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investiții în industria
© Toate posibilitățile

de sporire a producției 

agricole trebuie puse în

■
valoare !

construcțiilor de mașini
Prin darea în funcțiune, la sfîrșitul anului trecut, a unei noi platforme chimice, valoarea producției industriale 
a Combinatului chimic Craiova va crește în acest an cu peste 60 la sută fată de realizările anului trecut, 
în afară de amoniac, acid azotic, azotat de amoniu, uree, oxigen industrial, produse mai bine cunoscute, 
tot aici se fabrică alte 20 de produse chimice. Calitatea acestor produse le face competitive cu produse similara 

’de pe piața externă

Din prima lună a anului
l

• ••PE ȘANTIERE DEMARAJUL
ESTE Insă anemic

IMPORTANTE SPORURI
DE PRODUCȚIE

Corespondenții „Scînteii" transmit:

Arborelepermanent
A trecut o lună din anul 1971 și pe multe șantiere ale noilor obiective și capacități din industria construcțiilor de mașini — ramură „cheie“ a industriei noastre care în actualul cincinal va cunoaște o și mai intensă dezvoltare — se lucrează cu intensitate pentru respectarea graficelor de execuție și a termenelor de punere în funcțiune. Este o cerință ce se ridică cu atît mai mult, cu cit planul de investiții al Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini cuprinde în acest an 137 de lucrări, fiecare cu o însemnătate bine precizată, a căror valoare se ridică la citeva miliarde lei.Totuși, dacă apreciem prin prisma volumului de lucrări realizat în luna ianuarie — care s-a ridicat pe mi-

fost făcută prea tîrziu, ori — pur și simplu — autorii proiectelor le-au elaborat sub nivelul exigențelor. Astfel, documentațiile tehnice destinate unei uzine de utilaje tehnologice grele și dezvoltării Uzinei de vagoane din Arad au făcut calea întoarsă, fiind respinse la avizare datorită unor lipsuri indiscutabile. Studiul tehnico- economic pentru uzina de vagoane, de pildă, nici astăzi nu rezolvă o serie de probleme esențiale, cum ar fi transportul uzinal și folosirea unor hale vechi. Cind vor fi aprobate a- ceste lucrări, cum se vor descurca constructorii lor cu problemele de aprovizionare ce le stau în cale și
nișter lamai puțin de a 22-a parte din anrhofa ccnnnmîrăplanul anual, deși timpul a fost în Cliwlldcs WiiTaLageneral favorabil execuției lucrărilor — reiese limpede că situația nu este deloc mulțumitoare. în primul rînd, pentru că activitatea pe o serie de șantiere a fost serios îngreunată de lipsa documențațim,. tehnjgș. Potrivit legislației, la 1 decembrie trecut, uni-, tățile de proiectare aveau obligația să' transmită constructorilor toate proiectele de execuție pentru 1971, la un număr de 44 lucrări noi. Dar pînă la sfîrșitul lunii ianuarie fusese predată numai 93,2 la sută din documentația tehnică. Dintr-o listă destul de lungă de restanțe, consemnăm lipsa documentației — în valoare de 21 milioane lei — pentru lucrările de la Uzina de mașini grele și a aceleia, însumînd 10 milioane lei, pentru Fabrica de mășini-unelte și a- gregate, ambele din București.Mai grav e faptul că nici astăzi 17 noi investiții nu sint aprobate, documentația lor pe planșeta va rămîne în vreme. Cauzele urmă sînt, inși ele se mențin cu o anumită persistență de la un- an la altul. Ori definitivarea temelor de proiectare a

— întreprinderea. șantiere construc- ții-montaje . din orașul' Gheorghe Gheorghiu-Dej — a predat beneficiarului doar citeva obiective ale noii fabrici, cum ar fi topitoria, hala de prelucrări mecanice,, modelăria și centrala termică, nici ele complet gata pentru că mai sint de executat destule remedieri și lucrări de fini- s.aj. Cele două obiective mar: in schimb — turnătoria și curățătoria — se găsesc intr-un stadiu îngrijorător. Toate cele 4 linii de formare din cadrul turnătoriei stau. Și aceasta, pentru că la toate lipsesc o seamă de utilaje cu rol conducător în desfășurarea procesului de producție. Faptul că aceste utilaje nu vin pe șantier nu-și găsește nici o explicație firească, deoarece furnizorii lor sînt unl-
Ing. Cristian ANTONESCU 
Gheorghe BALTĂ 
Gabriel GOIA

Satu-Mare : Sporul ‘or<3' ducției Înregistrate peste pre- vederi în luna ianuarie în industria județului Satu-Mare se materializează în 232 mc prefabricate din beton armat, 35 de aragaze, piese de schimb pentru mașini de ridicat și transportat în. valoare de 300 000 .de lei, 1 000 mp țesături din bumbac, confecții și textile etc. Bilanțul pozitiv este încununat și de fructificarea operativă a realizărilor, prin depășirea planului producției marfă vîndută și încasată cu 7,8 la sută.

crescut cu 13,6 la sută, ca urmare a unei organizări superioare ,a producției și a muncii, a extinderii procedeelor tehnologice, avansate. Uzinele și fabricile din județ au realizat peste plan' 143 tone sîrmă trasă, 38 tone electrozi, 520 metri cubi cherestea, confecții.1___ " ','i în valoarede 700 000 lei, 600 metri pubi prefabricate din beton și 170 tone sîrmă zincată.

aflîndu-se încă proiectanților, unde continuare destulă acestor rămîneri în genere, cunoscute,

cind va începe activitatea pe aceste șantiere — sint întrebări care nu își .au încă răspuns.E’ cunoscut efortul pe care l-au depus și trebuie să-l depună proiec- tanții din acest sector, dar sarcinile lor mari nu trebuie privite ca o circumstanță atenuantă. Este necesar ca in scurt timp să fie revăzute termenele de predare a proiectelor în lu- > cru, iar munca din institute să fie astfel organizată incit constructorilor să le sosească cit mai rapid documentația restantă.O altă categorie de lucrări — cele în continuare — cuprinde peste 90 de obiective și capacități de produc- ‘ ție, din care o bună parte au termene de punere în funcțiune în cursul acestui an. Nu mai vorbim că la un șir de noi capacități de prodpcție termenele de intrare în exploatare au expirat. Cum se prezintă azi ritmul de lucru pe unele dintre șantierele acestor obiective ?Fabrica de vane din cadrul Uzinei metalurgice din Bacău trebuia să intre in funcțiune la sfîrșitul anului 1970. Dar pină acum, constructorul

(Continuare în pag. a V-a)

Buzău : luna ianuarie’ în industria județului Buzău s-au dat peste plan produse în valoare de peste 9 milioane lei. Față de aceeași perioadă a a- nului trecut, producția globală a

Cluj • In cursul lunii ianuarie toate întreprinderile industriale: din județul Cluj și-au îndeplinit și depășit sarcinile de plan. Față de aceeași perioadă a anului trecut, sporul producției este de 90,1 milioane lei. S-au dat peste plan 4 500 tone de ciment, 750 metri cubi prefabricate din beton, peste 500 metri cubi cherestea, 58 tone de oțel, 100 km conductori izolați etc.

Spiritul de echitate
și justiție nu cunoaște
perimetre exceptate

al
Esențial pentru un artist este să-și intuiască destinul și să și-l slujească :, să-i determine desfășurarea și să-l’ realizeze integral. Poezia patriotică — despre care ne-am propus să vorbim. în aceste rînduri — in accepția ei superioară și definitivă. nu este o secțiune în creație, ci Creația însăși. Ea nu înseamnă altceva decît vocația eternității, așa cum a înțeles-o Emi- nescu — dacă ar fi să pomenim pe incomparabilul, dar nu singurul creator al' ei. Aceste două determinări, nesuțjsți.tuindu-se, lasă

poeziei

TÎRGU-SECUIESC (prin te
lefon). — Zona industrială din Tirgu-Secuiesc, despre care se vorbea cu trei ani în urmă ca de o perspectivă, a devenit azi o realitate. Ea înglobează trei fabrici moderne : de amidon, de confecții și de șuruburi. Primele rezultate obținute de fabrica de amidon sînt demne de remarcat. După ce la sfîrșitul

anului 1970 s-au terminat cu succes probele tehnologice, la un interval de numai o lună, la noua fabrică s-a realizat o producție suplimentară de peste 170 tone amidon și mai bine de 60 tone glucqză. Aceste rezultate relevă strădania depusă de colectivul de oameni ai muncii de aici, pentru atingerea, în- tr-un. timp cit mai scurt, a parametrilor proiectați.

Sîntem cu toții martorii și părtașii unei realități definitorii pentru orin- duirea noastră : înrădăcinarea în toate domeniile vieții a înaltelor principii etice promovate de partid. Am
plul proces de perfecționare a rela
țiilor sociale aduce in prim plan preo
cuparea continuă pentru întărirea 
spiritului de echitate și justiție, a 
principiilor și practicilor democratice 
— elemente de bază ale climatului 
societății noastre. Nu o dată, chiar în aceste coloane, am urmărit afirmarea lor in sfere și locuri deosebit de reprezentative pe plan economic și social. De astă dată, ne-am propus să investigăm — din același unghi de vedere — locuri ce nu se află de o- bicei in centrul atenției generale....în întreaga țară există numeroase organisme obștești pe care le găsim reunite sub această sintetică denumi- . re ; C.A.R.P. Sînt casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, asociații cu cotizanți permanenți cărora le incum-

bă menirea statutară de a-și sprijini materialicește membrii în caz de nevoie. Omul ajuns la vîrsta cuvenitei odihne are astfel posibilitatea ca — in afară de pensia lunară — să poată apela, cind se ivește vreo necesitate imperioasă, la această^„supapă de siguranță”, constituită, în fond, din propriul său aport bănesc, întemeindu-se pe autogestiune, aceste case acordă pensionarilor, din coti-
anchetă socială
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0 ANOMALIE A TURISMULUI DE MUNTE:
1

personală în folosul intereselor

Cabane in...
Munții noștri oferă condiții ideale pentru toate formele de turism — de la cura de ozon la renumitele stațiuni specializate în tratamente complexe, și de la drumeția de creastă pină la practicarea sporturilor de iarnă. In rîndurile de față vom stărui numai a- supra turismului de cabană, intrucît acesta se adresează — și vara și iarna — tuturor iubitori ai muntelui.La ora noștri bază materială pentru turism : ea este alcătuită din 13 hoteluri și 182 de cabane. Am aflat insă cu surprindere, în discuțiile purtate cu organizatori ai turismului,- că cea mai accesibilă formă de turism montan înfruntă un serios deficit de solici- tanți. O singură cifră spune totul : gradul de ocupare a cabanelor abia se ridică, in 1970, la circa 30 la sută din capacitate I Situația este greu de -explicat, cind se știe că masivii noș-

categoriilor ‘deactuală, munții dispun de o bună

I tri muntoși sînt ușor accesibili, că urcușul la cabane, mai ales în zonele submontane, nu constituie o piedică nici pentru cei vîrstnici și cu atit mai puțin pentru cei tineri. Care să fie ' a- tunci cauzele reale ?Organismele de resort nu dispun la ora actuală de un studiu — deși ar fi foarte necesar — pe baza căruia să poată da un răspuns fundamentat științific. Am încercat — în limitele pe care le oferă un simplu sondaj — să întreprindem o cercetare asupra cauzelor pentru care cabanele sînt insuficient solicitate.O primă constatare : in lunile de vară, capacitatea de cazare a cabanelor este mult depășită de fluxul turiștilor. iar în celelalte a- notimpuri cabanele stau mai mult goale. „Vara, ne-au declarat mai mulți cabanieri, folosim ca dormitoare și spațiile anexă1’. Nu se poate, desigur, ignora faptul că vara repre-

extrasezon“
de vîrf și că solicitarea mai intensă a cabanelor în a- ceastă perioadă este, oarecum, firească. Dar această solicitare mai are și o altă „explicație”. Am cercetat programele unor agenții de turism (București, Prahova, Brașov, Dolj, Gorj etc.) și am constatat că „momentul de virf" este, într-un fel, planificat. în■ timp ce vara apar grame zeci și sute cursii Ia munte — toate tanți. meni nești patru-cinci excursii, și acelea în perioada vacanței elevilor și. studenților. In rest — mai nimic ! Secretul verii turistice mai stă și in succesul „de casă”: după cum se știe, în acest anotimp se practică prețuri și tarife maxime (60—70 la sută din planul de încasări vara).Adevărul încă prea

categoriile de pentru mii — iarna abia
în pro- de ex- pentru solidele oa- întil-

se realizează

— deja ,..împămintenită la unii — după care, în timpul iernii, cabanele n-ar oferi condiții potrivite pentru practicarea turismului, că n-ar asigura o găzduire corespunzătoare. Acțiunile întreprinse pentru modernizarea bazei materiale a turismului de munte sînt prea puțin cunoscute, iar efectele lor — îmbunătățirea condițiilor de cazare, a posibilităților de acces, a serviciilor — rămin multă vreme apreciate doar pe plan local. Propaganda turistică — și în primul rînd asigurarea unei informări largi, active și competente— mai are de făcut pași serioși înainte, pentru a atinge nivelul solicitat in prezent. O asemenea rămînere in urmă — nefirească in raport cu strădaniile depuse pentru îmbunătățirea in general a activității acestui sector — are nu numai con-

zațiile pe care ei înșiși le depun, împrumuturi și ajutoare în cuantumuri prevăzute de reglementările legale pe baza cărora iși desfășoară activitatea.Mai presus insă de utilitatea lor materială — reală și evidentă — am sublinia și un aspect moral, deloc neglijabil : C.A.R.P. reprezintă și o formă concretă de a simți umărul celorlalți, o manifestare eficientă a so
lidarității.In covîrșitoarea majoritate a cazurilor, Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor își îndeplinesc corect și cu osîrdie misiunea pentru care au fost create. Tocmai de aceea situația de excepție pe care am găsit-o recent la C.A.R.P.-Bistrița ne-a trezit o firească indignare. Ce s-a întîmplat aici ? Pe scurt este vorba de instau
rarea unei atmosfere care contravine 
flagrant nu numai normelor de func
ționare ale acestor instituții, dar și 
celor mai elementare principii ale eti
cii societății noastre.Președintele, I. Țuțuianu, a întronat aici domnia arbitrariului și bunului plac. La casa de ajutor reciproc — organism prin excelență de
mocratic — Țuțuianu s-a instalat de cîțiva ani ca un autentic patron, transformînd-o într-un soi de feudă

personală în folosul intereselor sale și ale unui mic grup de acoliți. Sistemul folosit pentru a-și menține, „domnia” n-are nici măcar meritul de a fi nou : se întemeiază pe vechiul tertip al acordării unor avantaje — 
ilegale — pe bază de evidente favoritisme, cu scopul de a-și crea în rîndurile unui număr restrîns de pensionari o popularitate ieftină și fără acoperire reală.O revizie financiară a descoperit — încă din septembrie 1969 — că, sub oblăduirea președintelui, au fost a- cordate împrumuturi ce depășeau plafonul maxim de 800 lei într-un cuantum total de 200 000 lei. Tot după bunul său plac a acordat anumitor sa- lariați și chiar unor membri ai comitetului prime nejustificate ce totalizau, tot la acea dată, peste 20 000 lei. Ca să nu mai vorbim de faptul că el însuși a profitat de pe urma acestei „generozități” : și-a sporit simțitor indemnizația lunară de președinte, bașca „partea leului” din a- mintitele prime.Pe bună dreptate se poate, pune întrebarea : oare nu există și un comitet de conducere al Casei ? Ce au fă-, cut membrii comitetului, cum au reacționat la toate aceste practici reprobabile 7 In primul rînd, „sistemul” amintit cuprindea și un amănunt „organizatoric” prevăzut cu grijă de loan Țuțuianu : acordările de împrumuturi ce depășeau plafonul statutar erau supuse spre aprobarea comitetului..! după ce banii fuseseră de- acum plătiți : cum s-ar zice, oamenii 
erau puși in fața faptului împlinit. Chiar in aceste condiții au existat și unii care au ridicat glasul să protesteze. Rezultatul ? Ioan Tiițuianu a pus în acțiune un întreg arsenal de calomnii spre a-i discredita și a obținut să fie înlăturați nu numai din comitet, dar chiar din rîndurile mem-

