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na Dridu a fost confiscată de țărani". Concentrată și uervoaisă ca însuși evenimentul pe care îl consem-
cum scria

Aurel PAPADIUC 
corespondentul „Scinteii

următoarele : fi căruțe.", comună în nu departeîngălbenite de vre- nu mai e o figură de Intr-adevăr, după un de secol, hîrtia e. în-

SEMNĂTURĂ etapa a patra au străbătut

• le ultima sesiune a Marii ;ionale, noua lege a con- anomice — prin care se jionări structurale în me- porturilor economice din- ațiile socialiste, se urmărește ,ență întărirea disciplineicontractita.e, sporirea răspunderii pentru respectarea cu strictețe a obligațiilor asumate — va intra în vigoare de la 1 martie a. c. Cum pînă la această dată mai sînt doar puține zile, este de maximă importanță 'ca trecerea la aplicarea acestei legi să se facă cu deosebită răspundere, sa se acționeze de la început în spiritul prevederilor ei. întrucît contractele economice sînt. concepute, în noua reglementare, ca un factor menit să introducă mai multă ordine și stabilitate în relațiile economice dintre întreprinderi, eăA un mijloc de întărire a disciplinei iii îndeplinirea planului de stat.Noua lege va face imposibilă repetarea unor situații de felul celor pe care le-am constatat, de curînd. în investigațiile făcute în două întreprinderi din Tg. Mureș, investigații în cadrul cărora am urmărit, pe de o parte, cum s-a asigurat încheierea contractelor pentru producția marfă pe anul 1970 și, în special, pe primul trimestru, iar, pe de altă parte, în ce condiții are loc derularea contractelor încheiate.Nemijlocit legat de prima problemă, trebuie precizat că, potrivit instrucțiunilor privitoare la asigurarea condițiilor de realizare a planului pe anul 1.970. contractele de livrare a producției pe trimestrul I a. c. trebuiau încheiate pînă la 31 decembrie inul trecut, urmînd ca acțiunea de contractare' a producției pe întregul m să se încheie la 1 martie a. c. Cum se prezintă lucrurile, din acest unghi de vedere, la întreprinderea de utilaje pentru industria ușoară (I.U.I.U.) din Tg. Mureș? Aici, întreaga producție de utilaje prevăzută să fie fabricată în anul 1970 este acoperită cu contracte. Totuși, chiar și în cazul acestor sortimente de plan, nu se poate omite faptul că mai multe utilaje (războaie de țesut lînă și mașini de bobinat), care se vor fabrica în trimestrul I, au asigurată desfacerea în lunile aprilie—iunie, ceea ce va avea repercusiuni asupra situației financiare a unității, datorită imobilizării, timp de mai multe luni, a circa 3,3 milioane lei. Mai important ni se pare a semnala că din planul valoric anual al producției de piese de schimb— care ocupă o pondere de peste 20 Ia sută în volumul producției întreprinderii —mai bine de o treime nu era contractată la începutul lunii februarie a.c. Pentru trimestrul I, contractele de desfacere acopereau, la data respectivă, mai puțin de jumătate din producția de piese de schimb planificată a se fabrica în această perioadă. De ce s-a ajuns la o asemenea situație ? Iată ce explicație ne-a dat tov. Ionel Moldovan, directorul adjunct al întreprinderii :— O parte din contractele de desfacere neîncheiate se referă la piese de schimb care vor fi asimilate în acest an (! ?). Altă parte din producția planificată — cîteva milioane lei— nu am contractat-o, deoarece trebuie să fabricăm piesele de schimb restante din anul trecut.Deci, parțial, capacitatea de producție pentru piese de schimb este acoperită prin reprogramarea livrărilor restante. Cu alte cuvinte, s-a găsit un sistem sui generis de escamotare a unor neajunsuri din activitatea acestei întreprinderi : contractele nu se onorează la timp (justificări se găsesc, nu-i vorbă !). se obține acordul beneficiarilor pentru decalarea termenelor de livrare — și așa se ajunge ca fabrica să aibă capacitatea de producție acoperită cu comenzi.Din același unghi de vedere, am căutat să aflăm cum se prezintă situația la o altă mare unitate economică din județ. • Combinatul de exploatare și industrializare a lemnului Tg. Mureș. Aici, producția pentru primul trimestru ai anului în curs era acoperită cu repartiții în proporție de 95 Ia sută și tot în aceeași măsură cu contracte.— Rețineți, însă, că aceste date se referă la începutul lunii februarie— a precizat tov. Gheorghe Lungu, șeful serviciului desfacere al combinatului. Pentru că, pînă a ajunge aici, au fost necesare intervenții repetate la minister. Privitor la desfacerea producției din primul trimestru, acum nu mai avem probleme prea mari. Dar ce vom face în- cepînd din aprilie, dacă din 32 de sortimente — cea mai mare parte cu

repartizare și contractare anuală — pentru 23 nu am primit nici măcar o repartiție ?în cazul în speță, ne-am notat și punctul de vedere al ing. George Zamfirescu, directorul Direcției comerciale din Ministerul Industriei Lemnului. Interlocutorul a ținut să precizeze de la început că produsele. cu contractare anuală, care nu au fost repartizate încă, sînt mult mai puține decît. ni se spusese la Tg. Mureș. Așa că prea multe motive de neliniște n-ar fi. Cit despre sortimentele combinatului mureșean care nu au asigurată integral desfacerea în acest trimestru, după o convorbire telefonică purtată în prezența noastră, tovarășul director a afirmat : ,:in cîteva zile, C.E.I.L. Tg. Mureș va avea repartiții pentru întreaga producție planificată în acest trimestru".Este greu de presupus că tovarășii de , la Direcția comercială din M.I.L. nu cunosc consecințele nefavorabile pe care le declanșează în întreprinderi întîrzierea nominalizării producției. Mai întîi, din această cauză apar dificultăți în activitatea de a- provizionare, în general în pregătirea fabricației. Legat de aceasta, contractele de livrare — încheiate tîr- ziu — nu se onorează întotdeauna la timp. Bunăoară, la C.E.I.L. Tg. Mureș, datorită neajunsurilor din aotivitatea de producție și, cu precădere, încheierii tardive a contractelor — urmare a neprimirii din vreme a repartițiilor — numai în luna ianuarie a. c. s-au înregistrat 23 de contracte restante, în valoare de aproape 3 milioane lei.Se știe că pentru neonorarea la timp a prevederilor cuprinse în contractele de livrare, întreprinderile în culpă datorează celeilalte părți penalități. Or, deși atît în 1969 cît și în acest an, ambele unități economice unde am făcut investigațiile au avut contracte de livrare restante, totuși, ele nu au plătit pentru această încălcare a-obligațiilor asumate nici un fel de penalități. „Pînă acum, beneficiarii noștri nu /au formulat nici un fel de pretenții în acest sens" — ni s-a spus la C.E.I.L. ..Beneficiarii produselor noastre ne înțeleg

Anul acesta se împlinesc cinci ani de la intrarea in funcțiune a Uzinei de aluminiu din Slatina, Pînă acum, ea a parcurs trei etape de extindere și dezvoltare și — în numai trei ani și jumătate — producția inițială s-a dublat, ajungînd la 1(18 00(1 tone de aluminiu pe an.— Dintre toate etapele — ne spune tov. ing. Constantin Spoitu. director de producție Ia Grupul industria) de aluminiu Slatina — aceasta este cea mai complexă și mai de durată, care pune probleme dificile de concepție și realizare. încă de pe acum avem stabilite, cu precizie, termenele de punere in funcțiune a tuturor halelor de electroliză, pe ani și trimestre — ultimul termen fiind trimestrul patru din anul 1974. Ca urmare. producția anului 1975 va ajunge la peste 200 000 tone de aluminiu.Ne-am notat că lucrările cele mai importante se vor face Ia secția de electroliză, unde se vor construi noi hale prevăzute cu celule de electroliză de mare productivitate. In pas cu extinderea uzinei au crescut și oamenii. Iată pe cîțiva dintre ei : maistrul Nicolae Crăciunescu, operatorii principali Ion Radulescu și Dinu Ștefan de la secția anozi, maistrul Gheorghe Moga și ing. Constantin Slăves- cu, șeful secției electroliză, maistrul Aurel Morarii și ing. Alexandru Orzață, șeful secției turnătorie.
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Dan MATEF.SCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Răsfoiesc colecția ziarului nostru de-acum 25 de ani. „File me“ stil, sfert ... _____, ______ .semnată de culoarea timpului scurs. Dar litera ? Litera a căpătat incandescența istoriei. Istoria pulsează în fiecare rînd. în fiece coloană de ziar. Evenimentele se succed cu repeziciune, de la o zi la alta. Evenimente hotărîtoare pentru soarta țării, pentru destinele poporului care, sub conducerea partidului comunist, pornise o bătălie amplă, atotcuprinzătoare, împotriva elementelor retrograde, antidemocratice, pentru lichidarea exploatării, pentru construirea unei noi orînduîri în patria noastră. Pagini de ziar — file de calendar 500 000 de bucureșteni cer guvern F.N.D., marea demonstrație din Piața Palatului înecată in singe: de mitralierele generalului Rădes.cii, 300 00c de cetățeni au salutat cu entuziasm formarea guvernului dr. Petru Groza.Si. printre aceste titluri si relatări care aveau să devină capitole de istorie, o fotografie cu o explicație de cîteva cuvinte : „Tovarășul Jean Dobrescu, secre-

tarul Frontului Plugarilor, ucis mișelește în lupta contra fascismului, pentru împroprietărirea țăranilor, în ziua de 24 februarie 1945, la Caracal". Atît ! Dar în aceste două rînduri clocoteau forța și sensurile tragice ale veacuri, pentru pămînt, pehtru demnitate. pentru o viață ome-

reportaj de 
Paul DIACONESCU

confiscat cai, 6 măgari, 2...Movilița. O plin Bărăgan, de Urziceni.— Așa a fost,în ziarul de-acum 25 de ani? întreb, după ce relatez conținutul celor cîteva rînduri.— Așa a fost, numai în realitate ar fi multe povestit. începe Florea

coltat, și încă un pogon de grîu numai de secerat. Ăsta era rușfetul.— Cu alte cuvinte, cam trei sferturi din muncă, dacă nu și mai mult, munceam pentru moșier, explică Dumitru P. Tudor, operator la stația de incubație a C.A.P. Și încă Brătianu zicea că ține moșia de aici, că avea vreo 250 de hectare în raza comunei, numai pentru bani de țigări. Tin minte că în iarna lui "45. în ianuarie sau februarie, încă nu împărțise dijma ce ni se cuvenea din toamna trecută, și atunci ne-am dus la conac și l-am somat să ne dea porumb. Se ascunsese în casă și am ajuns de l-am scos pe fereastră.„Dijmă" și „rușfet", o moșie ținută pentru „bani de țigări" ! Asemenea amintiri vin parcă dintr-o epocă îndepărtată, din lumea unui alt secol, și nu din viața unor oameni care trăiesc și muncesc încă. Și totuși, a- ceste imagini sînt confirmate și de cooperatorii din Dridu.— Da, am făcut un comitet pentru reforma agrară format din nouă oameni și am mers în satul Măi-
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nească. In vreme ce zeci șj sute de mii de țărani îm- brăcați în uniforma ostășească a armatei române își aduceau contribuția la victoria definitivă, asupra fascismului, frații și părinții lor se pregăteau să înfăptuiască în țară o cotitură istorică în viața țărănimii și a întregului popor : refor
ma agrară.Astfel, într-un ziar din acel început de primăvară fierbinte, am descoperit următoarea știre : „Moșia lui Stelian Popescu din comu

informația sublinia faptul că 300 de hectare au fost luate de adevărații lor stăpîni, că moșia fostului direotor al ziarului „Universul", criminal de război, a fost împărțită văduvelor, invalizilor și familiilor celor ce luptau oe frontul antihitlerist.Aceeași știre se încheia ,'U un scurt paragraf „în comuna Movilița s-a confiscat și împărțit moșia absenteistului col. Brătianu. care a terorizat și amenin- populația.

Mann, invalid de război, astăzi paznic în cooperativă. Mai întîi și mai întîi ar trebuie să spunem de ce-am făcut noi treaba asta. Fiindcă nu mai puteam altfel. De pildă, boierul îmi dădea în dijmă 4 pogoane Asta însemna că rodul lor se împărțea pe jumătate între mine și el. Dar nu se mulțumea numai cu atît. căci pe lîngă .. dijmă se adăuga rușfetul. Adică, pc lîngă cele 4 pogoane trebuia să mai lucrez un pogon. de la arat pînă la re- (Continuare în pag. a IJ-a)

ADUNAREA GENERALA DE CONSTITUIRE 
a iCADEMih f STBsit M;au si raimcirășul Paul Niculescu-Mizil, care, in numele conducerii partidului, al tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, a adresat participanților un cald salut. Subliniind atenția deosebită pe care Congresul al X-lea al partidului a acordat-o problemelor, muncii ideologice și, in acest cadru, activității în domeniul științelor sociale, vorbitorul â relevat că rolul acestora crește progresiv, în măsura în care în dezvoltarea societății socialiste se accentuează caracterul de proces istoric conștient.Vorbitorul a trecut în revistă realizările obținute în dezvoltarea științelor sociale din țara noastră, mai aîes'îh climatul înnoitor din ultimii ani. Totodată, relevînd că față de exigențele prezentului. în acest domeniu se manifestă o rămînere in urmă — mai ales in sensul slabei legături cu nevoile practicii, al insuficientei abordări a fenomenelor actuale ale dezvoltării țării — vorbitorul s-a referit la neajunsurile existente în activitatea de cercetare, la cauzele acestora.Academia nou înființată, care își va desfășura întreaga activitate sub conducerea Comitetului Central al partidului .— a spus tovarășul Paul Niculescu-Mizil — este menită să dea un puternic impuls gindirii social- politice în țara noastră, să determine un avînt al activității de cercetare in științele sociale. Ea va avea rolul de imensă responsabilitate de a asigura organizarea, îndrumarea și coordonarea întregii activități în acest domeniu, astfel ca să corespundă în tot mai mare măsură sarcinilor ideo-

In Capitală au început joi dimineața lucrările Adunării generale de constituire a Academiei de Științe Sociale și Politice a Republicii Socialiste România.Participă academicieni, cercetători, cadre didactice din Capitală și din alte orașe ale țării, delegați ai unităților de cercetare științifică și catedrelor din învățămîntul superior din domeniile științelor economice, filozofiei, istoriei, științelor juridice, politice, psihologici, pedagogiei, sociologiei, teoriei și istoriei artei și literaturii Iau parte, ca invitați, conducători de instituții centrale, oameni de știință, profesori, activiști de partid, ziariști.Delegații au ales prezidiul adunării, din care fac parte tovarășii Paul Niculescu-Mizil,bru al Comitetului . Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Manea Mănescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Economic, Dumitru Popescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Leonte Rău- tu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ion Iliescu, membru supleant al Comitetului E- xecutiv al C.C al P.C.R., prjm-șecre- tar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, prof. univ. Miron Constantinescu. ministrul în- vățămîntului, acad. Mironcu, președintele Academiei Republicii Socialiste România, alte personalități ale vieții științifice.Adunarea a fost deschisă

mem-

Nicoles-
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* logice ale partidului, să contribuie la descifrarea și înțelegerea noilor fenomene sociale din țara noastră și . din lumea contemporană, să ofere concluzii utile pentru elaborarea soluțiilor la problemele ridicate, de viață, de dezvoltarea socialismului. După alegerea organelor d<> luc’u ale Adunării generale a fost aprobată ordinea de zi care cuprinde : dezbaterea și adoptarea proiectului de statut ; alegerea membrilor titulari și a membrilor corespondenți ai Academiei de Științe Sociale și Politice. Prof. univ. Miron Constantinescu a prezentat apoi raportul la proiectul de statut. Vorbitorul a relevat pe larg atribuțiile și sarcinile importante ce revin noului for științific, modul de organizare și de activitate a /Academiei de Științe Sociale și Politice.Pe marginea proiectului au avut loc dezbateri ample, la care au luat cuvintul, în cursul dimineții și după- amiezii, tovarășii : acad. Andrei Oțetea, Vasile Pavelcu, Janos Demeter. Marin Lupu. Alexandru Dima, Alexandru Roșea, Ion Ceterchi, Mihail Levente, Mihnea Gheorghiu, Ovidiu Bădină, Călina Mare, Mircea Petres- cu-Dîmbovița, Nicolae Belu, acad. Miron Nicolescu, Roman Moldovan, Ștefan Pascu, Alexandru Tănase, Mircea Popescu, Ștefan Voicu. Mihai Berza, Jako Sigismund. Dumitru Ghișe, Constantin Ioneseu, Mircea Lepădătescu, Gall Ernest, zăcu, Carol Gollner, Ion dorel Postolache și acad. Gulian.Lucrările continuă.
Aculin Ca- Zahiu, Tu- C. Ioneseu(Agerpres)

La reluarea tratativelor de la Geneva

în problema dezarmării
V

LICHIDAREA HOTARlTĂ

CERINIÂ PRIMORDIALĂ
A SECURITĂȚII INTHMIW.E

> J1lnaugurînd suita de reuniuni internaționale multilaterale înscrise in calendarul diplomatic al anului 1970, Comitetul pentru dezarmare și-a reluat lucrările la 17 februarie, la Palatul Națiunilor Unite din GenevaSpecificul actualei sesiuni a comitetului este configurat de desfășurarea acesteia în anul ce marchează punctul de confluență ■ a două momente semnificative pentru tratativele de dezarmare : 25 de ani de la crearea Națiunilor Unite și zece ani. de la constituirea organului specializat de negocieri cu privire la dezarmare. Desigur, năzuințele și efor-
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T elegramă
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste RomâniaStimate tovarășe Maurer,Mulțumesc sincer pentru felicitările pe care mi le-ați transmis, in numele dumneavoastră și al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, cu prilejul numirii mele în funcția de președinte al guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace.Vă asigur că guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace va depune în continuare toate eforturile pentru dezvoltarea colaborării multilaterale și a prieteniei tradiționale dintre țările noastre, spre binele popoarelor Cehoslovaciei și României, pentru întărirea solidarității internaționale a țărilor comunității socialiste și a cauzei progresului și păcii în lumea întreagă.
Dr. LUBOMIR STROUGAL

Președintele guvernului 
Republicii Socialiste Cehoslovace

înfruntă o veche problemă
••• i
și se dovedește neputincioasă

Cu o lună și ceva în urmă a. apărut în „Scîhteia" articolul intitulat : „Dacă doriți o ciorbă de potroace, poftiți Ia lacto-vegeta- rian“. Articolul respectiv critica faptul că o bună parte din unitățile de alimentație publică de acest tip s-au transformat în- tr-un fel de restaurante universale, care oferă consumatorilor de toate — și doar pe ultimul plan preparatele specifice profilului lor. Cum au reacționat organismele alimentației publice la observațiile și sugestiile formulate de presă?Vizităm taurantul „Bulevard" din București.— Vă asigur dinainte — ne întîmpină responsabilul Mircea Mihăiescu — că nu mai e situația de acum o lună.Intr-adevăr — spre meritul forurilor comerciale — restaurantul are acum cu adevărat o altă Țață. Consumatorii găsesc astăzi zilnic pe listă peste 60 de pre-

mai întîi res- lacto-vegetarian

parate cu profil strict lac- to-vegetarian. Există acum o adevărată concurență — ca să ne exprimăm așa — între „minuturi" și celelalte preparate. Numai producția de „minuturi" numără circa 30 de sortimente. Băuturile calde (ceaiuri simple și medicinale. cafele și cacao cu lapte), omletele, jumările și brînzeturile în combinație cu paste făinoase completează — după pofta inimii fiecăruia — micul dejun. într-o gamă diversă — fără a fi epuizate, firește, toate posibilitățile — se prezintă și structura preparatelor care compun meniul zilnic : 10—15 fără carne. 10 cu carne de pasăre, de vacă sau pește, 5—7 pe bază de lactate (brînzeturi). 4—5 salate etc.Iată deci un exemplu care devedește limpede că se poate face treabă bună a- tunci cînd lucrurile sînt. luate în serios și rezolvate cu tragere de inimă.Cum stau lucrurile la Bacău, oraș menționat, la rln-

dul său, în ancheta anterioară ? în, convorbirea cu corespondentul nostru Gh. Baltă, directorul T.A.P.L. Bacău, tovarășul Emilian Rusu, spunea i „întrucît nu dispunem, la ora actuală, de un local specializat, am organizat la 4 . restaurante din oraș — Bistrița, Parcul Trandafirilor, Moldoveanca și Autoservire Gară — secții speciale lacto-vegeta- riene". Această măsură răspunde, firește, unei necesități de moment. Directorul T.A.P.L. a mai menționat faptul că, în cel mai scurt timp, aici se vor lua măsuri și pentru amenajarea unui local ou profil lacto-vege- tarian. în fața acestei situații, repetăm ceea ce am mai spus și în articolul anterior : cu interes și inițiativă, cu măsuri organizatorice bine gîndite se pot găsi modalitățile de a desfășura o activitate economică eficientă, ea corespun- zînd pe deplin și intereselor consumatorilor.Cititorii își amintesc eă

un. alt restaurant Lacto- vegetarian criticat în articolul precedent a fost cel din Ploiești. Aioi ce s-a întîmplat ? Mai exact, nu s-a întîmplat nimic. Localul are mari posibilități — de spațiu mai ales — pentru a deveni o unitate model ! Dar plătește tribut „ambiției" responsabililor de a împăca profilul de „vegetarian" cu cel restaurant obișnuit.că, în ciuda criticii formulate în ziar, consumatorii sînt serviți, în continuare., eu asemenea preparate și băuturi dietetice, cum sînt... mîncărurile din carne și berea....Să recapitulăm : în două din cele trei trusturi de alimentație publică criticate cu o lună în urmă situația s-a îndreptat, în celelalte orașe ? observațiile noastre vizau

deAșa

DarDeși
Constantin PRIESCU(Continuare în pag. a Il-a)

