocii, din realitățile ei, și care să contribuie la educarea multilaterală a telespectatorilor.O țintă neobosită a televiziunii ar putea-o constitui aceea de alcătuire a unei arhive ale cărei titluri să poată servi strălucit ca exemplificări ale unor cicluri complete de lecții prestigioase despre marele teatru și despre actualitatea creației dramatice aici și acum. Antologii de teatru — ele însele antologice.Cele mai importante cicluri ale teatrului T.V. se cer a fi incontestabil consacrate capodoperelor dramaturgiei universale, celor mai importante creații ale dramaturgiei naționale. Promovarea celor mai valoroase lucrări ale dramaturgiei actuale române, ca și a acelor creații ale teatrului contemporan, caracterizate printr-un pregnant umanism, și printr-un puternic spirit militant, de angajare, trebuie să stea constant in centrul atenției televiziunii. Apreciem de aceea, drept o inițiativă valoroasă concursul in cinstea celei de-a 50-a aniversări a partidului — inițiat de televiziune — pentru scenarii originale.Secția de teatru a televiziunii ar putea să devină un organ de lucru o- perativ, creator. Exigențele teatrului T.V. presupun o judicioasă selecție, făcută nu numai pe baza unei temeinice culturi clasice, ci și pe baza unei informații prompte, la zi, in legătură cu cele mai valoroase lucrări dramatice apărute in lume și îndeosebi în țările socialiste, de a căror spiritualitate sîntem apropiațl prin comunitatea de ideologie și țeluri. In acest scop, o mai bună cunoaștere 
a activității teatrale, a ceea ce este mai valoros, mai autentic în dramaturgia contemporană ce se realizează în țările socialiste ar duce la o îmbogățire în conținut, la diversificarea repertoriului și sporirea influenței educative a teatrului. Ne gîndim la creația unor scriitori ca N. Pagodin, M. Șatrov, A. Arbuzov, V. Rozov ; Gh. Djagarov, Racio Stoianov, Boji- dar Bojilov ; Herman Kant ; Darvas Joszef, Illes Endre ; Peter Karvas, Pavel Kohout ; Leon Kruczowsky, Tadeusz Rozevicz, Jerzi Jurandot sau Miroslav Krleza, Marian Martko- vici ș.a.Pledoaria convingătoare pentru valoarea dramaturgiei contemporane actuale e de dorit să devină o constantă a televiziunii.Considerăm că exigențele teatrului T.V., ale acestui teatru cu o atît de largă audiență, presupun transformarea redacției de teatru a televiziunii într-o adevărată instituție de stimulare a creației originale, care, prin contacte directe și metodice cu creatorii, să desfășoare o activitate de promptă prospectare, de fertilă orientare, să determine scrierea unor piese originale; inspirate din actualitate. O creație care să surprindă cele mai importante evenimente ale epocii pe care o trăim, să propună eroi autentici ai zilelor noastre, conflicte autentice, capabile să emoționeze și să convingă, să educe în spiritul patriotismului, al idealurilor sociale, politice și etice ale socialismului. Este de dorii ca pe genericele scenariilor de teatru T.V. să apară din ce în ce mai des nume prestigioase a- parținind creatorilor de teatru atit de prețuiți de spectatori.Situat la nivelul cel mai de sus, punîndu-se în slujba unor piese cu înalt mesaj umanist, cu certe virtuți educative teatrul T.V. are toate șansele să devină un exemplu și să influențeze sensibil întreaga mișcare teatrală a țării.

Natalia STANCU
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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a Ursul și păpușa î PATRIA 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, CAPI
TOL — 8,45; 10,45; 12,45; 15; 17.15, 
FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
• Crimă șl pedeapsă : CAPITOL
— 19,15.
o B. D. intră în acțiune : CEN
TRAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, GLORIA — 12; 15; 17,30;
20, MODERN - 10,30; 12,45;
15,30; 18,15; 21.
• Genoveva de Brabant : BUCU
REȘTI — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 
16,45; 19; 21, VICTORIA - -----
10,30; 12,30; 14,30; 16,30.
• Semnale pe drum: VICTORIA
— 18,30; 20,45.
a Cîntecele mării : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
• Șarada : FESTIVAL — 8; 10,30;
13; 15,30; 18,15; 21, FEROVIAR — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21. EX
CELSIOR — 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
o primul curier : LUMINA —■ 
18,30; 20,30.
O Capcana : LUMINA — 9,15; 11,30; 
13,45; 16.
e Fabllo magicianul: DOINA
— 10.
a Păsările : DOINA — 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
0 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 ral — 9, Vîrsta 
dragostei — 10,30; 12,30; 14,30, Un 
colțișor de rai — 16,30; 18,45, Ca
leașca de aur — 21 : CINEMATE
CA (sala Union).
0 Pomul de Crăciun : GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,31 18; 20,30,
AURORA — 
20,15, TOMIS 
17,45; 20,15.
o Poveștile piticului Blmbo : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
15,30; 17,45.
0 Ai grijă de Suzl : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 20.
0 Atenție, broasca țestoasă!: 
BUZEȘTI — 15,30; 18.
0 Șoimii : BUZEȘTI — 20,30.
0 Vagabondul : DACIA — 8,30; 12; 
15,30; 19, LIRA — 9; 12,30; 16; 19,30, 
ARTA — 9; 12,30; 16; 19,30.
0 în ghearele invizibile ale doc
torului Mabuse : BUCEGI — 16; 
18,15; 20,30.
o Căpitanul Florian : UNIREA — 
15; 17,45; 20,15, MOȘILOR — 15; 
17,45; 20,30.
0 Călugărița din Monza : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
e Femela să se teamă de bărbat: 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
0 100 de carabine : COTROCENI
— 14,30; 16.30; 18,30; 20,30.
O King Kong evadează : CRIN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15, MUNCA
— 15,30; 18; 20,15.
Ct Circ fără frontiere : FLOREAS- 
CA — 15.30; 181 20,30, FLAMURA
— 9; 11,15; 16; 18,15; 20,30.
0 Răzbunarea Sfîntului : VIITO
RUL — 15,45; 18; 20,15, RAHOVA,
— 15; 17; 19; 21.
0 Z : MIORIȚA — 10; 12,30; 15; 
17,30; 20.
0 Dreptul de a te naște : POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15.
o Soarele alb al pustiului : FLA
CĂRA — 15,30; 17,45; 20.
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*

)

*

%
l

I

*
***

*

**

I I
t

I

<

• Filarmonica de George
Enescu" (Ateneul Român) : Con
cert simfonic. Dirijor : Mircea 
Basarab — 20.
• Opera Română : Don Carlos
— 19,30.
• Teatrul de Operetă : Paganini
— 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Heldelber- 
gul de altădată — 15; Fanny — 20, 
(sala Studio) : Travesti — 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : D-ale carnavalului — 
20, (sala din str. Alex. Sahia) : 
Viraj periculos — 20.
o Teatrul de Comedie : Dispari
ția lui Galy Gay — 20.
o Teatrul Mic : Dansul sergentu
lui Musgrave — 20.
O Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) ■ Bărbați fără neveste —
19.30, (sala Studio) : O lună la țară
— 20. 1
o Teatrul Gluleștl : Meșterul Ma- 
nole — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat: Dlbuk 
— 19,30.
e Teatrul „Ion Creangă" : Toate 
pînzelc sus — 9,30, Emlnescu șl 
Veronica — 19.30.
o Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Se caută un min
cinos — 19,30, (Sala Palatului) :
Revista la volan — 19.30.
n Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) ; Gullver în țara 
păpușilor — 17; Nocturn III —
21.30, (sala din str. Academiei) : 
Strop de rouă brotăcelul — 17.
o Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) ; La Grădina 
Cărăbuș — 19,30, (sala Victoria) : 
Sonatul Lunii — 19,30.
o Studioul „Casandra" alI.A.T.C.: 
Diavolul alb — 20.
e Circul „Globus" : Arena tine
reții — 19,30.
o Ansamblul „Rapsodia Româ
nă" : Pe aripile rapsodiei — 19,30.

17,00 Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba germană. Din 
cuprins : o Șantierul Naval 
Galați în pragul cincinalului 
(reportaj filmat) o Cărți șl 
autori o Dans de pe Tîrnave 
în Interpretarea Ansamblului 
Casei pionierilor din Tg. 
reș o Ciclul „Cuvîntul 
tulul".

18,10 Publicitate.
18.15 Bună seara,

ra băieți ! 
Tabletă de 
fragil — de ... ... _
De acest tînăr veți mai auzi : 
eleva Anda Petrovici o In
terferențe lirice o Medalion 
Valeria Seciu — prezintă Ro
xana Pană.

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

tru cel mici.
19,30 Telejurnalul de seară.

Mu- 
poe-

sea-fete ! Bună
Din cuprins : © 

iarnă : Echilibru 
Sânziana Pop o

PROGRAMUL I

Golla20,00 Teleenclclopedla $
• Breviar o Koshlma (II).

20,50 Formații șl soliști de muzică 
populară.

21,10 Film seria! : „Incoruptibilii" 
— Povestea bandei lui Wally 
Legenza.

22,00 Telejurnalul de noapte.
Campionatele europene de 
săniuțe. înregistrare de la 
Imst (Austria). Comentează 
Cristian Țopescu.
Gala schițelor lui I. L. Cara
giale. Regla Sică Alexan- 
drescu.

PROGRAMUL II

Cîntare patriei și partidului. 
Seara melomanului. Mică en
ciclopedie pianistică. 
Reflector.
Buletin de știri.
Film artistic : „In flecare 
seară la ora 11“ — producție 
a studiourilor sovietice.
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ÎNGRIJIREA SĂNĂTĂȚII - 
o povară pentru bugetul 

omului simplu
© 0 întrebare circulă în „societatea de consum" : „Sînteți destul de bogat pentru a 
vă permite luxul de a fi bolnav ?" • Spitalizarea devine un lux inabordabil • 0 dile

mă necruțătoare : Ruina financiară sau ruina fizică ?Pe stiva înaltă, formată dintr-un teanc masiv de bancnote de 100 de franci, zace un bolnav într-un pat de spital. Desenul, publicat recent în cunoscuta revistă „Paris Match", înfățișează, sugestiv, o problemă ce afectează serios condițiile de trai ale oamenilor muncii din numeroase țări capitaliste : îngrijirea sănătății, care devine din ce în ce mai scumpă, transformîndu-se într-un șir de cazuri, într-un lux cvasi-inaccesibil oamenilor cu venituri mici sau medii. Numeroase articole, informații, documente oficiale publicate în ultima vreme, vin să demonstreze că tratamentele medicale, cheltuielile de spitalizare, asigurările de boală, sint resimțite tot mai dureros în bugetul cetățeanului de rînd.Un întreg număr al revistei documentare „Leș Cahiers Franțais" a fost dedicat acestei probleme. Studiile efectuate de revistă subliniază, în concluzie, că „dacă se face o comparație între cheltuielile pentru tratamente medicale și cele pentru alte necesități rezultă că primele repre

dusă de revistă se arată că în 1968 costul respectiv era de 41.04 dolari față de 20,95 dolari în 1960. adică o creștere de 96 la sută. Costul unei simple plombe dentare a crescut de la 5,76 dolari la 7,28 dolari. Cifrele se referă la tariful minim, deoarece datele oficiale cifrează în prezent costul unei zile de spitalizare între 45 și 160 de dolari. Ziarul „New York Times" arată că în urma unui sondaj de o- pinii efectuat printre diverse categorii de americani „71 la sută din ceî întrebați au răspuns că în cazul unei boli mai serioase vor fi nevoiți să împrumute bani sau să amine tratamentul sau spitalizarea pînă cînd vor găsi un creditor. Dacă nu...“.Datorită implicațiilor sociale deosebite ale acestui fenomen, numeroși senatori și reprezentanți au propus să se stabilească o limită superioară a costului spitalizării, dar pînă în prezent nu s-a întreprins nimic în a- cest sens.Și în Anglia există o îngrijorare similară provocată de costul foarte ridicat al tratamentelor medicale.

zintă echivalentul a o treime din banii dați pe mîncare, trei pătrimi din cei alocați pentru îmbrăcăminte, o sumă egală cu cea cheltuită pentru chirie și întreținerea locuinței și de două ori mai mare decît cea afectată de cheltuielile culturale si distracții".Cheltuielile pentru sănătate cunosc un ritm susținut de creștere, arată în continuare revista. Acest lucru îl confirmă și revista americană „U S News and World Report", referin- du-se la Statele Unite. Publicînd o listă a prețurilor care fac să se scumpească tot mai mult costul vieții, revista îndeamnă pe cititor într-un text alăturat „uitați-vă la cheltuielile medicale. în cadrul indexului costului vieții ele sînt cele care cresc cel mai repede". Și într-adevăr, la rubrica „pat de spital pe zi" a listei repro