Victor BÎRLĂDEANU 
Mihai BÎZU
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poeți de renume, din cîți cuprinde literatura noastră pînă astăzi.'Dintotdeauna, cred, noi am avut vocația poeziei patriotice. Cîn- tecul popular stă mărturie deschisă. Și nu .întîmplător se constată fenomenul firesc că majoritatea debutariți- lor purced la drum in- credințirtd, de la primele stihuri, zestrea nativă a acelui „simț național” de care pomenește în întîia poemă Eminescu. indcă dintotdeauna am gindit că nu mă aflu departe de adevăr cre- zînd că marele destin poetic eminescian a debutat prin a transcrie — programatic si testamentar — țelul de permanentă al poeziei saler dragostea de patrie. „La mormîntuj lui Aron Pumnul” era îngenunchierea îndurerată a poetului pe hotarele acelui Eliseu al glorioaselor umbre, o elegie-prelu- diu din înfiorările că- ,'reia aveau să se nască. curînd. poemele „Din străinătate”, „Speranța” și imnul inegalabil, mereu actual „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie” — nemuritoare cantată in spațiul etern al patriei, versuri care dintotdeauna s-au presimțit în

.*^aFi-

(Continuare în pag. a IV-a)

0 nouă fabrică la Timișoara

este că se fac puține eforturi zintă in turism un moment pentru a spulbera părerea Constantin PRIESCU

(Continuare in pag. a V-a)

TIMIȘOARA (corespondentul „Scînteii”, Cezar Ioana). — La numai o lună de la punerea în funcțiune a liniilor pentru producetea arcurilor metalice și a ramelor de ițe din cadrul noii fabrici de suveici și accesorii pentru industria textilă, din Timișoara, au început și probele tehnologice la presele și cuptoarele de uscare a lemnului, utilaje de bază in procesul de confecționare a suveicilor. Se

preconizează ca încă din luna martie noua fabrică să lucreze la întreaga ei capacitate.Prin punerea in funcțiune a fabricii de suveici din Timișoara — unica de acest fel din țară — industria noastră textilă va avea anual la dispoziție 350 000 de ț suveici, 10 000 de rame pentru ițe, și 3 milioane de - canete — produse care, in cea mai mare parte, se importau.

scrise deasupra stemei acestui popor.Un adevăr îndeobște recunoscut se cere a- mintit încă o dată : poet nu este decit a- cela care, prin creația sa, nu-și mai aparține : adică acel scriitor care se integrează în respirația majotjă a literaturii.Izvorul primar al poeziei este sinceritatea. Dar nu este suficient să fii sincer, fiindcă mulți pot fi sinceri fără a fi însă și poeți. E necesară, în plus,

poe-
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metalul, ideal al zici. Arborele permanent al unei astfel de poezii se hrănește mereu din ■ izvorul etern al sincerității, al devotamentului față de patrie, față de popor, al marilor adevăruri sociale.Poezia patriotică exprimă identitatea de- săvîrșită a creației cu destinul spiritual al patriei. Ea presupune a-i cunoaște trecutul, a-i trăi prezentul, a-i intui și pregăti viitorul. Realizînd simultaneitatea acestor trăiri, orice creație adevărată este patriotică. Patriotismul : este un : ___ i ■ permanență. Patrioți au fost ' si clasicii, și romanticii, și modernii; Patriotismul este un sentiment perpetuu, etern.De secole, poezia stă de vorbă cu masele. Tribuna ei este așezată la înălțimea inimii acestora. A fi mereu alături de poporul tău — iată garanția certitudinii. Destinul poetului este însuși traiectul aspirațiilor semenilor săi. Timpul nostru naște psihologii ■noi. Conștiința maselor crește — și o dată cu ea crqște și conștiința poeziei, care este datoare să premeargă a- cest proces infinit. A (răi vîrsta spirituală a poporului tău înseamnă a fi eu adevărat poet patriot. Aceasta eternizează creația.Clarviziunea timpu- liii nostru — ne datorată patriotice ă lui comunist ne și clarviziune poetică. fiindcă circumferința poeziei așează cu decizie traiectele între care ne căutăm ființa ideală. Socialismul a insțituționafizat și pu- terea poeziei, a logosului, a eficacității lui. Poeții sint și trebuie să fie tribuni. în ; sfatul ei, Republica l-a . așezat la loc de frunte și pe Pdet.

înS9mnări... - sentiment -rie
de Gheorghe 

ISTRATE

acea puternică com- bustiune interioară care, de pe platforma inteligenței artistice, într-un limbaj personal, poate să dea glas sentimentelor fiecăruia dintre noi, în parte.Tinăr fiind, mă îndemn să discut aici, cu gravă sinceritate, condiția generației noastre. A fi tinăr cu mintea și cu inima — iată deviza mereu vehiculată de uneltele noastre cîntătoare, care se ,cere să-și sincronizeze întotdeauna cele două coarde esențiale — mintea și inima. Fiindcă nici una din ele nu poate ceda măcar pe porțiuni, altfel echilibrul ar suferi fără condiție. Refac in discuție această relație nu fără temei și adaos ideii inițial enunțate, deoarece nu concep nici un dezacord între creație și biografic, tn retortele fine ale existentei poetului, infiltrațiile străine poeziei ar compromite arderile atît de proprii și pure ale Sentimentul rămîne a fi înaltă trăire
acesteia. patriotic cea mai • poetică —

CINCINALUL 1966
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DINAMICĂ PRODUCȚIEI

2 MILIARDE 434 MILIOANE LEI PRINCIPALELOR PRODUSE

S-au născut in cincinal

Flctaiia Băiuț.

Flotația Vest-Săsar.

Exploatarea minieră

Exploatarea minieră

Exploatarea minieră Cavnic.

în curs de construcție

Dezvoltări

® Fabrica de conserve Agrofruct.

Alimentarea cu apă Baia Mare

ți

Fabrica de tricotaje „Unitatea 

Sighetul Marmației.

Fabrica de furnire estetice Si 

ghetul Marmației.

Fabrica de mobilă Sighetul Mar 

mației.

Fabrica PAL Sighetul Marmației. 

Topitoria de in Ulmeni.

Uzina de Utilaj Minier și Repa

rații.

Exploatarea zăcămîntului Gura 

Băii și alte zeci de obiective in

dustriale.

Uzinele metalurgice de metale 
neferoase Baia Mare

Complexul feroviar Baia Mare.

Poligonul de prefabricate Baia 

Mare.

© Filatura de bumbac Baia Mare.

Cărămizi si plăci 
ceramice

La Sighetul Marmației au intrat în funcțiune, în cadrul Com
binatului de exploatare și industrializare a lemnului-Maramu- 
reș, o fabrică de mobilă cu o capacitate de 15000 de garnituri 
pe an, o fabrică P.A.L. — cu o capacitate de 18Q00 mc pe an 
și o fabrică de furnire estetice — 5 000 000 mp pe an. 
Platforma CEIL din Sighetul Marmației (vezi foto) realizează 
în prezent o producție anuală de 230 milioane lei.

In cincinalul încheiat, Maramureșul și-a consolidat statutul pe 
care i l-au acordat anii noștri, acela de citadelă a metalurgiei nefe
roase. Pentru dezvoltarea Uzinelor metalurgice de metale neferoase 
(vezi foto) s-a cheltuit între 1966—70 aproape O JUMĂTATE DE Ml- 
LIARD DE LEI. Noile capacități de producție, realizate aici, la nivelul 
tehnicii moderne, au permis perfecționarea tehnologiilor de obținere 
a cuprului electrolitic, a laminatelor și oxizilor de plumb, acidului 
sulfuric etc. Față de 1965, în 1970 productivitatea muncii a sporit cu 

38 Io sută. Aici lucrează peste 4 000 de salariat!.

• Producția globală a crescut de la 4 094 472 000 lei în 1965 

la 5 708 228 000 lei în 1970— ceea ce reprezintă o creștere de 139,4 
la sută, principala sursă a creșterii producției o repre

zintă mărirea productivității muncii cu 

sută

terval, cu

Instalația pentru turnarea bare

lor de cupru fără oxigen la 

U.M.M.N.

0 remarcabilă expresie a rodniciei politicii partidului 
îndreptate spre înflorirea tuturor județelor țării

SC1NTEIA —■ miercuri 10 februarie 1971

■

Față de 1965, producția principalelor produse in
dustriale a înregistrat creșteri spectaculoase. Prin 
intrarea în funcțiune a unor noi obiective, ca și prin 
reutilarea și modernizarea altora, ș-au obținut în
semnate sporuri de producție, dintre care unele sînt 
prezente în graficul de față.

22,9 » 
numărul de salariați a crescut, în același in- 

i3,4 ,a su*ă-
Ponderea principală în industria județului o 

dețineau, în 1970, METALURGIA NEFEROASĂ (inclu
siv extracția de minereuri neferoase) - 62,2 la sută, 
EXPLOATAREA SI PRELUCRAREA LEMNULUI - 13,3 
la sută, INDUSTRIA ALIMENTARĂ - 9,2 la sută și 
CONSTRUCȚIA DE MAȘINI - 5,9 la sută - aceasta din 
urmă înregistrînd o creștere de aproape 100 la sută 
față de 1965.

ftfi 
ST*

348900000 hi
© Pe ogoarele maramureșene lucrau în 1965 

366 de tractoare ; în 1970 cu aproape două treimi 

mai mult: 568 .
® Au fost aplicate, în 1970, 9193

de tone ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE, cu 36,3 la sută mai 
mult decît în 1965.

© Producția de lapte a ajuns la 1190 000 
hectolitri, față de 844 000 hectolitri în 1965.

© Față de 1965 , producția de ouă de găină a 
crescut, în 1970, cu 79,4 LA SUTĂ, cifrîndu-se la 

51000000 bucăți.
© Pentru dezvoltarea cooperativelor agricole 

de producție, statul a acordat credite în valoare de 

159 690 000 ‘*i-
• Pe harta județului a apărut Complexul avicol 

de la Seini, o investiție în valoare de20048C00 
lei, cu o suprafață construită de aproape 19 000 mp.

PRODUCȚIA GLOBALA
INDUSTRIALĂ

investițiile din agricultură

rr 44i5^|83D
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CIVILIZAȚIE-BUNĂSTARE-PROGRES

3471

ra6Bn 1967 n

6987 DE APARTAMENTE s-au construit din fondurile statului și ale organizațiilor coopera

tiste între anii 1966-1970. în aceeași perioadă s-au con struit 8 630 DE LOCUINȚE din fondurile populației; 

în total, în cincinalul încheiat s-au construit 15 617 LOCUINȚE I
Spitalul din Baia Mare. Capacitate t I 300 de locuri

Noul peisaj de la Baia Borșa

41
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In cincinalul care s-a încheiat au fost elec
trificate încă 79 de sate, adică 66 la
sută din totalul satelor electrificate anterior,

jKfta/if 
DF MĂRFURI

în 1970, valoarea 
cumpărăturilor s-a ridi
cat ia 1 MILIARD 906 
MILIOANE LEI, înregis
trând o creștere cu 37 
la sută față de 1965. 
lată cum au crescut desfaceri
le cîtorva articole (1970 în 
comparație cu 1965).

• FRIGIDERE cu 48 la sută

e MAȘINI DE SPĂLAT cu 57 
la sută.

• TELEVIZOARE cu 22 la sută

• MAȘINI DE CUSUT cu 62 
la sută

INVĂTĂMINT
Evoluție ascendentă pe harta școlară și univer

sitară a județului Maramureș :

O UNUL DIN CINCI LOCUITORI ÎNVAȚĂ
• 83 152 de elevi în anul școlar 1970-71, 

față de 78 099 în anul școlar 1965-66.
® 3 963 de cadre didactice față de 3 571.
• 2 049 săli de clasă față de 1915.
® 1 291 de studenți la Institutul pedagogic față 

de 997.
• Cele 6 licee industriale, economice și pedago

gice sînt frecventate de 2 086 de elevi.
® Printre noile obiective : UN LICEU cu 20 de 

săli de clasă la Baia Mare, 0 ȘCOALĂ cu 16 săli de 
clasă la Cavnic, o altă ȘCOALĂ cu 16 săli de clasă la 
Sighet, UN LICEU industrial cu 16 săli de clasă și 
300 locuri în cămin la Baia Mare.

@ La un medic revin 778 de locuitori, 
față de 1058 locuitori in 1965.

• Numărul de paturi în spitale a crescut de la 

2 557 în 1965 la 3181 în 1970.

® Au fost înființate spitale noi în comunele 
Ocna Șugatag și Poienile de Sub Munte; la Vișeul 
de Sus s-au amenajat secții de pediatrie și chirurgie; 
s-au construit 5 dispensare în mediul rural.

• S-a construit la Baia Mare un spital cu 1 300 
de locuri care va fi dat în folosință în curînd. în 
acest fel, numărul paturilor va spori la APROAPE 
4 500.

• Numărul medicilor a sporit cu 21,2 LA SUTĂ 
iar al cadrelor medii sanitare cu 63,4 LA SUTĂ.

Baia Mare, panbramic
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FAPTUL Toate posibilitățile
.1. __ .» PREGĂTIREA

V

ELEVILOR
— V

21 de cutii
de chibrituri

DIVERS
Trofeu
cinegetic

schimbat

se analizează și

Recent, pe un fond de vînă- toare din munții Țibleșului a fost vînat un cerb carpatin. în urma evaluării făcute la Asociația de vinătoare și pescuit sportiv Maramureș, s-a stabilit că trofeul respectiv are 14 ramuri și cîntărește 9 kg. El a întrunit 205,50 de puncte și este pregătit pentru a fi prezentat la o viitoare expoziție internațională de trofee cinegetice. Un trofeu cu calități asemănătoare a mai fost recoltat de pe fondurile de vinătoare ale asociației județului Maramureș doar în urmă cu 6 ani.

In>tr-o dimineață recentă, locuința lui Constantin Chivu din Mizil (Prahova) a fost învăluită intr-o trîmbă groasă de fum. In cîteva minute, pompierii au intrat în acțiune. Au salvat o mare parte din bunurile materiale, dar hu și pe cei doi copii — Lionel și Niculina, în virstă de 5 și respectiv 3 ani, sufocați de fum. Cum a izbucnit focul n-a fost prea greu de aflat. Lă- sați singuri în casă, dar cu cutia de chibrituri uitată pe masă, copiii au aprins cîteva bețe și le-au aruncat pe o saltea umplută cu puf. Din păcate, nu este singurul caz cind chibriturile sînt „uitate" exact la îndemina copiilor. în județul Prahova, de la 20 de cutii de chibrituri ajunse pe mina lor, au izbucnit tot atîtea incendii soldate cu pierderi irecuperabile.
Moda nu s-a

Scriptele atelierelor de coafură 
din Simeria (Hunedoara) rele
vau, de la o vreme, o situație 
bizară : femeile din localitate 
renunțaseră la orice fel de coa
fură, manifestînd în schimb o 
deosebită atracție către mani
chiură. De unde această ciudată 
schimbare de gusturi in moda 
locală ? Negăsindu-se nici o ex
plicație acestui fenomen — mai 
cu seamă că femeile din oraș 

"nu prea lăsău^'să ’Sd’-'dâ'dS'băfăf 
fi dispuse să-și neglijeze codfu'- 
rile ! — atelierele respective au 
fost trecute sub o observație mai 
atentă. Cu acest prilej s-a con
statat că, deși in realitate execu
tau lucrări de coafură, coafezele 
le treceau in scripte drept... 
manichiură. Prin această simplă 
„pieptănătură" din condei, ele au 
încasat in plus de la cooperativă 
salarii in valoare de peste 21 000 
lei. Acum, o dată descoperită a- 
ceastă mistificare, urmează coa
fura... legală 1

Dragoste la 
urgență!Ion Drăghiceanu di® Ploiești, str. A. Mureșan nr. 28 era înțeles și înțelegea foarte bine pe Maria G. din Craiova, str. Brazda lui Novac. Acum cîteva zile însă amîndoi au descoperit — se pare — și unele lucruri asupra cărora fiecare avea un alt punct de vedere. Ion Drăghiceanu voia neapărat să pună capăt acestui dezacord. A luat un cuțit și după ce a lovit-o de mai multe ori pe M.G. s-a lovit și pe sine. O nesăbuință care putea avea urmări tragice. Internați de urgență la spital în urma intervenției prompte a unor oameni care se aflau în apropierea lor, cei doi se pare că acum sînt în afară de pericol. Oricum, această neobișnuită dispută sentimentală va face acum obiectul unei cercetări pe care probabil că nici unul din ei nu a dorit-o.
Reversul
unei amenzi

loan Demeter din Cluj (str. 
6 Martie 35) s-a trezit intr-una 
din zilele trecute cu doi musa
firi in casă : Ioan Botezau și Va- 
sile Mocean, controlori de pres
tări de servicii la consiliul popu
lar municipal. După ce au recu
noscut, din capul locului, că-l 
„deranjează" cu o treabă nu 
tocmai plăcută, aceștia au intrat 
direct in subiect: plata unei a- 
menzi in valoare de 2 000 de lei 
pentru construcția unei cămări 
fără autorizație ! Dar, ca să-i 
arate că a avut totuși noroc cu 
niște controlori. „înțelegători", 
pînă la urmă, ei i-au cerut 400 
de lei pentru a-i... anula amen-. 
da ! Intîlnirea, pentru a primi 
banii, urma să aibă loc în fața 
cofetăriei „Orient" din Piața 
Victoriei. Numai că, înștiințată, 
miliția a luat măsura realizării 
flagrantului. Cu acest prilej, s-a 
st'bilit că cei doi „controlori" 
nici nu aveau dreptul să se ocu
pe de depistarea construcțiilor 
fără autorizație. Acum, pe amân
doi îi

Rubricâ redactata de :
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților 
Scînteii"

a producției agricole
trebuie puse in valoare!