Iunie popoarelor în direcția înfăptuirii dezarmării nu pot fi dominate de aspectul „jubiliar" al unor astfel de momente ; însă, tocmai faptul că acest comitet pentru dezarmare își desfășoară lucrările de aproape un deceniu, că se împlinește un sfert de veac de Ia înființarea O.N.U., care și-a oropus ea obiectiv fundamental înfăptuirea securității internaționale, subliniază cu și mai multă stringență necesitatea realizării'' unor progrese reale, concrete pe această cale.Așa cum este cunoscut, tratativele postbelice de dezarmare, în general, și cele purtate în Comitetul de la Geneva. în special, nu s-au concretizat, potrivit dezideratelor popoarelor, ale opiniei publice mondiale, în măsuri eficace de dezarmare, nu au condus la progrese substanțiale pe calea dezarmării generale și, în primul rînd, a celei nucleare. La un deceniu de la proclamarea ei drept „cea mai importantă problemă căreia omenirea trebuie să-i facă față în prezent", dezarmarea generală nu a cunoscut progrese pe măsura voinței și aspirațiilor forțelor păcii și progresului. Aprecierile critice determinate de această stare a lucrurilor și afirmarea viguroasă a curentului în favoarea dezarmării generale la cea de-a 24-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. sînt pe deplin edificatoare în acest sens.Este adevărat că, în ultimii ani, în cadrul Comitetului de la Geneva și în afara sa au fost încheiate unele acorduri cu o importanță și semnificație determinate. A cîștigat teren ideea creării unor zone denucleari- zate, ceea ce s-a reflectat în Tratatul privind interzicerea armelor nucleare în America Latină și în dezideratul denuclearizării Africii — acceptată în principiu de marea majoritate a statelor membre ale O.N.U. — ca și a unor zone ale continentului european etc. A fost încheiat Tratatul cu privire la interzicerea parțială a experiențelor cu armele nucleare, cel referitor la principiile care cîrmuiesc activitatea statelor în spațiul extraatmosferic, precum și Tratatul de neproliferare a armelor nucleare, care a fost ratificat de un șir de state.Participînd activ la elaborarea a- cestui din urmă tratat, România a prezentat o serie de observații și propuneri vizînd îmbunătățirea proiectului inițial, unele dintre ele fiind luate în considerație și tratat. în Declarația reflectate în președintelui
Marin BUHOARA

(Continuare în pag. aVI-a)
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la drum

(Urmare din pag. I)

la finisajele interi-

jus-neneCa

Există profesii care exercitate oricînd în experienței dobîndite. _

Gelu Constanti- inginer șef al Alba Iulia, ne-a adus

I

DIVERS

cea mare

La un
centenar

în cu

(Vă amintiți ? confiscărilor

Sub titlul „Temperatura răspunderii sub zero grade", ziarul nostru a criticat modul defectuos în care este asigurată căldura în municipiul Suceava. cartierul Arini, mai precis în zona deser

„In
LA SEMNALELE ZIARULUI

să contribuie la ridicarea nive- trai al poporului.

[FAPTUL
IIIIIIIIIIIIII

Să va vedem

pot fi virtutea Meseria de conducător auto nu face parte dintre acestea. Dintr-un număr infinit de motive, în orice moment, chiar și cel mai experimentat șofer poate deveni inapt pentru a se urca la volan. A; cesta se pare că a fost și considerentul pentru care un mare număr de șoferi din județul Argeș au socotit util și necesar să participe la o interesantă dezbatere, organizată de inspectoratul județean de miliție, pe marginea documentarului „600 secunde de adevăr". Numeroasele probleme legate de activitatea lor și-au găsit răspunsuri în intervențiile juristului Victor Raicu, medicului legist Nicolae Paraschiv și lt. col. de miliție Ion Lazăr. E de așteptat ca discuția să le fie un bun tovarăș de drum.

Cooperativa agricolă de 
ducție Dudu (comuna Chiajna, 
municipiul București) are și o 
secție de prelucrare a... maselor 
plastice. Ce legătură are cu a- 
gricultura, nu se știe. Ceea ce 
se știe precis e că timp de doi 
ani de zile, responsabili ai aces
tei secții au fost Virgil Romeo 
Popescu și Cornel Popescu. 
După doi ani de zile, însă cei doi 
responsabili au oferit consiliului 
de conducere una dintre cele mai 
mari „surprize" : frustraseră 
cooperativa de 260 000 lei. 
Dar apropo de aceste așa-zise 
secții anexe ale cooperativelor 
agricole din jurul Capitalei. In
tr-un foileton publicat in luna 
octombrie 1969, semnalam in de
taliu anomaliile existente in ca
drul lor. Nu s-a auzit pînă acum 
la aceste cooperative ? Pentru 
că n-am primit nici un răspuns.

Fără bilet 
de călătorieȘtim ce efect ar .putea șă aibă a măciucă la tin car de bale. O simplă trăsătură de condei se pare insă că are un efect mult mai mare. La 14 aprilie 1969, FILCOOP Roșiori a expediat cu un vagon (nr. 217257003079) ambalaje de sticlă în valoare de 19 701 lei, pentru fabrica de conserve Rîureni (Rm. Vîlcea). Vagonul a pornit însă spre destinație fără documente, iar _ în foaia de formare a trenului, fără nici o verificare prealabilă, cineva a scris că este... gol ! Neglijența a pornit, fără bilet de tren, din stația Roșiori Nord, dar mai apoi a găsit cale liberă și la Caracal, Piatra Olt, Rm. Vîlcea unde nu s-a găsit nimeni să se întrebe măcar de ce călătorește vagonul respectiv fără nici un rost de colo-colo. în cele din urmă, plimbarea lui s-a încheiat în stația Stamora Moravița (Timiș). Aici însă era chiar... gol ! Se fac cercetări, dar pînă acum nici urmă de ambalaje. Așa e cînd neglijența străbate un drum atît de lung.
A pierdut 
partida

Inginer la Centrul de cerce
tări zootehnice din Moreni, Mir
cea Marin venise in Capitală 
cu niscai treburi. Ce și-a zis ? 
Bucureștiul e mare și, cum pe 
dumnealui nu-l cunoaște nimeni, 
poate „învîrti" niște afaceri cu 
valuta pe care o procurase^ in 
prealabil de la turiști străini. 
La restaurantul „Ambasador" 
s-a apucat să-și pună in prac
tică intențiile de pricopseală. 
Dar socotelile i-au ieșit pe dos. 
Surprins în momentul in care 
săvirșea traficul de valută, mi
liția economică l-a sancționat 
prompt pentru această infracți
une, confiscindu-i totodată cele 
400 de mărci vest-germane ce le 
avea asupra sa.

Comuna Ditrău, județul Harghita. O bătrînică, Ana Kosz- tandi, își serbează 100 de ani de viață. Este felicitată de nepoți și strănepoți, de reprezentanții consiliului popular comunal și ai comitetului de femei, de toți cei care o cunosc. Dar cine de prin partea locului n-o cunoaște pe Ana Kosztandi ? Și aceasta, nu atît pentru vîrsta-i venerabilă, cît mai ales pentru comportarea și atitudinea sa cetățenească. Nu . a fost bolnavă niciodată, dar a îngrijit mulți bolnavi. Timp de 90 de ani a rămas credincioasă buchilor. Citește ziarul (fără ochelari), cărți din bibliotecă. Un secol care încununează o viață bogată demnă. La mulți ani 1
Rubricâ redactată
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

sprijinul corespondenților 
Scînteii"

ȘANTIERE EDILITARE
Rezultatele de la Oradea și Alba Iulia 
exprimă nu numai un grad diferit 
de experiență ci și de preocupare
Concomitent cu înfăptuirea planului de investiții productive, pe tărîm industrial și agricol, în multe localități ale țării se desfășoară în acest an ample lucrări în domeniul social-cultural. In județul Bihor, de pildă, constructorii șantierelor de locuințe se străduiesc să dezvolte pe cît posibil experiența acumulată, să scurteze termenul de dare în folosință a noilor apartamente, așa cum au făcut și anul trecut, cînd cele 1216 apartamente prevăzute în plan au fost predate beneficiarilor cu o lună mai devreme.— Există premise certe că, în acest an, rezultatele vor fi bune, a- preciază arhitectul Leon- tin Pescaru, directorul DSAPC Bihor. Proiectele pentru blocurile de locuințe care se vor construi în 1970 au fost întocmite încă în a doua jumătate a anului trecut. Ca atare, constructorii au putut începe un număr mai mare de obiective, și-au dozat mai bine forțele și capacitatea de lucru pe șantiere..Am discutat și cu ing.Simion Andreica, directorul Trustului local de construcții Oradea, reți- nînd că în acest an trebuie să se dea în folosință 1 598 apartamente și multe alte obiective social-culturale. La începutul lunii ianuarie a.c. e- rau „atacate", cum se spune, peste 1 200 de a- partamente. Aceasta a permis constructorilor să lucreze intens, la începutul lunii februarie, la finisarea unui număr de250 apartamente, din care 30, în orașul Aleșd, au și fost predate noilor locatari. De fapt, constructorii trustului vor da în folosință, cu o lună înainte de termen, 300 apartamente — așa ne-a relatat directorul Trustului local de construcții Oradea.împreună cu ing. loanMalița, de la trustul a- . mintit, am vizitat șantierele de locuințe din Oradea și cel al Complexului balnear de la băile Felix. Pe șantiere se lucra cu spor și, la multe locuri de muncă, în două schimburi. Calculele arată că, în' trimestrul I a. c„ se

pot da în folosință circa 25 la sută din totalul a- partamentelor planificate pe acest an. La băile Felix, constructorii își concentrează eforturile pentru a scurta cu 60 de zile termenul de predare a complexului balnear, care va avea 300 de locuri.Despre toate aceste preocupări, deosebit de frecvente pe șantierele de construcții ale județului, ne-a vorbit și tov. Nicolac Fîntînă, vicepreședinte al Consiliului popular județean Bihor. Ne-am notat că reducerea termenului de construcție la așeză- mintele social-culturale are la bază creșterea gradului de industrializare a lucrărilor pe șantiere. în curînd va fi dat în exploatare un poligon pentru panouri mari.— Vom avea posibilitatea — remarca tov. vicepreședinte — să construim 200 de apartamente din panouri mari prefabricate. Metoda se va extinde continuu nu numai la locuințe, ci și la construcția de școli, dispensare, cămine culturale, domeniu în care nu sîntem mulțumiți de ritmul execuției lucrărilor și gradul de industrializare a șantierelor.Asemenea lucrări social-culturale, de larg interes cetățenesc, se execută și în municipiul Alba Iulia, de pildă, printre obiectivele so- cial-culturale, aflate în curs de realizare, se numără un cinematograf cu 500 de locuri, un cămin pentru elevii școlii profesionale a Fabricii de produse refractare și o creșă cu 86 locuri', în noul cartier Cetate. Construcțiile amintite prezintă o mare însemnătate pentru viața culturală și socială a muniaipiului. Numai că cinematograful și căminul trebuiau terminate. și predate beneficiarilor de luni de zile. Creșa a avut și ea, inițial, termen de dare în folosință anul trecut. Dar s-a revenit a- supra lui prin forța împrejurărilor. Așa se explică de ce, încă înainte de a fi folosite, fiecare dintre aceste edificii începe să aibă „istoria" sa. Cea mai bizară este aceea a cinematografului. Șan-

tieruț s-a deschis în septembrie 1968, cu o în- tîrziere de 5 luni — datorită schimbării în trei rînduri a amplasamentului. Cînd amplasamentul a fost în sfîrșit stabilit, s-a constatat, in timpul execuției lucrărilor, că în subteran se găseau racordurile termice, electrice și de canalizare ale blocurilor vecine. Așa a avut loc prima întrerupere a lucrării abia începute. Ca să nu se schimbe amplasamentul s-a procedat la întocmirea unui proiect de deviere a ...racordurilor. Astfel, a sosit data de 31 decembrie 1968, zi în care era prevăzută „prima re- orezentație", cea de gală, la noul cinematograf din Alba Iulia.„Premiera" noului cinematograf s-a amînat pentru data de 30 septembrie 1969. Constructorul — I.C.M. Alba Iulia — nu a luat-o în considerație. Beneficiarul — întreprinderea cinematografică interjudețeană Deva — nu a fost nici el în măsură să asigure documentația completă a noului edificiu. Au fost necesare numeroase completări la proiect. Constructorul a început să adreseze, în scris, cereri ultimative beneficiarului : „Dacă nu primim întreaga documentație, oprim lucrarea". Și abia la 28 august 1969, deci cu o lună înainte de expirarea celui de-al doilea termen de dare în folosință, s-au clarificat în întregime lucrurile. Paradoxal este că cinematograful cu pricina nu reprezintă ceva deosebit din punct de vedere arhitectural ; el se execută după un proiect tip. Tocmai acest lucru provoacă nedumerire. Și așa, datorită lipsei totale de răspundere față de banul public, față de niște sarcini de plan, construcția cinematografului a intrat în 1970. în al treilea an de execuție. Pentru acest an au mai rămas de executat lucrări în valoare de 157 000 lei. Montarea scaunelor și a ecranului a început în ianuarie. Al" treilea termen limită de „premieră" nu a mai fost

fixat. Ni s-a spus că, în curînd, obiectivul va fi dat în folosință. întîrzie- rea nu pare să-1 fi impresionat prea mult pe beneficiar.La fel de pasivi par și beneficiarii internatului și ai creșei, ale căror construcții au evoluat în mod asemănător. Valoarea lucrărilor efectuate anul trecut. la creșă a fost de 400 000 lei, față de 1,1 milioane lei, cît s-a prevăzut. La clădirea internatului — care trebuia predată „la cheie" la 30 noiembrie 1969 — se lucrează oare.Tov. nescu, I.C.M. declarat, cînd i-am .... _ la cunoștință neajunsurile : „In luna februarie vom termina internatul, iar peste cîteva zile și cinematograful"... La rîndul său, ing. Octavian Fene- șan, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular municipal Alba Iulia, ne-a spus :— La creșă și internat, realizările actuale se datorează, în mare măsură, faptului că s-a adus pe șantiere forță de muncă străină de întreprinderea constructoare. Aceasta, însă, nu a fost utilizată cum trebuie.Dezvoltarea edilitară a municipiului Alba Iulia, amploarea pe care a căpătat-o viața sa economică reclamă mai multă stăruință în realizarea investițiilor social-culturale, pentru care statul alocă importante fonduri materiale și bănești. Justificările de genul „am avut greutăți" sau „n-am fost sprijiniți" nu pot explica serealizările amintite. înfăptuirea obiectivelor planificate presupune, fără îndoială, un efort susținut, energic, spirit de responsabilitate față de cheltuirea fondurilor de investiții alocate. Or, tocmai în acest domeniu au rămas datori constructorul. beneficiarul și edilii din municipiul Alba Iulia.
Aurel POP
Ștefan DINICĂ
corespondenții „Scînteii"

Concurs

excepțional

PRONOEXPRES
La 22 februarie a.c. va avea 

loc, în Capitală, primul concurs 
excepțional PRONOEXPRES din 
acest an. Marile lui premii con
stau în autoturisme „Dacia 
1300“, „Dacia 1100“, „Moskvici 
408“ cu 4 faruri și radio, „Skoda 
1000 MB“ — în număr nelimitat, 
100 excursii la Moscova—Lenin
grad de circa 5 zile, precum și 
premii în numerar. Premiile vor 
fi atribuite pe șase categorii. Bi
letele de participare s-au pus în 
vînzare la Agențiile Loto-Prono- 
sport.

1945 : mii și mii do „Mitrea Cocor' intră cu plugul pe pâmînturile moșierești

Drumul înțelegerii
neașca, pe care Stelian Popescu îl botezase cu numele lui, că avea conacul și un lac acolo, povestește Dumitru Neagu. Apoi am împărțit alte trupuri de moșie, ale lui Papanide, Bră- tiamu, Bulgaru. Țin minte că pe moșia lui Cantacu- zino, care avea și o pădure în marginea satului nostru, am fost bătut de oamenii boierului de nu m-am mai sculat o săptă- mînă. Am fost închis și de jandarmi, dar asta nu m-a oprit să continui Știam ce se întîmplă țară, pentru că că de duminică în sat caravane citori care ne uneltele și ne pentru ce luptă comuniștii. Mi-amintesc că pe 25 sau 26 februarie ’45 am devenit și eu membru al partidului comunist.Astăzi, Dumitru Neagu are 70 de ani. Deci, în acea primăvară fierbinte avea 45. Cînd un țăran se hotărăște la 45 de ani să facă politică înseamnă că această politică este însăși viața lui, că ea răspunde năzuințelor sale, ale familiei și părinților săi, din generație în generație. Hotărîrea lui și a altora, mii și mii ca el, a străbătut atunci întreaga țară pe pămîntu- rile aflate de-o parte și de alta a Carpaților. Iar timpul, timpul care constituie examenul suprem al tuturor faptelor omenești, a confirmat pe deplin tețea acestei hotărîri.— Cum trăiești azi, Dumitre ?— Cum să trăiesc 1 un pensionar fără griji. Cu ce primesc de la cooperativă, cu ce-mi mai trimit feciorii, . n-am de ce mă plînge.Discuția are loc într-o încăpere caldă și ospitalieră, cu- pereții împodobiți eu covoare si fotografii de

lupta, în dumini- veneau de mun- reparau explicau

familie, într-o atmosferă calmă în care bătrînul învață „arta de a fi bunic". Pentru că la prefirarea a- cestor amintiri din altă viață, asistă — simbolică prezență — o fetiță de vîrsta grădiniței, copil al fiicei sale, care lucrează în cooperativa din comună.— Dar feciorii ce fac ?— Ce să facă ? Muncesc. Doi sînt constructori la un trust din Urziceni, altul — tehnician Ia Fabrica de con- serve-Buftea. cel mare e funcționar la Cîmpulung, iar cel mic — electrician la „Republica" și eW la liceul seral.— Așadar, din șapte au plecat cinci. N-au rămas prea puțini în comună, la munca cîmpului ?— Puțini ? Eu zic că fiindcă nu se mai ară boii și cu sapa, cum arat eti.Intr-adevăr. întreprinderea de mecanizare agriculturii, cu sediul Ia Urziceni, are aici o secție cu zeci de tractoare și alte mașini agricole, iar cooperativa însăși posedă trei tractoare și unsprezece autocamioane. In ’45 lista "onsemna : 6 cai. 6 mă«ari două căruțe...). De altfe’ nu numai destinul fiilor Im Dumitru Neagu s-a schimbat, ci și a’ celorlalți. fi’ ai satului, care au râma' în comună. Peisajul naselm noi. întemeiate solid dir cărămidă, cu verande mar și vesele .acoperite cu țiglă și dominate de antenei' televizoarelor, spune, desigur, foarte _ multe despre noua condiție a țăranului din Bărăgan. La numărul coselor zidite în acești ani (519), la numărul telnvi- zoarolor I5R3), Andrei Ca- nacbe* locțiitor al secretarului corpitetn.lui comilțlftl de partid. îM‘ Mn-'e- fcăj ă- ' daug căminul cultural cu 300 de lomiri. hihlibteca cu 40 000 d“ volume, baia comunală =ț. neapărat, e- china de fot.hei „Avîntul- Dridu" activînd în seria I a 1 csmoionatulv1 ’mintea"Mărturisesc, totuși, că aceste cifre și imagini, pe care le-am întîlnit în mai toate satele străbătute în ultimii ani, nu m-au impresionat pe măsura așteptării gazdelor. Au început să devină lucruri obișnuite și le-am notat mai mult din oolitete. M-a impresionat, în schimb, altceva. ceva mai greu de . exprimat în rif-e, și chiar mai greu de definit în cuvinte; pe spațiul restrîns al unui reportaj. Este vorba de inteligență, chea • gență cum. urmă creze donatele activității industriale. care înseamnă disciplină, previziune, certitudine, optimizare. Efortul de gîndire înseamnă, aici ca și în alte locuri, capacitate de organizare în funcție de exigentele, unei' a- griculturi moderne, capabilă să dea țării recolte tot mai mari, din o’in htlui de

O cooperativă care are torța materială de a-și propune în 1970 o producție globală de peste 31 milioane lei, are și puterea de a gîndi asupra metodelor de obținere a unor atari valori. Este o capacitate stimulată de lucrările ultimei plenare a C.C. al P.C.R., care prevăd înnoiri substanțiale în activitatea cooperativelor de producție. Iar transplantarea a- oestor prevederi în planurile economice ale cooperativelor agricole de producție se realizează cu o rapiditate greu de conceput

și cu coasa. ' Ai mai vechi își mai aduceau aminte, ăi mai tineri au învățat de nevoie. Fapt este că oamenii au înțeles,' au muncit cu i- nimă și în cîteva zile au strîns grîul de pe 300 da hectare, fără pierderi.Au înțeles. în această înțelegere stă cheia extraordinarului drum parcurs da țărănimea noastră în decursul unui sfert de secol. Acești oameni au înțeles că politica partidului deschide o nouă epocă în istoria țării și, în alianță cu clasa muncitoare, și-au dăruit toate eforturile, toată ener-
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TOTUȘI, SĂPTĂMÎNA 
ARE ȘAPTE ZILE ’Răspunzînd articolului publicat sub titlul ziua a opta a săptăminii", ca și revenirii la tema respectivă, UCECOM ne informează asupra măsurilor luate pentru mai buna deservire a posesorilor de aparate de radio și televizoare din mediul rural. „Atelierele mobile — se arată în răspuns — vor fi substanțial sporite m cursul acestui an prin obținerea, din import, a 35 de autodube. în anu] 1970 s-a prevăzut înființarea unui număr de 80—90 puncte fixe în comunele ce au în folosință un număr de aparate corespunzător organizării unei astfel de activități. De asemenea, aceste puncte fixe vor deservi încă 3—5 comune învecinate, mărind simțitor rețeaua de reparații radio-T.V. din mediul rural. în a- tenția noastră stă și înființarea unui număr cît mai' mare de puncte fixe, însă această acțiune este condiționată de : posibilitatea încadrării acestora cu' tehnicieni depanatori, pe oare îi pregătim anual în școala tehnică radio-T.V. UCECOM ; de căile de acces — căi ferate, șosele — și de posibilitățile de transport locale sau ale cooperativelor.In ce privește cele trei comune menționate articole, după ce s-a luat din nou legătura uniunile județene respective și ajutați fiind de obținerea celor 35 de autodube, care în parte au și sosit, s-a putut ajunge ta următoarele soluții : comuna Martinești din județul Hunedoara va fi deservită, începînd din luna februarie a.c., de cooperativa „Viața Nouă“-Orăștie: comuna Bogați din județul Argeș va fi inclusă, în primul trimestru, in ruta de deservire a uneia din noile autodube ; la fel și comuna Izvoarele-Dolj".