Primele zile ale noului an au fost martorele unor ample demonstrații de protest pe străzile Londrei împotriva creșterii tarifelor pentru îngrijirea sănătății. „Sinteți destul de bogat pentru a vă putea permite să fiți bolnav?, se putea citi pe pancartele șirurilor lungi de manifestanți.Aceeași stare de lucruri poate fi constatată și în Japonia. Simpla plombare a unui dinte, de exemplu, costă între 1 500—2 000 de yeni. O operație ușoară care necesită o spitalizare de 3—4 zile se ridică la aproximativ 30 000—60 000 yeni. Ce reprezintă acest lucru pentru japonezul de rînd reiese din raportarea acestor sume la salariul mediu, în jur de 19 000—20 OflO yeni. Impozitele însumează 11 la sută, ceea, ce înseamnă că el ia în mină 16 900 de yeni. (Datele sînt extrase din ziarul japonez „ASAHI EVENING NEWS").
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Diagrama de mai sus a fost întocmită de ministerul sănătății, învăță- mintului și ocrotirii sociale din S.U.A.: luind ca bază pentru anii 1957—1959 cifra 100, costul tratamentului general medical atinsese, în 1968, 150, in timp ce costul zilei de spitalizare ajunsese la 225. Iar de atunci curbele costurilor și-au continuat ascensiuneaUn alt aspect al problemelor cheltuielilor medicale care se repercutează asupra buzunarului cetățeanului de rînd este costul ridicat al medicamentelor și „business-ul“ ce se face cu ele. Nu este lipsit de importanță faptul că de-a lungul anilor „copilul-minune" al Wall-Streetului a fost industria de medicamente. In nici unul din ultimii 30—35 de ani profiturile acestei ramuri nu au fost sub 20 la sută. Comparativ cu investițiile făcute, cîștigurile apar și mai mari. Acest lucru se datorează în bună parte faptului că industria medicamentelor, nefiind supusă unui control riguros din partea statului, funcționează pe baza unor principii pur comerciale, speculind la maximum dictonul „sănătatea este un lucru care se plătește scump". Astfel o tabletă de merticorten, medicament folosit in tratarea unei boli cronice, cum ar fi artrita (răspîndită larg Ia persoanele în vîrstă și care necesită un tratament permanent cu 3 pastile pe zi), costă 30 de cenți, din care materialul reprezintă 1 cent, iar por- ționarea în tablete, îmbutelierea și alte cheltuieli de regie, un alt cent. Nu este de mirare că firma respectivă prosperă, dacă obține un profit net de 28 de cenți... la fiecare tabletă 1 „Sîntem puși uneori în situația <le a alege Ia sfirșiiul lunii, ori hrană, ori medicamente", declara un pensionar.Cetățeanul de rînd din societatea de consum este astfel prins într-un fel de mecanism, determinat de goana după profit, care pindește parcă cea mai mică slăbiciune a sa, psihică sau fizică, pentru ca în numele apărării sănătății să-l stoarcă de cît mai mulți bani, să-l stoarcă de puteri sau să-l azvîrle, cu nepăsare, ca pe un obiect uzat.Nu este de mirare, arată psihiatrul Robert Coles de la Universitatea Harvard că atunci „cînd suferă dc o boală, oamenii se îmbolnăvesc și mai rău gindindu-se Ia cheltuielile pe care le vor necesita îngrijirea medicală și medicamentele".
Adriana SOCEC

Poporul nostru a găsit o imagine deosebit de plastică pentru a . simboliza țigara : „Cui la coșciug". Francezii ii spun : „Baghetă de cancer", iar tutunului, ca toată lumea : „Iarba dracului". Doctorii britanici din „Royal College" de la Londra, au întocmit la sfirșitul anului, abia încheiat, un raport a cărui concluzie sună ca un avertisment teribil și. totodată, ca un temut semnal de alarmă : „Bolile grave și decesele provocate de fumat au atins în momentul de față proporții epidemice". Același raport face o constatare dovedită prin probe și argumente de nerăsturnat : „La 35 de ani, un fumător înrăit are de patru ori mai multe «șanse» decît un nefumător, de a muri in următorii zece ani". Doctorii englezi pun pe seama fumatului majoritatea câncerelor, a afecțiunilor cardiace și chiar a cirozei ficatului.După calculele specialiștilor francezi, un fumător „moderat" care nu aprinde decît zece țigări pe zi își scurtează viața cu doi ani și jumătate ; cel care fumează un pachet întreg face morții, cadou, cinci-șase ani din viața lui. Dintr-o sută de cancere pulmonare, aproape nouăzeci și nouă sint „opera" fumatului.Documentîndu-mă la una dintre cele mai moderne clinici din lume — „Vilejuif" — asupra flagelului cancerului, am auzit prea deseori invocat verbul „a fuma". O vizită la Liga anti- tabagică din Paris, o incursiune în ampla ei documentare m-au obligat să las țigara din mină și să apuc stiloul. Mai întîi, am încercat să pun în balanța „plăcerii" provocată de fumat, efectele nocive ale viciului. (O ! De atîtea ori ne-am grăbit să-i spunem „obișnuință", și nu viciu, a- cestui străvechi nărav!). Cancerul, în capul listei. Bronșita cronică și infarctul miocardic pe locurile imediat următoare. Artrita membrelor inferioare, scăderea auzului, bolile la larynx, emfizemul, pierderea memoriei, bolile pancreasului și esofagului, ulcerul, anomaliile cromozomice ale copiilor dezvoltați în pîntecele unor mame fumătoare completează lista. Statisticile specialiștilor atestă că tutunul mărește cu 70 la sută „șansa" fumătorilor de a muri de inimă și le triplează indicele de mortalitate prin boli respiratorii necanceroa- se. Rezultatul studiilor efectuate timp de douăzeci de ani asupra unor eșantioane umane de sute de mii de persoane furnizează o cifră cutremurătoare : „Mortalitatea fumătorilor este cu '68 la sută superioară nefumătorilor analizați în paralel". Franța dă tutunului un greu tribut anual de vieți omenești. Față de 21 511 persoane ucise de alcool în 1968 și față de 14 705 victime ale accidentelor de circulație în 1969. tutunului i se a- tribuie 24 000 de victime. Din o sută de canceroși pulmonari s-au depistat 91 fumători de țigări, 4 fumători de pipă. 4 fumători de trabuc și numai un nefumător. Mai trebuie să insistăm ?Ultimul număr al revistei pariziene „L’Express" își ilustrează un amplu documentar publicat sub titlul acesta, cu imaginea unei labe de schelet care. întinde un chibrit a- prins spre țigara unui fumător. Evo-, cînd caracterizarea dată de Organizația Mondială a Sănătății fumatului. — „un instrument al morții față de care indiferența nu mai poate fi permisă", săptămînalul parizian începe prin a considera că nu este nevoie să se exagereze efectele nocive ale fumatului asupra țesuturilor celulare. ganglionilor, sîngelui. celulelor nervoase etc Că trebuie lăsate să vorbească faptele. Și „faptele" urmează oglindite de cifre. Un fumător „arde" într-un an între două și patru kilograme de tutun. Nicotină, din această cantitate globală, ar putea ucide pe loc o sută de oameni. Otrava te ucide deci de o sulă de ori într-un an. dar n-o face niciodată cu totul, ci treptat, scurtîndu-ți zilele una cîte una. Un fumător francez consumă 2,350 kg tutun pe an, un german 3.120 kg, un belgian 3.980 kg, un american 4 kg. Nu știu cît tutun „arde" un fumător român.' în ultimii ani, cu toate avertismentele dațe de medicină, . numărul fumătorilor a continuat să crească. în Statele. Unite, unde există peste 70 de milioane de fumători, s-a pus cu acuitate problema responsabilității producătorilor de țigări față de consumatori O primă . măsură în războiul declarat tutunului a fost limitarea publicității comerciale pentru țigări prin intermediul radioului și al televiziunii. Pachetele de țigări au primit prin lege obliga

tivitatea purtării unei inscripții de avertisment : „Atențiune : fumatul prezintă riscuri pentru sănătatea dv.“ Neputîndu-se institui prohibiția asu- pra fumatului, s-a recurs la măsuri paleative. Industria tutunului reprezintă în Statele Unite o sutime din produsul national brut și impozitele vărsate de ea în vistieria statului se ridică la 4 miliarde de dolari pe an. 85 000 de lucrători. 1 200 000 de debi- tanți și 700 000 familii de cultivatori americani trăiesc de pe urma fumului de țigară. Ministerul Sănătății cheltuiește anual 2 100 000 dolari

30 000 de doctori englezi s-au lăsat de fumat, asociindu-se celor care desfășurau de mai mult timp lupta anti- tabagică. Efectul a fost de o deose-, bită valoare morală. Discipolii lui Hi-' pocrat de peste Ocean i-au imitat curînd pe colegii lor englezi. Intr-un singur an, 100 000 de medici americani s-au lăsat de fumat.Radioul și televiziunea au căpătat o armă grea în această cruciadă, prin dreptul la replică împotriva unui rău public. Anti-publicitatea contra fumatului s-a născut ca o ripostă la reclama deșănțată a diferi

CRUCIADA 
ÎMPOTRIVA
FUMATULUI

Ioan GRIGORESCU

Maniera de a fuma joacă un rol primordial in procesul nocivității tutunului. A „trage. în piept" înseamnă a te. otrăvi mai cu osîrdie, a face din bravada „artei" de fumător un act de sinucidere. A fuma mai cu „sete", a „mînca" fumul, a nu pierde din el un dram, a-1 stoarce pînă cind chiștocul țigării îți arde degetele înseamnă a-i smulge otrăvii ultima picătură și una din ele poate umple paharul, devenind mortală. Tras în piept, fumul țigării a- tacă de fiecare dată toate cele peste 300 milioane alveole pulmonare, a- dică aproximativ. 100 m.p. de mucoasă fragilă extrem de sensibilă și înzestrată cu o mare permeabilitate pentru a-și putea exercita efectul de filtru al gazelor. Două otrăvuri rămîn insă paralizindu-i funcțiile : gudronul și nicotină. Specialiștii occidentali au constatat că după 100— 120 000 de țigări fumate, „cariera* fumătorului încetează de la sine. Limita de suprasaturație a organismului a Tost atinsă și șuierul coasei morții se aude implacabil în pieptul viciat. 120 000 țigări? Pare o cifră astronomică. începem cu 5, cu 10 pe zi și zicem că ne limităm rația la Uh' pachet. Cei înrăiți merg mai departe, bătînd „recorduri" cu 3—4 pachete pe zi. Să luăm cazul unui fumător „cuminte" care nu depășește un pachet pe zi : Asta înseamnă 7300 de țigări într-un an. în 15 ani. pașnicul rob al celui mai neglijabil și mai „onest" nărav este un mort in suspensie, un „amînat" pe care — afirmă unii specialiști — nimic nu-1 va mai cruța.Cine a văzut cum apare sub lentilele microscopului spectrul morții prin tabagism trebuie să aibă orî nervii prea tari, ori o voință prea slabă pentru a continua să fumeze. Nicotină asociată cu gudronul fac din plămînii fumătorului o zdreanță jalnică, fibroasă, de un verde întunecat din care culoarea vieții se retrage treptat. S-a afirmat mult timp că filtrul ar reduce substanțial nocivitatea țigării. Este adevărat doar în parte, el reușind să rețină pînă la 30 la sută din cantitatea de nicotină și gudron. Dar capacitatea lui de filtrare se reduce, devenind nulă. ~V pe măsură ce focul țigării se apropie de sfîrșit. Țigara „caldă" fumată «des, nervos, este de două ori mai nocivă decît o țigară „rece", fumată calm. Filtrul devine astfel incapabil să mai rețină substanțele otrăvitoare după primele 2—3 „fumuri"

pentru desfășurarea campaniilor împotriva fumatului, iar Ministerul A- griculturii plătește peste 1 800 000 dolari subvenții cultivatorilor de tutun. Și uite așa. cercul vicios continuă.Cu 16 ani în urmă a fost lansat simultan în 10 țări ale lumii un vast program de cercetări pe termen lung asupra nocivității fumatului. Concluziile programului, care a. comportat investigații statistice de o anvergură fără precedent în acest domeniu, sint cutremurătoare. Raportul unei singure comisii, cea care a operat în S.U.A., a avut cu adevărat efectul unei explozii : din cei 1 123 000 fumători anchetați, peste 40 000 au murit înainte ca rezultatele anchetei să fi fost date publicității. Coasa de fum a morții s-a dovedit mai iute de picior decît cei care, pt in investigațiile lor și prin remediile propuse, încercau să-i bareze calea.Anglia, care aduce „zeului de fum" 30 000 de jertfe pe an. a lansat o primă cruciadă împotriva fumatului. Atacul ei a fost plin de ingeniozitate.