7 1

Adunărilc generale care au loc, în aceste zile, în cooperativele agricole analizează rezultatele obținute in 1970, dezbat și aprobă planurile de producție pe tot acest an. Hotărîrile conducerii partidului cu privire la îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii au imprimat acestor dezbateri un caracter mai dinamic, mai analitic ; tot mai mulți cooperatori țin să-și exprime părerea cu privire la organizarea producției și a muncii. Participarea activă a țărănimii cooperatiste la elaborarea planului de producție, la stabilirea măsurilor concrete care să ducă la realizarea și depășirea sarcinilor de plan demonstrează încă o dată rolul și importanța adunării generale, singura în măsură să hotărască în toate problemele majore ale .desfășurării activității obștești. Una din problemele importante care se discută in adunările generale ale cooperativelor agricole se referă la folosirea din plin- a tuturor condițiilor naturale și e- conomice în vederea sporirii recoltelor. Atît în dările de seamă, cît și în cuvintul participanților la discuții sînt subliniate rezultatele pozitive obținute în sporirea producției, dar cauzele care fac să existe diferente mari între brigăzi, ferme și chiar între cooperative agricole în ce privește nivelul recoltelor. Referin- du-se la această problemă, la recenta Consfătuire cu cadrele din agricultura județului Ialomița, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : „Trebuie să ne punem întrebarea : de ce în situația unor cooperative alăturate, una obține 5 200 kg la ha, iar alta 2 500 ? Se deosebesc oare condițiile climatice sau sînt alți factori care împiedică obținerea de recolte bune ? Ana- lizînd mai temeinic lucrurile,, vom vedea că, în afară de unele cazuri excepționale — cum au fost inundațiile în anumite zone — totul stă în felul în care se execută lucrările, în modul de muncă din cooperativele . sau întreprinderile agricole de stat respective". S-a procedat bine acolo unde adunările generale au analizat cauzele care au determinat obținerea unor recolte mici și au stabilit cele mai potrivite măsuri tehnice și organizatorice care să ducă la creșterea producției în toate sectoarele.La cooperativa agricolă din Voivo- dâ? județul Telebrthăfi;i'cu,'tpa’tfe>1'cbri- dițiile climatice nefavorabile din a- riul trecut, la majoritatea culturilor prevederile din planul de producție au fost îndeplinite. Ca urmare, cooperativa a livrat la fondul central, peste plan, 290 tone porumb, 34 tone carne de bovine, 15 tone sămînță de in pentru ulei, 316 hl lapte de oaie și 566 kg lînă. Adăugind și faptul că valoarea unei norme a fost de 29,62 lei, cu mult peste media realizată de județ, s-ar fi putut accepta, Ia urma urmei, și o desfășurare a adunării într-un climat de mulțumire generală. Numai că modul sănătos de a gîndi, spiritul de buni gospodari al cooperatorilor au făcut ca atît darea de seamă, cît și discuțiile din adunarea generală să fie îndreptate spre o analiză profundă, amănunțită, critică a activității economice desfășurate în 1970. Cei 18 cooperatori care au luat cuvintul în adunare au supus unei aspre și mature critici manifestările nesănătoase, delăsarea, lipsa de preocupare și de răspundere care au dus la diminuarea unor rezultate ce puteau fi mai bune chiar în raport cu condițiile climatice mai puțin favorabile din anul trecut. La porumb, de exemplu, deși producția planificată de 2 950 kg la hectar a fost depășită cu 347 kg, s-ar fi putut obține rezultate și mai bune dacă toate echipele ar fi lucrat cu același simț de răspundere. în tarlaua 35, echipa condusă de Dumitru Pisică a cules 4 <507 kg porumb boabe la hectar, pe cînd cea condusă de Voicu Dachin, deși a beneficiat de același teren, cu același grad de fertilitate, a realizat doar 3 065 kg. Diferența de 1 242 kg porumb la hectar se explică, în primul rînd, prin calitatea diferită a lucrărilor executate și mai. ales cele de întreținere a culturilor. Pe aceeași linie, a răspunderii pentru calitatea muncii, au fost criticați și unii

nlzatori, care n-au acordat întotdeauna atenția cuvenită lucrărilor executate. Astfel, la grîu, au rămas pe u- nele locuri capete de tarlale neînsă- mînțate, în lanurile de porumb s-au găsit rînduri tăiate cu cultivatorul a- tunci cînd s-a prășit mecanic, combinele de cereale au risipit adesea recolta etc. De asemenea, mai mulți cooperatori, între care Dumitru Nico- lescu, Stan Necea, Gh. Tepuș, s-au arătat, pe bună dreptate nemulțumiți de rezultatele obținute în legumicultura, la vie și mai ales în zootehnie. Așa cum s-a spus în adunare, la grădină și la vie, calamităților naturale li s-au adăugat și inconsecvența brigadierilor Dumitru Dorobanțu și Paul Barbu în aplicarea lucrărilor de întreținere la timpul optim.Ținîndu-se seama de învățămintele anului trecut, cooperatorii au făcut propuneri judicioase referitoare la planul de producție pe 1971 și la mo-
Adunări generale

lor, ne-a dovedit elocvent c.it de dornici de muncă și pricepuți sînt tinerii atunci cînd au de făcut ceva realmente util, cum se străduiesc să realizeze lucru de cea mai bună calitate, se întrec chiar în a-și pune în aplicare toate capacitățile creatoare. Tot astfel am încercat să cultivăm interesul și aptitudinile -felevi- lor în cercuri de navo și aero modele, de electrotehnică și altele, ce s-au bucurat de o largă adeziune din partea lor. Sub semnul acestui interes, al utilității reale a muncii pe care o vor face, a produselor pe care le vor lucra va trebui să stea și activitatea lor organizată în cadrul pregătirii tehnico-practice inclusă recent în programul liceal de studii. Intenționăm, în acest sens, să inițiem pe scară mai largă, participarea elevilor la amenajarea unor ateliere și cabinete tehnice școlare cu - diferite profile, care să permită executarea unor activități diferite. Și, pe' această cale, vom reuși să îmbogățim funcția educativă a studiului liceal, îi vom spori contribuția la opera de pregătire pentru viață și de formare a tineretului în spiritul dragostei și respectului pentru muncă.

diu la literatura română și maghiară, deopotrivă, asigurarea unor ediții accesibile elevilor și bibliotecilor școlare, tipărite într-un tiraj apreciat in concordanță cu nevoile reale ale școlilor.Am lăsat intenționat la sfîrșit un domeniu amplu al legăturii studiului liceal cu viața, nu pentru că el s-ar afla pe un plan secund al pre

Pornind de la principiul că școala de cultură generală, studiul liceal au ca principală îndatorire pregătirea elevilor pentru viață, pentru muncă, ne-am străduit să asigurăm o pregătire conformă cu aceste cerințe, pe cîteva căi importante : prin selecționarea mai rațională a cunoștințelor, prin dozarea și prelucrarea lor diferențiată în funcție de capacitățile proprii fiecărui colectiv de elevi, prin antrenarea activă a elevului însuși in desfășurarea activității de transmitere și însușire a cunoștințelor. în acest, scop, de exemplu, la științe naturale, unde dispunem de un laborator bine dotat, de colecții interesante, am organizat lucrările de laborator într-o modalitate aparte — pe bază de fișe. După predarea unui capitol, a unei suite de lecții, elevii sînt puși în situația de a răspunde unui sistem de întrebări, de a efectua disecții și experiențe practice și de a trage unele concluzii înscrise pe o fișă. Fiecare primește o' asemenea fișă șapirogra- fiată (deci nu mai e nevoit să consemneze în scris întrebările profesorului și răspunsurile sale), are la dispoziție o trusă de disecție și. împreună cu colegul de bancă, un microscop ; el poate, deci, lucra individual. Rezultatul :meinicia însușirii noțiunii, elevul verifică pe viu fiecare noțiune și afirmație făcută în predarea lecției și poate face singpr, pe baza observației personale, generalizările de rigoare. Nu este mai puțin adevărat însă că această metodă didactică ce presupune un dialog mai liber și individualizat între elev și profesor nu este întotdeauna favorizată de unele programe și manuale" care, tributare unor tendințe de aglomerare a noțiunilor și informațiilor, nu le lasă elevilor timpul atît de necesar .să asimileze, să gîndească, să devină conștienți de valoarea! vățate.Desigur, pregătirea și viață a tineretului o temeinică însușire mâne, iar în cazul elevilor secției cu limba de predare maghiară din liceul nostru și a limbii lor materne. Cadrele didactice se străduiesc să le formeze elevilor o vorbire și o scriere cît mai corectă, un vocabular uzual necesar în viața de toate zilele, în relațiile sociale, în activitatea productivă în care se vor încadra după absolvirea școlii. în- • cercăm să stăvilim și excesul de teorie în predarea gramaticii și literaturizarea excesivă a studiului limbii. La clasele mai mici, îndeosebi, învățătorii și profesorii își alcătuiesc, prin analiza atentă a lucrărilor de control, liste de greșeli mai frecvente făcute de elevi (de regulă, fiecare limbii are un asemenea nunjăr xe- itrîns„ 10—12j/ de reguli, prțpgra^ce mează apoi tema unor ore de gramatică. Tot astfel, se încearcă utilizarea unor texte mai accesibile, cu o tematică vîrstel elevilor. în munca lor, elevii și cadrele didactice au un instrument util de lucru in culegerea de texte pentru limba maghiară. Experiența arată că este necesară pentru studiul operelor incluse în programa de stu-

rea și desfășurarea muncii. Părerea de rău este însă tardivă.Desigur, așa cum au arătat cei care au luat cuvintul în adunare, aplicarea acordului global va stimula executarea la timp și de bună calitate a lucrărilor agricole și deci va contribui la obținerea unor recolte mari. La aceasta se adaugă și măsurile tehnice luate pentru sporirea producțiilor. întreaga suprafață de 720 ha cultivată cu grîu a fost. fertilizată cu superfosfat și azotat la hectar. Anul acesta se vor cumpăra și administra 1 190 tone îngrășăminte chimice, adică o cantitate dublă față de anul trecut. Prin măsurile luate de consiliul intercooperatist, culturile au fost repartizate mai rațional între cele 5 cooperative agricole componente.Norma] nile de spor de producție la hectar sau pe cap de animal, creșterea productivității muncii. Com- parînd însă producția globală realizată anul trecut cu cea planificată a se obține anul acesta se constată o creștere de numai 3 000 lei la suta de hectare de te- . ren agricol, ceea ce este foarte puțin. De aseme- producției ce re-

puncte de vedere

ar fi fost ca sarci- plan să prevadă un se certifică te-

ocupărilor colectivului nostru, ci pen- ti'u că în acest domeniu ne aflăm la începutul unei acțiuni, mai precis la stadiul conturării unei experiențe, în ultimii ani i-am obișnuit pe elevii noștri ca, împreună cu profesorii lor,- adesea cu solicitudinea părinților, să lucreze efectiv la îmbogățirea zestrei materiale a școlii, la dotarea laboratoarelor, la realizarea unor amenajări de larg interes pentru școală și nu numai pentru ea. Experiența din vara trecută, cînd sute de elevi au muncit cu sîrguință, cu entuziasm și cu spirit inventiv chiar la lucrările de apărare a orașului împotriva ape- Prof. SZASZ Gyula
directorul Liceului nr. 2
Reghin

în cooperativele agricole CARNET TEATRAL
dalitățile de îndeplinire a prevederilor lui.Și în adunarea generală a cooperativei agricole „Drum Nou" din comuna Movila Miresii, județul Brăila, au fost analizate cauzele care au determinat ca, în unele brigăzi și echipe, să nu se obțină recolte pe măsura posibilităților. Este adevărat că, în 1970, condițiile climatice au fost nefavorabile. Dar ele nu constituie singura cauză care a determinat ca la nici o cultură să nu se realizeze producția planificată. O dovedesc rezultatele diferite obținute de cele 4 brigăzi de cîmp. în timp ce brigada nr.3 condusă de Marin Gherase a obținut de pe cele 188 ha cultivate cu porumb o producție medie de 4 000 kg boabe la hectar, brigada nr. 2, condusă de Tudorel Orzan, nu a realizat nici producția medie planificată de 3 700 kg la hectar. De asemenea, la flcarea-soarelui brigada nr. 3 a obținut 1 970 kg la hectar, în timp ce brigăzile nr. 1 și 2 au realizat 1 500— 1 600 kg la hectar. „Dacă toate cele4 brigăzi de cîmp ar fi lucrat la fel de bine, a arătat tov. Ion Aramă, secretarul organizației , de partid petJ cooperativă, producțiile planificate'' s-ar fi putut realiza și chiar .depăși", Așa insă s-a obținut o producție globală în valoare de numai 13 399 000 lei, cu 1 231 000 lei mai puțin decît se planificase. Ca urmare, s-a micșorat și fondul repartizat pentru retribuirea muncii. Aceasta a tăcut ca valoarea unei norme de categoria întîi' să fie de 28 lei, față de 31 lei cît se'planificase. Sînt evidente pierderile care au fost înregistrate ca urmare a neajunsurilor în organiza

nea. valoarea ____________ ,vine la o normă de categoria întîi scade de la 90,20 lei la 78,30 lei. A- ceastă scădere a productivității muncii se explică prin aceea că în timp ce valoarea producției globale scade cu aproape un milion de lei, numărul de norme prevăzut pentru realizarea ei crește cu 19 780. Ca urmare, valoarea planificată a unei norme de categoria întîi scade anul acesta la 25 lei. Subliniem faptul că aceste comparații le-am făcut între rezultatele obținute anul trecut, cînd condițiile naturale au fost atît de grele pentru producția agricolă. Rezultă deci că în adunările pe ferme, brigăzi și echipe care se vor ține în perioada imediat următoare la cooperativa agricolă din comuna Movila Miresii va trebui să se analizeze mai bine corelația dintre producțiile planificate și consumul de forță de muncă. Cheia creșterii eficienței economice, a veniturilor încasate constă în obținerea unei producții cit mai mari, cu cheltuieli de muncă vie și materializată cit mai mici posibil.Este necesar ca hotărîrile luate în adulările generale să fie concretizate nei’ritij^iaf.’jșj să se ia măsuri practice,i pe tereni măsuri care' se r< * ' 'crări "frfteăfcite, cum ar fi îngrășămintelor naturale și chimice, executarea șanțurilor pentru evacuarea excesului de apă, pregătirea utilajelor pentru campania de primăvară, asigurarea și condiționarea semințelor etc. Totul trebuie astfel organizat incit, în momentul venirii primăverii, toate lucrările să poată începe ime-

noțiunilor în-pentru muncă școlar include a limbii ro-
Teatrul lui Cărnii Petrescu