ÎN LOC DE MĂSURI — EXPLICAȚIIIntr-unui din numerele anterioare ale ziarului, în articolul intitulat „Faceți foc prin fre-

carea a două lemne", au fost semnalate unele goluri în aprovizionarea magazinelor clujene cu chibrituri, precum și cu unele articole de îmbrăcăminte, de marochinărie etc. Ca urmare, Comitetul executiv al Consiliului popular județean Cluj — sub semnătura vicepreședintelui Ștefan Tompa — a adresat redacției răspunsul cuvenit. Cititorii sînt, desigur, dornici să afle ce măsuri de îndreptare s-au luat. Dar de ce să se ia mă. suri cînd se pot da... explicații ?Spre regretul nostru, deci, nu-i putem informa pe cititori decît asupra faptului că lipsa chibriturilor s-a datorat... insuficienței stocului din depozite și magazine la 31 decembrie 1969 (ca și cînd cumpărătorii ar fi putut crede că de vină a fost supraaprovizionarea !)), iar reaproviziona- rea — de la fabricile din București și Brăila — a durat 6 și, respectiv, 8 zile, prima scadență a noilor livrări fiind la 15 ianuarie, mai exact, intrarea în depozit în jurul datei de 20 ianuarie. De asemenea, „din cercetările făcute a reieșit că au lipsit pijamale pentru femei din cauza lipsei de continuitate în aprovizionare : calitatea necorespunzătoare a fermoarelor de sacoșe „Căprioara" a fost reclamată fabricii, dar, de fapt, ele se depreciază și din cauza stocării pe o perioadă mai îndelungată, însă la întrebuințare funcționează normal (am sugera — ca o adevărată mană cerească pentru producătorii în cauză — brevetarea invenției „fermoar depreciat, care funcționează normal") ; cît privește lipsa ciorapilor bărbătești... în general nu s-au semnalat goluri în aprovizionare, existînd stocuri suficiente din toate modelele și culorile".
REALITATEA ÎN CONTRADICȚIE

CU... LITERATURA DE SPECIALITATE

vită de punctul termic nr. 2, precum și sistemul neconvenabil de plată a energiei termice de către locatari. După un istoric al evoluției sistemului de furnizare a energiei termice locale, răspunsul întreprinderii de gospodărie orășenească Suceava trage o primă concluzie : anume că, în urma măsurilor luate în septembrie 1969... „se poate face o exploatare mai rațională a sistemu. lui de termoficare și o prestare mai corespunzătoare a acestei activități (l) către diverși beneficiari". Toate bune, dar fie.ne permis să ne exprimăm o primă nedumerire: dacă „prestarea e mai corespunzătoare", de unde deficiențele semnalate de cetățeni și. ulterior, de presă ?în continuare, răspunsul se referă la sistemu) de plată paușal, explicîndu-ni-se pe larg (apreciem precizia !) în ce constă acest sistem. După care se trage o a doua concluzie : „avînd în vedere că sistemul de plată a fost stabilit în paușal, pierderile de pe rețea nu au fost suportate de către locatari". Și apoi : „îh privința pierderilor de căldură din rețeaua de termoficare — care în articol se arată a fi de 30 la sută — sînt nejustificate și exagerat de mari, cifra contravenind literaturii de specialitate. în fața unor asemenea afirmații se ridică, firesc, alte nedumeriri : comparăm cifrele publicate cU realitatea, sau cu literatura de specialitate ? Și dacă realitatea coincide cu datele din literatură, de ce nu s-a făcut referire concretă la ea? Nu de alta, dar ca să fie clar ce trebuia să scrie corespondentul, căruia i se reproșează de a fi făcut unele afirmații nefondate 1Reținem, totuși, în final, precizarea conducerii întreprinderii de a se fi montat Ia furnizor un aparat de măsurare a energiei termice livrate, renunțîndu-se la sistemul paușal și urmărindu-se ca pierderile de pe rețea să fie suportate de întreprinderea distribuitoare, precum și angajamentul de a-și îndrepta întreaga atenție spre o mai bună deservire a populației cu energie termică și apă caldă menajeră, spre încasarea cît mai corectă a contravalorii prestărilor de acest fel.

, mai exa^t. de ve- și proverbiala inteli- țărăneascâ. pusă a- mai mult decît în cu cît.iva ani. să lu- în stilul si ne.coor-

odinioară lui.Sarcini sabilitate, eficiență, ficii. Vocabularul triei intră definitiv în iul țărănimii și acest mi se pare esențial, important chiar decît 583 de televizoare dridenilor. Nu, nu este o impresie de natură... lingvistică; pentru că modificarea vocabularului ilustrează, întotdeauna, o modificare a mentalității. Este mentalitatea unei viziuni mai înaintate asupra muncii în agricultură, asupra ordinii și disciplinei, asupra rigurozității față de termene, a exigenței față de calitate— coordonate elementare în orice activitate productivă.Sînt observații pe care le confirmă Vasile Stoică, va- lorificator al cooperativei din Movilița, participant și el, în 1945, la împărțirea moșiilor boierești.— Făcea omul, pe vremuri, 10 saci la pogon, a- cum s-a ajuns la 3 și 4 mii de kilograme grîu la hectar. Da, s-a schimbat și rodul, s-a schimbat și munca, încît am și uitat să mai ținem secera în mînă. Iacă un caz de astă vară : niște ■ploi mari au culcat grîul tocmai înaintea recoltării de nu mai putea intra combina să taie lanul. Și-atuhci au intrat oamenii cu secera

mai cele ale

gia, ,în lupta pentru lichidarea exploatării. Acești oameni care, în urmă cu numai 25 de ani, duceau pe umeri povara dijmei și a rușfetului, au înțeles mai întîi că trebuie să împartă pămînturile ce li se cuveneau de drept. Acești oameni au înțeles apoi că un pogon sau două mai mult nu not schimba destinul familiei țărănești, că peticul lor de ogor nu le poate o- feri mai mult decît o viață strîmtorată și un orizont îngust; au înțeles că mecanizarea. chimizarea, modernizarea agriculturii și propria lor bunăstare nu se pot realiza decît pe întinsul ogoarelor fără haturi. Și iată că aceiași oameni care au simțit pe propria lor piele efectul dureros al unor rămășițe feudale înțeleg azi importantele sarcini ce se pun în fața agriculturii socialiste ajunse la vîrsta maturizării.O întreagă epocă istorică într-un singur sfert de veac. Pentru că mii și milioane de Mitrea Cocor au suit, pas cu pas, „drumul înțelegerii", cum scria Mihail Sadoveanu încheind destinul eroului său. Pentru că era imposibil — istoricește imposibil — să nu fie înțeles drumul spre demnitate și o viață mai bună deschis țărănimii de partidul comunist.
0 circulară nouă

înfruntă o veche problemă
(Urmare din pag. I)
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situația în ansamblu (rețeaua bufetelor și restaurantelor lacto-vegeta- riene este foarte redusă și, pe deasupra, nu-și respectă nici profilul), critica a fost „primită" numai de cei vizați direct.Dar noi am pus în discuție o problemă de principiu, o problemă de cel mai larg interes De aceea încercăm să primim un răspuns — și-1 primim — din partea direcției, de resort a Ministerului Comerțului Interior. „în urma criticilor presei privind diversificarea rețelei — explica tovarășul Ion Vintilă, directorul Direcției de alimentație publică — am cerut, printr-o circulară, direcțiilor comerciale județene să ia măsuri ca în anul 1970 să creeze cel puțin cîte una-două unități iacto- vegetariene în fiecare județ (bufete sau restaurante).Foarte bine — am fost tentați să spunem. Iată, ministerul este decis să facă ordine într-o problemă care interesează o largă categorie de consumatori. Numai că la circulara M.C.I. n-au răspuns pînă acum (și au trecut două luni) decît trei sau patru direcții județene. Dacă ar fi vorba numai de corespondență — mai treacă, meargă. Mai grav este însă că circulara a rămas neapli- cată-i în fapt, nu s-a mișcat un deget pentru crearea unor secții sau unități laeto-vegetariene. Cum e posibil ca în orașe cum sînt Craiova. Pitești — ca să nu dăm decît aceste exemple reprezentative — să nu existe nici un restaurant lacto-vege- larian în adevăratul înțeles al cu-

vîntului ? Dacă extindem discuția și asupra noilor județe, ajungem în fața unei statistici care invită serios la acțiune organismele comerciale centrale și locale. Ce se mai așteaptă în situația actuală, cînd în aproape 50 la suită din județele nou create (Olt, Covasna, Alba, Harghita, Caraș-Severin, Buzău, Vîlcea, Botoșani etc., etc.) nu există nici o unitate cu acest profil ? Pentru amenajarea unor astfel de localuri — așa cum ni s-a și precizat la Direcția de resort din M.C.I. — nu mai poate fi invocată inexistența fondurilor, a spațiilor etc. Aici intervine numai spiritul gospodăresc și de inițiativă. Orice local poate fi reprofilat cu ajutorul creditelor, pe care banca le acordă prompt. Atunci ce se așteaptă, de vreme ce insuficiența acestor tipuri de unități se resimte acut în structura rețelei de alimentație publică, iar o categorie largă de consumatori este departe de a fi satisfăcută de „oferta" comerțului, atîta timp cît invitația la masă i-o face numai restaurantul obișnuit ?In concluzie, revenim asupra unei idei deseori subliniată în ultima vreme : lucrurile nu vor progresa dacă direcțiile comerciale județene, trusturile de alimentație publică nu se vor debarasa de acest stil de muncă peste măsură de comod, dacă vor tot aștepta ca ministerul să mai dea o instrucțiune și să le mai soluționeze astfel o „problemă"., Comerțul — pentru a cita cară s-o mai spunem ? — presupune dinamism, mobilitate, adaptabilitate la cerințe, drept condiții esențiale ale unei activități cu adevărat rodnice.
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Neglijența
rumegă" furajele,

Raid-anchetâ în județele lași. Vaslui, Bihor și Harghita

care ge- datoreș-
mai tîr- ce hrăni
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DOUA ÎNTREPRINDERI DIN ACEEAȘI CENTRALA

DUPĂ PROFIL

mnătura

SE ASEAMANA,

întreprinderea „Elecrro-ceramica" lurda. Recent aici a intrat în funcțiunea 
nouă capacitate de producție, modern utilată. în fotografie : Linia tehnolo

gică de omogenizare a pastei Foto : Gh. Vințilă

Obținerea unei producții zootehnice ridicate și pe timp de Iarnă necesită o bună furajare și întreținere a animalelor. In acest sens există posibilități multiple deoarece, în comparație cu anii trecuți, cooperativele agricole au asigurat cantități mai mari de furaje și într-un sortiment mai variat. întrebarea este : cum sînt ele folosite ? Această problemă a constituit subiectul raidului-anchetă organizat în județele Iași, Vaslui, Bihor și Harghita.O primă constatare : în toate județele amintite, alături de cooperative care au dobîndit o valoroasă experiență în utilizarea furajelor ■ cu maximă eficiență, sînt altele unde risipa este departe de a fi înlăturată, în județul Bihor, printre unitățile agricole cu bune rezultate în creșterea animalelor se numără și cooperativa agricolă „Drapelul Roșu" din Salonta. Sectorul taurin cuprinde 1 260 capete din care 470 sînt vaci de lapte și juninci. Anul trecut s-au obținut în medie 3 011 litri lapte de fiecare vacă, iar în acest an se prevede un nou 'spor de producție. „în acest sector — spunea președintele cooperativei — în fiecare an a- sigurăm cantități de nutre-
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tone de furaje, cu 900 tone mai mult decît s-a prevăzut în planul de producție. Cantitatea de fin, de lucerna și trifoi a fost de aproape 2 000 tone, față de I 600 tone cît am planificat. A- cum, printr-o furajare rațională, producția de lapte, de exemplu, se menține la un nivșl ridicat". Bune rezultate, în această privință, au și cooperativele agricole din Vaida, Diosig, Mă- dăras, Mărghita și altele unde furajele sînt bine gospodărite, cooperatorii avînd grijă să nu se .risipească nici un gram de nutreț.în cooperativele agricole din județul Harghita sectorul zootehnic este în continuă dezvoltare. „Avînd în vedere că balanța furajeră a cooperativelor agricole este deficitară în special la concentrate — ne-a spus dr. Florin Holircă, director adjunct al direcției agricole . județene Harghita — am a- cordat o atenție deosebită felului cum sînt gospodă-

rite și cum ajung nutrețurile în ieslele ;Cu dințe și mai ales în cursul deplasărilor în unități, s-au dat indicații ca furajele fibroase și grosiere să fie administrate numai preparate". Intr-adevăr, acolo unde s-a ținut seama de aceste indicații rezultatele sînt bune. La cooperativa agricolă din Sînpaul, de exemplu, consiliul de conducere,

peratoru îi vor putea face față fără greutăți în sectorul zootehnic. De la inginerul șef Voicu Naum aflăm că nutrețurile se administrează numai după 'ce sîțit cîntărite și tocate, saramurate sau stropite cu melasă diluată pentru a fi consumate în întregime.Cu prilejul raidului- anchetă au fost sesizate și numeroase aspecte de proastă gospodărire a fura-

care, pe lîngâ faptul că n-au asigurate cantitățile de nutrețuri necesare, nu se îngrijesc de buna lor gospodărire. Așa sînt cele din Dobrești, Ceica, Tăut, Cubulcut, Bătaia, Drăgă- nești și altele. Aceste unități trebuie sprijinite îndeaproape de direcția agricolă și uniunea județeană a cooperativelor agricole să gospodărească mai bine furajele pentru a nu fi

iar vacilor li se 
strepezesc dinții

cadrele tehnice au întreprins măsuri energice privind folosirea rațională și eficientă a nutrețurilor fibroase, grosiere și suculente. Pentru pregătirea acestora înainte de administrare s-au formai echipe de cooperatori. S-ar putea da numeroase asemenea exemple. Deși iarna persistă cu toate ca- sectoarele multoi cooperative agricole db județele Iași și Vaslui munca se desfășoară organizai, cea mai mare atenție a- cordîndu-se furajării animalelor. La cooperativa a- gricolă Bălțați din județul Iași, totul arată că oricît de mult va ține iarnă, coo-

jelor, cu urmări din cele mai rele asupra stării fiziologice a animalelor.Chiar și în județul Bihor, unde creșterea animalelor are o veche tradiție, sînt cooperative agricole în care nutrețurile. deși insuficiente, sînt risipite. La cooperativa agricolă din Feger- nic producția de carne și lapte este mică. Cocenii sînt împrăștiați peste iot și nu-i de mirare că vilele nu-i mănîncă. Tovărășii Florian Hanga. președintele cooperativei, s-a mulțumit să constate că. s-a stricat tocătoarea. într-ade- văr. mai bine de două luni tocătoarea a zăcut ir. atelierul cooperativei. Sînt și agricolecooperative

puse in situația ca ziu să nu aibă cu animalele.Una din cauzele nerează pagube se te faptului că organele agricole județene nu iau măsuri pentru aplicarea propriilor indicații. Am amintit afirmația făcută de tov. Florin Holircă, director adjunct ai Direcției agricole Harghita, privind gospodărirea furajelor. Din cinci cooperative vizitate în zona Odorheiu- lui, numai la Cristuru Secuiesc se aplică indicațiile date. La cooperativa agricolă din Corund există un deficit de fînuri de aproape 300 de tone, iar la suculente necesarul a fost asigura: doar în proporție de 24 la

sută. Ținînd seama de acest lucru, ar fi fost cît se poate de firească preocuparea pentru buna gospodărire a furajelor. Situația se prezintă însă pe dos. Din cauză că nu există tocătoare și nici o moară cu ciocănele, furajele se dau nepreparate. Consiliu] de conducere, cadrele tehnice nu iau măsuri eficiente pentru înlăturarea lipsurilor. Ca urmare, producția zilnică este de numai circa 2 litri lapte pe vacă furajată. Și în alte unități, ca Lăzarea, Secuieni, Atid, Crișeni. cu ocazia controalelor efectuate de delegații direcției agricole județene s-a constatat că nu se prepară nici un sortiment de furaje. Specialiștii s-au mulțumit să constate, să facă unele recomandări, dar tn urma lor lucrurile nu s-au schimbat prea mult.Și în județele Vaslui și Iași se constată neajunsuri în ce privește gospodărirea furajelor. La grajdurile din Jora ale cooperativei agricole Tîrgu-Frumos, județul Iași, nutrețurile grosiere se dau netocate în hrana animalelor. O tocătoare stă nefolosită de anul trecut. La cooperativa . agricolă Ștefan cel Mare din județul Vaslui peste tocătoare se așterne zăpada. Medicul veterinar Virgil Danciu, director adjunct al direcției a- gricole județene Vaslui, ne-a spus că se ocupă personal de înlăturarea deficiențelor de acest fel, mer gînd zilnic prin unități. Ce eficiență au aceste deplasări din moment ce deficiențele continuă să dăinuie de multă vreme ?Aspectele prezentate dovedesc că este necesar să se Învețe mai mult din experiența cooperativelor fruntașe și să se înlăture opera- liv deficiențele. In această perioadă friguroasă organele agricole, consiliile de conducere să acorde maximă atenție' rezolvării problemelor din sectorul creșterii animalelor, să ia măsuri pentru aplicarea indicațiilor și măsurilor stabilite în scopul măririi producției și veniturilor din zootehnie, în toate cooperativele agricole.
Manole CORCACI 
Lorand DEAKI 
Aurel BIHOREANU 
corespondenții „Scinteii

MAȘINILOR-UNELTE
9După cum este cunoscut, plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1969 a acordat o deosebită atenție problemelor dezvoltării în ritm înalt a Industriei construcțiilor de mașini, concomitent cu introducerea intensă a progresului tehnico-științific în a- ceastă ramură de importanță vitală pentru avîntul economic al țării. în cuvîntarea rostită la încheierea lucrărilor plenarei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că „este necesar să organizăm mai bine activitatea de cercetare pentru ca aceasta să aducă o contribuție proprie, tot mai substanțială, la perfecționarea mașinilor și utilajelor pe care le producem". în legătură cu unele aspecte legate de îndeplinirea acestei sarcini de mare răspundere, am avut convorbirea care urmează.