telor mărci de țigări. Loviturile ei au fost redutabile. Alăturarea reclamei și a anti-reclamei s-a dovedit mai eficace decît monologul moralist. Cea mai convingătoare anti- reclamă a fumatului a fost făcută de actorul William Tailman, tina din vedetele televiziunii americane. Cei ce-1 îndrăgeau pentru simpatia, căldura și dragostea de viață pe care o degaja, i-au văzut într-o zi apărînd pe micul ecran ca un om sfîrșit, grav bolnav, cu un surîs de învins pe față. în mijlocul familiei sale chinuită de îngrijorare. Tallman spunea : „Am o soție și șase copii pe care îi ador. Și mai am și un cancer Ia plămîni. Asta înseamnă că timpul care mai mi-a rămas să-l petrec alături de ei este cumplit de scurt". Atît. Filmu- lețul acela cu care muribundul lovise în ucigașul Său, a continuat să apară pe ecranele televizoarelor și după ce actorul plecase dintre vii. Dar. de data aceasta, purta o inscripție : ..Tailman a murit la șase săptămîni după ce a înregistrat a- ceastă peliculă"

Contractat la pubertate sau în preadolescentă, în primul rînd din mimetism, din dorința de a-i imita pe cei mari, de a căpăta un aer de maturizare precoce, năravul se instalează curînd ca un viciu de nedebarasat. Dorința de a semăna în atitudini cu vedeta îndrăgită, misterul fumului, atracția fructului oprit, contagiunea prin ambianță s-au dovedit de multe ori mai puternice decît procesul de respingere. declanșat de organismul încă pur. sănătos, față de viciu. Cei mal mulți încep îtisă să fumeze fără nici un motiv anume. întrebați cum s-au nărăvit, ridică din umeri : „Așa. din nimic, pur și simplu, de ce să nu încerce și ei ?"... Căci nu există viciu mai ușor. de contractat ca fumatul și mai greu de .abandonat ca el. Vin apoi anii. gurii amare, ai gîtleju- lui îngrețoșat în gudron, ai pieptului în care s-a — —tru totdeauna tușea getelor îngălbenite, ai dinților cafenii, pîclos, incapabil să mai judece altfel decît învăluit în nori de fum. Atunci se pare că. într-adevăr. e prea tîr- ziu. Și numai frica de moarte se mai poate dovedi mai tare ca năravul. Nu însă întotdeauna. Sau deajuns de devreme pentru putea recupera ceva din pierdută.

cuibărit pen- seacă, ai de- tremurătoare, ai creierului
- nu. ,îri- a se mai sănătatea

INFLAȚIA Șl ȘOMAJUL - 
MINĂ IN MINĂOcupîndu-se într-un articol despre extinderea continuă a inflației, revista vest-germană „DER SPIEGEL" arată că potrivit părerii experților O.E.C.D. (Organizația pentru colaborarea economică și dezvoltare), un remediu împotriva acesteia, poate fi doar „un șomaj sporit“. într-adevăr, straniu remediu, care dezvăluie contradicțiile de neîmpăcat ale societății capitaliste. Aceasta reiese și din graficul publicat de revistă sub titlul semnificativ „Șomaj in loc de infla

ție !“, care arată într-un mod grăitor situația din cele mai dezvoltate țări ale lumii capitaliste — R. F. a Germaniei, Canada, Italia, Marea Brita- nie, Franța, S.U.A., Suedia, Japonia.Partea de sus a graficului, „RITMUL INFLAȚIEI" indică, în procente, creșterea prețurilor de consum în prima jumătate a anului 1970 în comparație cu aceeași perioadă a anului precedent.Partea de jos a graficului, „COTE ALE ȘOMAJULUI", indică, în procente, numărul șomerilor față de totalul celor ocupați în producție în prima jumătate a anului 1970 (pentru Italia și Franța — datele sînt estimative).
SPIRALA IMPOZITELORIn Suedia primele două săptămîni ale lunii februarie sînt socotite de mult cele mai neplăcute din întregul an ; este perioada completării declarației de impozit. Or, după cum se știe, Suedia este țara cu unul din cele mai ridicate sisteme de impozite din lume. Potrivit datelor oficiale, o familie cu un venit mediu trebuie să dea statului aproximativ o treime din salariu.Suedia, unde costul traiului este cel mai ridicat din Europa, ocupă primul loc pe lista orașelor cu viața scumpă, întocmit de O.N.U. Ia Stockholm, pe unele străzi porțiuni ale trotuarelor sînt prevăzute cu încălzire centrală în cursul iernii, pentru a le curăța de zăpadă. Dar gospodina care pășește pe aceste trotuare în drumul spre piață plătește 5 dolari o jumătate kilogram de biftek — scrie. în legătură cu aceasta „International Herald Tribune".

O navă-pirat din America sosește tocmai în dreptul țărmurilor italiene. In loc de harpoane și cîrlige pentru abordarea corăbiilor, ca acum cîteva secole, ea e dotată cu instrumente electronice de precizie. Prada visată nu e aceeași din „vremurile de aur" ale vestitului pirat Morgan. Moderna navă, a cărei armatoare e societatea americană „Archeological Corporation", își caută comorile pe fundul mării.Scopul expediției : pescuirea relicvelor de interes arheologic. Delicatele și costisitoarele aparate și instrumente cu care e dotată nava sînt destinate pescuitului unor obiecte de imensă valoare.Amănuntele despre această operațiune au fost dezvăluite la Congresul de arheologie subacvatică de la Nissa. Acum, toți specialiștii în arheologie cunosc a- mănuntele despre expediția pregătită pe traseele antice ale vaselor romane, grecești, fehiciene. Nava a fost prevăzută cu aparatură electronică ; o instalație de ecografie, un fel de radar submarin, va intra în funcțiune de-a lungul rutei cimitirului navelor antice, acul indicator al aparatului desenînd relieful fundului mării și urmărind profilul obiectelor aflate acolo. La primul semn al acului pe sulul cu hîrtie milimetrică, ambarcațiunea va vira, descriind un cerc amplu pentru delimitarea zonei unde apare materialul arheologic scufundat acum două-trei mii de ani. tnsfîrșit, nava își va încetini mersul și va manevra pentru a-și menține o poziție perpendiculară pe direcția relicvei. Fundul navei se va deschide și un tub lung, semirigid, va purta pînă la o apropiere de cițiva centimetri de comoară, ochiul unei camere

de televiziune submarină. Un alt tub se va îndrepta spre fund, purtînd un reflector imens ce va lumina scena. Pe ecranele instalate la bord relicvele vor fi examinate de la distanță, pentru a se studia valoarea operațiunii de recuperare.

■ b ■ a ■fului Taranto, 1 400 metri în fața anticei insule Ime- ra. La aceste adîncimi, oamenii nu rezistă ; imensa presiune i-ar zdrobi.Pe fund insă, amfore prețioase și foarte vechi, arme de bronz păstrate încă bine de nisipul care le pro-

se vor opri în fața dificultăților tehnice ale recuperării. Potrivit proiectului lor, fundul mării va fi cercetat cu o dragă radio- comandată, fixată în nisip, care chiar dacă va distruge o parte din amfore, va culege în cupele ei măcar
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Acum ne-am putea ima- . gina fantastica aventură u- mană și științifică pe care o vor trăi scafandrii ce vor plonja pentru a culege prețioasele urme ale civilizației trecute. Toate eforturile noastre în acest sens ar rămîne însă doar în închipuire, căci nici un om de pe navă nu se va scufunda în adincuri. Aceasta. întru- cît departe de coastă a- dincurile submarine sint enorme hăuri, interzise o- mului. E de-ajuns să privim hărțile nautice : 1 600 metri la 30 mile de Sicilia, 1 873 metri in mijlocul Gol-

G. B. ARDUINI
publicist italian

tejează, coloane de marmură și casete cu bijuterii fe- niciene stîrnes.c, lăcomia și ispitesc la recuperarea lor prin orice mijloace. Americanii, care vînd fiecare fragment de amforă în do- lari-aur, după ce vor arunca o privire asupra aparatelor electronice capabile să găsească comori la două mii de metri sub apă, nu

— să zicem — o coloană de porfir căzută dintr-o corabie in tirhpul unei călătorii din Nubia.Pe covertă, cînd gura de oțel inoxidabil se va deschide, bucățile căzute, vor fi catalogate. Apoi ele vor fi vindute în. cîteva „drugstore" în Statele Unite și, in cele din urmă, în cutii de' plexiglas —. în magazine din Europa. Amforele și coloanele care vor rămîne intacte, vor lua drumul ranchurilor din Texas. Pentru înnobilarea afacerii, cîte o piesă va fi oferită muzeelor din S.U.A.Cercetările navei-pirat

sînt programate pe cîteva direcții importante ale traficului maritim din antichitate.. Iată, bunăoară, rutele cartaginezilor între Africa și coloniile din Italia — de la Cartagina la Egadi și Panormus în Sicilia și la Coralis, în Sardinia. Aici, cercetările se îndreaptă spre relicvele navelor cartagineze din perioada călătoriilor între Africa și colonia Ale- ria, din Corsica.In dreptul gurilor rîului Bonifacio. loc bîntuit de teribile furtuni, zac zeci de nave scufundate în timpuri antice. Pe aici treceau drumurile între Ellada și Sibari, Heraclea și Calli- polis, în golful tarantin, ca și între Cytera și Siracusa, Atena, Catania și Sicilia nord-vestică. De-a lungul coastelor Siciliei, prada o reprezintă navele siracuzie- ne, scufundate de atenieni în secolul al V-lea î.e.n. Dincolo de legendarul episod cu oglinzile lui Arhi- mede, folosite, chipurile, pentru incendierea flotei dușmane, rămîne însă un mister cum au reușit grecii, plecați de atît de departe, să înfringă marea flotă chiar în fața portului ei.O altă rută a comorilor scufundate e cea străbătută de navele romane între Mauritania și Cesarea. De-a lungul acestei căi maritime sînt scufundate cele mai scumpe încărcături : marmură prețioasă astăzi epuizată în carierele din nordul Africii, obiecte din aur și argint jefuite de romani din emiratele din A- frica occidentală. Micile nave. cu deplasare lentă și greu de manevrat, erau ușor scufundate de furtunile neașteptate, care le surprindeau. în largul Siciliei.în timp ce aceste rute sînt cele mai bogate din punct, de vedere mercantil, există o alta care reprezintă o adevărată mină de ma

teriale istorice deosebit de prețioase. Drumul pe mare între Sicilia și Africa, de-a lungul coastelor, de la Calabria și pină la Golful Taranto este semănat de relicvele navelor feniciene și grecești care se îndreptau spre primele colonii din Ti- rreno. Materialele folosite pentru construirea navelor, armele rămase la bord, reprezintă mărturii foarte rare din vremuri anterioare Troiei. Mai departe de coaste, rutele fenicienilor și micenienilor au lăsat pe fundul mărilor mărturiile primelor expediții făcute dincolo de Marea Ionică, în căutare de noi piețe.Draga infernală amenință acum aceste inestimabile tezaure scufundate în marea străveche. Pentru a scoate la iveală cîteva o- biecte, vor fi distruse pentru totdeauna, relicvele de pe fundul mărilor. Justificarea, potrivit căreia în ziua de azi nu există mijloace mai bune pentru recuperarea obiectelor aflate la mare adîncime, nu are nici o valoare. A distruge totul pentru a recupera cîteva fragmente antice este o acțiune inconștientă. O- mul poate aștepta ca tehnica să atingă alte nivele pentru a se apropia, cu respectul cuvenit, de obiectele scufundate în adîncuri.Acțiunea navei-pirat în fața coastelor italiene trebuie deci, împiedicată ; nu e de ajuns că ruta ei ocolește limitele apelor teritoriale. Bunurile culturale și tezaurele arheologice scufundate rămîn o mărturie a istoriei popoarelor și reprezintă un patrimoniu al întregii omeniri.U.N.E.S.C.O. nu poate ignora acest proiect american și operațiunea poate fi blocată printr-o „recomandare de interzicere" sub e- gida O.N.U., adresată guvernului de la Washington.