în „Cetatea de foc"
a Reșiței

interesantă, adecvată

meca-

așteaptă „amenda"... pe

Alex. BRAD 
Teodor ION Turneul

(Urmare din pag. 1)

SPIRIT DE ECHITATE

se

există decit în răuvoitoare amai pune o în- cum de se poate un asemenea om

Teatrul de stat din Reșița, și-a deschis porțile prezentind publicului Cetății de foc, „Suflete tari" de Camil Petrescu. Montarea pe care am văzut-o zilele trecute pe scena Teatrului „Bulandra" impresionează plăcut prin calitatea sa artistică.Realizat sub conducerea regizoarei Ioana Ottescu (intr-un decor de factura celui tradițional, în acord cu montarea, dar nesatisfăcător estetic, incapabil să sprijine iluzia scenică) spectacolul reșițean a vădit o bună aderență la tonul auster, la pa- tosui mretinut aii piesei. Spectacolul a relevat eforturi, cel mai adesea ppnyingă.tor, finalizate, în înțelegerea și chiar adîncirea sensurilor piesei, în motivarea atitudinilor, actelor, deciziilor personajelor sau a relațiilor dintre ele (Ioana — prințul Bazil, Ioana-Andrei, Elena-Andrei). Spectacolul s-a impus printr-un aproape neobosit simț al măsurii și printr-un aproape nedezmințit simț al nuan-

ței, al gradației. (Ar fi necesară poate o atenție mai mare — în sensul concentrării, interiorizării, semnificării prin gest — la ultimele trei scene).Cei care prin efortul lor de calitate au făcut încercarea de a crea o legătură durabilă între publicul reși- țean și teatrul lui Camil Petrescu și, aș spune. între acesț public, și teatru. se numesc : Cornel Manolescu (Andrei Pietraru), Coca Manolache (Ioana), Mircea Ipate Mareș (Matei Boiu-Dorcani), Milena Rizescu, Eugen MPiăfțSar^uf Gh. Doroftei, Ludmila Urte'artu, "Aurelian Georgescu.mila Urâe'anu,"'Aiirelian Georgescu.Cu dteva'excepții-(să zicem cea a prea explozivului, prea agitatului, prea neatentului la text interpret al lui Darie), spectacolul reșițean ne face așadar, surpriza de a ne recomanda o trupă — de altfel recent întinerită — cu reale posibilități, cu promițătoare talente.
N. STANCU

Teatrului
| Azi PREMIERA FILMULUI ROMÂNESC PE ECRAN PANORAMIC

producție a studioului cinematografic București

Regia : SERGIU NICOLAESCU, scenariul : TITUS POPOVICI, imaginea : GEORGE CORNEA, muzica • Tl- 
BERIU OLAH. Cu : AMZA PELLEA, IRINA GĂRDESCU, FLORIN PIERSIC, SEPTIMIU SEVER, ILARION CIO- 

BANU, MIRCEA ALBULESCU, ION BESOIU, IOANA BULCĂ, OLGA TUDORACHE

de stat din Turda

brilor Casei de ajutor reciproc. Așa au pățit-o pensionarii Ilie Popa și Carol Mathe. Din pricină că n-au fost de acord cu „aranjamentele" neguroase ale președintelui li s-a desfăcut contractul de muncă și funcționarilor loan Tirgo- veț, Ioan Weiss și Ioan Mihai.Spre a releva lipsa de scrupule a lui I. Ț. în calomnierea oamenilor cinstiți, menționăm că, în fața noastră, a declarat sus și tare, că Ilie Popa — unul dintre cei ce l-au criticat cu deosebită înverșunare — s-a făcut vinovat de... falsificarea propriului său carnet dq cotizant, fiind de altminteri „un recidivist în- veterat". cu o condamnare de zece ani în urma sa. Am verificat cu scrupulozi- tate afirmațiile președintelui : a reieșit cu limpezime că „falsul" amintit este, o pură invenție, iar- cit privește „condamnarea", ea este, de asemenea, o calomnie căci nu imaginația lui I. Ț.Firesc, trebare : menține intr-o funcție aleasă de atare răspundere, deși majoritatea membrilor C.A.R.P. sînt nemulțumiți de „stilul" său de a conduce treburile ? Răspunsul e, din păcate,

cum nu se poate mai clar : prin aceleași tertipuri.Un exemplu de sfidare a celor mai elementare nor
me ale democrației l-a constituit ultima adunare generală a Casei, din iunie 1970. Din circa 2600 membri au participat numai... 30 ! Și — culmea — adunarea a fost considerată... legal con-

generis: „Comitetul de conducere al C.A.R.P.-Bistrița împuternicește pe tov... pentru a reprezenta pe tovarășii pensionari din strada... care nu pot participa din diferite motive la adunarea generală..." Deci nu mem
brii Casei l-au împuternicit, 
ci... comitetul, adică, mai 
exact, I. T. în persoană I

sale împotriva celor care cutezat să ridice glasul să-I critice 7 Un exemplu dificator : printre cei mai pătimași susținători ai lui I. T. s-a numărat și Ovidiu Apostolescu care — întîm- plător oare ? — a primit numai în anul 1969, 3 (trei) împrumuturi, fiecare de cîte. 1 500 (o mie cinci sute) Iei.

stituită. Pe ce temei ? Pe faptul că unii dintro participant i-ar fi reprezentat și pe alți pensionari din cartierul sau de pe strada lor. N-avem nimic de obiectat împotriva principiului reprezentării, nimeni nu are pretenția de a aduna la un loc 2 600 de oameni (ar fi nevoie pentru o asemenea întrunire de Sala Palatului). Dar despre ce fel de „re- , prezentare" poate fi vorba cînd ea se bazează pe o a- semenea împuternicire sui-

Spre a ne da seama și mai limpede de „mecanismul" acestei selecții, am făcut o confruntare a scrip- telor : a reieșit că un număr apreciabil dintre acești „împuterniciți" făceau parte dintre favoriții care se bucuraseră de avantaje copioase din partea „patronului". Mai e de mirare că tocmai aceștia l-au susținut cu deosebită ' înfocare pe președinte, în cadrul aces- ■ tei adunări straniu constituite, și au aprobat măsurile

De ce n-au intervenit in această problemă — decit sporadic și neconcludent — organele locale de partid și de stat ? De ce n-au fost mai receptive la semnalele critice ale pensionarilor ? De ce n-au acționat și aici, cu energie, pentru respec
tarea principiilor. democra
tice specifice noastre ? Din purtate am rămas cu impresia că problema a fost oarecum subapreciată. Fără să se manifeste clar și des-

orinduirii discuțiile

chis, persistă totuși ideea că „nu-i mare baiul dacă se intîmplă niște nereguli pe la pensionari", „las’ să-și rezolve treburile între ei".Profundă eroare ! Oriunde s-ar ivi, în orice loc, la orice nivel, fapte de genul celor întîmplate la C.A.R.P.- Bistrița au aceeași substanță : e vorba de încălcări ale unor norme ale democrației socialiste, de expresii ale arbitrariului și bunului plac, contrare principiilor 
de etică promovate de par
tid in toate sectoarele vieții 
sociale. Nu se poate admite ideea că aceste principii ar acționa numai „în mare". în societatea noastră principiile de echitate și justiție au aplicabilitate obligatorie pretutindeni, fără zone sau perimetre exceptate. Ele sînt general valabile, alcătu
iesc însăși substanța clima
tului nostru social — șl nu 
există locuri, nici măcar 
„mai puțin importante", 
unde asemenea principii să 
poată fi încălcate !Domniei „patronului" de la C.A.R.P.-Bistrița trebuie să i se pună capăt, iar membrilor Casei să li se creeze condiții democratice normale spre a-și spu
ne cuvintul deschis în tre
burile lor comune. E vorba nu numai de reîntronarea firească a unor principii, dar și de respectul datorat unor oameni ale căror interese se cuvin protejate cu strictețe.

Printre turneele in Capitală ale teatrelor din provincie (turnee nu atît prea multe, cit îndeobște pripit concepute și organizate) cel al Teatrului de stat din Turda a adus o vizibilă notă de seriozitate și de profesionali- tate, cu totul firească dacă ținem seama că, de la o vreme, acest teatru și-a legat destinul artistic de colaborarea . unor forțe creatoare prestigioase, provenind îndeosebi de la Naționalul clujean.Repertoriul ales pentru turneu este elocvent din două puncte de vedere. Mai întîi, el demonstrează cît de temerar au fost ocolite aici tentațiile minimei rezistențe. Cele două piese prezentate la București — Asta-i ciu
dat de Miron Radu Paraschivescu și 
Casa Bernardei Alba de Federico Garcia Lorca — nu au doar o aleasă ținută literară, ci fac parte și dintre textele dramatice cu un grad ridicat de dificultate, pentru interpreți și pentru public deopotrivă, dificultate căreia, în ambele cazuri, nu i-a făcut față cindva nici prima scenă a țării. Firește că, in aceste împrejurări, selecția repertorială de la Turda do- bîndește o semnificație în plus.Mai important este, însă, că această selecție cuprinde în ea germenele unui profil, începutul unei continuități specifice, sugestiayunei Concepții de repertoriu. Alăturarea lor ar pur tea să însemne orientarea colectivului din Turda spre teatrul de factură poetică, spre operele al căror program constă în extragerea semnificațiilor lirice din existența curentă a celor umili. Din acest unghi de vedere există o puternică înrudire — exprimată de altfel, pe alte planuri, în modul cel mai direct — între scrisul lui Lorca și acela al lui Miron Radu Paraschivescu. Descifrind-o, teatrul din Turda se angajează .— ne place să credem că în chip conștient — să foreze mai departe în acest teritoriu inepuizabil al teatrului poetic. în care se află rădăcinile unei vaste literaturi dramatice, din toate țările și din toate epocile.Cit privește spectacolele propriu- zise, vom consemna înainte de toate efortul celor doi regizori de a găsi , echivalențe scenice riguroase și echilibrate pentru fiecare din elementele care compun, laolaltă, timbrul atît de particular al pieselor. Ultima dramă a lui Federico Garcia Lorca, cea care cuprinde într-însa, in- ' tr-o imagine de mare puritate și sobrietate, epurată de efemeritatea detaliilor, motivele fundamentale ale operei marelui poet spaniol — actul tragic al refuzului vieții, aspirația către plenitudine, tulburătoarea senzualitate și în același timp ampla deschidere filozofică a geniului popular' iberic — i-a prilejuit lui Vlad Mugur o lectură scenică de o remarcabilă a- curatețe. Conștient, probabil, de limitele unora dintre interprete, regizorul n-a urmărit obținerea, prin performanță actoricească, a marilor intensități tragice, ci, în primul rînd,

realizarea unei atmosfere, cristalizarea unei tensiuni de ansamblu, apte să pună în valoare vibrația lirică a textului. Grație acestei direcții a travaliului regizoral, distribuția a apărut ca deosebit de omogenă, fără decalaje vizibile și fără stridențe. Cîteva sublinieri se impun totuși : Elena Jitcov și Maria Andreea Raicu — două actrițe tinere, care și-au parcurs partiturile cu fior și interiorizare —, Enna Cenariu, Emilia Botta Luca — o Bernardă lipsită de forța sumbră a personajului, dar compusă cu incontestabil meșteșug — și, desigur, artista emerită Maria Cupcea, care a dozat admirabil poezia stranie a aparițiilor sale. Decorurile lui Mircea Matcaboji, sugeririd perfect ambianța de claustrare și de doliu spiritual a casei Bernardei, ca și costumele austere semnate de ~mai mult decit un adjuvant al gîn- dirii regizorului : un complement și un stimul al acesteia.în piesa de curînd renăscută a lui Miron Radu Paraschivescu, factura lirismului este una mai sentimentală, tragedia aspirației spre iubirea imposibilă este înlocuită de surîsul melancolic și amar al purității care se zbate să supraviețuiască într-un mediu sordid. Spectacolul semnat de Val Mugur adîncește această deosebire, concentrîndu-și atenția mai a- les pe pitorescul și savoarea detaliului de viață, pe realismul ambianței și al psihologiilor. Rezultă un tablou viu colorat al mahalalei de odinioară, cu dramele și cu tragicomediile ei, cu aliajul ei.'de mizerie și de romantism —, lume a cărei marcă inconfupdabilă a poartă și decorurile lui Constantin Russu. într-o asemenea viziune, însă, ponderea poeziei este ceva mai scăzută ; trei dintre „cînticele țigănești", recitate și cîn- tate la începutul fiecărui act, încearcă să restabilească oarecum echilibrul, dar vin, evident, din afara piesei și a mediului ei. Spectacolul se joacă, de aceea, la o temperatură mai joasă decit ar fi îngăduit-o inspirația generoasă a textului. Un mai marcat lirism ar fi înnobilat energia și vitalitatea interpretei Carmen Galin, sau portretele neobișnuit de vii schițate de Constantin Miron și Puiu Neagu ; mai multă poezie ne-ar fi făcut poate să trecem mai ușor peste stîngăoiile din jocul altor actori (Simon Salcă, Petru Dondoș, Gheorghe Boiangiu). Dar fiecare ipoteză regizorală a unui text are avantajele și dezavantajele ei, iar din cea a lui Val Mugur se cuvine să reținem, mai ales, forța cu care no face să pătrundem în realitatea adîncă a 'universului lui Miron Radu Paraschivescu.După acest turneu teatrul din Turda a ieșit în mod cert din anonimat și și-a asumat, față de sine, obligații artistice pe care va trebui să le respecte. <

Eva Bârsan, au fost

Sebastian COSTIN
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Primire
la C.C. al P.C.R

cinema I viața internațională

TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R.

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
în aceste zile, pe întreg cuprinsul țării, continuă adunările generale ale 

cooperativelor agricole de producție, în cadrul cărora țăranii cooperatori ana
lizează activitatea economico-financiară din anul trecut și dezbat sarcinile pla
nului de producție pe anul 1971. I’articipanții la dezbateri iși exprimă totodată 
adeziunea unanimă la măsurile elaborate de conducerea partidului, privind 
îmbunătățirea organizării, planificării și conducerea agriculturii. în telegrame 
adresate cu acest prilej COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMÂN, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, țăranii coopera
tori se angajează să dea viață amplului program de dezvoltare a agriculturii, 
întregind astfel prin munca lor efortul general al întregului popor pentru în
florirea și prosperitatea patriei noastre socialiste.

Tovarășul Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar aî C.C. al P.C.R., a primit marți delegația de activiști ai Partidului Comunist Bulgar, condusă de Constantin Atanasov, adjunct al șefului Secției de politică externă și relații internaționale a C.C. al P.C. Bulgar, care a făcut o vizită de prietenie in țara noastră.