— Pentru început, vă rugăm 
să faceți o succintă caracteriza
re a rolului cercetării științifice 
in dezvoltarea și modernizarea 
producției de mașini-unelte, 
menționind, desigur, și dificul
tățile care mai trebuie depășite.

locuirea acționărilor manuale prin acționări electrice sau pneumo-hi- drauiice, precum și la ecniparea u- nor mașini cu sisteme de sirmgere pneumo-nidraulice a piesei și sculelor, sau cu alimentatoare- automate, dispozitive de control activ al cotelor etc.Mai există insă serioase dificultăți, in primul rind in privința ecmparii unor mașini cu accesorii normaie și speciale, cum ar fi : mengnine, mese rotative, universale, capete divizoare etc. Pe plan mondial, astăzi se pune un accent deosebit pe gradul de universalitate a mașinii, ceea ce creează posioilitatea efectuării unei game cit mai largi de operațiuni. La noi, din lipsa unor capacități de producție in întreprinderile specializate în astfel de dispozitive, nu se respectă cererile justmcate ale beneficiarilor care solicita mașini cu acțiune cit mai comp.exă. Mi se pare o anomalie, care trebuie să ne preocupe și pe noi, cercetătorii, faptul că bene-

Agro-clubul 
din Albești

.DUPĂ REZULTATE

SE DEOSEBESCAm analizat, recent, evoluția cheltuielilor materiale de producție în două unități' industriale „surori", cu profil de producție asemănător. Este vorba de întreprinderea de prefabricate din beton „Progresul“-Bucu- rești și întreprinderea de prefabricate din beton Călărași. Ce demonstrează faptele ?în luna ianuarie a. c., la întreprinderea de prefabricate „Progresul"- București, planul producției globale a fost realizat în proporție de 118,2 la sută, iar cel al producției fizice — de 109 la sută. Totodată, evidențele întreprinderii au consemnat, la sfîrșitul anului trecut, obținerea unui beneficiu de peste 28 milioane lei. Explicînd aceste realizări, contabilul șef, Radu Ivan, ne-a spus :— Perfecționarea organizării producției și a muncii, ridicarea gradului de mecanizare a lucrărilor, spiritul de gospodărire rațională a materiilor prime și materialelor au determinat ca, sistematic, nivelul producției și productivității muncii să înregistreze un sens ascendent. Cunoașterea zilnică, la prima oră, a situației, urmărirea consumurilor pe fiecare loc de muncă și schimb, înlocuirea unor linii tehnologice cu altele mai productive sînt măsuri care au permis obținerea unor rezultate economice favorabile.Cum stau lucrurile la întreprinderea de prefabricate din beton Călărași ? Spre deosebire de întreprinderea bucureșteană, aceasta are, mai întîi, avantajul unei dotări tehnice moderne. Cu_ toate acestea, anul trecut, întreprinderea a fost „beneficiara" unei dotații de peste 6 milioane lei. în luna ianuarie a.c., deși planul producției globale și marfă a fost îndeplinit, sint indicii care atestă menținerea aceleiași nesatisfăcătoare gospodăriri a resurselor materiale și bănești ale întreprinderii. Iată, de altfel, cum se prezintă evoluția consumurilor specifice la principalele materii prime și utilități : la ciment, spre exemplu, întreprinderea din Călărași a folosit pentru un metru cub de tuburi prefabricate cu 194 kg mai mult decît întreprinderea bucureșteană. .La alte produse din beton prefabricat, consumul de ciment a fost superior cu 145 kg/mc. Care este părerea inginerului șef al fabricii, tov. Gheorghe Apostol, în legătură cu această vizibilă risipă de materii prime ?— Cea mai mare parte a pierderilor de ciment nu este justificată. Totuși, la aceasta a contribuit și calitatea necorespunzătoare a cimentului și agregatelor, desele dereglări ale cîntarelor automate de dozare a materialelor, precum și e- xistența unei incertitudini asupra

cantităților de ciment primite de la furnizori.Inginerul,-șef nu ne-a spus, însă, nici un cuvînt despre sistemul defectuos în care se ține evidența livrării betonului de la stația de preparare, despre faptul că vagoanele cu ciment sînt descărcate incomplet, iar uneori returnate furnizorilor nedescărcate, toate acestea fiind în ultimă instanță rezultatul unei gospodăriri interne neraționale a materialelor. Parcurgînd secțiile de fabricație, am putut observa cum, ca urmare a unor improvizații tehnice, a unor legături necorecte la tipare, cantități importante de abur erau debitate în... atmosferă. După cum era de așteptat, unui asemenea mod de utilizare a energiei termice ii corespunde și o depășire a consumului normat de a- bur : în proporție de 23 la sută la secția de tuburi Premo și de 22 la sută la secția diverse. Cheltuielile neproductive completează „bilanțul" pierderilor. Peste 1,1 milioane lei reprezintă pierderile generate de rebuturile din depozit și din fabricație, la care se adaugă 679 000 lei locații și 620 000 lei dobînzi pentru împrumuturi restante.Aceste date arată că, pînă acum, comitetul de direcție al întreprinderii nu a intervenit cu hotărîre pentru închiderea surselor de pierderi. Pentru acest an, întreprinderea este planificată cu beneficii, astfel că deficiențele existente în activitatea ei economică se cer integral eliminate. Referindu-se la aceasta, tov. ing. Ion Vasilescu, directorul general al Centralei industriale de prefabricate din beton din cadrul Ministerului Industriei Materialelor de Construcții, ne-a spus :— Consiliul de administrație al centralei a stabilit, recent, un program amplu de măsuri pentru rentabilizarea producției la întreprinderea din Călărași. Printre altele, este vorba de reprofilarea unor linii tehnologice pentru producerea de elemente industriale și panouri mari necesare construirii de locuințe și de reducerea pierderilor la principalele materiale — ciment, oțel-beton, agregate.Neîndoielnic, intervenția centralei este oportună. Considerăm, însă, că fructificarea intensă a posibilităților existente în acest domeniu face necesară extinderea cu mai multă rapiditate a experienței dobindite de întreprinderea „Progresul" din Capitală, astfel ca întreprinderea de prefabricate din beton din Călărași să se încadreze în consumurile optime de materiale, orice formă: s-ar și cheltuielile neproductive.înlăturind risipa sub manifestaj precum
Constantin DUMITRU

BOTOȘANI (Corespondentul „Scinteii"): In comuna Albești, 
din ' județul Botoșani, își des
fășoară activitatea o Intre- 

de stat, alta 
a agricultu- 
pentru omo- 
și do uă coo- 

— in care

fășoară 
prindere agricolă 
de mecanizare 
rii; un centru 
logarea soiurilor 
perative agricole 
lucrează 35 ingineri agronomi și 
zootehniști, medici veterinari, 
tehnicieni. Dorința acestor spe
cialiști de a-și perfecționa con
tinuu cunoștințele profesionale 
i-a determinat să înființeze un 
Agro-club. Periodic vor avea 
loc sesiuni de comunicări știin
țifice, in care se va analiza mo
dul in care sint soluționate 
multiplele probleme ale științei 
agrozootehnice in unitățile res
pective. Dintre primele subiecte 
care vor constitui tema acestor 
dezbateri amintim : îngrășarea 
suplimentară cu azot in doze 
și etape diferite la griul de 
toamnă și sporirea producției de 
lucerna prin irigare și ingrășare.

— Eforturile cercetării se îndreaptă, în principal, in două direcții : îmbunătățirea continuă a performanțelor mașinilor-unelte aflate în fabricație și sporirea sortimentului actual de utilaje de acest fel, prin asimilarea de noi tipuri. Ne străduim astfel să atingem mai grabnic un nivel care să permită ca necesitățile a- cestui domeniu să fie acoperite, în majoritatea cazurilor, prin producția internă.Pentru ridicarea randamentului mașinilor-unelte .aflate în fabricație, cercetătorii institutului nostru, împreună cu constructorii-șefi ai uzinelor din cadrul subramurii, și-au propus, în ultimul an, să fructifice în cît mai mare măsură posibilitățile de creștere a indicelui de utilizare Intensivă. S-a căutat să se reducă a- tît' timpul de lucru efectiv al mașinilor. prin mărirea sensibilă a vitezelor de lucru și a puterilor de antrenare, cît mai ales timpul auxiliar, . în care scop, s-a trecut la în

Convorbire cu ing. 
Nicoiae POPA, 

directorul insriTurului ae cercetări 
și proiectări mașini-unelte și agregate 

din București (I.C.M.il.A.ti.)
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ticiarul este silit să se adapteze la posibilitățile mașinnor din fabricație și nu invers, cum e firesc.Cercetarea ar trebui să se aplece mai frecvent și asupra problemei exploatării delectuoase a unor tipuri de mașini-unelte, ca urmare a întreruperilor in funcționare provocate de defecțiunile elementelor de acționare (electrice și pncumo-hidraulice). Se impune, ca o necesitate stringentă, punerea la punct a aparatajului electric și pneumo-hidraulic destinat e- chipării mașinilor-unelte, ca să nu mai fim nevoiți să recurgem la import. Menționez că aparatajul hidraulic modern cere o fabricație de mare complexitate și precizie, în unități specializate ad-hoc. Trebuie deci să ■> grăbim construirea și punerea în, funcțiune a unui astfel de aparataj.în concluzie, dacă in privința problemelor de concepție a mașinilor de înaltă tehnicitate am ajuns la un nivel destul de ridicat, mai avem încă multe de făcut într-o seric de aspecte care par mărunte, dar sîut vitale pentru buna funcționare a mașinii.In ceea ce privește a doua problemă — asimilarea de noi tipodi- mensiuni de mașini-unelte — o primă constatare e că angrenajul colaborărilor între factorii răspunzători merge destul de greu, ceea ce, evident, duce la lungirea duratei de asimilare. Se pierde timp mai ales în perioada de după elaborarea documentației, adică în fazele de realizare a prototipului, omologare și trecere la fabricația de serie. Conducătorii unităților productive, solicitați intens de sarcinile curente, neglijează, de cele mai multe ori, aspectele referitoare la asimilarea produselor noi și îmbunătățirea celor aflate în fabricație. Cum s-ar putea rezolva această situație ?Adevărul este că asimilarea unui nou produs impune eforturi deosebite din partea uzinei, a fiecărui inginer, tehnician sau muncitor implicat. Este necesar deci ca aceste eforturi să fie stimulate corespunzător, lucru prevăzut în noua lege de organizare a activității de cercetare științifică. Rămîne, deci, ca atunci cînd se va trece la aplicarea prevederilor legii să nu se piardă din vedere acest de- ■ ziderat major.

trebuie să fie utilizate fără întreruperi un timp mai îndelungat. în a- cest scop, avînd în vedere creșterea caracteristicilor de utilizare intensivă (viteză, putere), în laboratorul de încercări al institutului se fac cercetări asupra rigidității și vibrațiilor batiurilor și pieselor mai importante, comparînd, din acest punct de vedere, mașinile românești cu tipurile din cele mai avansate produse pe plan mondial. în viitorul apropiat, pentru a putea proiecta construcții cît mai rigide, dar și cît mai economice din punct de vedere al consumului de metal, vom face încercări pe modele la scară redusă, rezultatele fiind apoi valorificate în proiectare. De asemenea, vom studia noile procedee tehnologice —- prelucrarea prin electroeroziune, prin ultrasunete, prin electrodescărcare etc — stabilind posibilitățile de a le asimila în țară.Avînd în vedere importanța utilizării comenzilor-program la mașinile- unelte, vom acorda o atenție deosebită asimilării mașinilor din această categorie. Cele cîteva exemplare fabricate in țară — unele prezentate la EREN — constituie un început promițător. Pentru accelerarea asimilării acestor noi tipuri de mașini- unelte, s-a întocmit de către Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și Consiliul Național al Cercetării Științifice un plan de perspectivă, în cadrul căruia se vor stabili sarcini precise, atit pentru institute, cît și pentru uzinele colaboratoare. Iar în viitorul cincinal se vor putea pune la dispoziția beneficiarilor mașini cu comandă numerică fabricate în țară.— Ce alte unități ar trebui, 
după părerea dv., 
la această acțiune 
me ?

să participe 
și cum anu-grupează un

de pe contractul economic
(Urmare din pag. I)greutățile și admit decalarea termenelor de livrare ; ei nu renunță la produsele contractate", ne-a spus tov. Dezideriu Vagner, șeful serviciului de desfacere de la întreprinderea de utilaje.Sînt oare chiar așa de „înțelegători" toți beneficiarii acestei întreprinderi producătoare de utilaj și piese de schimb pentru industria ușoară ?— La urma urmei, acceptăm decalarea livrărilor, pentru că, în afară de I.U.I.U., nimeni altcineva nu fabrică piesele de care avem nevoie — ne spunea tov. L. Edelștein, inginer- șef la uzinele textile „7 Noiembrie" din Capitală.Iar la întreprinderea „Selecf- București — alt beneficiar „înțelegător" — ni s-a spus deschis : ,,Ce mai tovarășe, sîntem la mîna întreprinderii de utilaje din Tg.-Mureș !“. întrebarea este : au avut totuși nevoie a- cești beneficiari de piesele de schimb respective ? La „Select", pentru a ne limita la un singur exemplu, utilajele tehnologice au staționat, anul trecut, peste 55 000 ore-mașină din timpul total de lucru datorită reparațiilor accidentale și întreruperilor neplanificate. Multe din aceste opriri neprevăzute au fost determinate de lipsa pieselor de schimb, lari de termene față de s-au acceptat.După cum se vede, prin

Dar deca-contractereglemen-

tărea. în vigoare încă, sancțiunile prevăzute pentru încălcarea obligațiilor asumate au, în multe cazuri, un caracter mai mult simbolic și formal, favorizează îngăduința reciprocă între furnizor și beneficiar, nu au puterea de a influența respectarea riguroasă a contractelorNe-am referit numai la cîteva din neajunsurile care s-au manifestat în cadrul actualei reglementări a raporturilor contractuale dintre întreprinderi. Se înțelege că, în condițiile aplicării noii legi a contractelor economice, situații de natura celor amintite mai înainte, in care aproape de mijlocul trimestrului de plan producția nu este acoperită integral cu contracte de desfacere, nu vor mai fi posibile. Pentru utilizarea rațională a capacităților de producție, organizațiile economice sînt obligate să încheie contracte de livrare înainte de începerea perioade' de plan, in funcție de specificul producției aceasta va permite unităților economice să-și concretizeze sarcinile ce Ie revin din planul de stat, în aș: fel îneît să existe o mai bună concordanță între producție și nevoile economiei naționale.Ce se va întîmpla in căzui aeonorării angajamentelor asumate prin contractele de livrare ? Organizația socialistă care nu-și va respecta obligațiile contractuale sau t. va îndeplini necorespunzător — se precizează în noua lege — va datora celeilalte părți penalități, precum

și despăgubiri in vederea reparării prejudiciului cauzat din culpa sa. De unde se vor. suporta a- ceste penalizări și despăgubiri ? (Și pînă acum întreprinderile plăteau penalizări pentru nerespec- tarea termenelor contractuale de livrare, dar ele încărcau nejustificat prețul de cost al producției). în legea care va intra în vigoare de la 1 martie a. c. scrie limpede : în astfel de împrejurări, angajații întreprinderilor furnizoare, obligate 5ă plătească penalități sau despăgubiri ca urmare a nerespectării disciplinei contractuale, vor răspunde material sau disciplinar, potrivit cu culpa fiecăruia. Altfel spus. în noile condiții, „micile înțelegeri" — practicate și de cele două întreprinderi din Tg-Mureș - nu vor mai fi posibile.Pornind de la situația intîlnită în unitățile economice mureșene, ca și in alte întreprinderi, de la faptul că peste cîteva zile intră în vigoare noua lege a contractelor economice, este necesar să se ia măsuri în vederea asigurării celor mai bune condiții pentru aplicarea prevederilor noi’ reglementări. Cu toată trebuie să se înțeleagă lege nîi va rezolva de la blemele, că important este doneze în spiritul prevederilor acestei '.egi, care așază relațiile contractuale dintre întreprinderi pe baze noi, intr-uri cadru corespunzător intereselor generale ale dezvoltării economiei naționale în etapa actuală.

claritatea că noua sine presă se ac

— Cum acționați pentru a 
răspunde indicațiilor și sarcini
lor trasate de conducerea de 
partid și de stat privind intro
ducerea noului, orientarea către 
modern, către avansat, in acest 
sector ?— în vederea îndeplinirii sarcinilor de plan pe 1970, mașinile-unelte

— O mașină-unealtă complex de piese, subansamble și acționări. Funcționarea ei corectă este asigurată de funcționarea, în bune condiții, a întregului complex. Trebuie deci ca toți participanții la elaborarea unui astfel de produs să contribuie la ridicarea calității lui. Aș vrea să mă refer, din nou, la a'paratajul electric și hidro-pneuma- tic, vjijovat. de, cele mai multe defec- , țiuhi in exploatarea mașinilor-unelte.Furnizorii acestui aparataj ridică, la rîndul lor, problema calității materialelor. Garniturile de cauciuc, de pildă, sînt nu rareori de slabă calitate și se distrug în contact cu uleiul folosit ca agent de lucru. Fonta de primă fuziune și pămînturile de formare provoacă neplăceri uzinei „23 August“-București, principalul furnizor de piese turnate al uzinei F.M.U.A. Este necesar, deci, ca unele ramuri industriale, ca siderurgia, chimia etc, să contribuie, prin ridicarea oalității produselor lor, la ridicarea calității producției de mașini-unelte.Funcționarea neîntreruptă a unei mașini este asigurată și de stocul și sortimentele de scule de care dispune. Industria noastră, însă, mai are destule de făcut și în acest domeniu. Mă refer, în primul rind, la sculele cu plăcuțe dure.Nu este cazul să subliniez aici rolul pe care îl joacă aprovizionarea ritmică, rațională în desfășurarea normală si de calitate a unei fabricații. în perioada trecută, cea mai mare parte a deficiențelor s-a datorat unei aprovizionări, în special din import, nesatisfăcătoare. Din această cauză, uzinele au fost obligate să lucreze în salturi, calitatea execuției pieselor și a montajului a avut de suferit, o serie de probe au fost făcute superficial, avînd drept rezultat dese întreruperi în mersul mașinilor.După cum se vede, la dezvoltarea producției de mașini-unelte trebuie să contribuie, cu maximum de responsabilitate, un mare număr de factori. Este o sarcină care se cere îndeplinită în cele mai bune condiții, dată fiind importanța acestui sector de activitate pentru întreaga noastră industrie.
Ing. Traian SAVA

Tricotaje din fibre sintetice
O dată cu fiecare echinox sau 

solstijiu crește și interesul cum
părătorului 
garderobei 
care vine, 
ține seamă 
„Drapelul Roșu1 
din primele zile ale acestui an a 
introdus în fabricație 6 modele 
noi de tricotaje tip lînă. în acest 
an renumita unitate sibiană a in
dustriei ușoare va realiza 570 000 
bucăți tricotaje din fibre sintetice.La „Drapelul Roșu” 
creatori și tehnicieni cu 
experiență în muncă și 
late față de ceea ce 
față de cerințele cumpărătorilor. 
Pentru ca modelele create să 
poată fi introduse cît mai repede 
în fabricație, întreprinderea a fost 
dotată cu mașini moderne de tri
cotat dantele și de tip „Kokett", 
de mare productivitate. Dar argu
mentul puternic al „mărcii fabricii" îl constituie calitatea produ
selor. De cînd s-a dat în folosin
ță noul corp industrial, înzestrat 
cu mașini și utilaje de înaltă teb-

pentru completarea 
necesare anotimpului 
De această realitate 
și colectivul fabricii 

din Sibiu, care

lucrează 
o bogată 
receptivi- 
este nou,

nicitate, sînt solicitate din ce în 
ce mai mult și serviciile labora
torului special pentru încercări 
iizico-mecanice, care analizează 
în amănunt toate firele ce urmea
ză să intre în fabricație. Și fini
sajul se execută acum în condiții 
superioare. Vopsirea se efectuea
ză cu aparate speciale, ce asigu
ră o circulație perfectă a flotei 
de vopsire, ca și un regim cons
tant de temperatură, iar operația 
de călcare a semifabricatelor, ca 
și a produselor finite, se reali
zează în prezent cu mașini cu 
abur.

Stăruințele depuse pentru acre
ditarea „mărcii" de tricotaje si- 
biene dau roade ; anul trecut 
s-a consemnat o creștere de trei 
ori a solicitărilor la export, față 
de anul precedent. în primul tri
mestru al acestui an vor fi expe
diate beneficiarilor externi 50 000 
bucăți tricotaje, din care cele mai 
multe în Canada. Produsele rea
lizate la Sibiu vor reprezenta, tot
odată, fabrica și la tîrguri inter
naționale de prestigiu.
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Filozofia istoriei - studii EDITURA „MINEKVA"

EDITURA „EMINESUU

ruse de maide realitate

Pamfil NICH1TELEA

important

EDITURA MILITARĂ 817“.
I

I. . Ț c-

I. Lemnij

și ing. S, Benari

loan ADAM

în sprijinul Grigore Arbore ■

A

din
Dan POPESCU

5

D. C. F. D.

O

FILOZOFICĂ

LITERARA

con- sau

sem-Și au

de texte, album de

cum spune un lui Camil Pe-

filozofîcă a problematicii Situîndu-se în actualitate, înmănuncheate în volumul se citesc cu interes; ele

Colecția „Materialismul 
lecție și științele moderne". vo
lumul XITî

subtilă a re- două științe parte se înalta. își cir-

propune variată de

me- ve- a-

se- artă

„Ubu".

pro- dis- Care pro-

ÎN EDITURA

Dr. R. Drimus

acest vo- 
un studiu 
de dr. G.

com-

progres tehnic sînt rezultînd din experi-

lucrări de volume o arie
,Succese și de copii respective1' și altele părinților.

EDITURA „ALBATROS"0 NICOLAE IORGA : „Studii literare" (voi. î i Scriitori români; vol. II : Scriitori străini; în Colecția „Lyceum").

„Progresul tehnic

necesitate nu mai alt argti-

Sufletelor moarte esența artistică a

EDITURA „MERIDIANE"

lui frecare prin re- unui nostalgic

și supralighioane" (volum

PEDAGOGICĂ

romantice germane" (apă-

decît umanității, zone ale umanului, scriitorului rus la considerarea lu- cum este; de a ob-

de la caută umbra".

mai cred său scrii- lite.

DIDACTICĂ SI

„CENUȘA"

0 HARALAMB ZINCA: „Crima 0 TUDOR POPESCU : „H. W. își

0 MARIN SORESCU : „Teoria sferelor de influență" (eseuri).0 MARIN MINCU : „Critice" (studii și cronici).

„CHIMIA

economică"

ECONOMICĂ

EDITURA „UNIVERS"

ȘTIINȚIFICĂ^,

agriculturi?