Da, există, și numele lui se cheamă voință. Procedeele tehnice, tratamentele psihiatrice, șocurile, curele de pilule care stimulează reacția organismului împotriva nicotinei sînt doar niște suporturi ale acestui antidot la îndemina oricărui om responsabil. înfricoșarea fumătorului cu perspectiva bolilor înspăimin- tătoare n-a dat rezultatele așteptate. Ca și in accidentele de circulație, numai alții au „ghinion", numai alții mor, noi, ceilalți de la volan, sîntem infailibili. O mare anchetă realizată de televiziunea franceză a, „'stă din plin această naivă convingere. Cîteva filme turnate în laboratoarele profesorului Jacques Chretien, pre-’ zentate recent la Paris, au produs însă în rîndul fumătorilor un șoc cutremurător. Infernul de fum apărea în toată goliciunea sa, iar semnalul de alarmă răsuna grav, patetic, răscolitor. Cel mai impresionant lucru mi s-a părut drama nefumătorului constrîns să trăiască în climatul viciat de ceilalți. Un grup de tineri care dansau într-o atmosferă încărcată de fumul țigărilor era opus experiențelor filmate în laborator cu cobai puși să se miște ca niște automate într-o pîclă dc fum. Organismul micilor animale demonstra tulburări grave de respirație, de puls, de comportament. Plămîni sănătoși, plămîni viciați, plămîni loviți de flagelul necruțător al cancerului. Inimi otrăvite de nicotină. Stomacuri bolnave, artere sclerozate, o cutremurătoare panoplie de organe menite de natură să ducă o luptă cu toate șansele de izbîndă pentru viată, subminate de efectele distrugătoare ale viciului.S-a vorbit mult în lume despre aportul de beneficii pentru stat datorat monopolului asupra tutunului. In Franța, societatea care exploatează fabricarea și desfacerea produselor de tutun finanțează. și cercetările de laborator asupra nocivității fumatului. Oricît de paradoxal ar părea, aceasta este realitatea. Economiștii francezi au calculat însă că cheltuielile impuse de îngrijirea victimelor fumatului, contravaloarea milioanelor de zile de lucru pierdute în fiecare an prin absențele de la muncă datorate maladiilor provocate de fumat: sînt in cele din urmă mult mai mari decît profitul adus statului prin exploatarea tutunului.Abordînd situația fumătorilor minori — după cercetările doctorului francez Cousin, o jumătate din numărul elevilor de liceu din Franța încep să fumeze la 15 ani — o anchetă a firmei „Sandoz" conclude : „Nota de plată în bani și în vieți o- menești riscă să fie grea atunci cînd tinerii care azi au 20 de ani vor a- junge la vîrsta infarctului și a cancerului pulmonar". Iar profesorul Georges Mathă de la „Vilejuif" a- daugă : „Enormele beneficii care rezultă din comerțul tutunului apasă greu asupra sănătății publice. Ele ar trhbui folosite pentru a o ameliora !“Fumătorul contractează viciul din lipsă de voință Dar pentru a se lăsa de fumat nu are nevoie decît de voință. Ce tristă neputință pentru a- tîția oameni capabili de lucruri mari 1
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COMUNICAT COMUN PRIMIRE LA C.C. AL P.C.R.

adoptat în urma vizitei in Republica Socialistă România 
a ministrului afacerilor externe al Republicii Italiene,

Tovarășul Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., a primit ieri delegația de activiști ai P.S.U.G., condusă de Paul Markowski, șeful secției relații internaționale a C.C. al P.S.U.G., care a făcut o vizită de prietenie în țara noastră.La întîlnire, care a decurs într-o atmosferă cordială, tovărășească, a

participat Vasile Vlad, șeful secției relații externe a C.C. al P.C.R.A fost prezent dr. Hans Voss, ambasadorul R.D.G. la București.
★în timpul vizitei în țara noastră, delegația a avut întîlniri la secția relații externe a C.C. al P.C.R., la Comitetul județean Brașov al P.C.R., a vizitat unități economice, instituții de cultură și arță din București și din județul Brașov.

LA ANIVERSAREA PRIMULUI TRATAT 

ROMÂNO-BULGAR

DE PRIETENIE Șl COLABORARE

Moro Cronica zileiLa invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Italiene, Aldo Moro, a făcut o vizită oficială în România, intre 12 și 15 ianuarie 1971.în timpul șederii sale în România, ministrul Aldo Moro a fost primit de președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, care l-a reținut la dejun.Ministrul de externe italian a fost primit de președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, și a avut convorbiri cu ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România și cu alți membri ai guvernului român.Ministrul Aldo Moro șl persoanele care l-au însoțit au vizitat obiective industriale și așezăminte cultural-so- ciale din orașele București șl Brașov.Convorbirile, care s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, de sinceritate și înțelegere reciprocă, au prilejuit efectuarea unui larg și util schimb de vederi asupra relațiilor bilaterale și problemelor internaționale de interes comun.Părțile au constatat cu o deosebită . atisfacție că raporturile dintre România și Italia cunosc o dezvoltare continuă, în spiritul prieteniei tradiționale dintre cele două popoare, și au evidențiat existența unor noi posibilități pentru extinderea acestora.Ele și-au exprimat hotărîrea de a continua eforturile în vederea diversificării schimburilor comerciale, intensificării cooperării economice, tehnice. științifice și culturale prin stabilirea în comun a sectoarelor care prezintă un interes reciproc major, în acest scop, ele și-au exprimat dorința de a se multiplica contactele între organismele competente din cele două țări.Cele două părți au convenit să Iărz gească cadrul contractual al relațiilor bilaterale, prin încheierea unor acorduri și convenții în domeniile navigației maritime, asistenței juridice, controlului fitosanitar, dublei impuneri în materie de transporturi aeriene și maritime ; de asemenea, să studieze posibilitatea încheierii unor acorduri și înțelegeri privind transporturile aeriene, încurajarea comercializării produselor de export, simplificarea formalităților de călătorie pentru cetățenii celor două țări.Analizînd situația internațională, cele două părți și-au reafirmat convingerea privind necesitate^ de a se intensifica eforturile în scopul instaurării în Europa și în lume a unei destinderi efective și aț consolidării păcii și securității. Pentru realizarea a-

cestor obiective și Instaurarea unei atmosfere de încredere reciprocă este necesar ca relațiile dintre state să se bazeze pe respectarea normelor de drept internațional, a principiilor independenței, suveranității șl egalității între state, a dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și alege liber propria sa cale de dezvoltare, ferit de orice amenințare sau amestec din afară.Cei doi miniștri de externe au procedat la un schimb de vederi aprofundat asupra securității și cooperării europene și au constatat cu satisfacție progresele realizate pe calea reducerii tensiunii și a îmbunătățirii situației în Europa. Ei au apreciat că tratatele dintre U.R.S.S. și Republica Federală a Germaniei și dintre Polonia și Republica Federală a Germaniei constituie pași importanți în a- ceastă direcție și au exprimat speranța că negocierile privind problemele care preocupă statele europene vor duce la soluții care să corespundă intereselor păcii și securității pe continent.Exprimînd dorința celor două guverne de a favoriza extinderea dialogului in Europa, cei doi miniștri au relevat importanța contactelor și consultărilor pentru promovarea cooperării și pregătirea conferinței pentru securitate europeană, la care toate statele interesate să-și poată aduce din plin contribuția în toate fazele.Subliniind importanța unor relații de bună vecinătate, a instaurării unui climat de pace și cooperare în Balcani și Mediterană, cei doi mi-

din această regiune să-și poată hotărî liber soarta, fără amestec străin.Părțile s-au pronunțat pentru intensificarea negocierilor privind dezarmarea și adoptarea de măsuri concrete care să ducă la un acord asupra dezarmării generale și totale, și, în primul rînd, asupra dezarmării nucleare. Ele au făcut un schimb de păreri cu privire la propunerile României și Italiei în cadrul Comitetului pentru dezarmare de la Geneva, reafirmind voința lor de a acționa cu hotărîre pentru atingerea obiectivelor dezarmării și au decis să continue consultările bilaterale și să colaboreze în acest sens în cadrul acestui comitet.Cele două părți consideră că reducerea nivelului armamentelor ar putea elibera resurse importante, de care ar beneficia țările în curs de dezvoltare, reducîndu-se astfel diferențele actuale ale nivelului lor de dezvoltare și bunăstare față de celelalte țări.Cele două părți au relevat importanța dezvoltării și întăririi relațiilor internaționale și în acest cadru au apreciat favorabil mutațiile pozitive care s-au produs în ultimul timp, printre care și restabilirea relațiilor diplomatice dintre Italia și Republica Populară Chineză. Ele au subliniat rolul Organizației Națiunilor Unite pentru menținerea și consolidarea păcii șl și-au exprimat convingerea că trebuie făcut totul pentru întărirea eficacității reale a O.N.U., pentru realizarea universa-

Vineri, 15 Ianuarie, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, a primit pe Yoshito Shimoda, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Japoniei în Republica Socialistă România. (Agerpres)
LOTO

DIN 15 IANUARIE 1971EXTRAGEREA I : 77 37 20 8174 49 52 28 3. Fond de premii : 674 598 lei. EXTRAGEREA a Il-a : 84 36 48 25 12 45 14. Fond de premii : 653 006 lei.

niștri au apreciat că ele corespund intereselor statelor din această zonă, reprezentînd, totodată, o contribuție de seamă la promovarea destinderii și securității în Europa și înlume.Manifestîndu-și neliniștea cu privire la continuarea conflictului din Orientul Apropiat, părțile au fost de acord în a aprecia că este necesar să fie depuse eforturi susținute în vederea unei reglementări politice a crizei, conform prevederilor rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967, ținînd cont de interesele și drepturile fundamentale ale tuturor statelor și popoarelor din această regiune. în acest context, părțile și-au exprimat speranța că misiunea ambasadorului Jarring va conduce la rezultate pozitive.Examinînd evoluția situației din Indochina, cele două părți au subliniat necesitatea unei reglementări politice, pe baza acordurilor de la Geneva, care șă permită popoarelor

lității sale.Părțile au subliniat utilitatea .) schimbului lor de vederi ca o con- ’ZLtribuțle importantă la dezvoltarea relațiilor de prietenie româno-italte- ne. în acest spirit, și-au exprimat dorința de a continua și intensifica consultările și contactele între miniștrii afacerilor externe, între cele două ministere de externe.Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a reînnoit invitația președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene, Emilio Colombo, de a face, într-o perioadă apropiată, o vizită oficială în România.în numele președintelui Republicii Italiene, Giuseppe Saragat, ministrul afacerilor externe al Italiei, Aldo Moro, a adresat președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, invitația de a face o vizită oficială în*; Italia. Invitația a fost 1 acceptată cu plăcere. Data vizitei va fi- stabilită ulterior, pe cale diplomatică.
CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Ministrul afacerilor externe al Italiei, Aldo Moro, s-a întîlnit vineri cu reprezentanți ai presei române centrale, Agenției române de presă „Agerpres", radioteleviziunii, precum și cu corespondenți ai presei străine.Adresîndu-se ziariștilor, ministrul de externe italian a declarat că este fericit să poată vorbi presei române despre impresiile culese în timpul vizitei sale în România. Am avut contacte cu cei mai înalți reprezentanți ai vieții politice române, a spus oaspetele, și am căutat în aceste zile să vizitez unele dintre instituțiile sociale și să iau legătura cu aspecte ale vieții din România. Impresiile mele sînt foarte pozitive.Referindu-se la convorbirile politice, ministrul italian a relevat, în pri- nul rînd, cordialitatea întîlnirilor, facilitatea desfășurării contactelor bilaterale și larga convergență de păreri. Buna înțelegere dintre cele două țări se naște din afinitățile de poziții, din fondul comun de civilizație care stă la baza relațiilor noastre, a spus el. Este adevărat, avem sisteme sociale și politice diferite, aparținem unor grupări internaționale diferite, dar aceasta nu ne împiedică să fim de acord asupra multor probleme. Schimbul de vederi dintre noi asupra multor teme este nu numai util, ci și stimulator, a relevat Aldo Moro.Cu privire la întîlnirile avute în instituții sociale, în școli și fabrici din România, oaspetele italian a subliniat că a observat „lucruri foarte interesante, tineri foarte serioși, angajați cu foarte multă rîvnă în munca lor, o atmosferă de încredere în forțele și capacitățile proprii, o atitudine a țării de a depăși toate încercările dificile, de a-și afirma propria autonomie și propria originalitate".Referindu-se, în continuare, la relațiile italo-române și la perspectivele lor de dezvoltare, ministrul de externe al Italiei le-a apreciat ca optime. Sînt relații de prietenie, de prietenie constructivă, a spus el ; relații foarte strînse în domeniul cultural, unde am putut constata din nou interesul ce există pentru limba și cultura italiană, căruia îi corespunde în Italia interesul pentru limba și cultura română. Sînt strînse și relațiile economice — a arătat vorbitorul — relații care au înregistrat rezultate satisfăcătoare, fapt ce reprezintă nu un punct final, ci un punct de plecare. Observăm că a- ceastă vizită a constituit și un prilej de a face un bilanț, pentru a putea releva caracterul pozitiv al relațiilor și a face proiecte de viitor.în ce privește conferința pentru securitatea europeană, ministrul italian a menționat că aceasta constituie un obiectiv pe care țara sa îl urmărește în mod sincer. El a arătat că trebuie să se creeze condiții pentru ținerea unei asemenea conferințe, ceea ce se și realizează treptat, prin contacte bilaterale între țările europene, precum și prin unele a< or- duri importante ce au intervenit. în același timp, a spus vorbitorul, se află în curs alte convorbiri, în inte