La primire, care a decurs într-o itmosferă cordială, tovărășească, a participat Vasile Vlad, șeful Secției relațiilor externe a C.C. al P.C.R.A fost prezent Spas Gospodov, ambasadorul R.P. Bulgaria la București.în timpul vizitei în țara noastră, delegația a avut întilniri la Secția relațiilor externe a C.C. al P.C.R. și a vizitat obiective social-economice din București.
Primire la Marea Adunare Națională

în telegrama adresată de adunarea 
generală a cooperatorilor din comuna 
Berzovia, județul Caraș-Severin, se spune : Am luat cunoștință cu multă satisfacție despre măsurile stabilite de partidul și statul nostru cu privire la organizarea, planificarea și retribuirea muncii in unitățile cooperatiste. Stimulați de importantul ajutor primit din partea conducerii de partid și de stat, din partea dumneavoastră personal, stimate tovarășe Ceaușescu, ne angajăm să realizăm în mod exemplar planurile de producție și financiar pe anul 1971 și să valorificăm, pe bază de contract, importante cantități de griu, porumb, plante tehnice, legume, carne, lapte și alte produse agricole, a căror valoare va depăși 1 900 000 lei.Arătînd că în 1970 cooperativa lor 
a obținut rezultate bune la toți indicatorii, fapt care le-a permis să livreze suplimentar, la fondul de stat, 750 tone de porumb și alte produse, 
participanții la adunarea generală a 
cooperativei agricole de producție 
„Libertatea", din comuna Săgeata, județul Buzău, iși exprimă convingerea că noile măsuri vor constitui un puternic stimulent pentru rezultate și mai bune. Vă asigurăm, tovarășe secretar general, se spune în telegramă, 
că ne vom strădui permanent să aplicăm hotărîrile de partid și de ,stat în vederea dezvoltării agriculturii, exprimindu-ne astfel adeziunea față de politica partidului, față de activitatea neobosită pe căra personal o desfășurați pentru dezvoltarea și progresul României socialiste.Sentimente de profundă recunoștință și prețuire pentru preocuparea neobosită pe care o acordă dezvoltării și modernizării agriculturii socialiste transmit Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu și țăranii 
cooperatori din Petrești-Găești. Sub îndrumarea organelor și organizațiilor de partid, se spune în telegramă, membrii cooperatori și specialiștii din unitatea noastră au trecut

Cabane în...
u

(Urmare din pag. I)siderabile urmări negative asupra aspectelor și rezultatelor economice, ci și efecte sociale nedorite, ingreu- nînd practic procesul de valorificare deplină a potențialului turistic actual, restringînd fără temei perioada de utilizare a cabanelor și, implicit, numărul celor care beneficiază de inestimabila putere regeneratoare a drumeției de munte.Am putea da numeroase exemple de cabane (Diham, Cheia, Cerbul, Clăbucet, Bran-Castel, Gura Diha- mului, Muntele Roșu, Piatra Arsă, Poiana Stînii etc.) care asigură turiștilor condiții optime de găzduire : apă caldă și rece, lumină electrică, încălzire centrală, grupuri sanitare, alimentație publică.
O altă cauză pentru care multe ca

bane stau goale — și care a fost 
invocată de mulfi dintre interlocu
torii noștri — este determinată de 
condițiile inegale de confort și ospi
talitate pe care acestea le oferă tu
riștilor.— Lucru ciudat — ne mărturisea prof. M. Crișan, din Cluj, într-un loc, ajuns la cabană, turistul este întîmpinat cu Ospitalitatea pe care o așteaptă. în altă parte dă peste locuri de popas inospitaliere. Administrate de tot felul de „proprietari", dar nici unul cu profil turistic — organizații comerciale, trusturi de alimentație publică, întreprinderi de gospodărire comunală, întreprinderi balneo-climaterice — multe cabane au fost neglijate.

Interlocutorul nostru are dreptate : 
deși in decursul anilor s-au făcut 
numeroase studii asupra necesității 
îmbunătățirii nivelului de echipaje a 
cabanelor pentru a intra în sfera de 
interes a unei categorii tot mai largi 
de turiști, pașii care s-au întreprins 
pină acum în această direcție sînt 
destul de anemici.Una dintre cele mai importante chestiuni, ridicate nu o dată, se referă la concepția care a guvernat, mai ales în ultimii ani, acțiunea de modernizare a cabanelor. Din dorința lăudabilă de a se asigura lin grad de confort ridicat, s-a mers pe linia unor cheltuieli exagerate, carevizau in primul rînd utilitățile obligatorii, așa cum ar fi fost firesc. Ar trebui, deci, ca această concepție să fie revăzută din punctul de vedere al solicitării potențialului turistic. Acțiunea de modernizare necesită mai multă atenție și o bună cunoaștere a cerințelor reale ale majorității turiștilor. Considerăm că ar fi inutil să se facă, în continuare, investiții costisitoare în covoare și mochete scumpe, în lampadare — situație pe care o întîlnim acum în unele' cabane ; desigur, citeva hoteluri mai luxoase sînt necesare, dar nu ele trebuie să constituie regula. Marea majoritate a turiștilor doresc să găsească la cabane elementele ireductibile ale unui confort civilizat, dar sobru, adică elementele funcționale obligatorii : o cameră încălzită, curată, un pat odihnitor, lumină electrică, posibilitatea de a face un duș, garanția unei nopți de liniște și reconfortare, mincăruri consistente, bine gătite, dar care să fie oferite la prețuri accesibile și — la orice oră

la înfăptuirea noilor măsuri de perfecționare a organizării, planificării și conducerii agriculturii, măsuri care au fost primite cu multă satisfacție de toți țăranii cooperatori. Vă asigurăm că în anul 1971 nu vom precupeți nici un efort pentru îndeplinirea și depășirea producțiilor planificate. Ne angajăm să livrăm peste prevederile planului, la fondul central al statului, 150 tone de legume. 100 tone de griu, 15 tone de carne și 250 hl lapte.
La rindul lor, membrii cooperati

vei de producție „Zori Noi" din co
muna Amara, județul Ialomița, arată în telegrama adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, că în anul trecut au obținut 4 250 kg porumb boabe la hectar, 2 100 kg floarea-’soarelui, 2 600 kg griu și 31 000 kg sfeclă de zahăr la hectar, peste 1 500 tone legume, 2 800 hl lapte și 126 tone carne, depășind cu mult sarcinile de plan. Expunerea dumneavoastră cu privire la îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii, întregită cu indicațiile prețioase date la consfătuirea de lucru cu cadrele de bază din agricultura județului Ialomița, se spune în telegramă, ne mobilizează și mai mujt pentru ca în anul 1971 să realizăm producții mult mai mari. Sintem pregătiți pentru a începe lucrările agricole de primăvară la vreme și dispunem zde toate condițiile pentru realizarea și depășirea producției vegetale și animale prevăzută în acest an.Animați fiind de prezența neavoastră pe meleagurile tre, cu ocazia recentei de lucru, se spune în grama adresată de membrii 
cooperativei agricole de producție 
din comuna Nicolae Bălcescu, județul 
Ialomița, ne exprimăm sentimentele de profundă stimă și dragoste față de Partidul Comunist Român și conducerea sa înțeleaptă, față de dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. îngăduiți-ne să vă . raportăm că în anul care a trecut am realizat producții medii la hectar de 2 318 kg griu, 2 900 kg porumb și 31 000 kg sfeclă de zahăr. In aceste zile, de început al noului cincinal, se spune mai departe în telegramă, vă asigurăm că, în lumina indicațiilor prețioase date de dumneavoas- tră la Consfătuirea de lucru cu activul-de partid și- cadrele-de bazădin agricultura județului nostru,’'dyoftf munci din toate puterile pentru a depăși producțiile stabilite in toate sectoarele cooperativei agricole.

In telegrama lor, membrii coope
ratori și specialiștii din comuna 
Ghimpați, județul Ilfov, își exprimă adeziunea unanimă față de recentele măsuri privind îmbunătățirea organizării și retribuirii muncii în agricultură și se angajează să depășească cu 5 la sută producția globală pe anul 1971. Acest angajament, se spune în telegramă, izvorăște din sentimentele noastre profunde și sincere de dragoste ce le nutrim pentru patria noastră socialistă, pentru conducerea înțeleaptă a partidului nostru, pentru dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. Vom face totul pentru a ne aduce contribuția la realizarea și depășirea sarcinilor de producție, pentru progresul agriculturii noastre socialiste.

Marți la amiază, tovarășul Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, a primit la Palatul M.A.N- delegația Comisiei de politică externă a Adunării Populare a R. P Bulgaria, condusă de tovarășul Encic Staikov, președintele comisiei, care face' o vizită în țara noastră, la invitația Comisiei pentru politică externă a M.A.N.Din delegație fac parte Dimităr

Bratanov, secretar al comisiei, Nikolai Ghiorghiev și Ghiorghi Pirinski, membri ai comisiei.La primire, care s-a desfășurat intr-o atmosferă caldă, prietenească, au participat tovarășii Mihai Dalea președintele Comisiei pentru politică externă a M.A.N., Ilie Rădulescu. vicepreședinte al comisiei, și luliu Fejes, secretar al M.A.N. (Agerpres)

• Mihal Viteazul — spectacol 
.■ de gală (ambele serii, pe ecran 
\ panoramic) ; SALA PALATULUI 
’ — 18,30.

• Un Italian în America: PA
TRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, 
FESTIVAL - 8,45; 11; 13,30; 16;
18,30; 20,45.
• Cîntecele mării : VICTORIA —
9; 11,15; 13,30, FEROVIAR — 9; 
11,15: 13,30; 16; 18,30; 20,45, EXCEL
SIOR — 9,15; 11,30; 13,45 — ------
20,30, MELODIA ‘ ’
16; 18,30; 20,45.
o Ambasador al Uniunii Sovietice: 
VICTORIA — 16; 18,30; 20,45.
• Ultimul samurai : CAPITOL — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
9 Bătălia pentrp Alger : MIORI
ȚA — 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Z : BUZEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• în arșița nopții : RAHOVA — 
15,30; 18.
• Șoimii : RAHOVA — 20,15.
• Crimă șl pedeapsă : COTRO- 
CENI — 14,15; 13,15.
• Băieți buni, băieți răi :
CEAFĂRUL — 8,45; 10,45;

ÎN APĂRAREA INTERESELOR

nu

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

AMĂNUNTE LA MECIUL

Dinamo București-Guarani 1-0

dum- .noas- vizite tele-

RIO DE JANEIRO 9 (Agerpres) — Echipa de fotbal Dinamo București a susținut cel de-al șaselea meci al turneului său în America de Sud, intilnind la Campinas formația Guarani (Brazilia) pe care a întrecut-o cu scorul de 1—0 (1—0), prin golul înscris în minutul 42 de Dumi- trache. în această partidă, Dinamo a aliniat următoarea formație ; Con- 
stantinescu—Cheran, Stoenescu (De- 
leanu), Ion Nunweiller, Ștefan. Radu 
Nunweiller, Dinu, Sălceanu, Doru 
Popescu, Dumitrachc, Lucescu. Meciul a fost urmărit de peste 10 000

de spectatori. Din cele șase jocuri susținute pină în prezent, dinamo- viștii bucureșteni au cîștigat patru și au pierdut două.
*în continuarea turneului" pe care-1 întreprinde în Brazilia, echipa de fotbal Dinamo București va juca astăzi la Curitiba cu formația locală „F.C. Curitiba". Duminică, dinamoviștii în- tilnesc echipa F.C. Sao Paulo. Rapid va susține a) doilea joc în compania echipei Internacional Porto Alegre, iar apoi va întîlni cunoscuta formație Gremio

Echipa de fotbal Steagul Roșu Brașov, care se află în turneu în Grecia, a mai susținut două. îhtîlniri, Fotbaliștii români au învins la Pirgos cu 1—0 echipa locală Paniliakos Unicul
punct a fost realizat în minutul 88 de Necula. La Patras, Steagul Roșu a terminat la egalitate: 1—1 (0—1) cu echipa Panahaiki. Au marcat Gher- ghely și respectiv Mihailopoulos.
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16; 18,15
11,15; 13,30

magicianul : MUNCA 

bucureștene : MUNCA 

pc drum : UNIREA —

.9

L.

LU- 
12,45;

14,45; 16,45; 19; 21, BUCUREȘTI - 
8,45; 10,45. 12,45; 14,45; 16,45; 19; 21.
• Incineratorul : CENTRAL — 16; 
18,30; 21.
• Cinci pentru infern : CENTRAL
— 8,30; 11; 13,30, FAVORIT — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, GLORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Vagabondul : LUMINA — 9— 
12,30 în continuare; 16,15; 19,45, 
AURORA — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Atenție, broasca țestoasă ! ; Ma
rea călătorie a micului elefant ; 
Ovoidul ; Ritmuri cardiace ; Vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
Județele Brașov și Sibiu : TIM
PURI NOI — 9—17 în continuare; 
19; 20,45.
• Șapte mirese pentru șapte frați
— 9; 10,30; 12,30; 14,30, Franz Schu
bert — 16,30; 18,45, Patrula subma
rină - 21 : CINEMATECA (S 
Union).
a Ursul șl păpușa : GRIVIȚA 
9,30; 11,30; 16; 18,15; 20,30.
• B. D. intră in acțiune : DACIA
— 8,45—20,30 în continuare, PRO- 

. GREȘUL — 15,30; 18; 20,15.
i • Șarada : BUCEGI — 15,30; 18;
■ 20,30, DRUMUL SĂRII — 15,30; 18; 

20,30. FLOREASCA - 15,30; 18; 
20,30.
• Femeia să se teamă de bărbat : 
ÎNFRĂȚIREA intre popoare
— 15,30.
• Orologiul Kremlinului : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 
17,45; 20.
• Departe de lumea dezlănțuită : 
MOȘILOR — 15,30; 19.
• Fablio
— 16.
• Amintiri
— 18; 20.
• Semnale 
15,30; 18, 20,15.
• Pomul de Crăciun : LIRA — 
15,30; 18; 20,15, VIITORUL — 15,30; 
18; 20,15.
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NAȚIONALE9

Naționalizarea bogățiilor naturale- 
o necesitate vitală pentru Chile 

— declară președintele AllendeSANTIAGO DE CHILE 9 — Trimisul special Agerpres, V. Stamate, transmite : La centrul minier Ma- chali a avut loc o consfătuire, organizată de Confederația oamenilor muncii din industria cuprului, in sprijinul proiectului guvernamental de reformă a constituției care să permită naționalizarea cuprului — bogăția principală a statului chilian.Cuvîntar.ea de închidere a fost rostită de președintele Salvador Allende. Explici nd motivele pentru care guvernul Unității Populare este ho- tărît să naționalizeze cuprul, președintele a declarat că o țară in curs de dezvoltare, cum este Chile, nu va putea niciodată să-și deschidă orizonturi ample de progres și să ridice nivelul de trai al poporului dacă nu preia in miinile sale bogățiile fundamentale aflate sub dominația capitalului străin. „Vrem să fim înțeleși, 
a spus președintele. Vom naționaliza 
cuprul și celelalte bogății fundamen
tale nu din spirit de revanșă, ci din- 
tr-o necesitate esențială, vitală pen
tru Chile și destinul său. Și avem 
dreptul să o facem. Este obligația 
noastră, pentru că de ea depinde 
viitorul patriei. Vrem, în exercitarea 
dreptului pe care îl are orice țară 
independentă și suverană, să adop
tăm o lege care să permită ca marea 
noastră bogăție — cuprul — să fie

naționalizată, să fie a statului chi
lian, a chilienilor".Referindu-se la campania de intrigi și calomnii desfășurată de u- nele cercuri ostile naționalizării cuprului din Chile și de peste hotare, președintele Allende a declarat : „Hotărîrea noastră nu poate fi considerată ca ■ un afront la adresă Statelor Unite și a guvernului lor, iar cercurile conducătoare nord-ameri- cane . trebuie să înțeleagă nevoia noastră de a planifica economia și de a folosi in interesul statului chilian resursele sale. Din aceste motive, a spus Allende, consider că poziția noastră trebuie respectată. Vrem să evităm orice fel de represiune Împotriva statului chilian, orice oprire a creditului, vrem să evităm orice' măsuri de represalii împotriva noastră. Dorim să evităm toate aceste lucruri, a subliniat președintele, dar nu cu prețul demnității noastre, ci în baza dreptului unui popor de a-și cîștiga libertatea economică și a dreptului său la viață.Prezența dumneavoastră masivă la această consfătuire, a spus în încheiere președintele Salvador Allende, reprezintă un sprijin dintre cele mai importante în îndeplinirea acestei sarcini grele care se află în fața noastră".