Enrico Fermi;

științei

UNIVERSALĂ

SUFLETE MOARTE"

Deși aureolată de vechi și valoroase tradiții, ilustrate de nume impunătoare ca Dimitrie Cantemir, Nicolae Bălcescu, Al. D. Xenopol. Nicolae Iorga, Vasile Pîrvan ș.a., cugetarea istorică românească nu s-a bucurat — așa cum merita — mult timp de o interpretare științifică, marxistă în noul climat de gîndire din țara noastră. Necesi. tatea de a împlini cu o analiză temeinică interesul justificat pentru acest domeniu de reflecție, precum și necesitatea de a afirma un punct de vedere științific în confruntările actuale de opinii din jurul problemelor teoretice ale istoriei accentuează oportunitatea unor investigații materialist dialectice și Istorice mai ample asupra gindirii filozofice a istoriei. Volumul cu titlul de mai sus — elaborat sub auspiciile Institutului de filozofie al Academiei Republicii Socialiste România și ale Institutului de studii istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R. și apărut recent în EDITURA POLITICA — se înscrie în perspectiva acestor cerințe.Conceput ca o culegere de studii, volumul urmărește dezbaterea largă, în lumina concepției marxist-leniniste, a unor probleme teoretice fundamentale ale istoriei. în acest sens, lucrarea la care ne referim adu-ce realmente contribuții prețioase, enunță o serie de idei interesante, propune distincții, nuanțări, discută polemic și precizează aocepția unor concepte, reușind — în bună măsură — să descifreze specificitatea Droble- maticii acestui domeniu.Structura lucrării ne spre meditație o gamă probleme *).Atrage atenția locul rezervat în economia lucrării dis cuției asupra definirii raportului dintre istorie și sociologie. Purtată cu suplețe, dezbaterea reușește să dezvăluie dialectica lațiilor dintre aceste sociale, care, pe de o trepătrund, iar pe de cumscriu un obiect și un teren propriu de investigare. Rezultatele pozitive cu care s-a soldat o aseme-

nea discuție ne fac să credem că ar fi fost utilă inițierea unei astfel de dezbateri și asupra raporturilor dintre istorie și alte științe sociale.Urmărind crearea unei imagini cât mai cuprinzătoare asupra preocupărilor actuale de filozofie a istoriei, lucrarea tratează și probleme de axiologie a istoriei sau de valorificare critică a gindirii istorice a unor personalități reprezentative în acest domeniu din țara noastră. Atît prin diversitatea problematicii sale, cit și prin documentația sa bogată, cartea de față reușește să sugereze complexitatea preocupărilor gindirii istorice contemporane.Se observă, însă, și faptul că nu toate problemele sînt tratate Ia același nivel, că-și fac loc, din acest punct de vedere, inegalități.Pe alocuri sînt pagini care capătă un caracter mai curînd expozitiv, descriptiv, decît analitic, ră- mînînd la un nivel doar informativ.Deși de-a lungul lucrării se expun mai multe probleme care nu-și află încă și răspunsurile corespunzătoare, ea aduce totuși o contribuție la analiza istoriei, studiile de fațăstimulează meditația lectorului a- supra multor probleme teoretice cu implicații largi din domeniul investigat.
*) Volumul cuprinde studiile Des

pre natura faptului istoric de Al. 
Tănase ; Criteriul sociologic în stabi
lirea faptului istoric de I. Aluaș, II. 
Daicovlciu ; Generalul și individualul 
în istorie de D. Hurezeanu ; Aspecte 
specifice ale determinismului în is
torie de N. Gogoneață ; Istorie și 
determinism de I. Florea ; „Capita
lul" și unele probleme actuale ale 
teoriei istoriei de V, Liveanu ; Ex
plicația în istorie și formele ei isto
rice de H. Culea ; Valoarea metodo
logică a conceptului de serie istorică 
de Al. Gheorghe ; Valorizare și expli
cație în cunoașterea de tip Istoric 
de L. Popa ; Sociologie „concretă" șl 
istorie de H. H. Stahl; Sociologie și 
istorie de A. Roth ; Despre noțiunea 
de filozofie a istoriei de A. Bodor.

0 IONEL TEODOREANU : „Turnul Milenei lecția „Biblioteca pentru toți").0 SANDU ALDEA : „Nuvele".e A. E. BACONSKY : „Meridiane" (studii critice).e NEAGU RADULESCU: „Un catîr bine crescut" (proză).

Antologia cu acest Mtlu 
continuă preocuparea mai ve
che a EDITURII POLITICE de 
a pune la îndemînă cercetăto
rilor din domeniul științei și 
filozofiei un instrument mo
dern de interpretare și ge
neralizare a rezultatelor știin
ței, capabil să contribuie la 
constituirea unei epistemolo
gii tot mai riguroase.

Cele 25 de articole sau capi
tole din lucrări fundamentale 
ale unor oameni de știință de 
renume mondial — traduse 
din diverse limbi — tratează 
probleme centrale ale logicii 
științei, cum sint: raportul 
dintre empiric și teoretic, din
tre inducție și deducție; na
tura explicației în știință; 
structura logică a teoriilor ști
ințifice ; problema adecvării 
aparatului logic modem la a- 
naliza științelor particulare 
etc.

Prin tematica sa, 
lum — deschis de 
introductiv semnat 
Enescu și Cornel Popa 
pletează. lucrarea „LOGICĂ ȘI FILOZOFIE", apărută în a- 
ceeași colecție.

0 JUAN GOYTISOLO : „Doliu la «Paradis»" (romanul prilejuiește o analiză minuțioasă a universului copilăriei — temă predilectă a scriitorului spaniol — în contextul evenimentelor războiului civil din Spania).0 COLETTE : „Hoinara. Duo" (două romane ale cunoscutei scriitoare franceze).0 ALARICO CASSE: „Șoarecele Chuchundra" (culegere de povestiri aparținînd unei tinere scriitoare italiene, deținătoarea premiului Silver-Caffe 1964).e SAKI : „Lighioane de schițe).0 ALFRED JARRY :0 TEOCRIT : „Idile".0 „Antologia poezieirută în „Seria Antologii" a Editurii~Univers, cu "un cuvînt înainte de Al. Philippide, ni-i prezintă, printre alții, pe Schlegel, Holderlin, Novalis, Tieck, Von Kleist, Brentano, Von Chamisso, Uhland. Heine, Morike, Wagner).e V. I. PROPP : „Morfologia basmului" (scriitorul sovietic realizează o amplă analiză a originii, evoluției și metodelor de construcție epică a basmului).
0 „Gauguin" (album dedicat celebrului pictor ; antologia de texte, selecția și cronologia aparțin Nineî Stănculescu-Zamfirescu).0 „Chagall" (semnatara antologiei lecției și cronologiei acestui frumos este Ana Cogan).

Printre ultimele 
din EDITURA ȘTIINȚIFICA, 
atrage atenția lucrarea cele
brului fizician Enrico Fermi, 
TERMODINAMICA. Remarca
bilă prin claritate și cursi
vitate, cartea oferă cititorului 
înarmat cu cunoștințele fun
damentale de termometrie și 
calorimetrie o admirabilă sin
teză. Bazîndu-se exclusiv pe 
termodinamica pură, autorul 
acordă o importantă pondere 
interpretării fizice a fenome
nelor și legilor termodinamicii, 
Fără a constitui o prezență 
pregnantă, scurtele referiri la 
interpretarea statistică a ter
modinamicii sînt binevenite 
Printr-o reușită conjugare a 
rigorii matematice cu accesi
bilitatea expunerii, cartea răs
punde celor mai diverse exi
gențe, reprezentînd o achizi
ție utilă pentru orice cititor 
interesat de acest domeniu al 
fizicii.

După cum rezultă din titlu, lucrarea : „Chimia în sprijinul agriculturii" de dr. R. Drimuș și ing. S. Benari, apărută în EDITURA ȘTIINȚIFICA, abordează numeroase aspecte ale folosirii în agricultură a produselor chimice. Agricultura modernă nu poate fi despărțită de chimie, deoarece sporirea producției vegetale și animale este în legătură strînsă cu asigurarea și folosirea unor cantități din ce în ce mai mari de îngrășăminte chimice, substanțe insectofungicide, stimulatori de creștere, medicamente și, în sfirșit, gama de materiale plastice cu cele mai diferite aplicații. In primul capitol al lucrării se subliniază că problema asigurării hranei la un nivel corespunzător ținîndu-se seama de creșterea populației pe glob impune găsirea unor metode eficiente de a spori producția de alimente. Extinderea suprafeței arabile este limitată și de aceea intensificarea agriculturii rămîne principala

cale prin care se realizează acest deziderat. Chimia pune la îndemînă cuceririle sale, care sînt tratate pe larg în cadrul acestei lucrări. La capitolul : „Chimizarea agriculturii și rolul îngrășămintelor chimice", după ce se face o descriere a rolului diferitelor elemente în nutriția vegetală, sînt prezentate diferite tipuri de îngrășăminte, amendamente și microelemente. Două capitole ale lucrării se referă la protecția chimică a plantelor și la stimulatorii și inhibatorii de creștere. Sînt prezentate apoi materialele plastice folosite în agricultură ca adăposturi temporare, răsadnițe și sere, conducte pentru irigații,, ambalaje etc. In ceea ce privește zootehnia, un capitol se referă la chimizarea furajelor și la dicamentele de uz terinar. Lucrarea sedresează inginerilor agronomi, chimiștilor, precum și specialiștilor din institutele de cercetări și învățămîntul superior.

sî dezvoltarea
5

Școlarilor li se recomandă ca lectură numeroase opere fundamentale ale literaturii române. Numai că obținerea unora dintre ele constituie o adevărată problemă ; de multă vreme epuizate, o serie întreagă de opere ale scriitorilor clasici sint absente din librării. Este firesc, de pildă, să nu poți găsi teatrul lui Cara- giale, sau „Doamna Chiaj- na“ și „Pseudochinegheti- cos" ale lui Odobescu, sau „Vlaicu Vodă" al lui Alexandru Davila ? Pentru procurarea uneia sau a alteia dintre aceste lucrări (și lista ar putea fi extinsă) trebuie să colinzi librăriile, avînd toate șansele ca pînă la urmă să constați că a fost o inutilă pierdere de timp.E o situație care a mai

făcut obiectul unor nale critice în presă, fost luate anumite măsuri. In „Biblioteca școlarului" și în colecția „Lyceum" au fost tipărite citeva dintre lucrările vizate, iar alte a- pariții sînt anunțate pentru perioada imediat următoare. Dar ceea ce s-a întreprins nu acoperă, nici pe departe, cerințele. De a- ceea considerăm util să revenim. Avem în vedere nu numai dificultățile, pe oare le întîmpină elevii în respectarea indicațiilor din bibliografiile școlare. Avem în vedere și faptul că reeditarea clasicilor, prezența lor permanentă în librării (nu numai în „Opere complete", costisitoare — care prin aparatul lor critic, transcrierea filologică a textului se adresează în

primul rînd specialiștilor, cadrelor didactice — dar și în ediții accesibile, 1a în- demina oricui) este o cerință culturală de prim ordin și de cel mai larg interes. Credem că înființarea recentă a unor noi edituri creează condițiile rezolvării acestei probleme. Oricum, factorii responsabili din domeniul editorial și din cel al învățămîntului ar trebui să vegheze — cola- borînd — ca în viitorul an de învățămînt să nu mai apară neconcordanțe. între recomandările de lectură din bibliografiile școlare și fondul de cărți existent în librării. Este o elementară care implică nici un ment.

Actele de acte umane, ența și munca omului, din efortul său de a stăpîni în măsură din ce în ce mai însemnată mediul în care trăiește, din relațiile sale cu ceilalți oameni. Economiștii le definesc mai arid : o mărire a masei de valori de întrebuințare sau o schimbare a naturii unei valori de întrebuințare, corespunzător unei nevoi sociale, rezultată dintr-o combinare a forței de muncă, a elementelor materiale, pe baza a- plicării unor cunoștințe noi în domeniul producției sociale.Ce interferență există între progresul tehnic și evoluția mai lentă sau mai rapidă, în diferite ipostaze, a unei economii ? Intre greșul tehnic și apariția sau pariția decalajului economic ? este sistemul de generare a greșului tehnic ? Iată doar citeva întrebări cărora cartea lui I. Lemnij. „Progresul tehnic și dezvoltarea economică" apărută nu de mult — ca nr. 12 al colecției „Bibliotheca economica" — în Editura Academiei, le răspunde pe larg. Lucrarea reprezintă un studiu de economie mondială, concluziile ei avînd la bază studiul literaturii internaționale de specialitate și realitățile economice din țările cele mai avansate din punct de vedere tehnic și economic. In același timp, cartea se circumscrie unei literaturi care, pe zi ce trece, prinde tot mai mult temei la noi în țară — Partidul Comunist Român promo- vînd cu consecvență, în politica sa, progresul tehnic ; cartea pledează pentru cercetări din ce în ce mai ample, care să . evidențieze pe larg experiența mondială în acest domeniu, concluziile ce se desprind din acțiunea progresului tehnic în capitalism, laturile sale calitativ superioare în socialism.I. Lemnij caută să definească problemele principale în acest sens, să releve locul esențial al □regresului tehnic, al acumulării

tn creșterea economică, caracterul social-istoric al progresului tehnic, efectele progresului tehnic ț să creioneze tendințele cele mai pregnante, să suscite confruntări de păreri, cartea sa constituind astfel, prin consemnarea unor elemente- cheie, un imbold pentru adîncirea mai. departe a cercetării aspectelor atît de complexe ale progresului tehnic.Trecînd peste unele minusuri ale lucrării — generate de o structurare, se pare, mai puțin reușită a efectelor progresului tehnic, de eoncretizări în număr mai restrîns — se cuvine să menționăm volumul ca o apariție meritorie. Avînd în vedere calitățile sale, cartea se recomandă nu numai specialiștilor pe tărîmul teoriei economice, ci și economiștilor, celor încadrați în domeniile practice ale producției materiale.

In ultimele citeva luni, Editura didactică și pedagogică a oferit cititorilor săi obișnuiți cit și publicului larg, în afara unor manuale și metodică, o seamă de interesante, abordînd tematică și modalități de prezentare variate. Unele dintre aceste apariții vin să completeze goluri de mult resimțite în literatura de specialitate Intre acestea sînt demne de menționat : amplul tratat de „Istoria logicii", datorat profesorului Anton Dumitriu, „Educația și pedagogia în perspectivă operațională", de Pavel Apostol — conșacrată u- nor aspecte teoretice ale modernizării învățămîntului din țara noastră. „Organizațiile profesionale ale cadrelor di

Gogol și-a subintitulat cea mai importantă operă a sa : Poem. Era acesta un fel de a transcenda datele particulare ale cărții, apartenența sa la un gen sau altul, la o tendință artistică anume, care s-ar defini printr-o specie sau alta. Poem nu înseamnă în cazul decît unei lumi, cuvîntul denumește atributul fundamental care dă unei opere calitatea ei de artă, subliniază apartenența ei la domeniul faptelor de artă. Ca orice carte fundamentală, Suflete moarte, poemul lui Gogol, trăiește esențial- mente în Patria artisticului. se află în lumina ei a- devărată. Guberniile în care se mișcă Cicikov nu aparțin ele sînt Măreția vine de mii așa serva că în același om conviețuiesc înălțimea morală de o clipă cu abjecția cea mai joasă, sentimentele cele mai curate alături de ticăloșia cea mai mare. Mecanismul social Ia care se referă Gogol putea să scoată însă în evidență o trăsătură sau alta, să fere viață virtuților viciilor. într-o lume dală onorabilitatea era de numărul iobagilor de la moșie. Dacă nu-i aveai, nu

erai „om", personaj al trescu. Dacă nu ești considerat om, n-ai decît să te porți ca atare și devii un Cicikov. Logica lui Gogol este perfectă și din considerarea ei în mod consecvent se creează adeseori aerul de irealitate, nota de fantast a povestirii, fiindcă realitatea cea mai reală pare adeseori neverosimilă. Un comentator definea odată arta lui Dos- toievski cu titlul : lupta contra aparențelor. Cu atît mai mult definirea aceasta se aplică lui Gogol despre care însuși autorul Fraților Karamazov spunea că este maestrul său. Probabil că declarația lui nu era dictată de nici o împrejurare specială și că acesta este adevărul : din Mantaua lui Gogol au ieșit toți titanii prozei tîrziu. Gogol a creat o a- titudine față care va fi împărtășită de toți clasicii romanului realist rusesc din secolul trecut. Și cite pagini gogolie- ne nu se regăsesc la Tolstoi sau la Dostoievski.Dar farmecul cel mare al lui Gogol că vine din lirismul absolut. Nu știu cîți tori se află în toată ratura universală care să fi cunoscut marele secret de a face să vibreze rîndul cel mai prozaic, de-

scrierea cea mai seacă, sentimentele cele mai ambigui, de a le scălda în căldura celei mai alese poezii. Stepa cu nemărginirea ei, chipul tinereții neprihănite, savoarea limbajului popular și, mai ales, a- dîncimea sufletului uman, resursele inepuizabile umanitate, nebunia toate sint pretexte tru revărsările lirice autorului. Folosind un cedeu călinescian, am tea strica rîndurile de ză ale unor asemenea gini și să le reorganizăm in versuri. Sînt curată poezie. Dar Gogol este și un poet tragic. Tîrgutile iui Cicikov cu sufletele iobagilor morți sau tot capitolul consacrat gospodăriei lui Pliușkin aduc în amintirea noastră notele kespeareane ale unei tîmplări tulburătoare vestite de un nebun.La a patra ediție în ba română, cartea lui gol rămîne pentru cititor același prilej de contact cu o lecție exemplar, realism absolut. Ca ș cazul tragicilor greci, Shakespeare, al lui ding și a încă doi-trei scriitori, lectura lui este mai mult decît tură literară. Citindv Gogol, citești în mar te a vieții.
Aurel Dragoș MUI'

Dan Desliua

„Drumul spre DikscPe cititorul obișnuit cu energicele cadențe retorice, cu gradările savant studiate ale poemelor epice de „largă respirație", identificabile în unele din precedentele creații ale poetului Dan Deșliu, noua i- postază lirică marcată de apariția ultimului său volum — „Drumul spre Dik- son", îl va surprinde tocmai prin nota sa de lirism intens confesiv, prin capacitatea de interiorizare a discursului poetic. Poeziile gravitează sub semnul unei acute meditații, al unei „eretice plăceri / de-a ști ce este și ce nu-i" („Soledad").Cele mai reușite poezii ale cărții nu sînt cele" în care poetul arborează postura damnată, imaginînd crispate stări obsesive. („Al șaselea cîntec"), ci acelea în care actul poetic este reevaluat în substanță, iar lumea este contemplată prin prisma unei sensibilități necontrafăcute. „Drumul spre Dikson", insula situată într-o incertă geometrie polară, configurează de fapt căutarea unor noi surse de tensiune emoțională.