resul păcii și al lntîlnirll europene preconizate. Conferința pentru securitatea europeană, a adăugat Aldo Moro, trebuie să aibă ca temă nu numai condamnarea folosirii forței, interzisă și de Carta O.N.U., pe care noi am aceeptat-o. Ea trebuie pregătită prin realizarea unor largi contacte în toate domeniile, între statele europene, bazate pe încredere. în opinia ministrului italian, acest obiectiv nu poate fi realizat dintr-o dată, întrucît -sînt necesare întîlniri succesive pentru a se cunoaște in mod clar punctul final, ca și calea de parcurs.Răspunzînd unei întrebări cu privire la semnificația stabilirii relațiilor diplomatice dintre Italia și R.P. Chineză, ministrul de externe italian a declarat : Noi considerăm că recunoașterea Chinei Populare și stabilirea relațiilor diplomatice cu această țară constituie un fapt foarte important pentru politica externă a Italiei și, poate, și pentru politica internațională, în general. Ne aflăm în fața unei țări cu o mare civilizație, datînd din antichitate, în fața unei țări ce cuprinde o enormă masă de locuitori, a unei țări cu un înalt nivel tehnic și social și ne gîndim că nu este posibil să ignorăm această realitate, că este în interesul comunității internaționale ca R.P. Chineză să fie prezentă pe arena politicii mondiale și la O.N.U. Credem că lipsa din comunitatea internațională, din O.N.U., a unei părți a omenirii nu poate decît să facă mai dificilă și mai puțin rodnică opera de pace. Pe de altă parte, credem că China are dreptul să fie recunoscută, să fie invitată și ea, ca și toți ceilalți, să participe la soluționarea problemelor. Totodată, a spus Aldo Moro, ne gîndim la dezvoltarea relațiilor economice și culturale între cele două țări.La o întrebare cu privire la preocupările Italiei față de zona Mării Mediterane, Aldo Moro a răspuns că țara sa este în mod fundamental in-
Plecarea

teresată de tot ceea ce se Intîmplă pe această mare și este foarte sensibilă față de tensiunea existentă in partea ei răsăriteană, datorită conflictului dintre Israel și țările arabe. După ce a menționat că Italia are relații diplomatice și de prietenie cu toate aceste state, oaspetele a spus : Am acționat întotdeauna în mod echilibrat față de părțile interesate, in scopul de a favoriza o mai bună înțelegere între ele, în vederea unei soluționări care să asigure drepturile vitale atît ale poporului lsraelian cit și ale popoarelor arabe. Considerăm că rezoluția Consiliului de Securitate din 1967 conține in mod echilibrat toate elementele ce pot duce la o soluționare a conflictului. De aceea, deși misiunea ambasadorului Jarring este dificilă, noi ne exprimăm speranța și dorim ca el să poată determina părțile ce acceptă prevederile acestei rezoluții să conlucreze pentru realizarea păcii. După părerea noastră, realizarea păcii în această regiune se poate face prin intermediul O.N.U. și prin stabilirea unor condiții juste pentru toate părțile interesate.Evocînd problema dezarmării, ministrul italian a subliniat că, la Geneva, Italia și România au acționat împreună, ca și la O.N.U. Guvernul italian a avut în vedere, a subliniat el, formularea unul program organic de dezarmare, adică am căutat să mergem dincolo de măsurile de limitare a înarmărilor și să atingem nucleul problemei. Cel mai important domeniu de activitate rămîne dezarmarea generală. Desigur, a spus el, conștienți de dificultățile pe care le întîmpină această acțiune, noi avem în vedere și măsurile așa-numite colaterale, cum sînt denuclearizarea teritoriilor submarine și interzicerea armelor chimice și biologice.în cadrul oonferinței de presă, Aldo Moro a mai răspuns și la unele întrebări privind activitatea internă a guvernului italian. (Agerpres)
spre patrieMinistrul afacerilor externe al Republicii Italiene, Aldo Moro, care, la invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a făcut o vizită oficială în țara noastră, a părăsit vineri după-a- miază Capitala.Șeful diplomației italiene a fost însoțit de persoane oficiale din Ministerul Afacerilor Externe al Italiei.

*Ministrul de externe al Italiei, Aldo Moro, și persoanele oficiale care îl însoțesc au făcut vineri dimineața o vizită prin Capitală.Au fost vizitate Facultatea de drept, unde oaspetele s-a întîlnit cu membrii consiliului profesoral și cu studenții, precum și complexul de cămine studențești de la Grozăvești.Oaspeții au poposit apoi la școala generală „Dumitru Petrescu", unde sa

La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost conduși de Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Iacob Io- nașcu, ambasadorul României în Italia, de funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.Erau prezenți Niccolo Moscato, ambasadorul Italiei la București, și membri ai ambasadei.*predă limba italiană Incepînd din clasa I. Ministrul italian și persoanele oficiale au asistat la desfășurarea cursurilor în citeva clase. In continuare, ministrul afacerilor externe al Italiei a vizitat Fabrica de ma- șir.i-unelte și agregate București, unde se realizează și produse după licențe italiene. (Agerpres)

PE ȘANTIERUL 

DE LA PORȚILE 

DE FIERVineri, la Porțile de Fier a fost introdus în locașul său rotorul turbinei penultimului hidroagregat al centralei electrice. Operația are loc cu circa o lună de zile în avans față de prevederile înscrise în graficele de execuție.Simultan au/fost intensificate lucrările și la celelalte agregate. în a- cest an, montorii, constructorii și instalatorii vor pune în funcțiune patru grupuri electroenergetice. astfel că potențialul „cetății luminii" de la Porțile de Fier va atinge capacitatea prevăzută în proiecte : 1 050 MW.(Agerpres)
*
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IAȘITEX", o marcă de țesături,
tricotaje și confecții de prestigiu»întreprinderile care aparțin de Combinatul textil Iași pun an de an la dispoziția comerțului intern și extern cantități tot mai mari de țesături, tricotaje și confecții într-o gamă bogată de articole, desene și poziții coloristice. Este vorba de țesături din bumbac destinate lenjeriei și confecțiilor pentru copii, femei și bărbați realizate de fabrica „Țesă- tura“-Iași. de tricotaje diverse produse de fabricile „Moldova" din Iași și „Zimbrul" din Suceava și de confecții — bluze. cămăși, baionseide matla- sate, pantaloni etc. — produse de Fabrica de confecții din Iași. Cu diferitele sale produse de calitate superioară, Combinatul textil Iași a participat. în ultimii ani, Ia circa 30 de tîrguri și expoziții internaționale. precum și Ia toate expozițiile din țară, unde s-a bucurat de aprecieri unanime.Cîte produse cu marcă „Iașitex" sînt puse Ia dispoziția consumatorilor? Serviciul de planificare al combinatului ne comunică o cifră impresionantă. în cincinalul 1966—1970. de exemplu, pe care textiliștii ieșeni l-au încheiat încă de 1970, au fost produse pînzeturi din care fiecare din cei 20 milioane de locuitori ai patriei noastre și-ar fi putut confecționa cîte 6 cămăși. în această perioadă, tricotajele fabricate la Iași au depășit cifra de 100 milioane bucăți.în cincinalul 1971—1975, cifrele sînt și mai spectaculoase. Se vor realiza cu 26 milioane m.p mai multe țesături și cu 180 milioane mai multe

la 23 noiembrie

tricotaje, față de cincinalul încheiat Colectivele de muncă de la fiecare întreprindere a combinatului sînt hotărîte să realizeze și să depășească și această sarcină mobilizatoare. Chiar în prima decadă a lunii ianuarie s-a realizat un plus de producție de 1 000 kg fire, 1 000 m.p. țesături, 100 articole tricotaje și confecții în valoare de 92 000 lei.Consecința firească a creșterii prestigiului mărcii „Iași- tex" este faptul că produsele combinatului textil ieșean sînt bine cunoscute și apreciate și de către străini. Țesăturile, și confecțiile ieșene nite în circa 20 de . Europa. Africa, America.— Numai produsele noi ce se vor realiza în actualul cincinal în peste 200 de noi modele de țesături și în peste 400 modele noi de confecții vor fi . în .-valoare de circa 1.5 mi^ liarde lei — ne spune ing. Au-• j- I de creație. si cercetare al combinatului. Preocupările în a- ceastă direcție1 se vor materializa prin organizarea în fiecare întreprindere a cite unei stații-pilot pentru producerea, mai întîi. a noilor sortimente în serie mică și în unicate, multe din ele expunîndu-le în magazinele proprii ale combinatului, deschise în Iași. în continuare, la baza creării noilor sortimente de țesături cu marca „Iașitex" va sta folosirea pe scară tot mai largă a fibrei și firelor poliesterice fabricate la U.F.S. Iași.

partenerii tricotajele sînt întîl- țări din

i*' rel Zvonarit. șeful serviciului
> <’ •____ '________ '..7

M. CORCACI
corespondentul „Scînteii

Se împlinesc 23 de ani de la data încheierii primului Tratat romano— bulgar de prietenie, colaborare și asistență mutuală Eveniment de scamă în evoluția relațiilor dintre cele două popoare, consfințind legăturile de prietenie reciprocă cu adinei rădăcini în trecutul istoric, încheierea acestui tratat a marcat o etapă nouă, superioară, în dezvoltarea raporturilor de solidaritate internaționalistă și colaborare multilaterală dintre România și Bulgaria în anii puterii populare. De-a lungul anilor, acest tratat s-a afirmat ca un instrument eficient și o temelie solidă pentru lărgirea și adîncirea colaborării reciproce pe plan politic, economic, tehnico-științific, cultural, întărirea continuă a prieteniei româno—bulgare.O nouă pagină de seamă a relațiilor dintre popoarele român și bulgar, dintre cele două state, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar a fost înscrisă în toamna anului trecut, cu prilejul vizitei făcute în țara vecină de către delegația de partid și guvernamentală română condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, al convorbirilor rodnice purtate cu delegația de partid și guvernamentală bulgară, condusă de tovarășul Todor Jivkov. Noul tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre țările noastre, semnat cu acest prilej, reprezintă un document de importanță esențială pentru întărirea și dezvoltarea continuă a alianței frățești dintre popoarele român și bulgar. Bazîndu-se pe succesele dobîndile în ambele țări în edificarea noii orînduiri. pe voința comună de a asigura o necontenită adîncire a relațiilor de prietenie reciprocă, pe posibilitățile sporite pentru extinderea colaborării reciproc avantajoase, pe luarea in considerare a schimbărilor produse în viața internațională, noul tratat asigură un cadru propice pentru evoluția mereu ascendentă a schimburilor și cooperării reciproce pe plan politic. economic, militar, tehnico-științific și cultural. Poporul român este profund încredințat că prietenia si colaborarea româno—bulgară se vor întări și vor înflori continuu, spre binele ambelor popoare, al cauzei generale a socialismului și păcii.
fntr-o întreprindere 

fruntașăRecent am avut prilejul să vizitez uzina de utilaje electrice „Vasil Kolarov" din Sofia, una dintre marile întreprinderi moderne din țara vecină și prietenă. Parcurgind halele spațioase și luminoase ale acestui important obiectiv industrial — care își aniversa anul trecut două decenii — directorul adjunct al uzinei, Mihail Trifonov, și inginerul Spas Ghe- lov, secretarul comitetului de partid, ne-au relatat cîteva date despre istoricul întreprinderii, născută prin contopirea a trei mici obiective din a- ceastă ramură. Aproape nimic din ce se vede acum nu exista la început — au relatat interlocutorii noștri. Față de anul 1950, producția uzinei a crescut de aproape 20 de ori iar forța de muncă a sporit de 8 ori. în a- ceastă perioadă s-au format numeroase cadre de muncitori și specialiști cu înaltă calificare, producția s-a modernizat și diversificat considerabil, iar productivitatea muncii a înregistrat creșteri continue.Cu justificată mîndrie, gazdele ne arată o serie de produse gata de a fi expediate — motoare asincrone, elec- trogeneratoare etc. — ale căror performanțe au fost apreciate atît în țară cit și peste hotare, fiind distinse cu medalii la mai multe tîrguri internaționale.Semnificativ este faptul că această unitate industrială a dobîndit succese apreciabile în domenii de care depinde dezvoltarea și a altor unități energetice, fiind considerată un fel de „uzină-mamă" în ramurile energeticii bulgare. Spre exemplu, ni s-a relatat că aproape 80 la sută din cadrele Institutului de cercetări și proiectări pentru industria electrotehnică și-au început cariera în uzina „Vasil Kolarov". în prezent, întreprinde