Algeria este hotărită 
sași valorifice resursele petrolifere 

in folosul propriu• Opera Romană : Trubadurul 
19,30.
• Teatru! de operetă ; Suzana — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale' (sala Comedia) : Regele 
LeaT — 20; (sala Studio) : Părinții 
teribili — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din str. Alex. Sahia) : 
Puricele în ureche — 20.
• Teatrul ,,C. I. Nottara* (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19,30: 
(sala Studio) : Sus pe acoperiș... în 
sac — 20.
• Teatrul Giulești : Omul care a 

. văzut moartea — 19,30.
\ « .Teatrul ;',Ion'Creangă" : Prcsți- 
fVgftfaw'Lbredăft»— 16. ..
\ • ■ Teatrul,’,Țăndărică" (sala: din 
/ Călfeâ -‘Victoriei);: Mlul Coblul' — i

(Agerpres)

SAPPORO

(Urmare din pag. I)

România pe locul V in concursul de bob două persoaneCea de-a treia zi a „Săptăminii preolimpice" de la Sapporo a oferit spectatorilor întreceri pasionante de bob, schi, combinată nordică și hochei pe gheață.Concursul de bob două persoane s-a încheiat cu victoria echipajului vest-german Horst Floth—Josef Bader, care ocupa locul trei două primele două manșe. Echipajul României, format din Ion Panțuru și Ion Zangor, a realizat timpuri mai bune în ultimele coborîri, reușind să urce de pe locul șapte pe locul cinci. în manșa a patra. Panțuru și Zangor au înregistrat 1’16”58/100 — al doilea timp al competiției după cel realizat de echipajul învingător — 1’16’’.Iată clasamentul final : 1. Floth— Bader (R.F.G.) 5’07”69/100 (timp

realizat în 4 manșe) ; 2. Wicki-Schenker (Elveția) 5’08”92/100 ; Zimmerer — Utzschneider (R.F.G.) 5’09”37/100 ; 4. Gaspari—Armano (Italia) 5Tl’’09/100 ; 5. Panțuru—Zangor (România) 5’12”60/100 ; 6. De Zor-do—Frassinelli (Italia) 5’12”90/100.Disputată pe o pîrtie în lungime de 2 432 m, cțt o diferență de nivel de 756 m, proba de coborîre bărbați a revenit italianului Marcello Va- rallo (23 ani), cronometrat cu timpul de l’55’’32/100. Pe locurile următoare s-au clasat în ordineDaetwyler (Elveția) l’55”70/100 ; Paul Crews (S.U.A.) l’56’’40/100 ; Erik Haker (Norvegia) l’56’’66/100 ; Sumihiro Tomii (Japonia) l’56”68/100 ; Giuseppe Compagnoni (Italiâ) 1’56”83/100.
în documentație pentru montarea •

1 Călea- -‘Victoriei) c i
ț 17; (sala din str. Academiei) : 

Strop de Rouă-brotăcelul — 17.
• Teatrul de stat din Galați (la 
Teatrul de Comedie) : Camera de 
alături — 20.

10,00—11,30 Emisluni-lecții pen
tru lucrătorii din agricultură. 18,00 
Deschiderea emisiunii. Ex-Terra 
'71. 18,30 Cincinalul 1966—1970 în 
cifre și imagini. 18,35 Cadran in
ternațional. 19,10 Tragerea con
cursului Pronoexpres. 19,20 1001 de 
seri — emisiune pentru cei mici. 
19,30 Telejurnalul de seară. 20,00 
ROMÂNIA '71. AZI, JUDEȚUL 
GORJ. 20,30 Telecinemateca ; „în
geri cu fețe murdare". 22,05 Gala 
marilor interpreți români : Nicolae 
Secăreanu. 22,25 Telejurnalul de 
noapte. 22,35 Săptămîna sportivă 
preolimpică.

ALGER 9 (Agerpres).— într-un interviu acordat revistei „Revolution Africaine", în legătură cu recenta reuniune ministerială extraordinară a O.P.EIC., Belaid Abdessalam, ministrul algerian al industriei și energiei, a expus principalele aspecte ale politicii petroliere promovate de țara sa. Algeria — a subliniat el — este hotărită să-și 
valprificșcit mai intens bogatele re
surse. petrolifere și, de aceea, va 
căuta’Să- anihileze orice manevre ale 
companiilor străine, interesate să-ș) 
mențină profiturile la un nivel foar
te ridicat. Belaid Abdessalam s-a referit în special la făptui că societățile occidentale exercită presiuni în vederea scăderii prețului petrolului, sub pretextul că ar putea utiliza noi surse de energie. „Dacă 
anumite considerente ne determină

să ne asociem unor firme străine 
pentru efectuarea de operațiuni in 
domeniul exploatării hidrocarburilor — a afirmat ministrul algerian — 
aceasta nu inseanină că societățile 
respective vor putea obține din țara 
noastră profituri nejustificate".în același timp, Belaid Abdessalam a ținut să precizeze că „de acum înainte, Algeria și Libia își vor armoniza șistemul fiscal. în. materie de, petrol". v-.-T .o>.—Abdelaziz Bouteflika, ministrul algerian al afacerilor externe, a comunicat ambasadorului Franței la Alger că guvernul său dorește să reia „imediat și in mod serios" negocierile în problemele petrolului. Prin această comunicare, ministrul algerian a respins propunerea franceză de a se amina reluarea tratativelor.

Programul Frontului forțelor 
progresiste și democratice 

din Uruguay

cesibile și — la orice oră — ceaiul cald, adeseori refuzat astăzi, din cine știe ce calcule de „rentabilitate".în organizarea turismului de cabană trebuie să existe o concepție clară, unitară, care să îmbine atit interesele economice ale întreprinderilor de turism, cit și pe cele sociale, ale turiștilor. Credem — ca toți iu- ----- -x - dată cu în- Turismului, rezolyării muitor deziderate ale turismului de cabană.
bitorii muntelui — că, o ființarea Ministerului s-au creat și condițiile

tăți aparținând tot Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini. Astfel, uzina „Unio" din Satu-Mare amină, din luna octombrie trecut, să trimită grupul de acționare hidraulică la calea 403, utilaj care condiționează punerea în funcțiune a celei de a treia linii tehnologice. Tot de aici se așteaptă să sosească benzile transportoare și transportoarele cu plăci metalice pentru liniile de formare nr. 
1 și 2. Cu perspective la fel de neclare în privința îndeplinirii obliga- . fiilor lor se găsesc uzinele „23 August" din Capitală și „Independența" din Sibiu.La toate aceste neajunsuri se adaugă și ritmul nepermis de lent în care se lucrează în aceste zile pe șantier. Ing. investiții gice din moptorii montaje activitatea cu mult față de lunile, noiembrie și decembrie ale anului trecut. Urmarea? în prezent pe șantier se găsesc utilaje nemontate în valoare de circa 8 milioane lei. Nimeni, nici conducerea I.M.B. și nici a I.S.C.M. din orașul Gheorghe Gheor- ghiu-Dej nu intervin pentru impulsionarea ritmului de execuție. Ca urmare, o seamă de sarcini înscrise în plan la ședința comandamentului din luna decembrie au rămas neîndeplinite.După aprecierile tov. loan Andrei, directorul Uzinei metalurgice din Bacău, noul obiectiv poate fi pus în funcțiune parțial, cu două linii de formare, la sfîrșitul ltinii februarie. Dar numai în condițiile în care furnizorii amintiți vor livra utilajele necesare, iar constructorul și mon- torul vor intensifica ritmul de lucru.Pe alt șantier — al Uzinei de strunguri din Arad — există, de asemenea, o stare de lucruri nemulțumitoare, in contradicție vădită cu prevederile din graficele de execuție. Lucrările de dezvoltare, care urmau la sfîrșitul anului trecut să mărească capacitatea de producție a strunguri pe an, minate integral. Cauzele care au favorizat nerealizarea' unei capacități de circa 1100 de strunguri își au originea încă din faza de proiectare a lucrării, cînd numeroase omisiuni și soluții tehnice de slabă calitate au ținut mult în loc desfășurarea activității de construcții și montaj. Dintr-un lung .șir de exemplificări’ de acest gen, arătăm că proiectantul — Institutul de proiectări pentru construcții de mașini din București —

a uitat să includă suprafața necesară . a 20 de mașini-iinelte, a calculat gre- ■ șit valoarea unor utilaje tehnologice și a prevăzut altele decît cele necesare pentru anul 1971, greșeli care au dus la situația menționată.Ce surprinde însă este faptul că nici la ora actuală proiectanții nu ' și-au schimbat - stilul de lucru pentru a se pune în acord cu cerințele ridicate de o astfel de lucrare. Uzina „Independența" din Sibiu va livra abia în ultima zi a acestui an o instalație de sablaj pe care ar fi trebuit să o expedieze încă din mai 1970, deoarece Institutul de cercetări pentru tehnologia construcțiilor de

pentru remedierea neajunsurilor, xistă riscul ca ele să se amplifice in continuare.Din aspectele relatate se desprinde că, dintr-un șir de probleme desigur importante, totuși piatra de încercare a planului de investiții ce revine in acest ân industriei construcțiilor de mașini rămine, ca și în 1970, chestiunea asigurării utilajelor și instalațiilor tehnologice, corelate cu termenele de montaj. Nu este suficient să fie construite halele sau executate diferite lucrări, dacă aceste investiții sînt lipsite de elementul lor esențial : agregatele productive. La începutul anului nu erau contractate utilaje în valoare de aproape 340
R. Mărcuș, șeful serviciului din cadrul Uzinei metalur- Bacău, ne-a informat că din cadrul întreprinderii de din București și-au redus

uzinei la 7 300 n-au fost ter-

INVESTIȚIILE IN INDUSTRIA

mașini și Institutul de proiectări pentru construcții de mașini din București nu au omologat prototipul. Culmea e că, pentru utilajul amintit, documentația inițială de execuție a fost întocmită în urmă cu doi ani. Cum era și normal, tov. Ștefan Huțiu, din serviciul de investiții al uzinei, a arătat : „Deși ne străduim să depunem în termen fișele necesare contractării utilajelor, aceste două institute ne fac mari greutăți prin maniera birocratică în care își tratează răspunderile".Mai optimist oarecum, tov. Erwin 
Molnar, șeful serviciului de investiții, ne-a spus : „Cu toate aceste neajunsuri, sperăm să recuperăm operativ rămînerile in lioane lei".Rămîne de este această afirmație, deoarece constructorul nu a realizat decît o parte infimă din lucrările prevăzute pentru această lună, iar problema anumitor utilaje nu și-a găsit incă o soluționare deplină. De altfel, tov. Gheorghe Pătruriă, director la sucursala din Arad a Băncii de Investiții, evocînd greutățile care și-au pus amprenta pe desfășurarea întregii lucrări, a subliniat că dacă specialiștii din minister răspunzători de acest obiectiv și proiectanții amintiți nu vor lua măsuri energice

urmă, cifrate la 3,6 mi-văzut, cit de temeinică

»

milioane lei, ceea ce constituie un serios semnal de alarmă. Rămîne o necunoscută greu de apreciat cînd va fi contractat restul și, mai ales, cind va fi fabricat ca să mai poată ajunge la vreme pe șantiere.In același timp, trebuie specificat că anul trecut a transferat in 1971 un voluminos număr de restanțe la utilaje și echipamente tehnologice absolut indispensabile punerii complete in funcțiune a unor capacități de producție..— Deși sînt organizați pentru îndeplinirea anumitor sarcini — ne-a spus ing. Ion Crișan, director general din minister, la unele uzine și centrale beneficiare s-a impămîntenit ideea că, la prima greutate întîmpi- nată, e de-ajuns să apeleze la conducerea ministerului și totul va fi rezolvat cu ușurință. Acesta e, de exemplu, stilul de lucru de la Uzina de mașini grele din București, iar greutățile in privința procurării unor utilaje Ie cunoașteți.Această concepție deficitară am mai avut posibilitatea s-o intîlnim și in alte cazuri. Dar nu despre o enumerare a lor este vorba, ci despre credința iluzorie a unor beneficiari că un număr limitat de oameni din aparatul titularului de investițiiposibilitatea să coordoneze zeci de capacități de producție cu sute și miiau

de.utilaje. Dintr-un șir de 27 de lucrări în curs de terminare, cărora le-ă expirat de multă vreme termenul de dare in exploatare, multe datorează aceste întîrzieri tocmai a- ceștei concepții. Dacă dezvoltarea întreprinderii de echipamente metalice și binale din Oradea a durat tot atît cit construcția Fabricii de cinescoape București — deși valoarea lucrărilor la fabrica bucureșteană e de 15 ori mai mare și in plus constituie un obiectiv absolut nou la noi — explicația se găsește, în mare măsură, și în rezolvarea tardivă a chestiunii utilajelor tehnologice.Dar oare numai beneficiarii poartă întreaga vină pentru asemenea neajunsuri ? Dacă tendința 1 eschiva din calea unor spinoase este observată conducerea ministerului, ce nu se iau măsuri pentru curmarea ei, ci, dimpotrivă, este acceptată ca o fatalitate ? Sîntem convinși că altfel s-ar prezenta situația dacă conducerea ministerului ar fi mai fermă față de acei beneficiari comozi. Nu trebuie ignorată, însă, nici răspunderea directă pe care o are titularul de investiții față de furnizorii interni — de fapt, întreprinderi aflate chiar în subordinea sa — pentru maniera în care aceștia își onorează obligațiile contractuale. Este un domeniu în care specialiștii săi nu acționează întotdeauna cu_ toată hotărîrea și răspunderea, vorbirea beșteanu, nister, reținem numai luate pentru grabnica procurare a echipamentelor lipsă prin intensificarea acțiunii de contractare, cit și cele vizînd impulsionarea execuției pe șantiere Sînt acțiuni care, dacă vor fi duse cu energie la capăt, își Vor arăta în curînd efectele.Fără a epuiza problemele care condiționează îndeplinirea planului de investiții pe anul 1971 și, mai cu seamă, respectarea sarcinii sale esențiale — punerea in funcțiune a tuturor obiectivelor la termenele stabilite — investigațiile noastre au relevat necesitatea întronării la toate nivelurile — unități beneficiare, .șantiere, organizații de proiectare, minister — a unei discipline ferme în exercitarea atribuțiilor și răspunderilor care le revin potrivit legislației in vigoare. Numai un efort general aste in stare să contribuie la rezolvarea grabnică a problemelor acum iflate in suspensie, in legătură ’U realizarea planului de investiții pe acest an din industria construcțiilor de mașini.

MONTEVIDEO 8 (Agerpres). — Frontul forțelor progresiste și democratice din Uruguay, „Frente Amplia". creat săptămîna trecută, a publicat o declarație în care subliniază că partidele care îl compun au a- juns la un acord asupra „unui pro
gram cu conținut democratic și anti- 
impcrialist, care prevede stabilirea 
controlului, planificarea, naționaliza
rea și conducerea ramurilor cheie 
ale economiei". Declarația precizează că „Frente Amplia" este deschis

și altor organizații politice care slnt 
pentru „progres și dezvoltarea de
mocrației".Subliniind că' fiecare din formațiunile care au aderat la front iși păstrează autonomia, declarația evidențiază necesitatea că acesta să aibă o structură organizatorică unitară. în încheiere se relevă că „o- 
biectivul fundamental al lui „Frente 
Amplia" este o acțiune politică per
manentă și nu numai organizarea 
unei campanii electorale".

lor de a se probleme chiar de atunci de I energice

De aceea, din con- avută cu. tov. Ion Or- director tehnic în mi- reținem numai măsurile

Intensificarea 
mișcării de eliberare 
in Sahara spaniolă

Tn Sahara spaniolă a fost creată 
recent o organizație de eliberare na
țională al cărei obiectiv suprem este 
proclamarea independenței țării. In- 
tr-un interviu acordat ziarului al
gerian „La Republique", doi membri 
din conducerea organizației au pre
cizat că in cazul cind colonialiștii 
spanioli refuză să îndeplinească ho- 
tăririle O.N.U. privind dreptul la 
autodeterminare al populației din a- 
cest teritoriu, mișcării de eliberare 
nu-i rămine decit o singură cale — 
obținerea independenței pe calea 
luptei armate.

Autoritățile de la Madrid încearcă 
prin orice mijloace să amine decolo
nizarea ultimului teritoriu pe care il 
mai dețin in Africa. Unul din moti
vele principale este descoperirea in 
ultimii ani a unor importante ,bogății 
naturale : minereu de fier, de cupru, 
sare, potasiu și in special fosfați. Po
trivit unor evaluări, numai zăcămin
tele de fosfați se ridică la 1,7 miliarde 
tone, fiind socotite printre cele mai 
mari din lume. Pentru exploatarea lor 
a fost creată în Spania societatea 
EMINSA, cu participarea unor capi
taluri occidentale, tn același timp, 
potrivit ziarului francez „Les Echo", 
13 companii petroliere occidentale 
au obținut concesiuni pentru pros
pectarea „aurului negru", intr-un 
perimetru ce depășește 100 000 km.p. 
De pe urma tuturor acestor bogății, 
Spania obține importante venituri.