Tema predilectă a Grigore Arbore este cerea timpului pe o dimensionează memorarea sentiment de dragoste. “în poemul „Cenușa”, simbolul este mărturisit aproape cu ostentație : „Te bucură, se macină greoi / timpul aici. Pe pietre descompuse ploi se retrag flăniînde înapoi / redevorînd ținuturi presupuse". „Ținutul" pe care îl populează poetul cu imagini este acela al amintirii, teritoriu unde elementele, cîndva concrete, au devenit doar ecouri în conștiință, obiect abstract de referință. Prin rarefierea sentimentului inițial, ținuturile au devenit ipotetice, „presupuse", pietrele (simbol al realului) sînt „descompuse" iar din „tot ce-a fost" a mai rămas „cenușa" (rezultatul focului mistuitor de altă dată) pe care „o prefiră nostalgică o boare din străfund". Trăirile de acum ale poetului își au evident rădăcinile într-un timp trecut, rememorarea lor fiind doar un act de evaluare.

dactice din România intre 1865—1944“ de Onița Gligor, „Pedagogi germani progresiști din România" de Caro! Gollner - studiu destinat prezentării unor ilustre personalități din rîndul naționalităților conlocuitoare din țara noastră.Citeva din aparițiile recente își propun să prezinte și să dezbată aspecte principale ale procesului instructiv-educativ din școli, tntre acestea amintim : „Folosirea practică a mijloacelor tehnice audio-vi- zuale in procesul de învăță- mint", redactată de un colectiv al filialei din Cluj a Institutului central de perfecționare a cadrelor didactice, „Probleme ale învățămîntului profesional și tehnic", ce se

Sub aparențele unei iubiri dramatic consumate, amintită adesea în forme discrete, poate fi identificată o stare de neliniște generată de reflexivitate. Condiția actului poetic devine astfel rătăcirea ulisseană printre obiecte și stări consemnate în fulgurații repezi din care prind contur delicate scene miniaturale cum sînt cele din „Vertige", dar și memorabile spectacole interioare proiectate pe „ecranul aducerii aminte" („După spectacol").Poetul intuiește dualitatea stărilor existențiale, binele și răul devin .două, categorii etice ce se determină reciproc, iar din îmbinările lor nea^tepitaSs se naște o filozofie a devenirii care nu-i lipsită de o măreață simplitate. „Poate că 
visul întrupat întocmai I 
ne-ar face fericiți din cale- 
afară, / dînd peste cap I 
eterna înțelepciune / din fi
rea lucrurilor, care spune / 
că datorită umbrei / lumi- 
na-i mai clară, / și dragos- 
tea-i atît de dulce cîteo- 
dată, / pentru că îndeob- 
ște-i amară. / și. toamna-i

tot un fel(„Cinci cintIdeea ceaceeaeste lității dintre mat, poetic : 
rămîne I 
de măst 
dens, o 
tre noi 
salcia dusă... 
fost de aproape I unul-al- 
tul / nici cînd nu vom fiPoezii cu un dramatic fior liric cum sînt „Lucruri, ființe și flori", „Schiță de urs", „A avea și .(Ja, np, avepf' încoațg simbolul este încifrat în enumerări grandilocvente. în vechea manieră baladescă a autorului, se învecinează cu altele, cum sînt „Inima din cufăr", „Remember" în care timbrul ironic este menit să pondereze sentimentalismul. Volumul nu-i lipsit de unele lungimi — identificabile, bunăoară, in „Naționala" nr. 7 — dar ele pot cel mult doar atenua în unele poezii vibrația poetică autentică a „Drumului spre Difcson".

de cumpănire. „Țărmul dragostei" rămas în urmă nu provoacă drame, nici remușcări devoratoare. E- șuată, poate dintr-un gest de părăsire calmă, dragostea — mai mult tihnită decît adîncă — devine gravă în măsura în care poetul o înțelege ca pe un timp risipit, ca pe un timp amî- nat. Poetul nu-și cîntă, ci își pictează povestea de dragoste. Ai senzația că citești într-un tablou medieval, că privești o broderie veche, încețoșată de cere- monialuri fastuoase, de ritualuri intime : „Cornul de bronz / bucură-ncet întinderile înțepenite, copacii sorb / molatec respirațiile văzduhului"...Poezia lui Grigore Arbore aparține contemplației nostalgice, nu gesturilor vitale. Vom reține, de aceea, mai ales abilitatea de a transmuta simboluri consacrate ale poeziei (cîinele negru, lebăda, zăpezile etc.) în u- niversul propriu, construit cu aplicație livrescă, aspirația, ferită de precipitări lirice — către înțelegerea.

retrospectivă, a telor. Solemnitatea zuită și, nu o dată Iizată. a versurilor pare a fi atenuată pe locuri de excesul) calofil. Hotărît lucru, poetul a parcurs. prin lectură atentă, experiențele lirice fundamentale ale marilor autori, iar volumul, său, pe lingă sensibilitatea depășind nivelul mediu, probează știința de " ----- :-Versurile noi cu ramuri", contenit ere / peste fluturi adormiți' să te pierzi în dulci ninsori, o, Ana / căci trist noiembrie se alcătuiește / cu rîuriri de nouri grei peste tăcutul / martor umbros al sărutării tale", „Torentele doboară / din ceruri ultimul lăstun. / In lacrimă se face vară" sînt, credem, concludente pentru afirmațiile de mai sus, privind un volum constant ca ton, notabil substanță.
Nicolae DRAGOȘ

a citi poezia. „Iarna azvîrle-n lănci mari sau „plouă ne- parcă din mormanele de i”, „e timpul

referă la un domeniu al școlii noastre mai puțin prezent în tematica literaturii pedagogice curente, „Contribuții la orientarea școlară și profesională", editat sub egida Institutului de științe pedagogice, care înfățișează profesorilor principiile și metodele acestei importante activități, rezultatele cercetărilor experimentale făcute la Cluj și București, perspectivele, concepțiile și ideile noi în această privință, „F insuccese în casele școlari și în școlile de Ioana Ionescu Adresate mai aleslucrări ca „Noi și școala", de Luminița Ghivirigă, „Minciuna la copii", de Gh. Marin, sau elevilor — „A învăța și- a în-

țelege", de E. Fischbein, „Culegere de texte literare pentru analize gramaticale" de V. Dron și S. Gh. Constantinescu. „Ortografia prin imagini și comparații" de I. P. Necula — vin să îmbogățească biblioteca pedagogică a unor categorii largi de cititori.Și, în sfirșit, o remarcă : nu- mărîndu-se, pe drept cuvînt. printre cărțile cu cei mai mulți cititori — cunoscută fiind existența a aproape 200 000 de cadre didactice, a cîtorva milioane de părinți și elevi — cartea pedagogică merită o solicitudine mai mare și o analiză mai profundă în presa de specialitate.
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PREMIILE Semnarea protocolului de colaborare științifică
Uniunii Artiștilor Plastici 

pe anul 1969Comitetul pe țară al Uniunii Artiștilor Plastici a aprobat, în cadrul unei ședințe plenare, premiile U.A.P. pe anul 1969.MARELE PREMIU al Uniunii Artiștilor Plastici a fost decernat lui Octav Grigorescu, pentru expozițiile de grafică și pictură prezentate la Torino și Veneția ; PREMIUL TINERETULUI a fost acordat lui Costel Badea, pentru lucrările de ceramică din Expoziția republicană de artă decorativă și pentru lucrările prezentate la cea de-a IV-a expoziție „Artizanatul artistic internațional" de la Stuttgart ; PREMIUL CRITICII a fost acordat lui loan Vră- neanțu, pentru opere create și expuse la București și Pitești în anul 1969.Pe diferite genuri de creație au fost atribuite următoarele premii :PICTURA — Vanda Sachelarie Vladimirescu, pentru participarea la Expoziția festivă „25 de ani de la eliberare", pentru lucrările expuse la Salonul de pictură și sculptură ai municipiului București și pentru lucrările d’- oziția de grup de la— Mircea Spătaru, ile create și expuse Cluj în 1969.■ Ethel Lucaci Băiaș, e de gravură expuse iretului de la Paris și publican de desen și 169 de la București.

ARTA DECORATIVA — Ana Lu- paș, pentru lucrările de tapiserie expuse la a IV-a Bienală internațională de tapiserie veche și modernă de la Lausanne, a IV-a Expoziție „Artizanatul artistic internațional" de la Stuttgart și în Expoziția republicană de artă decorativă de Ia București.SCENOGRAFIE — Florica Mălu- reanu, pentru scenografia la piesa „Iona" de Marin Sorescu, pusă în scenă la Teatrul Mic.CRITICA — Paul Petrescu, pentru volumele „Imaginea omului în arta populară românească", „Arta populară pe Valea Bistriței" (capitolul „Arhitectură"), „Tratatul de artă populară românească" (capitolele „Arhitectură", „Mobilier", „Ceramică"), „Arta populară în Maramureș" (capitolul „Arhitectură") și pentru sprijinul acordat Secției de artă decorativă a U.A.P. și în general orientării artei decorative spre tradițiile artei populare românești.ARTA MONUMENTALA — Naum Corcescu, pentru monumentul „A- vram Iancu", destinat orașului Brad.ARTA POPULARA — meșterului popular Constantin Colibaba, din Rădăuți, pentru deosebita activitate creatoare în domeniul continuării tradițiilor ceramicii populare buco- vihene și valorificării ei artizanale.(Agerpres)
glementarea plății
or impozite și taxeor recente reglementă- cu anul 1970 s-au sta- nene de plată ale unor taxe. Astfel, impozitul din închirierea clădi- r.ul pe clădiri și pe țe- im și primele de asigu- ectul legii a clădirilor ișelor se plătesc în ;ale semestriale, pînă la ilor martie și septem- tul pe veniturile mese- r profesioniștilor și ale te care realizează veni- ivități pe cont propriu i rate trimestriale, pînă

la sfîrșitul lunilor februarie, aprilie, iulie și octombrie.Taxa anuală asupra mijloacelor de transport se plătește integral pînă la sfîrșitul lunii martie. Persoanele care dobîndesc mijloace de transport în cursul anului plătesc taxa datorată începînd cu ziua declarării lor la organul financiar.Pentru neachitarea la termen a impozitelor și taxelor se aplică pentru fiecare- lună sau fracțiune de în- tîrziere o majorare de 1 la sută în cazul organizațiilor socialiste și de 2 la sută în cazul persoanelor fizice.(Agerpres)
La preferința asiguratului

Este știut că Administrația Asi
gurărilor de Stat practică _ unele 
forme de asigurări de viață, care 
sînt în măsură să satisfacă cele 
mai variate preferințe ăle cetăfe- 
k'lor. Se întîmplă, însă — îndeo
sebi în cazul asigurărilor care se 
înCieie pe durate mai mari — ca 
alegerea inițială să nu mai cores
pundă situației și cerințelor ulte
rioare ale asigurafilor. Ținînd sea
ma de această realitate, Adminis
trația Asigurărilor de Stat se do
vedește receptivă față de aseme
nea solicitări. După cum precizea
ză tov. Marin Rece, director în Di
recția Generală ADAS, condiții
le de asigurare fțrevăd largi posi
bilități de deservire, asigurații pu- 
tînd să aducă contractului lor 
schimbările dorite, în funcție de 
uzanța generală. Este vorba, de 
pildă, de modificări privind ter

menele de plată a primelor — din 
rate lunare în rate trimestriale. 
Este posibilă, de asemenea, schim
barea beneficiarului asigurării în- 
sărise în poliță, ca și a numelui 
asiguratului.

■Potrivit modificărilor intervenite 
în situația materială a asigurafilor, 
ADAS vine în întîmpinarea celor 
care doresc majorarea sumelor asi
gurate, în cadrul contractului ini
țial. Pe această cale, asiguratul 
va primi, la expirarea contractului, 
o sumă asigurată importantă. Ma
jorarea sumei asigurate se poate 
obține și prin încheierea unei a 
doua asigurări, care să coexiste 
cu prima, cum ar fi, de exemplu, 
atunci cînd pe lîngă asigurarea 
mixtă de viață se încheie și asi
gurarea mixtă de viață și supli
mentară de accidente.

O O O H B ®

Mondialele de hochei

(grupa C)

între Academia Republicii Socialiste România 
si Academia Germană de Stiinte din Berlin
< 5 1în urma tratativelor care au avut loc la București, joi la amiază a fost semnat protocolul de colaborare științifică între Academia Republicii Socialiste România și Academia Germană de Științe din Berlin pe perioada 1970-1971. Noul protocol prevede colaborarea în cadrul unor teme de cercetare în diferite domenii ale științei, schimburi reciproce de specialiști pentru documentare, participări la manifestări științifice organizate de cele două academii. Din partea română, protocolul a fost semnat de prof. Radu Voinea. se

cretar general al Academiei Republicii Socialiste România, iar din partea R. D. Germane de prof. E. A. Lauter, secretar general al Academiei Germane de Științe din Berlin, șeful delegației de oameni de știință din R.D.G., care ne vizitează țara cu acest prilej. La solemnitate au participat acad. Miron Nicolescu, președintele Academiei, oameni de știință, reprezentanți ai Ministerului A- facerilor Externe, precum și dr. Willy Hoffmann, însărcinat cu afaceri ad-interim al R.D. Germane la București. (Agerpres)

Cronica zilei

COCTEIL CU PRILEJUL 
ANIVERSĂRII ZILEI 

ARMATEI POPULARE 
NAȚIONALE A R.D. GERMANECu prilejul apropiatei aniversări a Zilei Armatei Populare Naționale a R.D. Germane, joi seara, locotenent colonel Boris Behring, atașatul militar, aero și naval al acestei țări la București, a oferit un cocteil în saloanele ambasadei. Au participat ge- neral-locotenent Ionel Vasile, adjunct al ministrului forțelor armate, generali și ofițeri superiori, reprezentanți ai presei. Au fost prezenți Willy Hoffmann, însărcinat cu afaceri ad- interim al R.D. Germane la București. membri ai corpului diplomatic și atașați militari.

EXPOZIȚIE MESTROVICI 
LA CLUJJoi la amiază a avut loc la Galeria mare de artă din Cluj vernisajul expoziției Mestrovici, organizată în cadrul relațiilor culturale dintre România și Iugoslavia. Cu acest prilej au vorbit Eugen Alexiu, vicepreședinte al Comitetului județean pentru cultură și artă, criticul de artă Daniel Popescu, rectorul Institutului de arte plastice „Ion Andreescu", și Ronald Strelec, secretar al Ambasadei iugoslave la București. La festivitate au participat Constantin Cri. șan, secretar al Comitetului județean de partid, Remus Bucșa, primarul municipiului, și alte persoane oficiale. A 1’ost prezent, de asemenea, Iso Njegovan, ambasadorul Iugoslaviei în țara noastră. Expoziția prezintă unele dintre cele mai reprezentative creații ale marelui sculptor iugoslav. (Agerpres)

„Sensibilizarea" 
specialiștilorDEVA (Corespondentul „Scîn- teii") ;In cadrul Cabinetului de or

ganizare științifică a produc
ției și a muncii din județul Hu
nedoara s-a încheiat primul curs 
de specializare din acest an, 
la care au participat 40 șefi de 
servicii din compartimentele 
organizării producției și a mun
cii. Această acțiune se înscrie 
in planul de activitate a cabi
netului care, pentru anul 1970, 
mai prevede 9 cursuri de spe
cializare și 7 de informare la 
nivel de județ, precum și alte
le asemănătoare în întreprin
deri. La aceste manifestări de 
„sensibilizare" in domeniul or
ganizării științifice vor lua par
te, in total, 1 400 cadre de spe
cialitate din domeniul organi
zării și normării muncii, tran
sportului intern, cercetării și 
dezvoltării tehnice, din sectorul 
financiar-contabilitate al între
prinderilor. Se preconizează, in 
acest fel, dezvoltarea rezulta
telor obținute anul trecut, cind 
— prin aplicarea în practică a 
305 studii — s-au consemnat un 
spor de producție de peste 117 
milioane lei, o creștere a pro
ductivității muncii cu 3 683 lei 
pe salariat și un beneficiu su
plimentar in valoare de peste 
98 milioane lei.

CU PRIIEJUL CELEI DE-A 52-A ANIVERSĂRI
A FORȚELOR ARMATE AEE UNIUNII SOVIETICE
Adunarea de la Casa Centrală a Armatei din BucureștiCu prilejul celei de-a 52-a aniversări a Forțelor Armate ale Uniunii Sovietice, la Casa Centrală a Armatei a avut loc, joi seara, o adunare la care au participat generali și ofițeri din garnizoana București.Au fost de față A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.Adunarea a fost deschisă de gene- ralul-locotenent Ion Coman, adjunct al ministrului forțelor armate, secretar al Consiliului politic superior.

care a relevat în cuvîntul său semnificația acestei aniversări.Despre drumul de luptă străbătut de armata sovietică în cei 52 de ani de existență a vorbit apoi colonelul A. F. Musatov, atașat militar, aero și naval al Uniunii Sovietice la București.Participanții la manifestare au vizionat, cu același prilej, o foto-expo- ziție și un film documentar înfățișînd aspecte din viața și activitatea militarilor sovietici. (Agerpres)

vremea
Ieri în țară : vremea s-a menținut rece. Cerul a fost mai mult acoperit, exceptînd sud- estul țării, unde a fost variabil. Au continuat să cadă ninsori temporare în Banat, Oltenia, vestul Munteniei și, cu caracter local, în Crișana și sudul Transilvaniei. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit, predominînd din sectoru’ nordic. Temperatura aerului la ora 14 oscila între minus 9 grade la Joseni și plus 4 grade la Mangalia. In București : vremea s-a menținut rece, cu cer schimbător. Vîntul a su

flat potrivit, predominînd din sectorul vestic. Temperatura maximă a atins minus 2 grade.Timpul probabil pentru zilele de 21, 22 și 23 februarie. In țară: vreme schimbătoare. Ceru’ va fi temporar noros. Vor cădea precipitații locale sub formă de ninsoare în prima parte a intervalului, apoi și sub formă de la- poviță și ploaie. Vînt potrivit, predominînd din sectorul vestic. Temperatura în scădere ușoară în nordul țării, la început, apoi in creștere. Minimele vor fi cuprinse între minus 10 și zero grade, iar maximele între minus 4 și plus 6 grade. în București : vreme schimbătoare, cu cerul temporar noros, favorabil precipitații’or slabe. Vînt potrivit, predominînd din sectorul vestic. Temperatura în creștere ușoară.

Știri culturale
Joi dimineața, la Centrul de perfecționare a cadrelor care muncesc cu pionierii au început lucrările unei consfătuiri cu cadre didactice universitare care predau — în cadrul catedrei de pedagogie — cursul cu tema „Activitatea organizației de pionieri “ Consfătuirea, organizată de Ministerul învățămîntului și Consiliul Național al Organizației Pionierilor, dezbate probleme privind principiile pedagogice și bazele psihologice ale activității pionierești, rolul comandanților de pionieri în educația ideologico-politică a viitoarei generații etc. Participanților li se vor oferi concomitent aplicații practice., „demonstrative legate de modul de. organizare și desfășurare a expedițiilor pionierești.

★în holul bibliotecii „V. A. Urechia" din Galați a fost deschisă expoziția ,.Titu Maiorescu - 1840 — 1970," organizată cu prilejul împlinirii a 130 de ani de la nașterea eminentului critic, estetician și om politic. în vitrinele expoziției sînt expuse lucrări ale lui Titu Maiorescu. ediții vechi și noi. studii, traduceri și numere din revista „Convorbiri literare," între care : „Critice" (București 1874). „Despre scrierea limbei române" (Iași 1874), „Discursuri parlamentare" (București 1897), „Istoria contemporană a României" (București 1925). „însemnări zilnice" (1936), „Aforisme asupra înțelepciunii în viață" — de A. Schopenhauer — în traducerea lui Titu Maiorescu, noile ediții de

„Critice" apărute in 1966, 1967 și alte publicații.
★Premiera de joi' seara a Teatrului „C. I Nottara" cu piesa „O lună la țară" a prilejuit spectatorilor bucu- reșteni o reîntîlnire cu dramaturgia marelui scriitor rus Ivan Turghe- niev. (Agerpres)

0 nouă

teatrală
Teatrul Mic va prezenta în. 

curînd, în premieră pe țară, ce
lebra comedie „Emigrantul din Brisbane", a lui Georges Sche- 
nade. In distribuție: Olga Tudo- 
rache, Corina Constantinescu, 
Tatiana Iekel, Florin Vasiliu, 
Sandu Sticlaru, Ion Cosma, Du
mitru Furdui, N. Neamțu-Otto- 
nel, Vasile Nițulescu, Ion Ci- 
prian, Dinu Iariculescu, Andrei 
Codarcea, Jean Lovrin Florescu. 
Regia aparține lui Valeriu Moi- 
sescu. Decorurile: Liviti Ciulei.

SPORT
SURPRIZA ZILEI: „Internaționalele" de tenis ale S. U. A.