rea dispune de 835 de ingineri, tehnicieni, economiști și alte cadre calificate, cu studii superioare și medii, ceea ce reprezintă un procent deosebit de ridicat din totalul salariaților. Realizările pe plan tehnico-științific ale specialiștilor uzinei exercită o puternică înrîurire asupra a numeroase alte întreprinderi cu profil a- semănător, cu care s-au stabilit strin- se relații de cooperare. De asemenea, interlocutorii noștri au evocat cu căldură legăturile de strînsă cooperare dintre întreprinderea sofiotă și uzinele „Electroputere" din Craiova, cooperare prin care s-au realizat u- nele tipuri de utilaje energetice moderne, pe baze reciproc avantajoase, în ziua cînd am vizitat uzina era gata de expediere un lot de regulatori de înaltă tensiune pentru „Electroputere" din Craiova, fabricat în cadrul relațiilor de cooperare.Ceea ce impresionează îndeosebi pe vizitatorii uzinei „Vasil Kolarov" este grija pentru renumele „mărcii fabricii". La acest lucru țin — așa cum ni s-a spus — atit tinerii muncitori și specialiști care sint angajați o dată cu construcția a noi hale șl spații legate de extinderea producției, cît și muncitorii mai vîrstnici. dintre care 600 au peste 15 ani vechime. în unele sectoare există familii j întregi de muncitori care lucrează în uzină. Iar întregul colectiv își unește eforturile, ca o singură familie, pentru a da țării produse cu performanțe superioare, contribuind prin munca sa plină de talent și hărnicie la dezvoltarea economică și înflorirea continuă a Bulgariei socialiste.
B. CONSTANTIN

Poziția Partidului Comunist 
din Japonia într-o serie 

de probleme actualeTOKIO. — Corespondentul Agerpres Florea Țuiu transmite :Ziarul „Akahata" a dat publicității stenograma conferinței de presă or- Iganizate de Kenji Miyamoto, președintele Prezidiului C.C. al P.C. din
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„Europenele" de bob
(patru persoane)

© După două manșe conduce R.F.G. ® Pe locul secund 
(la 9 sutimi), România

În citeva rînduri

La Igls (Austria) au început Ieri campionatele europene de bob pentru echipajele de 4 persoane. Din cauza timpului călduros, pentru a nu se evita deteriorarea pistei de concurs, organizatorii au decis ca întrecerile să înceapă la ora 5 dimineața. Conform programului, s-au disputat primele două manșe.Cel mai bun timp a fost înregistrat de echipajul vest-german Floth, Ertl, Bader și Thoelke, care a realizat 2’10”05/100 (timpi intermediari

pe manșe: l’04”95/100 și .1’05” 10/100). Echipajul României, format din Pan- țuru, Zangor, Pascu și Focșeneanu, ocupă locul doi cu 2’10” 14/100 (timpi intermediari : 1’05” 25/100 și, respectiv, 1’04’’ 89/100). Urmează in clasament R.F. a Germaniei (echipajul cu nr. 2) — 2T0”18/100, Franța — 2T0”67/100 etc. Următoarele două manșe, la sfîrșitul cărora se va cunoaște echipajul campion european, se vor disputa in cursul dimineții de astăzi.

Ieri, in salo Floreasca a reînceput campionatul national feminin de bas
chet. în fotografie : Fază din meciul Politehnica București — Constructorul Foto ; M. Cioc

• Boxerul italian Tomasso Galii și-a păstrat titlul de campion european la categoria semiușoară, învin- gîndu-I la puncte, după 15 reprize, pe spaniolul Luis Aisa. Meciul, disputat la Roma, a fost urmărit de peste 4 000 de spectatori.• Ca urmare a referendumului organizat de Asociația internațională a presei sportive (A.I.P.S.), titlul de cel mai bun sportiv al anului trecut a fost atribuit ciclistului belgian Eddy Merckx. Pe locurile următoare s-au clasat fotbalistul Pele (Brazilia) și halterofilul sovietic Vasili Alexeev, în continuare, clasamentul se prezintă astfel : Ni Chi-chin (R. P. Chineză) — atletism ; Papânicolau (Grecia) — atletism ; Rindt (Austria) — automobilism etc.• în meci tur pentru „Cupa campionilor europeni" la baschet (masculin), echipa moscovită Ț.S.K.A. a învins cu 73—66 (39—32) echipa Real Madrid.• în „Cupa cupelor" Ia baschet (masculin). Badalona (Spania) a întrecut cu scorul de 81—71 (47—34) echipa M.A.F.C. Șopron (Ungaria). Baschet- baliștii spanioli s-au calificat pentru turul următor al competiției. Alte rezultate : R.S. Malines-Siemmenthal Milano 71—75; Panathinaikos Atena- Hapoel Tel Aviv 57—53; Zadar (Iugoslavia) -Dukla Olomouc 66—61 : Zadar s-a calificat pentru sferturile de finală.• în runda a treia a turneului internațional de șah de la Beverwijk (Olanda), Victor Ciocîltea (România) a cîștigat în fața bulgarului Danov. în clasament conduce olandezul Tim- man cu 3 puncte. Ciocîltea se află pe locul 7 cu 1,5 puncte.în grupa marilor maeștri, pe primul loc la egalitate de puncte (cîte 2) se află Huebner (R.F. a Germaniei), Gligorici (Iugoslavia) și Andersson (Suedia). In runda a treia, Huebner a remizat cu Donner, iar Andersson a terminat la egalitate cu Petrosian. în partida întreruptă din prima rundă, Petrosian a acceptat remiza în jocul cu Huebner.

Japonia, și de alți conducători al partidului. P.C.J., a declarat Miyamoto, este gata să creeze un front unic cu orice forțe politice japoneze care vor milita pentru abolirea alianței militare japono-americane și neutralizarea Japoniei, renunțarea la politica în folosul marilor capitaliști, desfășurarea unei politici în interesul poporului, lupta împotriva renașterii militarismului japonez, pentru crearea unui parlament democrat.După convenția din toamnă a Partidului socialist japonez, relațiile partidului comunist cu acest partid s-au îmbunătățit, a declarat Miyamoto. în prefecturile Shizuoka, Aichi, Aomoeri și Ehima au fost elaborate deja a- corduri pentru un front comun în alegeri. A fost precizată, de asemenea, cooperarea celor două partide în alegerile pentru desemnarea noului guvernator din Tokio.Miyamoto a declarat, de asemenea, că, în orice caz, comuniștii, în duda deosebirilor existente în platformele partidelor de opoziție, nu se opun creării unui front comun care să includă și pe socialiștii democrați, dacă aceștia doresc să coopereze cu comuniștii.în privința mișcării pentru normalizarea relațiilor cu R. P. Chineză, Miyamoto a afirmat că P.C.J. acordă o mare atenție acestei probleme. Liga parlamentară pentru normalizarea relațiilor cu China a fost creată ca o organizație a tuturor formațiunilor politice reprezentate în Dietă, indiferent de poziția lor politică. în ce îl privește, P.C.J. dorește lărgirea organizației. Din punct de vedere teoretic și practic, în prezent este posibilă organizarea unui larg front pentru normalizarea relațiilor diplomatice dintre Japonia și China, a spus Miyamoto. Din această cauză, P.C.J. dorește lărgirea organizației. Din punct de vedere teoretic și practic, în prezent este posibilă organizarea unui larg front pentru normalizarea relațiilor diplomatice dintre Japonia și China, a spus Miyamoto. Din această cauză, P.C.J. nu dorește să organizeze un organism propriu sub influența sa, ci aderă la mișcarea pentru restabilirea relațiilor cu China. Partidul comunist va lansa apeluri pentru a obține sprijinul unui număr cit mai mare de cetățeni care doresc restabilirea relațiilor cu China. Desigur, a declarat Miyamoto, chiar și membrii Partidului liberal-democrat de gu- vernămînt pot să adere la această mișcare.în legătură cu propunerea de creare a frontului comun, președintele Comitetului executiv central al Partidului socialist japonez, T. Narita, a relevat atitudinea pozitivă a P.S.J. față de principiile pentru crearea unui front unic cu adevărat progresist.



VENEZUELA WASHINGTON

SecretarulCereri pentru restabilirea
DECLARAȚIIReuniunea comisiilor 

naționale pentru U.N.E.S.C.O. 
din Europa

MASURI ADOPTATE 
LA PROPUNEREA 

ROMÂNIEIBRUXELLES 15 (Agerpres). — La reuniunea reprezentanților comisiilor naționale pentru U.N.E.S.C.O. din Europa, ale cărei lucrări s-au desfășurat zilele acestea la Bruxelles, au fost discutate măsurile concrete pe care comisiile respective urmează să le adopte în anii 1971—1972 în vederea dezvoltării programelor de cooperare europeană în cadrul acestei organizații internaționale.Pe baza documentelor prezentate și a expunerilor făcute de reprezentanții României și Poloniei, reuniunea a adoptat in raportul său final un ansamblu de măsuri susceptibile să permită o conlucrare activă a comisiilor naționale din țările europene pentru traducerea în fapt a principalelor proiecte înscrise în programul U.N.E.S.C.O. Printre altele, în program figurează organizarea primei conferințe a miniștrilor culturii din țările europene, precum și a celei de-a 6-a conferințe regionale a comisiilor naționale ale U.N.E.S.C.O. din Europa. Aceasta din urmă urmează să aibă loc în luna mai, anul viitor, la București.
P.C. German se pronunță 
pentru ratificarea cît mai 

urgentă a tratatelor 
semnate de R. F. G. 

cu U.R.S.S. și PoloniaBONN 15 (Agerpres). — Prezidiul Partidului Comunist German a dat publicității o declarație în care se pronunță în favoarea ratificării în- tr-un termen cît mai scurt a tratatelor semnate de R.F. a Germaniei cu U.R.S.S. și Polonia. In declarație este subliniată, de asemenea, importanța recunoașterii R.D. Germane de către R.F.G. pe baza dreptului internațional. Această recunoaștere, se relevă în document, constituie o parte componentă a normalizării relațiilor dintre Republica Federală Germaniei și țările socialiste. a
întrevedere 

MKohl-E. BahrBONN 15 (Agerpres). — Agențiile A.D.N. și D.P.A. informează că, la 15 ianuarie, a avut loc o nouă întîlnire intre Michael Kohl, secretar de stat la Consiliul de Miniștri al Republicii Democrate Germane, și Egon Bahr, secretar de stat la Cancelaria federală a R. F. a Germaniei. La întîlnire, care s-a desfășurat la sediul Cancelariei federale din Bonn, cei doi secretari de stat au fost însoțiți de experți.S-a căzut de acord ca delegațiile R.D.G. și R.F.G. să se întilnească din nou, la 26 ianuarie 1971, la Berlin.
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AUSTRIA

Forțele armate ale S.U.A. au început transportul unei mari cantități de gaze : X*iCei dln C!llbana (Okinawa) spre insula Johnston din Pacific. Dat fiind pericolul pe care il prezintă pentru populație aceste gaze, localitățile de-a lungul traseului au fost evacuate. în fotografie : un grup de femei și copii in timpul evacuării

relațiilor diplomatice cu CubaCARACAS 15 (Agerpres). — Posibilitatea restabilirii relațiilor diplomatice cu Cuba este examinată în capitala Venezuelei, Caracas, de către oamenii politici de diferite orientări șefie publicația „L’Information Latine". Printre, alții, relevă publicația, deputatul partidului de opoziției „Forțele democratice popu- lare‘-‘. Angel Zambrano, a afirmat că declarațiile secretarului general al partidului guvernamental, Copei — potrivit cărora O.S.A. „ar trebui să se arate favorabilă restabilirii rela-

fiilor cu Cuba" — indică o poziție care „trebuie să fie însoțită de inițiativele necesare". Un alt om politic, A. Marques, a declarat că „Venezuela trebuie să preconizeze in cadrul O.S.A. organizarea unei conferințe a miniștrilor de externe care să ridice sancțiunile adoptate anterior împotriva poporului cubanez". El a spus că ar fi necesar ca restabilirea relațiilor cu Cuba să fie urmată de stabilirea raporturilor diplomatice cu R. P. Chineză' și R. D. Vietnam
BOLIVIA

5

ALE PREMIERULUI

IRANIAN

interarab de control 
din Iordania și-a reluat activitateaAMMAN. — Comitetul interarab de control din Iordania și-a reluat activitatea, în urma acordului intervenit miercuri între autoritățile iordaniene și mișcarea palestineană, a declarat generalul Ahmed Hilmi, șeful grupului de observatori militari din cadrul comitetului.Cele două părți au început să a- plice măsurile prevăzute in acord, sub supravegherea observatorilor militari, iar situația în țară își reia cursul normal, a adăugat generalul

Ahmed Hilmi. El nu a făcut nici o precizare în legătură cu dată, .reîntoarcerii Ia Amman' a președintelui Comitetului . Superior Arab, Bahi Ladghâm.
★NEW YORK 15 (Agerpres). — Reprezentantul special al secretarului general al O.N.U. în Orientul Âpro- piat, Gunnar Jarring, a avut' joi după-amiază o nouă întîlnire cu ambasadorul R.A.U.' lâ O.N.U.. Moham- med El Zayat.