Așadar, interesele economice trag

greu în balanța politicii Madridului 
față de acest teritoriu, socotit ;,îm
părăția nisipurilor", dat fiind cd pe 
suprafața sa de 266 000 km.p. au fost 
depistați doar 540 de palmieri. A- 
ceastă politică intimplnă însă o îm
potrivire crescîndă din partea celor 
aproximativ 290 000 de locuitori. Ten
siunea in Sahara spaniolă a crescut'- 
brusc vara trecută, cind la El Aioun, 
centrul administrativ al teritoriului, 
a avut loc o puternică demonstrație 
anticolonialistă. Trupele spaniole au 
deschis focul asupra mulțimii care 
cerea abolirea dominației străine ; 
12 persoane au fost ucise, iar citeva 
zeci rănite. Peste 900 de persoane 
au fost arestate și internate intr-un 
lagăr în deșert. Căutind să tempe
reze spiritele, autoritățile de la Ma
drid au recurs la o demonstrație de 
forță dublind unități- militare în 
Sahara, care ating in prezent 20 000 
de militari. „Deși după proclamarea 
stării de asediu s-a instaurat un calm 
relativ, populația este mai ostilă de
cit oricînd colonialiștilor spanioli 
din Sahara" — scrie ziarul austriac 
„Die Presse". Și, după cum infor
mează agențiile de presă, această 
ostilitate n-a contenit să crească în 
ultimele luni. Crearea mișcării de 
eliberare constituie astfel un mo
ment de o deosebită importanță în 
lupta populației din Sahara spaniolă 
pentru cucerirea dreptului de a-și 
hotărî singură soarta.

A. K.

/
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viața internațională
DECLARAȚIA

9

Agenția română de presă este împuternicită să declare :Intervenția militară americano- saigoneză în Laos a provocat o profundă îngrijorare și cea mai categorică dezaprobare din partea opiniei publice din România, popor român.Recenta escaladare a Peninsula indochineză nouă manifestare a politicii rialiste de agresiune și înrobire a popoarelor. o încălcare flagrantă a acordurilor de la Geneva, a suveranității, independenței și neutralității Laosului. După acțiunile agresive întreprinse nu de mult împotriva poporului cambodgian, intervenția militară în Laos duce la agravarea situației din această parte a lumii, creează noi pericole pentru cauză păcii.Sfidînd cererile legitime ale popoarelor, ale opiniei publice mondiale, călcînd propriile declarații despre reglementarea pe cale politică 
a conflictului din Indochina și extin-

ztnd războiul, Statele Unite ale A- mericii și aliații lor își asumă o grea răspundereInteresele ternaționale perațiunilor cestora, oprirea retragerea trupelor S.U.A. din Vietnam și din întreaga Peninsulă indo- chineză, încetarea războiului împotriva popoarelor din această zonă.. Reafirmîndu-și și cu acest prilej sprijinul și solidaritatea deplină cu lupta dreaptă a popoarelor din Indochina,, guvernul și poporul român cer să se pună neîntîrziat capăt gresiunii americano-saigoneze în Laos ! Este necesar să se respecte libertatea, -integritatea teritorială și independența națională, dreptul sacru al acestor popoare de a-și hotărî singure soarta, fără nici un amestec din afară, de a-și făuri un viitor pașnic, potrivit voinței și aspirațiilor lor. cauzei păcii și securității internaționale.

XIENG KUANG 9 (Agerpres). — După cum anunță agenția Khaosan Pathet Lao, Comitetul Central al Frontului patriotic laoțian a dat publicității o declarație în care condamnă intervenția militară americano-saigoneză în sudul Laosului. Declarația precizează că. în diminea
ța zilei de 8 februarie, aproximativ 
50 de batalioane americano-saigo
neze, dintre care mai mult de zece 
aparținind forțelor de infanterie și 
de artilerie ale S.U.A., însoțite de 
blindate și sprijinite de aviația ame
ricană, au lansat atacuri masive a- 
supra regiunii Tchepone din sudul 
Laosului și au comis masacre în rîn
dul populației locale.Frontul patriotic laoțian, subliniază declarația, condamnă cu vehementă această nouă aventură militară și escaladarea gravă a războiului de agresiune. în același timp. Frontul patriotic laoțian adresează un apel urgent armatei populare de eliberare, întregului popor, de a-și intensifica lupta împotriva forțelor inamice, în vederea înfrîngerii totale a acestora.

★
Primele rapoarte date publicității 

la Saigon cu privire la evoluția in
tervenției militare americano-saigo
neze in Laos recunosc că forțele pa
triotice din această țară au doborît 
luni șase elicoptere americane, care 
transportau militari saigonezi și ma
terial de război.

DELEGAȚIILE 
RINTA DE LA
R. D. VIETNAM Șl G.R.P. AL 
REPUBLICII VIETNAMULUI 
DE SUD : Noile aventuri mi
litare ale S.U.A. au creat o 
situație gravă în toată Pe

ninsula indochineză

LA CONFE- 
PARIS ALE

PURTĂTORUL DE CUVÎNT 
DELEGAȚIEI R. D. VIETNAM 
CONFERINȚA CVADRIPARTITA DE 
LA PARIS ÎN PROBLEMA VIET
NAMEZA a dat publicității o declarație în legătură cu intervenția militară americano-saigoneză în Laos.

Citind informații furnizate de 
Frontul patriotic 
ția subliniază că 
saigoneze, ci și 
Unite au atacat 
din estul Laosului, incepind de Ia 
30 Ianuarie a.c.“. Intervenția în Laos 
a Statelor Unite și a Administrației 
de la Saigon constituie „o încălcare 
flagrantă a acordurilor de la Geneva 
din 1962 asupra Laosului și o sfidare 
a opiniei publice din Statele Unite 
șl din întreaga lume".Purtătorul de cuvint a acuzat, pe de altă parte, Statele Unite și autoritățile saigoneze — care au masat trupe în apropierea Paralelei 17 și ale căror avioane și nave de război au violat suveranitatea și securitatea Republicii Democrate Vietnam — de pregătirea a noi aventuri militare împotriva R.D.V.„Delegația R.D.V. la Conferința de Ia Paris declară că poporul vietnamez luptă, împreună cu popoarele laoțian și khmer, pentru a asigura victoria deplină a cauzei lor drepte".

„S.U.A. repetă. în prezent, în Laos 
agresiunea pe care au întreprins-o 
în Cambodgia", a declarat REPRE
ZENTANTUL DELEGAȚIEI GU
VERNULUI REVOLUȚIONAR PRO
VIZORIU AL REPUBLICII VIETNA
MULUI DE SUD LA CONFERINȚA 
CVADRIPARTITA DE LA PARIS. 
„S.U.A., a subliniat el, ■ au încălcat 
suveranitatea, independența și neu
tralitatea Laosului. Guvernul ameri
can a provocat o situație deosebit de 
gravă în toată Peninsula indochineză 
și el trebuie să poarte întreaga răs
pundere pentru noile sale aventuri

AL 
LA

din Laos, declara-
„nu numai forțele 

cele ale Statelor 
regiunile eliberate

pundere pentru 
militare".

M.A.E. AL
Invadarea
provocare 
poarelor din lumea întreagă

R.P. CHINEZE: 
Laosului este o 
la adresa po-

PEKIN (Agerpres). — MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE AL R.P. 
CHINEZE a dat publicității o declarație în care arată că „invadarea pe 
scară largă a Laosului de către im
perialismul american este o provo
care gravă nu numai Ia adresa celor 
trei popoare din Indochina, ci și a 
poporului chinez și a popoarelor din 
lumea întreagă. Laosul este un vecin 
apropiat al Chinei. Popoarele chinez 
și laoțian sint frați apropiați. Guver
nul și poporul chinez sint hoiărîto 
să acorde ca și pînă acum popoare
lor Laosului, Vietnamului și Cam
bodgiei sprijin și asistență pentru 
a-i infringo pe agresori".Exprimînd sprijinul ferm al guvernului și poporului chinez față de Declarația din 4 februarie a C.C. al Frontului patriotic din Laos privind intervenția străină în această țară. Ministerul Afacerilor Externe al R.P. Chineze subliniază în încheiere : Acțiunile guvernului S.U.A. nu pot decît să determine poporul laoțian și celelalte popoare din Indochina să opună o rezistență și mai hotărîtă și să grăbească înfrîngerea deplină a agresorilor.
REPREZENTANTUL P.C. DIN 
JAPONIA: 0 politică de 
imixtiune și extindere a in

tervenției

TOKIO. — PREȘEDINTELE CO
MITETULUI PENTRU POLITICA 
EXTERNA A PARTIDULUI COMU
NIST DIN JAPONIA, Koichiro Ueda.

I

ÎN LEGĂTURĂ CU SITUAȚIA
DIN ORIENTUL APROPIAT

Apollo-14 și-a încheiat

• ÎNTREVEDERI ALE MEDIATORULUI O.N.U. • RĂSPUN 
SUL ISRAELULUI LA PROPUNERILE R.A.U

Echipajul navei „Apollo-14", i 
Edgar Mitchell și Stuart Roosa, a 
Iui) in Oceanul Pacific, Ia sud de

NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). — Gunnar Jarring, reprezentantul secretarului general al O.N.U. in Orientul Apropiat, a avut luni, la New York, convorbiri separate cu Mohamed Hassan El Zayyat, reprezentantul permanent al R.A.U. la Națiunile Unite, și cu Joseph Tekoah, repre-
zentantul permanent al Israelului la O.N.U.

a declarat că Statele Unite 
calcă acordurile de la Geneva 
1962 cu privire la Laos, participind 
deschis la invadarea acestei țări. Re
centele operațiuni din Laos demon
strează că, în ciuda declarațiilor pri
vind reducerea acțiunilor de război, 
S.U.A. intenționează să promoveze în 
continuare, o politică de imixtiune 
și de extindere a intervenției în în
treaga Peninsulă indochincză.La rîndul său, ziarul „Yomiuri" 
arată că pătrunderea trupelor saigo- 
neze, sprijinite de S.U.A., pe terito
riul Laosului înrăutățește situația 
din Indochina și sporește îngrijora
rea opiniei publice.

PREȘEDINTELE FRANȚEI, 
GEORGES POMPIDOU : Fran
ța deplînge și condamnă 

evenimentele din Laos

ABIDJAN. — GEORGES POMPI
DOU, PREȘEDINTELE FRANȚEI, a- flat în cadrul turneului său african în capitala Coastei de Fildeș, Abidjan, s-a referit, cu prilejul unei conferințe de presă, la intervenția america- no-saigoneză în Laos. „Deplîng eve
nimentele din Laos și Ie condamn ; a- 
cest lucru îl va face, împreună cu 
mine, Franța — a spus președintele Pompidou — care a adăugat: „Nu poa
te exista in sud-estul Asiei o soluție 
militară, ci doar una politică". în continuare, șeful statului francez a arătat că pacea poate fi obținută numai prin încetarea oricărei intervenții străine, prin respectarea independenței' popoarelor din regiunea respectivă.PARIS. — Evidențiind pericolul pe care îl reprezintă pentru pace intervenția americano-saigoneză in -Laos, ziarul „l’HUMANITE" scrie „Răz
boiul din Indochina nu poate avea o 
altă ieșire decit prin retragerea tru
pelor americane și satelite, prin con
stituirea, in Vietnamul de sud, a unui 
guvern de coaliție care să. organizeze 
alegeri libere și prin respectarea su
veranității celor trei țări din pe
ninsulă".„Strategic discutabilă, notează la rîndul său „COMBAT", hotărîrea luată de președintele Nixon apare, din punct de vedere politic și moral, de nejustificat. Atentind în mod delibe
rat la neutralitatea Laosului, Statele 
Unite extind războiul folosindu-i 
saigonezi drept carne de tun".

pe
0SENATORI AMERICANI: 

accentuare a tragediei
WASHINGTON 9 (Agerpres). 

Anunțarea oficială a intervenției ar
mate americano-saigoneze in Laos a 
provocat vii proteste în rîndul unor 
congresmeni.Senatorul republican Charles Percy a cerut Congresului S.U.A. să a- dopte o legislație care „să îngrădească într-o măsură și mai mare folosirea forțelor armate ale Statelor U- nite in Indochina", pronunțîndu-se în favoarea retragerii imediate a trupelor americane din această zonă. Intervenția în Laos a fost criticată și de Jacob Javits, senator apar- ținînd, de asemenea, Partidului republican, care a apreciat că această acțiune încalcă limitele legislative impuse de Congres activității litare a forțelor Statelor Unite Indochina.

„Invadarea Laosului dovedește 
președintele nu are nici un pian 
încheiere a războiului ; s-ar putea 
spune, de fapt, că el are un plan 
de extindere a conflictului", a declarat senatorul Harold Hughes, care a calificat această invazie drept „un 
act disperat". Pătrunderea forțelor a- mericano-saigoneze în Laos nu reprezintă altceva decît „deschiderea 
unui al treilea front în războiul din 
Indochina", a declarat senatorul Frank Church, iar senatorul Stuart Symington a deplîns faptul că „Sta
tele Unite acționează în prezent di
rect, împreună cu trupe saigoneze. 
Intr-o a treia țară a Peninsulei in- 
dochineze".Liderul majorității democrate din Senat, Mike Mansfield, a apreciat că

intervenția americano-saigoneză în Laos constituie „o accentuare a tra
gediei și o extindere a războiului". La rîndul său, președintele Comisiei senatoriale pentru problemele externe, William Fulbright, a calificat intervenția drept „o operațiune foarte 
costisitoare și deosebit de pericu
loasă".

„NEW YORK TIMES": 0 
escaladare care nu poate 
duce decît ia prelungirea 

conflictuluiNEW YORK. — Referindu-se la intervenția' americano-săigoneză în Laos, ziarul „NEW YORK TIMES" inserează în coloanele sale un articol în care se arată : „La citeva ore după 
ce trupele sud-vietnameze au pătruns 
in Laos cu un puternic sprijin lo
gistic și de foc american. Departa
mentul de Stat a declarat că această 
operațiune masivă «nu reprezintă o 
extindere a războiului». Declarația 
este vizibil contrară realității, și este 
mult mai probabil că această impor
tantă escaladare a războiului va a- 
vea efecte cu totul contrare celor 
promise de purtătorul de cuvint al 
Administrației, scrie ziarul. Viptna- mizarea Cambodgiei și a Laosului — menționează „New York Times" — nu va face altceva decît să complice dificultățile deja serioase pe care le are vietnamizarea în Vietnam. Nici 
o explicație a Washingtonului nu 
poate să ascundă actul de escaladare 
din Asia de sud-est, escaladare ce 
duce nu spre pace și dezangajare, ci 
spre o lărgire, o prelungire fără sfir- 
șit a conflictului".La rîndul său, „NEW YORK POST" publică un articol editorial în care pune o serie de întrebări în legătură cu intervenția din Laos : „Acum, cînd 
am dat semnalul sud-vietnamezilor 
să desfășoare o largă operațiune in 
Laos, vom putea noi oare să le re
fuzăm ajutorul dacă se vor afla la 
mare ananghie ? Oare Administrația 
nu va insista apoi că trebuie să folo
sească trupele terestre pentru a-și 
proteja forțele din Vietnam ? Oare 
sub lozinca retragerii, nu ne vom în
gloda mai adine ?NEW YORK. — La Universitatea Stanford, California, au avut loc manifestații de protest împotriva intervenției americano-saigoneze în Laos. Studenții au parcurs străzile cartierului universitar, scandind lozinci contra noii escaladări a războiului din Indochina.

k
SECRETARIATUL FEDERAȚIEI 

SINDICALE MONDIALE a dat publicității o declarație, în care cheamă sindicatele și oamenii muncii din întreaga lume să protesteze cu hotă- rîre împotriva continuării și extinderii acțiunilor agresive ale S.U.A. în Indochina, să-și intensifice sprijinul acordat popoarelor Indochinei în lupta lor împotriva amestecului străin.

al emisarului britanic 
privind politica 

„la Est de Suez"MANAMA 9 (Agerpres). — Con- tinuîndu-și turneul în regiunea Golfului Persic. -Wiliam Luce, trimisul special al Foreign Office-ului, a sosit la Manama, capitala Bahreinului, unde s avut convorbiri cu conducătorul emiratului, Issa Ben Salman Al Khalifa, in legătură cu politica pe care guvernul conservator britanic intenționează să o urmeze în a- ceastă zonă. 'Actualul turneu al lui William Luce, cel de-al doilea pe care îl întreprinde. în regiunea amintită de la instaurarea la Londra a cabinetului conservator, este considerat o nouă etapă a consultărilor diplomatice inițiate de guvernul Heath în vederea definitivării politicii sale „la Est de Suez". In centrul atenției se află problemele privind prezența trupelor britanice în zona Golfului Persic. După cum se știe, cabinetul conservator a lăsat să se întrevadă intenția sa de a prelungi termenul de staționare a efectivelor militare engleze în regiunea respectivă după anul 1971, data stabilită de laburiști pentru retragerea tuturor forțelor britanice staționate „la Est de Suez".
încheierea vizitei 

Iui Norodom Sianuk 
in R. D. VietnamHANOI 9 (Agerpres), — Agenția, V.N.A; informează că . Norodom Sianuk, șeful statului cambp.dgțaji,. prgr. ședințele Frontului național’ unit a! Cambodgiei, a făcut o vizită de prietenie în R. D. Vietnam, la invitația președintelui R. D. Vietnam, Ton Duc Thang. Cu acest prilej, președintele Ton Duc Thang și Norodom Sianuk au avut o serie de întrevederi și schimburi de păreri în probleme privind lupta comună a popoarelor vietnamez și khmer împotriva agresiunii americane, vorbirile, precizează agenția, _ .... desfășurat într-o atmosferă de solidaritate militantă, de prietenie frățească și deplină încredere reciprocă. S-a constatat existența identității de păreri în toate problemele abordate.