FRANȚA - UNGARIA 4-2!
GALAȚI (prin telefon). — Meciul Danemarca — Belgia, cu care s-a deschis programul zilei, s-a terminat cu victoria ~r presupusă dinainte — a danezilor : 11—4(4—1, 2—1, 5—2). Un joc fără istoric, cu excepția poate a.momentului cînd danezul Jenjen a marcat golul din minutul 30 ; era golul 100 al acestei competiții. De aceea, în tribune, spectatorii erau numai cu privirile spre gheață. Gîn- durile lor rămăseseră la derbiul din seara precedentă, la implicațiile rezultatului acestuia asupra clasamentului final. Pierzînd în fața echipei maghiare, italienii puteau pierde nu numai ocazia de a cîștiga eventual grupa C, ci se vedeau în pericol de a nu ocupa nici măcar locul secund. Reprezentanții Ungariei își măriseră șansele la calificarea în grupa B, alături fi-. rește de austrieci, lideri incontestabili ai turneului de la Galați Ultima posibilitate a italienilor de a înlătura efectele înfrînge- rii suferite miercuri seara consta în a învinge pe austrieci, duminică, în meciul de încheiere. Reintrarea lui Mastel în form ;(ia „azzurilor" (n-a iue-il în partida cu maghiarii. și acest lucru e- chipa sa l-a resimțit),

apare foarte posibilă, el avînd încă două zile (azi și mîine) la dispoziție. pentru refacere, după accidentul sufe rit luni.Asemenea calcule n-au rezistat decit pînă în min. 4 al primei partide de ieri după-amiază (Franța — Ungaria). în acel moment, în plină dominare a maghiarilor, cînd echipa Franței se afla în inferioritate numerică. Pourtanel pornește pe contraatac, pasează la timp coechipierului său Gu- ryca și... 1—0 pentruFranța O victorie franceză — și deci readucerea italienilor în luptă directă pentru locul 1 - a devenitposibilă mai ales în min. 9, cînd Franche- terre a mai marcat un gol pentru echipa sa 2—0. Insistențele maghiarilor, evidenta lor superioritate tehnică în repriza secundă, n-au avut ca rezultat decît reducerea scorului la 2—1. Ce va aduce ultima repriză, nu . se putea bănui. Mai degrabă se acorda credit echipei Ungariei, al cărei joc devenea tot mai organizat. Meciul reîncepe. Francezii au vrut să ducă surpriza pînă la capăt Ei au dominat net - și cu totul surprinzător (pînă acum condiția fizică îi părăsea I tocmai în ultima re

priză) — și, după ce au condus cu 4—1, au încheiat partida cu o foarte frumoasă victorie, la două puncte diferență ■ 4—2. Indiscutabil, o victorie la care întreaga echipă și-a adus aportul. Totuși, portarul Sozzi a fost excepțional : din cele 36 de șuturi ce i-au „căutat" plasa porții, a apărat personal 31 (două au fost goluri, celelalte trei șuturi lovind barele). Secretarul general al Federației noastre de hochei. Vasile Mili- taru, ne spunea după meci : „Un joc excepțional. Portarul francezilor. cel mai bun de pe teren. Echipa Franței poate termina astfel pe locul III pentru că. la egalitate de puncte cu echipa Ungariei. se plasează înaintea acesteia Bănuiesc că ambele vor cîștiga ultimele partide. cu Danemarca și Belgia"După un astfel dr- meci electrizant, soldat cu o victorie care lansează Franța pe locul III și readuce Italiei posibilitatea de a cîștiga chiar turneul, ce am mai putea spune despre meciul Italia — Olanda, cu care s-a încheiat programul zilei ? Doar atît : au cîș- tigat italienii. Rezultat final 6—1 (3—0. 2—1. 1-0)
Ion DUMITRIU

Năstase l-a învins pe Ashe, 

iar Tiriac pe Okker

@ Reprezentanții noștri s-au calificat in sferturile 
de finală ale competiției

Jucătorii români de tenis llie Năstase și Ion Tiriac continuă să se afirme la campionatele internaționale de tenis pe teren acoperit ale S. U. A. ce se desfășoară la Salisbury (Maryland). Tiriac a furnizat una din marile surprize de pînă a- cum, eliminînd în două seturi (6 —3. 7 — 5) pe olandezul Tom Okker, cat de serie și favorit al turneului. Românul, scrie comentatorul agenție United Press International, care nu este cunoscut ca un specialist al terenurilor rapide acoperite cu plastic, a evoluat excelent de data aceasta, de- rutîndu-și adversarul printr-un joc

variat Și servicii cu efect. A doua victorie a culorilor românești a fost obținută de Tlie Năstase, care într-un meci de mare spectacol l-a învins în trei seturi (8 — 6. 5 — 7, 6 — 2) pe americanul Arthur Ashe. Reprezentanții noștri s-au calificat astfel în sferturile de finală.Alte rezultate : Cliff Richey — Manuel Santana 7 — 5. 6 — 3 : Roger Taylor — Stan Smith 8 — 6,2 — 6, 6 — 3 ; Ismail el Shafei —Clark Graebner 12 — 10, 6 — 3; Tony Roche — Tom Gorman 7 — 5, 6 - 4: Osborne — Peter Curtis3 6. 6 - 2, 6 - 3 ; Laver — T. Ulrich 6 — 4. 6 — 1.
Victorii românești in turneul international 

de volei din CapitalăJoi. în sala Giulești din Capitală, în cadru" turneului internațional de volei, echipa feminină I.E.F.S. București a învins cu scorul de 3—1 pe
Lokomotiv Praga La masculin. Rapid București a dispus cu 3—0 di- formația Universității din Munster (R. F. a Germaniei).
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• Filarmonica de stat „George E- 
nescu" (la Ateneul Român): Concert 
simfonic. Dirijor: Alfred Salten (O- 
landa). Solist: Corneliu Gheorghiu — 
20.
• Opera Română: Boris Godunov — 
19,30.
• Teatrul de operetă: My fair lady
— 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia): Coana Chirița — 
19,30; (sala Studio): Părinții teribili
— 19,30.
• Teatrul 
simbrie —
© Teatrul
(sala din
D-ale carnavalului ,___
str. Alex. Sahia): Puricele în ureche
— 15; Viraj periculos — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru): Vijelie în crengile de sassa
fras — 19,30; (sala Studio): Dialog 
despre dragoste — 20.
• Teatrul Mic: Primarul lunii și ne
vasta sa — 20.
• Teatrul Giulești: Visul unei nopți 
de iarnă — 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă": 
doctorului Nagvan — 18,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din str. 
Academiei): Căluțul cocoșat
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tu
nase" (sala din Calea Victoriei ur. 
174): Nicuță... la Tănase — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu": Manevrele

de comedie: Ucigaș fără 
20.

„Lucia Sturdza Bulandra" 
bd. Schitu Măgureanu): 

20; (sala din

Umbra

17.

- 19,30.
o Circul de stat: Mirajele circului — 
19.30.

cinema
Ghici cine vine la cină?: PATRIA 
9; 12; 15; 18; 21.
Această femeie: REPUBLICA —• 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30.
Te iubesc, te iubesc: CAPITOL —

• Reconstituirea: LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45.
• Comisarul X și „Panterele albas
tre": BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 
16,30; 18,45; 21, FAVORIT — 10; 13;
15.30, 18; 20,30.
• Cînd se arată cucuveaua: FESTI
VAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Don Juan fără voie: VICTORIA — 
8,45; .11; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• O nuntă cum n-a mai fost: CEN
TRAL — 9,30; 11,15; 13; 15; 16,45; 18,45; 
20,45.
• Cînd tu nu ești: CINEMATECA 
(sala Union) — 10; 12; 14.
> Bolile copilăriei: CINEMATECA 
(sala Union) — 16,30; 18,45; 21.
• O șansă dintr-o mie: LUMINA — 
9,15—16 în continuare; 18,30; 20,45.
• Prea mic pentru un război atît 
de mare: DOINA — 9; 10,30; 12; 13,30: 
16; 18,15; 20,30, GIULEȘTI — 15,30; 
18; 20,30.
• Țara duhurilor din Mările Sudului: 
TIMPURI NOI — 9—15 în continuare. 
© Program de documentare româ
nești ale regizorului Ion Bostan: 
TIMPURI NOI — 17—21 în continuare.
• Stăpîn pe situație: FEROVIAR — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, MELODIA
— 9,45; 16: 18,30; 21
RORA 
TOMIS 
20, 'MODERN 
18,45; .21.
• UrmărireâT excelsior
11; 13,30; 16; 18,30; 21, GRIVITA — 10; 
12,30; 15; 17,30; 20.
• Pipele: ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE — 15,15; 17,45; 20
• Tigrul: BUZEȘTI — 15,30; 18.
• Răni vechi: BUZEȘTI — 20,30.
• Păcatul dragostei: DACIA 8,30— 
16,30 în continuare; 18,30; 20,30.
• Călugărița: BUCEGI — 16,15; 19,15.
• La Nord prin Nord-Vest: UNIREA
— 15,30—19.
• Profesioniștii: LIRA
20,15.
• Valea păpușilor: DRUMUL SĂRII
— 15; 17,30; 20.
© Femeia îndărătnică: FERENTARI
— 15,30; 18; 20,30, MOȘILOR — 15,30; 
18; 20,30.
• Vă place Brahms?: COTROCENI
— 15,30; 18; 20,30.
0 Cum se reușește în dragoste: PA
CEA — 15,30; 18; 20,15.
a Simpaticul domn R: FLOREASCA
— 10; 12,15; 15; 17,30; 20.

O Anchetatorul din umbră: VOLGA
— 9,30—16 în continuare; 18,15; 20,30.
o Corabia nebunilor: VIITORUL — 
15,30; 19.
• Intr-o seară, un tren...: MIORIȚA
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Băieții în haine de piele: POPU
LAR — 15,30; 18.
o Totul de vînzare: POPULAR —
20.30.
• Bătălia pentru Roma: MUNCA — 
15,30; 19, RAHOVA — 15,30; 19.
e Winnetou în Valea Morții: COS
MOS — 15,30; 18: 20,15. PROGRESUL
— 15,30; 18.
• Liniște și strigăt: PROGRESUL — 
20,15.
G Blow-up: FLACĂRA
29.30.
• Via Mala: ARTA — 9,30—15,30 în 
continuare; 18,15; 20,30, FLAMURA — 
9,15; 11,30; 16; 18,15; 20,30.
© Testamentul doctorului Mabuse: 
VITAN — 15,30; 18; 20,15.

15,30; 18;

3,30: '

15,30; 18;
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Compunerea ’

17,20

17,40

18,00

a
Șl

17,00 — Tele-școală. Consultații 
limba română — clasa 
VIII-a. Tema : 
liberă

— Consultații la chimie, clasele 
XI—XII. Tema : Tipuri de 
reacții în chimia organică.

— Interferența și difracția 
filme pentru elevii clasei 
Xl-a.

— Lumea copiilor : Daniela 
Așchiuță poștași

— Actualitatea în economie : 
Contractul în acțiune.

18,50 — Muzică populară la cererea 
telespectatorilor. Cîntă Maria 
Cornescu, solistă a Ansam
blului „Nicolae Bălcescu" din 
Craiova.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19.20 — Reflector.
19.30 — Mai aveți o întrebare ? Emi

siune de cultură științifică.
20,45 — Film artistic : „Bigamul" Re

gia Vittorio de Sica.
22.20 — Telejurnalul de noapte.
22.30 — Cadran — emisiune de actua

litate internațională.
23,00 — închiderea emisiunii.

O frumoasă victorie a fotbaliștilor noștri

România - Vasco da Gama 2-0RIO DE JANEIRO, 19 (prin telex). — După înfrîngerea de duminică, selecționata noastră s-a reabilitat, miercuri seara, în fața publicului din Rio de Janeiro, obținînd o frumoasă victorie în fața formației Vasco da Gama.Din primele momente ale partidei s-a văzut la echipa noastră o mai bună repartizare a forțelor pe teren, lăsînd adversarului puține spații de manevre. Linia de atao a încercat combinații de pătrundere, lansînd jocul pe extreme, dar cheltuind inutil centrările (recepționate deseori de adversar). După patru minute, creăm primul pericol la poarta adversarului, silindu-1 pe Andrada să scoată în corner. Situația se repetă în minutul șapte, cînd Dumitrache cîștigă un duel cu apărătorul Rossi și ră- mîne față în față ou portarul. Șu- tează în mijlocul porții, la semi- înălțime, dar portarul deviază în corner. O bună ocazie de a deschide scorul ! încă un minut, și' pierdem iarăși prilejul de a înscrie, din cauza unei centrări greșit servite. Noi presăm mai mult. însă prin abuz de dribling (uneori spectaculos, ce-i drept), sfîrșim prin a pierde cîteva mingi prețioase lucrate pînă în apropierea careului brazilian. Lu- cesou încearcă poarta în minutul 13. cu un șut bine tras, dar și bine a- părat de Andrada. Vasco da Gama reușește să se descătușeze din presiunea atacului nostru și încheagă cîteva acțiuni ofensive. în minutul 16. Tiao trage cu forță peste bară, însă creîndu-ne primele emoții autentice. Ele se transformă apoi în presiune maximă, cînd, in min. 24. arbitrul Jose Marin Vinhas acordă lovitură de la 11 metri, ca urmare a unei dispute dure, în careu, între Dinu și Tiao. Execută Tiao puternic, dar mingea lovește în bara dreaptă, (Răducanu intervenise foarte bine încît și dacă nu era bara avea șansa să rețină), . ricoșează în careu, de unde se trimite în mijlocul terenului. Vasco da Gama insistă, cu încă o tentativă, soldată cu un șut al lui Benetti. respins cu pumnii de Răducanu. Un nou pericol în min. 29. Apoi, în min 33, înfruntăm o situație foarte încordată : o serie de patru șuturi succesive, două respinse de Răducanu, unul ricoșat, altul scos de Dinu, totul petrecîndu-se în cî

teva secunde. Momente dramatice, unde au cîntărit in egală măsură reflexele și decizia apărării noastre, dar și ceva noroc, fără îndoială. Reluăm inițiativa, însă ratăm ocazii de a înscrie în minutele 27 și 45 (ultima foarte bună). Scor alb la pauzăîn repriza a doua, echipele intră pe teren cu cîteva schimbări. La noi, Lupescu înlocuiește pe Hălmă- geanu. care a suferit o entorsă la glezna dreaptă, lipsită de gravitate Vasco da Gama înlocuiește pe Vilii cu Valinhos și pe Tiao cu Acelino. în primele momente presează Vasco da Gama, cu întreaga linie de atac și cu mijlocașii avansați. Apărarea noastră neutralizează ferm tentativele brazilienilor și curînd realizăm o pătrundere adîncă în spațiul advers în minutul 51 marcăm primul și mult așteptatul gol. Combinația a plecat de la Lucescu care i-a pasat lui Mocanu și acesta a centrat frumos în fața porții. Deși jenat de doi apărători (Orlando și Rossi), care au sărit concomitent spre minge, Dumitrache reușește să înscrie cu capul. în min. 53 irosim o combinație care adusese atacanții noștri lîngă poarta lui Andrada. Urmează o perioadă de joc cenușiu, un du-te-vino fără finalitate aparentă, în min. 75, Dumitrache încearcă ho- tărît o străpungere, driblînd implacabil trei apărători, dar e barat de al patrulea Din acest moment, inițiativa ne aparține în întregime. Atacăm alternativ pe centru și pe extreme, mijlocașii sprijină eficient acțiunile. în min. 82. eforturile echipei noastre sînt răsplătite prin înscrierea celui de-al doilea gol „lucrat" de Lucescu (minge disputată cu inteligență și bărbăție, la nivelul exigențelor ce ne așteaptă în

turneul final al C.M.). Neagu a marcat cu un șut imparabil. Pînă la sfîrșitul partidei dominăm net, fără a reuși însă să amplificăm rezultatele. Răducanu e silit să intervină numai de două ori, aplaudat în ambele situații de public pentru maniera degajată și calmul demonstrat. După jocul cu Vasco da Gama, antrenorul Angelo Niculescu ne-a declarat: „A fost o partidă disputată în limitele sportivității, de un nivel tehnic ridicat. S-a desfășurat în ritm rapid, iar în unele perioade a fost etalat și elementul spectaculozității. Cred că. prin comportarea de astăzi am reușit să ștergem impresia lăsată duminică, dovedind că și românii știu să joace fotbal la nivelul cerut de adversarii de aci. Nu ținem neapărat la rezultate favorabile, dorim în primul rînd atingerea scopului acestui turneu : pregătirea corespunzătoare a lotului". La jocul cu Vasco da Gama, disputat pe Maracana. au a- sistat aproape 70 000 de spectatori. în deschidere, Flamengo a învins pe In- dependiente Buenos Aires cu scorul de 6—1.ROMÂNIA : RĂDUCANU — SAT- MAREANU, HALMAGEANU (LUPESCU). DINU, MOCANU - DUMITRU, NUNWEILLER - NEAGU, DOBRIN (GHERGHELI), DUMITRACHE (DOMIDE), LUCESCU.VASCO DA GAMA : Andrada — Fidelis, Rossi, Orlando, Eberval — Alcir, Villi (Valinhos) — Benetti, Luis Carlos, Kosilek (Jailson). Tiao (Acelino).Ultima întîlnire pe care o susțin fotbaliștii noștri aici, la Rio, se va desfășura duminică seara tot pe stadionul Maracana cu Independiente Buenos Aires.
Vasile OROS

LA LEON

Mexic - Bulgaria 2-0Selecționatele de fotbal ale Bulgariei și Mexicului s-au întilnit pe stadionul din orașul Leon in prezența a 30 000 de spectatori. Fotbaliștii mexicani au prestat un joc remarca-
bil, obținînd victoria cu scorul de 2 — 0 (0 — 0) prin golurile marcate de Rihns și Basaguran. Prima întîlnire dintre cele două formații se terminase nedecis i 1 — 1.



viața internațională

R. F. a Germaniei. Demonstrație la Wertheim împotriva congresului Partidului național-democrat, de orientare 
neonazistă, care s-a desfășurat acum cîteva zile în acest oraș

ANGLIA

Cartea Aibă
în problemele apărării
LONDRA 19 (Agerpres). — Guvernul britanic a prezentat joi paria, menitului Cartea Albă anuală în problemele apărării. Documentul stabilește cheltuielile militare ale Marii Britanii în exercițiul financiar 1970- 1971 la 2,28 miliarde lire sterline. A- ceastă sumă este mai mare cu 14 milioane lire sterline deeit cea de anul trecut, dar Cartea Albă afirmă, luând în considerație creșterea prețurilor, că ea este de fapt mal mică cu 120 milioane lire. Se relevă că suma a- mintită nu cuprinde suplimentările

ce vor fi necesare ulterior ca urmare a creșterii soldelor militarilor.Guvernul face cunoscut că retragerea forțelor britanice de la, est de Suez decurge conform planului și va fi încheiată, așa cum s-a stabilit., la sfîrșitul anului 1971. La 1 aprilie a.c., numărul total al britanicilor staționați în această regiune se va ridica la aproximativ 43 500, față de 73 000 la 1 aprilie 1968. în cursul exercițiului financiar ce începe, vor fi retrași de la est de Suez 6 500 de militari britanici.

italia Continuă consultările 
în vederea reconstituirii 

unui guvern de centru-stinga
ROMA 19 — Corespondentul Agerpres N. Puicea transmite : Joi du- pă-amiază a avut loc Ia Palatul Chigi (sediul Președinției Consiliului de Miniștri) cea de-a doua întîlnire a premierului desemnat, Mariano Rumor, cu delegațiile partidelor de centru-stinga : P.D.C., P.S.I., P.S.U. și P.R.I. consacrată tratativelor în vederea reconstituirii unui guvern cvadripartit. întîlnirea a prilejuit expunerea punctelor de vedere ale par-

ticipanților față de „documentul- programatic" prezentat miercuri seara de către Mariano Rumor. In dimineața de 19 februarie, delegațiile celor patru partide au analizat, separat, diferite probleme pe care le ridică documentul-programatic, stabi- lindu-și poziția față de acesta.La sfîrșitul ședinței nu a fost dat publicității nici un comunicat din care să reiasă atitudinea adoptată de cele patru partide.
Dezvăluirea unui nou masacru ORIENTUL APROPIAT

în Vietnamul de sud Activitate diplomatică agenții® de presă transmit
satul My Khe

NEW YORK Corespondenții de televiziune ting Company" seara că un alt.... .........de trupele americane _________  ...Vietnamul de sud căruia i-au căzut victime locuitorii satului My Khe, situat în apropiere de Song My. în timpul acestui masacru, comis la 16 martie 1968, în aceeași zi în care a avut loc masacrul de la Song My, au fost uciși între 90 și 100 de civili vietnamezi, majoritatea fiind copii.Pe micile ecrane a fost proiectat un film realizat de corespondenți în care apar doi dintre supraviețuitori. Ngo Thi, o femeie în vîrstă, a descris cum în ziua masacrului, dimineața, au ' 1 ' ” ....... ____ricane la marginea satului, iar sol- dații care .. "chis foc asupra copiilor.

19 (Agerpres). — rețelei americane „Național Broadcas- au anunțat miercuri masacru a fost comis dislocate în

aterizat elicoptere ame-au coborît din ele au des-
Conferința 

cvadripartită 
de la ParisPARIS 19 (Agerpres). — La Paris s-a desfășurat joi cea de-a 55-a ședință a conferinței cvadripartite in problema vietnameză.în cuvîntul său, Nguyen Thi Binh, șeful delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, a subliniat că „Statele Unite au dus și continuă să ducă în Vietnamul de sud un război chimic de o amploare fără precedent în analele războiului". Nguyen Thi Binh a relevat că datorită acestui război chimic au fost afectate 43 la sută din terenurile cultivabile și 44 la sută din păduri, iar aproximativ 1,3 milioane persoane au fost intoxicate,Nguyen Minh Vy, membru al delegației Republicii Democrate Vietnam, s-a referit, de asemenea, în cuvîntul său la diverse aspecte ale războiului chimic dus de S.U.A. în Vietnamul de sud care au drept consecință distrugerea oricărei posibilități de viață.Contrar obiceiului, delegația americană la conferință n-a publicat joi textul discursului rostit de Philip Habib, reprezentantul S.U.A.

CONGO (Bj

Un alt martor, Nguyen Thong, a relatat comisiei de anchetă a Pentagonului, condusă de generalul Peers, cum soldații americani au aruncat cu grenade de mînă asupra copiilor și locuitorilor din acest sat.In cursul aceleiași emisiuni, comentatorul postului de televiziune a amintit că Thomas Willingham a fost acuzat oficial de către comisia de anchetă a Pentagonului pentru „asasinate comise la 16 martie 1968 în apropiere de Song My," păstrîndu-se tăcere asupra împrejurărilor în care s-a produs masacrul. Avocații căpitanului Willlingham, a spus comentatorul, au declarat că numărul victimelor sale s-ar ridica la 20.

economice ale Uniunii Sovietice

MOSCOVA 19 (Agerpres). — „Extinderea legăturilor economice ale Uniunii Sovietice cu țările din Europa occidentală contribuie la îmbunătățirea atmosferei politice generale pe continentul european", a declarat Nikolai Osipov, locțiitor al ministrului comerțului exterior al U.R.S.S., într-un interviu acordat unui corespondent al revistei „Novoe Vremea".Comentînd acordurile încheiate de Uniunea Sovietică cu R. F. a Germaniei și cu Italia, Osipov a arătat că acestea demonstrează, o dată în plus, eă Uniunea Sovietică, pornind de la principiul leninist al coexistenței pașnice între statele cu sisteme sociale diferite, este întotdeauna gata să dezvolte relații economice și comerciale pe baza egalității în drepturi și avantajului reciproc cu toate țările care doresc acest lucru. Locțiitorul ministrului comerțului exterior al U.R.S.S. a precizat că, potrivit acordurilor menționate, U.R.S.S. va livra în decurs de 20 de ani peste 100 miliarde metri cubi gaze naturale în Italia' și 52 miliarde metri cubi în

Joi, secretarul general al O.N.U., U Thant, aflat la Geneva, a informat presa cu privire la întrevederile pe care le-a avut aici cu ambasadorul Gunnar Jarring. ..In stadiul actual al conflictului din Orientul Apropiat, a declarat U Thant, nimic nu justifică reluarea misiunii Jarring. Evoluția situației militare în această regiune rămîne exclusiv în competența Consiliului de Securitate". Răspun- zînd unei întrebări, secretarul general al O.N.U. a precizat că va con. tinua să mențină contacte cu diplomatul suedez, în eventualitatea că vor interveni elemente noi. de natură să faciliteze misiunea reprezentantului său.în cadrul unei întrevederi cu primul ministru britanic, Harold Wil. son, ambasadorul Republicii Arabe Unite la Londra, Ahmed Hassan El-

R.F.G. Firmele italiene, la rîndul lor. vor livra în U.R.S.S. în viitorii ani țevi și diferite utilaje pentru industria gazelor naturale, în valoare totală de 200 milioane dolari, iar concernele vest-germane vor furniza 1,2 milioane tone țevi.In legătură cu unele referiri ale presei occidentale privind caracterul avantajos al acordurilor încheiate, Osipov a declarat că aceste acorduri sînt, fără îndoială, „avantajoase pentru toți partiâpanții". La rîndul nostru, a spus el, nu vom ascunde faptul că sîntem interesați în primirea unei anumite cantități de țevi cu diametru mare, de peste hotare, cu toate că țara noastră produce o cantitate uriașă de țevi cu diverse dia- metre. în 1969, a precizat el, industria sovietică a produs peste 11,5 milioane tone țevi de oțel. Dar economia U.R.S.S. se dezvoltă în asemenea ritmuri, îneît este nevoie și de țevi din import, de utilaj din import. Este vorba, prin urmare, de avantaj reciproc în sensul propriu al expresiei.