Atât israelian asupra unor baze 

militare palestinene din LibanTEL AVIV. — Unități heliopurtate ■ ale forțelor israeliene au pătruns în cursul nopții de joi spre vineri pe teritoriul libanez. în regiunea Sarafand, (40 km de graniță), lansînd un atac asupra unor baze militare ale fedai- nilor amplasate în această zonă, a anunțat un purtător de cuvînt militar al Israelului. El a precizat că această operație a fost declanșată ca urmare a atacurilor întreprinse localități israeliene de
REUNIUNEA

asupra unor către unități

de comando palestinene aflate pe teritoriul Libanului.Șeful statului libanez, Suleiman Frahgieh, a fosț informat în mod detaliat de ministrul apărării. Elias Saba, asupra atacului întreprins de forțele israeliene în regiunea Sara- iand. anunță agenția France Presse. Pe de altă parte, se menționează că la sediul Statului Major al armatei libaneze a avut loc o reuniune extraordinară a comandamentului militar centru examinarea situației.
CONSILIULUI DE MINIȘTRI
AL LIBANULUIde MiniștriBEIRUT. — Consiliul <’. ' " .1, al Libanului s-a întrunit vineri într-o ședință extraordinară sub președinția șefului statului, Suleiman Frangich, pentru a analiză situația creată în urma atacului trupele israeliene asupra palestinene din regiunea Generalul Jean Noujaim,

săvîrșit de unor baze Sarafand. comandan-

tul-șef al armatei libaneze, și Khalil Abouhamad, ministrul afacerilor, externe, au prezentat rapoarte.La încheierea ședinței s-a anunțat că Libanul a hotărît să'înainteze o plîngere Consiliului de Securitate al O.N.U. în legătură cu atacul israelian. Se precizează că nu a fost cerută o reuniune a Consiliului de Securitate.

Spre constituirea unei Adunări

populareLA PAZ 15 (Agerpres). — Președintele Boliviei, generalul Juan Jose Torres,, a anunțat că este gata să constituie o adunare populară prin intermediul căreia masele să poată participa la conducerea statului. Vorbind in fața cîtorva mii de muncitori și țărani sosiți în ultimele zile în capitală, președintele a spus că guvernul va începe consultări cu prezentanții diferitelor păturipopulației, cu scopul de a stabili structurai și împuternicirile adunării. „Pregătim noi măsuri care să răs-

pundă cererilor poporului. Vom eli- ' mina foamea și sărăcia din țara noastră", a spus generalul Torres.
reale

Guvernul bolivian a numit o comisie însărcinată cu elaborarea proiectului unei noi constituții, mai democratice, a țării. Comisia este condusă de niinistrul de stat, Jose Ortis Mercado. Lucrările ei vor trebui să fie încheiate în decurs de cinci luni.

PARIS 15 (Agerpres). — Premie- . rul iranian, Amir Abbas Hoveida, care se află într-o vizită particulară de 10 zile în Franța, a declarat, într-o emisiune a postului de radio „Europa-1“, că țările exportatoare de petrol doresc să stabilească prin discuții cu societățile petroliere un sistem rezonabil al prețurilor la acest produs. „In ultimă ipstanță, a spus el, noi vom hotărî cuantumul prețurilor, dar înainte de a o face este mai bine să discutăm aceasta, deoarece sînt implicate multe interese".Referindu-se la conflictul din O- rientul Apropiat, primul-ministru al Iranului a declarat că pentru a se ajunge la o soluție se cere bunăvoința ambelor părți. El a menționat că Israelul trebuie să-și retragă trupele din teritoriile arabe ocupate.Răspunzînd unei alte întrebări privind planurile neocolonialiste în regiunea Golfului Persic, Hoveida a spus : „Britanicii trebuie să părăsească această regiune, așa cum au promis. S-au aflat aici timp de 150 de ani, și a venit timpul ca ei să plece". Relevînd că problemele privind Golful Persic sînt de competența țărilor riverane, premierul iranian a declarat : „Noi dorim să menținem golful deschis, îndeosebi pentru a putea să transportăm petrolul nostru fără dificultăți".

de stat l-a primit 
pe ambasadorul 

RomânieiWASHINGTON 15. Corespondentul Agerpres, Constantin Alexandroaie, transmite : Secretarul de stat ăl Statelor Unite, William Rogers, l-a primit pe ambasadorul Republicii Socialiste România Ia Washington, Corne- liu Bogdan.Cu acest prilej, au fost discutate probleme bilaterale, precum și unele probleme internaționale de interes comun. La întrevedere au luat parte Robert. Owen,. director, în. Departamentul de Stat, și Gheorghe. Ioniță,. , consilier al ambasadei române Washington.. la
MOSCOVA

Băncii internaționale

Un comunicat 
al mișcării 

de opoziție din HaitiNEW YORK 15 (Agerpres). — La New York a fosț publicat un comunicat al mișcării unificate de opoziție în exil din Haiti în care se denunță „acțiunea neconstiituțională" a lui Francois Duvalier care, după ce s-a autonumit președinte pe viață al Republicii Haiti, a desemnat ca succesor pe fiul său Jean Claude. Mișcarea, care este alcătuită din haitieni obligați să-și părăsească țara ca urmare a represiunilor lui Duvalier, declară că ea nu recunoaște decît primul mandat al actualului președinte, mandat care a expirat la 15 mai 1963.Comunicatul cheamă țările latino- americane să sprijine lupta exilaților haitieni și a poporului din Haiti împotriva dictaturii lui Duvalier.

PREMIERUL FINLANDEZ
DESPRE EVOLUȚIA SITUAȚIEI POLITICE IN 1970Con- euro-HELSINKI 15 (Agerpres). — solidarea păcii pe continentul pean trebuie considerată ca un moment important în evoluția situației din 1970, a declarat primul ministru finlandez, Ahti Karjalainen, intr-un interviu acordat ziarului „Suomen- maa“. Asupra acestei evoluții, a precizat el, și-au lăsat amprenta, fără îndoială, convorbirile bi și multilaterale desfășurate anul trecut în scopul consolidării securității. Karjalainen a subliniat, totodată, sprijinul de care se bucură, in general, iniția-' tiva finlandeză privind organizarea la Helsinki a unor convorbiri la nivel diplomatic pentru pregătirea conferinței general-europene de securitate.Referindu-se la raporturile Finlandei cu țările vecine, premierul Karjalainen a afirmat. că relațiile cu U.R.S.S. și statele scandinave continuă să prezinte pentru țara sa o importanță deosebită. Abordînd problema schimburilor comerciale firi-

landeze cu țările socialiste, primul ministru a evidențiat că acestea sînt avantajoase atit pehtru_ firmele particulare din țara sa, cît și pentru Finlanda în ansamblul ei.Pe de altă parte, el și-a exprimat îngrijorarea in legătură cu faptul că în Orientul Apropiat și în sud-estul Asiei nu s-a ajuns, pină în prezent, la soluționarea pe cale politică a conflictelor din aceste zone ale lumii.

MOSCOVA 15. Corespondentul A- ?erpres, Laurențiu Duță, transmite : n zilele de 14 și 15 ianuarie a.c., a avut loc la Moscova cea. de-a 30-a ședință a Consiliului Băncii Internaționale de Colaborare Economică! L* ședință au participat, ca invitați, reprezentanți ai Secretariatului C.A.E.R. și ai Băncii Internaționale de tiții.,Ședința a fost prezidată de zentantul Republicii Socialiste nia în Consiliul băncii.Consiliul a examinat o serie de probleme cu privire la îmbunătățirea și lărgirea în continuare a activității băncii și a aprobat planul de muncă pe anul 1971.Ședința s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă,

Inves-repre- Româ-

Sesiunea Comisiei interguvernamentale sovieto - britanice

BELGRAD 15 (Agerpres). — în cadrul unei ședințe comune a comisiilor de politică externă ale Vecei popoarelor și Vecei social-politice ale

Pregătiri pentru
alegerile prezidențiale

Două preocupări prin
cipale domină scena 
politică austriacă în a- 
ceastă perioadă de in- 
ceput de an: modul 
cum va evolua situația 
economică în 1971 și 
pregătirile pentru ale
gerile prezidențiale din 
primăvară.

Aprecieri venite în a- 
ceste zile din partea 
factorilor cu cea mai 
înaltă. responsabilitate, 
ca președintele Franz 
Jonas, cancelarul Bru
no Kreisky, președinte
le sindicatelor, Anton 
Benya, converg în a 
anticipa „o oarecare 
diminuare a conjunctu
rii" și o reducere a rit
mului de creștere a

i produsului național 
■ -brut de la 7 la 4 la sută, 

Liderii Partidului so
cialist, de guvernământ, 
au convocat pentru 29 
ianuarie o conferință e- 
conomică la Viena, 
vînd pe ordinea de 
programul economic 
partidului.

Din motive lesne 
înțeles, cercurile con
ducătoare ale Partidu
lui populist, de opozi
ție, prezic „fenomene 
inflaționiste și o slă
bire a expansiunii eco
nomice". Liderii popu- 
liști au anunțat în ace
lași timp că sînt dis
puși să coopereze cu 
„orice partid care este 
gata să recunoască ce
rințele viitorului și să 
formeze cu populiștii o 
majoritate pentru ho- 
tărîri realiste".

Zugrăvirea în culori 
mai închise a perspec
tivelor economice, în
soțită de referiri la ex
periența guvernului 
populist în anii prece-
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a- 
zi 
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denți, cind apăruseră 
fenomene de depresiu
ne și de oferte de co
laborare cu alte forma
ții politice (de fapt a- 
legerea nu se poate 
face decît intre socia
liști și liberali), con
stituie, după părerea 
observatorilor, o cam
panie de pregătire psi
hologică pentru ieșirea 
din opoziție. De remar
cat, de altfel, că tonu
rile alarmiste au șocat 
„Asociația industriași
lor austrieci", una din 
marile organizații pa
tronale, legată de popu- 
liști, care a criticat ten
dința de „dramatizare 
a perspectivelor econo
mice" și a recomandat 
„eforturi de obiectivi
tate".

Toate aceste contro
verse poartă, intr-un 
fel sau altul, pecetea 
campaniei electorale 
pentru alegerile prezi
dențiale. In ce ii pri
vește pe socialiști, s.-a 
ieclarat că numele can
didatului lor pentru 
confruntarea din pri
măvară va fi anunțat 
la 8 februarie. Primind 
vineri o delegație a 
Partidului socialist 
austriac, formată din 
activiști ai tuturor re
giunilor țării, din re
prezentanți ai guver
nului, Parlamentului și 
sindicatelor, președin
tele Austriei, Franz 
Jonas, a răspuns afir
mativ la propunerea 
făcută de a candida 
din nou pentru funcția 
de șef al statului' in 
alegerile generale ce 
vor avea loc in luna 
aprilie. Populiștii și-au 
și anunțat decizia încă

din toamna anului tre
cut, candidatul lor fiind 
fostul ministru de ex
terne, Kurt Waldheim.

Micul partid liberal, 
al treilea partid repre
zentat in parlament, se 
îndreaptă, se pare, spre 
o poziție rezervată, de 
„neamestec". „Liberalii, 
scrie „Die Presse", nu 
vor desemna un can
didat propriu și nici nu 
vor face vreo recoman
dare clientelei lor e- 
lectorale".