Con- s-au

TEL AVIV.— într-un discurs rostit în fața Knessetului, primul ministru al Israelului, Golda Meir, a declarat, răspunzînd recentelor propuneri ale președintelui R.A.U., Anwar Sadat, că guvernul său „este gata să discute cu guvernul egiptean aranjamentele necesare în vederea redeschiderii Canalului de Suez, chiar în afara unuiacord general de pace". „Sîntem gata, a spus Golda Meir, să discutăm orice sugestie privind redeschiderea canalului, separat de alte probleme, precum și măsurile necesare pentru normalizarea vieții civile în regiunea respectivă și pentru a proceda la o reducere a forțelor armate". în opinia premierului israelian, redeschiderea canalului și redarea lui circulației internaționale presupun libertatea de trecere prin Suez a navelor aparți- nind tuturor națiunilor. Inclusiv Israelului. Golda Meir a respins, însă, tdeea retragerii trupelor israeliene de pe malul oriental al Suezului, formulată de șeful statului egiptean.RANGOON. - Generalul Ne Win, președintele Consiliului Revoluționar al Birmaniei, l-a primit pe Esman Abdel Meguid, ministru de stat al R.A.U., aflat într-o vizită oficială la Rangoon. Cu acest prilej, ministrul egiptean a expus poziția țării sale față de situația actuală din Orientul Apropiat și a discutat cu președintele Ne Win probleme privind relațiile dintre R.A.U. și Birmania.

In drum spre Terra, 
echipajul navei spa
țiale „Apollo-14" a 
răspuns, in noaptea de 
luni spre marți la o 
serie de întrebări, în 
cadrul unei conferințe 
de presă transmise 
din Cosmos prin inter
mediul centrului de 
control de la Houston,

Shepard și Mitchell 
— cei care au „lucrat" 
pe Lună, în timp ce 
colegul lor Rossa gra
vita in cabina „Kitty 
Hawk" în jurul sate
litului Terrei — și-au 
exprimat dezamăgirea 
pentru faptul de a nu 
fi reușit să ajungă la 
„craterul Cone", unul 
dintre obiectivele mi
siunii lor selenare, (du
pă cum se știe, unii oa
meni de știință consi
dera că rocile care se 
află în interiorul aces
tui crater ar putea fur- 

Indicii mai pre- 
asupra originii 

Lunii. Motivul eșecu
lui, au declarat medi
cii de la centrul spa
țial, a fost imposibili
tatea efectuării ascen
siunii în timpul pre
văzut, din cauza obo
selii). Shepard și-a ex
primat convingerea că 
rocile culese din a- 
propierea craterului 
sint de mare folos 
pentru selenologi, de-

oarece — 
Shepard — 
bui să fie in mod nor
mal de aceeași natură 
cu cele din interiorul 
craterului.

O întrebare a zia
riștilor s-a referit la 
problema prafului de 
pe lună. „Există praf, a 
spus Shepard, dar nu 
provoacă mari dificul
tăți". La rîndul său, 
Mitchell a precizat că 
singurul neajuns este 
că acest praf selenar 
aderă intr-o oarecare 
măsură la costumele 
spațiale. Ei au preci
zat că, reveniți in 
modul, și-au scos cos
tumele, 
și apoi 
rați" in 
mandă.

întrebați cum apre
ciază misiunea pe care 
au efectuat-o, astro
nauții au răspuns că, 
deși este prea devre
me pentru 
definitiv, 
poate fi, 
pe acum 
drept un 
plin.

Expediția selenară 
a navei „Apollo-14" 
continuă să ofere oa
menilor de știipță nu
meroase informații în 
legătură cu satelitul 
natural al Pămintu- 
luir La Houston

precizat că laborato
rul instalat de Alan 
Shepard și Edgar Mit
chell in regiunea cra
terului Fra Mauro 
„funcționează perfect" 
in ansamblu. Dr. 
Gary Latham, care 
conduce experiențele 
seismice selenare a 
precizat că undele pro
vocate de șocul izbirii 
modulului de Lună 
s-au propagat intr-o 
manieră asemănătoare 
celor înregistrate in 
cursul seismelor an
terioare naturale sau 
provocate. Rezultă, 
după părerea sa, că 
partea exterioară a 
globului Lunar are o 
compoziție in gene
ral uniformă pe su
prafețe foarte mari, 
atit in zona „mărilor" 
cit și a „continente
lor".

Succesul 
„Apollo-14" 
nează astfel un 
pas spre 
și dezlegarea tainelor 
Universului, eviden
țiază capacitatea neli
mitată a omului de o 
învinge și stăpini na
tura, subliniind încă o 
dată că știința și teh
nica trebuie să slujeas
că țelurilor nobile ale 
progresului șl civili
zației.
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agențiile de presă transmit
i Delegația română ™!Kîusă de Mihai Suder, ministrul industriei lemnului din România, care face □ vizită în R. S. Cehoslovacă, a avut în- tîlniri cu J. Simon, ministrul industriei metalurgice și constructoare de mașini, K. Martinka, ministru-vice- .președinte al Comisiei de Stat a Planificării, precum și cu A. Barcak, .mir nistrul.. comerțului exterior,, aLkR-. S. Cehoslovace.

Noi incidente la Belfast. Capitala nord-irlandeză a fost in noaptea de luni spre marți teatrul unor noi incidente între populația catolică și trupele britanice. Ciocniri au izbucnit în cartierul New Lodge Road, în urma rănirii mortale a unei fetițe de 6 ani — lovită din greșeală de un vehicul blindat al armatei. Incidentele s-au soldat — după un prim bilanț — cu 6 răniți, între care doi militari, patru persoane a- restate și 12 automobile și camioane incendiate.

Alexei Kosîghin, p1^^- tele Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice, l-a primit marți la Kremlin pe ministrul educației naționale al Franței, Olivier Guichard, care face o vizită la Moscova.
15 000 de demonstranți' — muncitori, studenți, foști partici- panți la mișcarea de rezistență — au protestat pe străzile Florenței împotriva provocărilor la care s-au dedat recent elementele neofasciste la Catanzaro. Concomitent, în oraș a a- vut loc o grevă generală de protest de două ore. Pe de altă parte, poliția din Reggio Calabria a arestat alte cinci persoane învinuite de participare la recentele incidente din această localitate. Printre cei a- restați se numără secretarul local al „Mișcării socihle italiene" — partid de tendință neofascistă.

Lupte violente 
în Cambodgia

Curtea Internaționala de 
Justiție de la Haga a inceput examinarea problemei teritoriului Namibia, administrat în mod ilegal de Republica Sud-Africană. Concluziile urmează să constituie baza juridică pentru eventualele noi hotă- rîri ale O.N.U., în această problemă.

Scopul viitoarelor alegeri 
parlamentare din India constă în a determina „calea ce trebuie urmată pentru lichidarea mizeriei și inegalității economice" — a declarat la un miting electoral premierul Indira Gandhi. Vorbitoarea

s-a pronunțat pentru o repartizare echitabilă a venitului național, pentru limitarea puterii monopolurilor și pentru ridicarea nivelului de trai al populației muncitoare.
Acordul cu privire la fur

nizarea de către U.R.S.S. a 
unui ajutor tehnic supli
mentar R. D. Vietnam e fost semnat, la Moscova. In aceeași zi. au avut Ioc convorbiri între Vladimir Novikov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și Le Thanh Nghi, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, aflat în vizită la Moscova.

La Berlin, amba-'3adorui uniunii Sovietice în R. D. Germană, Piotr Abrasimov, s-a întîlnit cu ambasadorul S.U.A. în R. F. a Germaniei, Kenneth Rush, informează agenția A.D.N. Ambasadorul american răspunde, astfel, unei vizite similare a ambasadorului sovietic. între cei doi ambasadori, relevă agenția, a avut loc o convorbire asupra unor probleme de interes bilateral.
PNOM PENH 9 (Agerpres). — în regiunea cambodgiană Snoul au avut loc marți lupte violente intre forțele de rezistență populară și trupele Administrației Lon Noi, sprijinite de efective militare saigoneze. Totodată, patrioții khmeri au lansat un puternic atac cu rachete asupra pozițiilor deținute de trupele inamice în orașul Kompong Speu.Agențiile de presă relatează, de asemenea, că artileria și aviația regimului de la Pnom Penh bombardează intens, de trei zile, localitatea Vihear Su’or, situată la numai 16 kilometri de capitala cambodgiană.*HANOI 9 (Agerpres). — Agenția V.N.A. anunță că în zilele de 5, 6 și 7 februarie, numeroase avioane americane, printre care bombardiere de tip „B-52", și artileria americană au atacat comtina Houng Lap, situată in zona demilitarizată la nord ' ralela 17.Un purtător' de cuvint al ferului Afacerilor Externe Vietnam a condamnat sever acte de război și a . cerut guvernului S.U.A. să înceteze imediat orice acțiune care lezează suveranitatea și securitatea Republicii Democrate Vietnam.

de Pa-Minis- al R.D. aceste

O serie de'imagini transmise ieri de agențiile de presa dezvăluie opera
țiunile agresive lansate, în aceste zile, de forțele americano-saigoneze 
asupra teritoriului Laosului. în fotografia de mai sus, primită prin Tele- 
foto A.P. — Agerpres, o unitate a artileriei saigoneze pregătindu-se pen

tru bombardament

Intensă mișcare socială

Expediția științifică româ
nească, alcătuită din mai mulți 
biologi și naturaliști, a sosit in 
capitala Republicii Africa Cen
trală, Bangui. Participanții la a- 
ceastă expediție au străbătut 
pînă în prezent opt țări de pe 
continentul african. Ei adună o 
însemnată colecție de eșantioane 
biologice, specifice Africii.

în Franța
Acțiuni grevisteînceputul lui 1971 a evidențiat o „încălzire" a temperaturii sociale franceze, luna ianuarie înregistrînd declanșarea unor multiple acțiuni revendicative, care au afectat pe rînd căile ferate, poșta și telecomunicațiile, radio și televiziunea, transportul în comun și serviciile sănătății publice.Două greve care au (atins o deosebită intensitate în desfășurarea lor, cele de la uzinele Ferodo și Battignoies au fost urmărite de o- pinia publică franceză cu mare atenție. în ambele cazuri, muncitorii au trecut ța ocuparea uzinelor și la sechestrarea directorilor acestora. După a patra săp- tămînă, greva muncitorilor metalurgiști de la Battignoies se găsește într-un punct de critic prin direcției trustului Creu- sot-Loire de a negocia cu reprezentanții sindicali ai greviștilor.Marea mișcare revendicativă care a cuprins numerosul personal al poștelor și telecomunicațiilor a dus la grave perturbații în funcționarea acestui important serviciu public din Franța. Practic, de cite- va zile, curierul poștal nu mai funcționează decit sporadic și, pe măsură ce revendicările personalului nemulțumit de nivelul scăzut al salariilor și de condițiile de lucru întîrzie să fie soluționate, în de-

ale minerilor dinpozitele poștelor se a- dună enorme cantități de plicuri și colete nedifuzate, iar numărul total al zilelor de lucru pierdute depășesc pînă acum o jumătate de milion.Dar cea mai importantă acțiune grevistă din această primă decadă a lunii februarie este aceea care afectează bazinul carbonifer al Lorrain-ei. Ea a fost de-
CORESPONDENȚA 

DIN PARIS, 
DE LA 

I. GRIGORESCU

deosebit refuzul
terminată de recesiunea carboniferă care de mai mult timp se face simțită în Franța și de ho- tărîrea închiderii succesive a unor mine care concentrează mii de mineri — problemă strîns legată de consecințele relațiilor din cadrul Pieței comune.Greva din bazinul Lorraine a cuprins la sfirșitul săptăminii trecute 95 la sută din personalul din subteran, extinzîndu-se luni și a- supra bazinului Loire.De semnalat este faptul că în desfășurarea grevelor lor, minerii din bazinul carbonifer al Lorraine-ei au trecut imediat la ocuparea puțurilor și a clădirilor direcției generale, oprirea lucrului fiind a-

Lorraineproape totală. Cartelul intersindical, care concentrează reprezentanții tuturor organizațiilor profesioniste, sprijină activ mișcarea declanșată de rii Lorraine-ei, damnind recesiune chemînd acțiunilor toate bazinele carbonifere ale Franței. Cele două mari centrale sindicale, C. G. T., și C. F. D. T„ au lansat marți un apel prin care cheamă minerii tuturor bazinelor la o. grevă generală de solidaritate cu mișcarea greviștilor din Lorraine. „Cauza actualului conflict nu este numai închiderea puțurilor carbonifere din Fâulkemont, ci întregul plan care preconizează lichidarea minelor de huilă din toate bazinele Franței" — se arată în declarația Confederației Generale a Muncii lansată cu a- ceastă ocazie.Mișcarea de solidaritate . cu greviștii din Lorraine continuă să se extindă, ea cuprinzînd după bazinul Loirei, bazinele din Auvergne și Blanzy.Toate ziarele franceze din aceste zile consacră mișcării greviste a minerilor spații mari. După „Combat" observatorii consideră azi că perspectiva unei greve naționale poate să devină efectivă către mijlocul săptămînii în curs.

mine- con- politica de carboniferă și la extinderea greviste în

Primele capitole dintr-un 
nou volum de memorii ale 
generalului de Gaulle, 13 care acesta a lucrat pînă în preajma morții sale vor apare în cursul acestei primăveri, in editura „Pion", , s-a anunțat la Paris.

Guvernul Ceylonului»ln- terzis intrarea în porturile ceylone- ze a navelor militare și aterizarea pe aeroporturi a avioanelor care au la bord armament nuclear.
Delegația comercială gu

vernamentală mongolă, condusă de ministrul comerțului exterior, O. Dorj, și-a încheiat vizita in R. D. Vietnam. La Hanoi, delegația a semnat acordul referitor la schimburile de mărfuri și plățile dintre cele două țâri pe '
0 delegație economică 

guvernamentală spaniolă 
a sosit la Sofia.purta convorbiri în vederea semnării acordului bilateral pe termen lung cu privire la comerț, navigație maritimă, transport, colaborare economică și industrială. După cum se știe, intre Bulgaria și Spania au fost stabilite recent relații consulare, iar la Madrid și Sofia și-au început activitatea reprezentanțele comerciale ale celor două țări.

Peste 70 000 de munci
tori din industria metalurgică din Finlanda au întrerupt lucrul în semn de protest față de refuzul guvernului de a satisface revendicările lor profesionale.

Ploi torențiale de proporții fără precedent s-au abătut asupra capitalei argentinene — Buenos Aires. Reconquist» și Marou, oare au ieșit din albiile lor, au întrerupt traficul urban și au izolat mai multe cartiere ale orașului. Inundațiile au afectat în mod deosebit nordul Argentinei, de unde pests 80 000 de locuitori au trebuit să fie evacuați în alte regiuni ale țării.

anul 1971.
Delegația v»
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