Fikky, a exprimat aprecierea critică a guvernului său față de poziția Marii Britanii în problemele Orientului Apropiat.Ministrul de interne al Libanului, Kamal Jumblatt, care a întreprins o vizită în Republica Arabă Unită, a avut întrevederi cu președintele Gamal Abdel Nasser, precum și cu alți conducători egipteni privind relațiile dintre cele două țări, precum și modul de aplicare a „acordului de la Cairo", încheiat între autoritățile libaneze și organizațiile de rezistență palestinene. (Agerpres)
Comunicat comun

cehoslovaco-bulgarBRAGA 19 — Corespondentul A- gerpres E. Ionescu transmite : La încheierea vizitei în R. S. Cehoslovacă a lui Todor Jivkov, prim-se- cretar al C, C. al P. C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, la Praga a fost dat publicității un comunicat comun în care se arată că Todor Jivkov a avut convorbiri cu Gustav Husak, prim- secretar al C. C. al P. C. din Cehoslovacia. cu privire la relațiile bilaterale și la unele aspecte ale situației internaționale actuale și ale mișcării comuniste internaționale. Cei doi prirn-sberetari au făcut 'un schimb de păreri în legătură cu stadiul actual și cu perspectivele dezvoltării relațiilor și colaborării ce- hoslovaco-bulgare. Ei au constatat că există premise pentru dezvoltarea a- cestei colaborări, în primul rînd în domeniul economic și tehnico-știin- țific. Gustav Husak și Todor Jivkov, se spune în continuarea comunicatului, au subliniat că ambele partide și țări vor milita și în viitor pentru convocarea Conferinței în problemele securității și colaborării europene.Comunicatul relevă că cele două părți își afirmă solidaritatea lor cu lupta poporului vietnamez. Părțile își exprimă, totodată, îngrijorarea în legătură' cu situația din Orientul Apropiat.Ultima parte a comunicatului Relevă faptul că discuțiile au decurs în- tr-o atmosferă cordială, existînd o deplină identitate de vederi în toate problemele fundamentale discutate.
★Joi dimineața, Todor Jivkov, prim- secretar al C. C. al P. C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, a părăsit capitala cehoslovacă, înapoindu-se la Sofia.

Delegația Comitetului de stat pentru economia și 
administrația locală din România, condusă de Petre Biajovici, președintele comitetului, care se află în Danemarca, a sosit la 19 februarie în orașul Odense. Cu acest prilej a fost vizitat cartierul de locuințe Vollsmasen, precum și casa-muzeu Hans Christian Andersen. Primarul orașului Odense, Helger Larsen, a oferit în cinstea delegației române un prînz.

Iranul a informat O.N.U. 
că este gata să-și retragă 
trupele de Ia granița vesti
că cu Irakul, daca aceasta tara acceptă, la rîndul său, să procedeze în același fel. Comunicatul radiodifuzat a precizat că ambasadorul Iranului la O.N.U., Mehdi Vakil, a adresat secretarului general U Thant o scrisoare în care l-a informat asupra acestei poziții.

Guvernul peruvian a a- 
nunțat că aplicarea refor
mei agrare a fost extinsă și în departamentele Ancash, Aya- cucho și Huancavelica. Observatorii politici apreciază această hotărîre ca un nou pas pe calea transformărilor pozitive în agricultura Perului.

Rproximativ 200 000 
elevi britanici au intrat în canță nelimitată în urma greveiLa

de
va-

„Fo’rd'la uzineleriați continuă acțiunea lor gr<
.......... ’ •• • — rd

cadrelor din învățămînt. La uzinele 4“ pgjte 15 ooo muncitori și de „Swansea" 2 000 de sala- r grevistă. Atît ministrul educației, Edward Short, cît și ministrul muncii și produ tații, Barbara Castle, au adresat luri greviștilor din învățămînt și iniroductivi- ____ t ape-
Manila a fost scena unei demonstrații a Peste 2000 de persoane care și-au manifestat nemulțumirea față de politica internă și externă a actualei administrații filipineze. După mitingul organizat într-una clin piețele centrale ale orașului, manifestanții au demonstrat în fața ambasadei americane, din Manila, în semn de protest față de politica S.U.A. în Asia și, îndeosebi, față de menținerea bazelor militare americane pe teritoriul filipinez. Ca urmare, guvernul filipinez a hotărît să închidă toate instituțiile de învățămînt superior din Manila și din localitățile învecinate.
La Moscova își desfășoară lucrările un simpozion 

internațional organizat de Comitetul femeilor sovietice, cu tema „V. I. Lenin despre rolul femeii în societate și experiența țărilor socialiste în rezolvarea problemei femeii". La lucrări participă delegații din Bulgaria, Cehoslovacia, R.P.D. Coreeană, Cuba, R. D. Germană, Iugoslavia, Mongolia, Polonia, România, Ungaria, Uniunea Sovietică și R. D. Vietnam, delegații din partea Federației Internaționale a Femeilor Democrate, Federației Sindicale Mondiale, precum și din partea unor organizații regionale de femei. In cadrul dezbaterilor, scriitoarea Lucia Demetrius, vicepreședintă a Consiliului Național al Femeilor din România, șefa delegației femeilor din țara noastră, a prezentat referatul „Rolul femeii în edificarea României socialiste", care a fost ascultat cu viu interes de asistență.

dustria constructoare de automobile să renunțe la grevă, însă aceștia au refuzat să țină seama de ele.
Guvernul Uruguayan a 

adoptat măsuri de pre- 
întîmpinare a actelor de 
piraterie aeriană. Se prevede ca toți pasagerii să fie controlați pentru a nu se permite nimănui să se urce la bordul avioanelor cu arme de foc. De asemenea, ministru] afacerilor interne din Uruguay a anunțat că a înaintat parlamentului un proiect de lege prin care se prevăd sancțiuni penale pentru orice persoană ce va fi surprinsă transportând arme sau explozibil la bordul avioanelor civile.

Vehiculele spațiale care 
vor participa la misiunea 
lunară „ăpollo-13" vor Purtii numele codificat a două constelații. Modulul lunar, destinat să atingă suprafața Selenei, va fi denumit „Vărsătorul",,iar. cabina de comandă care va rămîne pe o orbită circumlunară de „parcare" va purta numele „Săgetătorul”. Ambele constelații vor fi folosite de echipajul navei „Apollo-13" ca elemente de orientare în drumul spre Lună.

Proiectul de buget guver
namental Pe anld 1970, care totalizează 91,4 miliarde mărci vest>-ger- mane, cu 8,8 la sută mai mult decît în precedentul exercițiu finaiudar, a fost prezentat Bundestagului/ de ministrul finanțelor al R. F. a‘ Germaniei, Alex Moeller. Alocațiile bugetare pentru apărare șe vor ridica în acest an la 20,35 miliarde mărci vest-ger- mane, reprezentând peslp 20 la sută din totalul bugetului. O creștere substanțială se prevede și la capitolul destinat cheltuielilor pentru cercetări științifice și pentru învățămînt.

Peste 350 000 de safo- 
riați din industria textilă 
italiană au declarat joi o 
grevă de 24 de ore,ca urma,e a întreruperii convorbirilor dintre sindicate și patronat pentru înnoirea contractului colectiv de muncă.

La Berlin a avut ioc un 
accident feroviar. Trenul elec- liic orășenesc a lovit un alt tren, staționat în fața gării; în urma ciocnirii au fost rănite 35 de persoane, dintre care 5 grav. Autoritățile au deschis o anchetă asupra cauzelor accidentului.

Termitele, insecte mai puțin cunoscute în Europa, au început .'.i devină o problemă în portul iugos/iv Rieka, de pe litoralul nordic al h/'ării Adriâtice, unde au provocat stricăciuni considerabile unor clădiri, și în alte localități din această zonă, ca portul Piran din Iugoslavia și porturile Triest și Veneția din Italia.
Plenara C. C. 
al P.M.S.U._ BUDAPESTA 19 (Agerpres). — Irif zilele de 18 și 19 februarie, la Budapesta a avut loc plenara C.C. ai P.M.S.U. Plenara a dezbătui, probleme actuale ale situației internaționale, precum și unele probleme ale politicii partidului în rîndurile tineretului și situația politică, economică și socială a femeilor, adoptînd măsuri corespunzătoare.De asemenea, plenara a hotărît să convoace, la sfîrșitul acestui an, Congresul al X-lea al P.M.S.U.revoluționare

BRAZZAVILLE 18 (Agerpres).— Ziarul „Etumbe," organ al C. C. al Partidului Congolez al Muncii, a publicat „Directivele privind crearea comitetelor revoluționare din întreprinderi." Conform acestor directive, în întreprinderile și în instituțiile Republicii Populare Congo trebuie să fie create „comitete revoluționare," care vor acționa sub conducerea partidului. Fiecare comitet va fi format din membri ai Partidului Congolez al Muncii din întreprinderea sau instituția respectivă, reprezentanți ai comitetului sindical local, ai tineretului și ai conducătorilor instituției sau întreprinderii. Aceste comitete, se subliniază în directive, „sînt chemate să asigure rolul conducător al partidului în toate întreprinderile și instituțiile și să creeze sub conducerea sa un larg front antiimperialist și anticolonial— „Uniunea patriotică a diferitelor pături ale populației interesate în revoluție."Directivele, califică „comitetele revoluționare" drept „instrument al dictaturii democrației naționale."„Dictatura democrației naționale, 
ie arată în directive, nu este încă dictatura proletariatului. însă rolul conducător al clasei muncitoare reprezintă condiția obligatorie a trăinicie! acestei dictaturi."„Pentru a asigura sarcinile revoluției național-democrate, care este un preludiu spre socialism, se subliniază în directive, clasa muncitoare are nevoie de sprijinul direct și permanent al aliatului său firesc, țărănimea, și al altor pături muncitoare."„Pentru conducerea statului în e- poca revoluției național-democrate, se subliniază în directive, Partidul Congolez al Muncii trebuie să stabilească și să întărească alianța clasei muncitoare și țărănimii și a tuturor celor care aprobă platforma antiim- perialistă de luptă."

(Urmare din pag. I)

altor state au fost incluse în s-a menționat că acesta, în sa actuală, nu corespunde pe cerințelor mișcării progresiste

Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescti, în legătură cu ratificarea Tratatului de neproliferare a armelor atomice, arătîndu-se că, din păcate, nu toate propunerile României și ale tratat, forma deplin internaționale, asigurării securității popoarelor, că are o sferă de influență limitată, întrucît la el nu participă un șir de țări care dețin armament nuclear, nu prevede măsuri practice de sistare a producției de arme nucleare și de lichidare a stocurilor existente, nu prezintă garanția nefolosirii armelor nucleare într-un eventual război. Tocmai în acest sens, ratificînd tratatul, Consiliul de Stat „recomandă guvernului intensificarea activității în direcția realizării de noi măsuri pe calea lichidării armelor nucleare, pe calea dezarmării atomice".Nevoia imperioasă și urgentă a unor măsuri eficace de dezarmare, și în primul rînd în domeniul dezarmării nucleare, este considerabil sporită de proporțiile și ritmul actual al înarmărilor. Creșterea stocurilor existente, continua modernizare a . mijloacelor clasice de luptă, perfecționarea, punerea în stare operațională și acumularea unor noi tipuri de arme nucleare, de alte arme de distrugere în masă și de mijloace de transportare a acestora la țintă au înregistrat ritmuri îngrijorătoare.Efectele tot mai nocive ale sporirii arsenalurilor militare asupra păcii, securității și dezvoltării, asupra tuturor compartimentelor vieții sociale, pun la ordinea zilei, cu valoarea unui imperativ istoric, lichidarea decalajului dintre cadența vertiginoasă a înarmărilor, pe de o parte, și ritmul lent și ineficiența negocierilor de dezarmare, pe de altă parte. Este un fapt că în timp ce la Geneva s-au desfășurat timp de ani de zile dezbateri pe tema dezarmării, spirala armamentelor și-a urmat nestingherit cursul. S-a calculat că în timpul afectat unei' singure ședințe

deCo- în ma

a comitetului, în lume se cheltuiesc pentru înarmare peste 50 de milioane dolari. Și după cum se știe, pînă în prezent au avut loc 15 sesiuni ale comitetului, însumînd circa 450 ședințe...Este evident că în prezent mitetul de la Geneva se află fața necesității de a se trece la suri concrete de dezarmare nucleară, numai astfel putîndu-se crea condițiile ca omenirea să aibă chezășia că nu va fi victima unui atac nuclear. Nu trebuie omis că printre deținătorii armelor nucleare se numără state imperialiste, ceea ce face ca să existe pericolul izbucnirii unui război atomic pustiitor. Tocmai de 
La reluarea tratativelor de la Geneva

in problema dezarmării

aceea, singura cale de îndepărtare efectivă a primejdiei atomice este interzicerea și lichidarea definitivă a armelor nucleare. Numai în acest fel, fiecare popor și întreaga comunitate internațională vor avea perspectiva sigură a păcii și securității, vor putea să-și consacre toate energiile și resursele operei de edificare pașnică, cu certitudinea că explozia de cunoștințe și tehnologii, caracteristică secolului nostru, va servi în exclusivitate împlinirii dezideratelor omenirii.Declarațiile generale, simpla afirmare, la nivel de principiu, a măsurilor de dezarmare ce ar trebui întreprinse, și a bunelor intenții, ori- cît de importante ar fi, nu sînt suficiente. Este necesar ca ele să fie urmate de tratative concrete duse cu perseverență și dorința sinceră de a se ajunge la un acord, pentru a fi 

materializate în termenii preciși ai unor instrumente internaționale, care să traseze cadrul unor măsuri efective de dezarmare nucleară, să reprezinte pași reali pe calea dezarmării generale. Revine Comitetului pentru dezarmare să treacă grabnic la asemenea tratative.La reluarea lucrărilor sale, comitetul este sesizat de o cuprinzătoare agendă pe care și-a fixat-o încă în urmă cu aproape doi ani și în care un loc important îl ocupă măsurile îndreptate spre dezarmarea nucleară. Observatorii politici și comentatorii de presă, pornind de la pozițiile cunoscute ale unor state reunite la masa tratativelor, de la declarațiile 

făcute în preajma reluării lucrărilor comitetului, consideră că la această sesiune o parte însemnată a activității sale va fi axată pe problemele privind interzicerea amplasării de arme nucleare și alte arme de distrugere în masă în teritoriile sub marine, interzicerea experiențelor subterane cu arme nucleare și prohibirea armelor chimice și bacteriologice' (biologice).Realizarea unor progrese substanțiale in direcția dezarmării, și cu prioritate a dezarmării nucleare, formează obiectivul primordial a) întregii activități a țării noastre in cadrul Comitetului ds la Geneva. Țara noastră înțelege ca și pe viitor să militeze cu aceeași consecvență pentru îndepărtarea pericolelor de război și întărirea încrederii între state, pentru reducerea activității de înarmare și realizarea năzuințelor de 

dezarmare generală, cauză nobilă căreia merită să i s? consacre eforturile tuturor popoarelor, tuturor forțelor iubitoare de pace. Este o poziție care a fost reafirmată și cu prilejul recentei cuvîntări a tovarășului Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea cadrelor de bază din Ministerul Forțelor Armate. Arătînd că „sîntem vital interesați în realizarea unor progrese concrete în direcția dezarmării nucleare", secretarul general al Partidului Comunist Român a trasat jaloanele acestei poziții : „Apreciem... că este necesar să se acționeze cu mai multă intensitate, ca toate popoarele să-și ridice cu mai multă hotărîre glasul, să oblige 

guvernele să treacă în mod concret la realizarea dezarmării generale, și in primul rind a dezarmării atomice. România apreciază că este necesar să se acționeze hotărît pentru a se obține succese concrete, fie cit de mici la început, pe calea opririi cursei înarmării, a trecerii practice la dezarmarea generală".Se cuvine a fi reamintit faptul că. tocmai ca o expresie a năzuințelO' și eforturilor sale spre înfăptuirea dezarmării, România a fost imțiatoa- rea, la Geneva, a ideii ca Adunarea Generală a O.N.U. să proclame „anii ’70“ ca „Deceniu al dezarmării". Și este un fapt îmbucurător că această propunere a fost însușită Ia ultima sesiune a Adunării Generale a O.N.U. îmbrăcînd forma unei rezoluții speciale. Prin această rezoluție, Adunarea Generală cheamă guvernele să-și intensifice neîntîrziat eforturile în 

vederea înfăptuirii de măsuri efective referitoare la încetarea — la o dată apropiată — a cursei înarmărilor nucleare și la dezarmarea nucleară, la eliminarea altor arme de distrugere în masă și în vederea realizării unui tratat de dezarmare generală și completă sub un control internațional strict și eficace. Adunarea solicită, de asemenea, Conferinței Comitetului pentru dezarmare ca, desfășurînd în continuare negocieri intensive pentru realizarea unui a- cord cît mai larg cu putință asupra unor măsuri colaterale, să elaboreze, în același timp, „un program cuprinzător care să prevadă toate aspectele problemei încetării cursei înarmării și dezarmării generale și complete sub un control internațional efectiv, care să servească conferinței ca îndreptar, care să-i ghideze pe mai departe cursul lucrărilor și negocierilor sale și să raporteze despre acestea Adunării Generale la a XXV-a sesiune a sa”.Sub auspiciile acestor recomandări este necesar să se desfășoare o activitate neobosită pentru canalizarea eforturilor statelor și popoarelor în vederea atingerii acestor obiectiv? de însemnătate majoră.Totodată, trebuie evocat cadrul general în care are loc reluarea lucrărilor Comitetului pentru dezarmare de la Geneva — în condițiile internaționale cînd, în ciuda faptului că se mențin pericolele de război generate de existența imperialismului, se afirmă tot mai puternic curentul spre destindere, spre tratative, spre rezolvarea politică a problemelor litigioase. Poate că niciodată în întreaga era postbelică nu s-a manifestat cu atîta pregnanță voința popoarelor de a face să primeze în viața internațio- rală un curs al rațiunii, de a căuta instrumente de statuare a destinderii și colaborării. Toate acestea formează un cadru obiectiv în care, prin eforul tuturor statelor iubitoare de pace, al tuturor popoarelor, se poate ajunge la transpunerea în practică a cerinței de importanță vitală pe care o reprezintă dezarmarea generală și, în primul rînd, măsurile energice în vederea interzicerii și lichidării armelor nucleare — obiectiv primordial al securității internaționale.

P. Harmel despre aspecte ale politicii externe belgieneBRUXELLES 19 (Agerpres). — In inaugurarea unei dezbateri de politică externă în Camera Reprezentanților, ministrul de externe al Belgiei, Pierre Harmel, a prezentat unele preocupări ale guvernului său în acest domeniu Referindu-se la importanța Organizației Națiunilor U- nite. Pierre Harmel a arătat că țara sa se pronunță pentru restabilirea drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze în O.N.U. Pe de altă parte, ministrul belgian șl-a exprimat îngrijorarea față de agravarea situației din Orientul Apropiat, remarcînd in acest sens intensificarea cursei înarmărilor în regiune.Cu privire la problemele dezarmării, el a declarat că Belgia a acceptat tratatul de neproliferare a armelor nucleare cu speranța că acest document va impulsiona tratativele dintre marile puteri în vederea realizării unui progres pe calea dezarmării nucleare. Șeful diplomației belgiene a arătat, de asemenea, că guvernul său subscrie la prohibirea ar melor chimice și bacteriologice.
★Primul ministru al Belgiei, Gaston Eyskens, a prezentat miercuri după- amiază parlamentului acordul de principiu realizat de membrii guvernului în legătură cu conflictul lingvistic dintre flamanzi și valoni. Potrivit acestui acord, guvernul a propus spre aprobare parlamentului un proiect de reorganizare și modernizare a structurilor instituționale, de asigurare a unei autonomii culturale, descentralizare administrativă și economică a țării, precum și protecția minorităților. Proiectul propus de guvern reglementează, în linii mari, o serie de probleme care separă de peste 15 ani populația flamandă și valonă.
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