Liderii socialiști a- 
preciază cu încredere 
șansele candidatului 
lor și consideră că „in 
timpul președinției sale, 
actualul șef al statului 
și-a dobîndit simpatii 
chiar și în cercurile 
care se arătau mai îna
inte rezervate" — ca să 
cităm una din apre
cierile cele mai re
cente făcute de pre
ședintele Partidului so
cialist, cancelarul Bru
no Kreisky.

Pe de altă parte, 
cercurile conducătoare 
ale Partidului populist, 
care atribuie o impor
tanță deosebită alegeri
lor prezidențiale, nu
tresc speranța că aces
tea vor infirma eșecul 
electoral 1.970, cind, pentru pri
ma —- y-—’—
postbelică, populiștii au 
pierdut majoritatea în 
parlament și au trecut 
în opoziție.

După toate probabili
tățile, alegerile prezi
dențiale urmează 
aibă loc la 25 aprilie..Viena, 14
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Skupștinei Federale, au avut loc dezbateri privind relațiile Iugoslaviei cu China, anunță agenția Taniug. Ambasadorul iugoslav în R. P. Chineză, Bogdan Oreșceanin, a prezentat un raport și a răspuns apoi la întrebările puse de membrii comisiilor. Cele două comisii, relatează agenția iugoslavă, au sprijinit măsurile luate in vederea dezvoltării continue a relațiilor dintre Iugoslavia și China. S-a relevat că în relațiile dintre cele două țări s-a ajuns la un progres și s-a apreciat că există interesul comun și condițiile pentru dezvoltarea continuă și extinderea colaborării iugoslavo- chineze.

Conferința internațională 
asupra securității 

transporturilor aerieneWASHINGTON 15 (Agerpres). - Conferința internațională asupra .^securității transporturilor aeriene, care s-a ținut la Washington, nu a reușit să adopte un sistem.universal de luptă împotriva pirateriei aeriene constituind mai mult o ocazie în vederea unui schimb util de păreri privind progresele realizate în domeniul detectării „candidaților" la deturnarea de avioane.Conferința, la care au participat 73 de țări și 7 organizații internaționale, printre care și Interpolul, a examinat probleme legate de securitatea la sol și în aer a avioanelor, schimbul de informații asupra eventualilor pirați ai aerului, crearea unui centru care ar urma să furnizeze informațiile necesare tuturor țărilor și tuturor companiilor de aviație în vederea prevenirii actelor de piraterie aeriană și, in sfîrșit, de dezvoltarea mijloacelor de detecție electronică a armelor și a materialelor explozive.

Președintele pakistanez 
a aprobat convocarea

Adunării Naționale•>DACCA 15 (Agerpres). — La Dacca au luat sfîrșit convorbirile dintre președintele Pakistanului, Yahia Khan, și Mujibur Rahman, președintele partidului „Liga Awami", organizație care în timpul recentelor alegeri generale parlamentare din Pakistan a obținut numărul cel mai mare de mandate în Adunarea Națională a țării (167). La încheierea convorbirilor, Mujibur Rahman a declarat ziariștilor că președintele Yahia Khan a aprobat convocarea, în cel mai scurt timp, a Adunării Naționale și că au fost examinate, de asemenea, o serie de probleme privind situația economică a Pakistanului. Potrivit hotărîrilor președintelui Yahia Khan, Adunarea Națională va elabora,. în decurs de 120 de zile, prima constituție a Pakistanului.

agențiile de presă transmit:
Ambasadorul României 

la Tirana, Manple Bodnaraș, a oferit un dejun in cinstea delegației sindicale albaneze care, la invitația U.G.S.R., a vizitat recent- țara noastră. La dejun au participat Rita Marko, președintele Consiliului Central al Uniunilor Profesionale din R. P. Albania, conducătorul delegației, membrii delegației, precum și Pico Bită, directorul Direcției afacerilor externe al C.C. al P.M.A., Reis Malile, adjunct al ministrului afacerilor externe, Gogo Kozma, adjunct al ministrului industriei, și alte persoane. Dejunul s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială și tovărășească.

forțelor mișcării de eliberare națională din Angola si Mozambic.
Miaz Dizdarevici, mem

bru al Biroului Executiv al 
Prezidiului U.C.I., a primit 
o delegație a mișcării pa
lestinene de eliberare, afla- tă într-o vizită în Iugoslavia. Cu acest prilej, informează agenția Taniug, a avut loc un schimb de păreri în legătură cu situația din O- rientul Apropiat și din mișcarea palestineană de rezistență.

Sfflnouă luni Compania aeriană britanică și piloții de pe avioanele gigant „Boeing 747“ a luat sfîrșit. între părțile interesate a intervenit un acord în baza căruia direcția companiei a consimțit să accepte revendicările piloților de pe acest tip de avioane.

LONDRA 15 (Agerpres). — La Londra a fost dat publicității comunicatul primei sesiuni a Comisiei permanente interguvernamentale so- Lrieto-britariice de colaborare economică, comercială și tehnico-științifi- că.. Delegația Marii Britanii a fost condusă de J. Dâvis, ministrul comerțului și al industriei, iar cea a Uniunii Sovietice de V. Kirillin,- vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat pentru știință și tehnică.In cursul sesiunii — relatează a-

genția TASS — a fost examinată înfăptuirea, acordului de colaborare teh- mco-științl. Ică și a acordului comercial pe termen lung dintre cele două țări. Participanții au făcut un schimb de păreri privind tendințele comerțului șovieto-brjtanic în ultima perioadă, subliniind' ‘ nbtresltâtea extinderii acestuia. Comisia a stabilit ca organizații de resort ale celor două părți să examineze o serie de mari proiecte de colaborare economică și industrială între U.R.S.S. și Marea Brițanie.
VARȘOVIA 15 (Agerpres). Ryszard Karski, adj unct al ministrului comerțului exterior al Poloniei, a întreprins o vizită la Bonn, unde a purtat convorbiri cu ministrul economiei al R.F. a Germaniei, Karl Schiller, și Johann Schoellhorn, secretar de stat în Ministerul Economiei. Cu acest prilej, transmite agen- ' ția P.A.P., a fost examinată dezvoltarea relațiilor economice bilaterala, ' o atenție deosebită acordîndu-se problemelor privind desfășurarea convorbirilor asupra protocolului comercial pe anul 1971 — prevăzute să aibă loc în această lună la Vaf- șovia — precum și mijloacelor menite să slujească dezvoltării cooperării industriale și’ tehnico-științifice.

Posibilitățile privind colaborarea economică a Poloniei cu industria vest-germană au fost examinate, totodată, în cursul unor discuții purtate de Ryszard Karski cu Otto Wolf von Amerongen, președintele Federației camerelor de comerț și industrie din R.F. a • Germaniei.

in perioadaoara

P. STANCESCU

din martie

de

Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., Alexei Kosîghin, l-a primit Ia 15 ianuarie la Kremlin, pe senatorul american E. Muskie, care făce o scurtă vizită în capitala Uniunii Sovietice. Omul politic american este însoțit de unul din membri; de frunte ai Partidului democrat, A. Harriman. care a ocupat în trecut postul de ambasador al S.U.A. în Uniunea Sovietică. E. Muskie a fost primit și de ministrul afacerilor externe al U.R.S.S.. A. Gromiko.

întrevedere W. Brandt - 
J. Kenyatta. Cancelarul vest- german, Willy Brandt, aflat într-o vizită particulară în Kenya, a avut convorbiri cu președintele Jomo Kenyatta, la Mombasa. In cadrul schimbului de păreri, consacrat evoluției relațiilor bilaterale, au fost evocate și probleme referitoare Ia livrarea, de armament de către unele țări membre ale N.A.T.O. guvernului portu- care le folosește împotriva

Turcia a hotărît să-și re
tragă ultimii militari sta
ționați în Coreea de sud - a anunțat un purtător de cuvînt al Ministerului de Externe turc. Este vorba de un mic detașament care reprezenta simbolic Turcia în așa-zisele forțe ale O.N.U. amplasate în Coreea de sud.

Poliția dominicană a 
arestat șase lideri ai parti
dului Mișcarea populară 
dominicană, ‘îartid interzis de către regimul președintelui Balaguer. Arestările urmează unor ciocniri care s-au produs pe străzile capitalei dominicane între poliție și_ membrii unei organizații de guerilă urbană.

K fost închis la peniten
ciarul din Lewisburg Ro
bert Baker, £ost secretar 31 ma- jorității democrate din Senatul american, judecat și condamnat la 3 ani închisoare sub acuzația de trafic de influență. Recursul făcut la Curtea Supremă i-a fost respins.

ÎNTÎLNIRE INTRE DELEGAȚIILE
P. C. FRANCEZ,^

Șl P. C. DIN PORTUGALIAPARIS 15 — Corespondentul Agerpres, Georges Dâscal, transmite : La Paris a avut loc o întîlnire între o delegație a P. C. Francez, condusă de Andre Vieguet, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.F., și o delegație a Partidului Comunist din Portugalia, condusă de Jose Vito- riano, membru al secretariatului C.C. al P.C. din Portugalia. La sfîrșitul convorbirilor, a fost dat publicității un comunicat în care se arată că delegațiile celor două partide au subliniat voința lor de a dezvolta cooperarea în lupta împotriva imperialismului. Comunicatul relevă, de asemenea, că P.C. Francez și P.C._ din Portugalia acordă un sprijin frățesc popoarelor victime ale imperialismului și colonialismului. în special popoarelor Africii, care luptă împotriva segregației rasiale, pentru eliberarea lor națională, P.C.F. și P.C.P. declară că își vor intensifica acțiunile pentru realizarea unui sistem de securitate colectivă în Europa și pentru pace.
Protocolul celei de-a 8-a 

sesiuni a Comisiei mixte 
ungaro-cehoslovace de c°- laborare economică, și tehnico-știin- țifică a fost semnat la Budapesta, informează agenția M.T.I. în protocol se arată că a fost acordată o atenție deosebită coordonării planurilor economiilor naționale ale Ungariei și Cehoslovaciei pe perioada 1971—1975 și pregătirii unui nou acord comercial pe termen lung.

Balanța de plăți a Marii 
Britanii s-a încheiat în 1970 cu un sold activ de aproximativ 600 milioane lire sterline. La Londra se precizează că acesta este cel mai ridicat excedent anual înregistrat după cel de-al doilea război mondial.

Greva piloților compa
niei BOAC, care opune de peste

în 1970, Peru a obținut 
venituri în sumă de 340 
milioane dolari, de 233 milioane în 1968, din exportul de pește și alte produse pescărești. Ministrul pescuitului, generalul Xăvier Tantaleăn Vanini, a relevat că o asemenea creștere record a exportului de produse pescărești a fost posibilă ca urmare a politicii guvernului de naționalizare a. comerțului exterior și de eliminare a dominației companiilor străine.

Fosilii președinte ameri
can, Lyndon Johnson, s-a 
internat de urgență Ia spi
talul militar „Brooke" din San Antonio (Texas), Medicii apreciază că internarea sa nu are nici o legătură cu tulburările cardiace de care suferă și că ar fi vorba de o pneumonie.

încordarea persistă Noi acțiuni 
represive in Spania

BELFAST 15 (Agerpres). — Incidentele din capitala Ulsterului au continuat și în noaptea de joi spre vineri. Ele s-au localizat în special în cartierul catolic Bally Murphy din Belfast, unde grupuri de tineri au a- tacat vehicule ale poliției și patrule ale militarilor britanici dislocați în Irlanda de nord. Din nou au fost folosite bombe cu petrol și acid. Poliția a operat mai multe arestări.Joi, Comitetul pentru securitate al Ulsterului anunțase că interdicția privind demonstrațiile, impusă în luna iulie, va fi ridicată la 31 ianuarie. Guvernul de la Belfast a precizat, însă, că va cere parlamentului local să-i acorde împuterniciri, care să-i permită interzicerea acelor manifestații susceptibile să provoace noi dezordini.

MADRID .15 (Agerpres). — Un tri; bunal din Madrid a condamnat joi alți șase militanți basci la închisoare pe diferite termene, sub învinuirea că au desfășurat „activități subversive".Se anunță, totodată, că prof. Jordi Carbonell din Barcelona, unul dintre cei 300 de intelectuali spanioli care au protestat luna trecută împotriva înscenării judiciare de la Burgos, clăustrîndu-se în rriînăștirea Montserrat, a fost reținut de poliție marți pentru anchetare.Aproximativ 30 de studenți, printre care șe află și conducători ai unor Comisii muncitorești, au fost arestați de poliția din Madrid. In total, în ultimele zile poliția spaniolă a arestat peste 100 de persoane în rîndul mili- tanților progresiști. în semn de protest, 2 000 de muncitori de la șantierele navale din,Bilbao, precum și sa- lariații filialei societății „General E- lectric" au declarat grevă
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