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Aniversarea centenarului nașterii lui Lenin prilejuiește largi dezbateri asupra drumului parcurs de mișcarea comunistă și muncitorească internațională, asupra situației generale din lurhe și a perspectivelor societății contemporane. Acest fapt este determinat de rolul important pe care l-a avut Lenin în dezvoltarea marxis- m ’-'i, pe baza studierii evoluției socitu-ții la sfîrșitul secolului trecut și Începutul actualului secol, în generalizarea experienței revoluționare a mișcării muncitorești internaționale, în activitatea practică pentru victoria revoluției din Rusia, pentru făurirea primului stat socialist din istorie.Este, desigur, greu ca In limitele unui articol să fie abordată în mod cuprinzător activitatea vastă și multilaterală desfășurată de Lenin, de aceea mă voi referi, în cele ce urmează, la aportul pe care l-a adus el în elaborarea problemelor construirii socialismului, a operei de edificare a noii orîn- duiri. Are, fără îndoială, o profundă semnificație faptul că aniversarea nașterii lui Lenin se desfășoară în condițiile cînd socialismul a triumfat în 14 state și cînd tot mai multe popoare își propun să pășească pe calea noii orînduiri sociale.Victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, organizată și condusă de Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, în frunte cu Lenin, a deschis epoca revoluțiilor proletare, a trecerii omenirii de la capitalism la socialism. Timp de peste un pătrar de veac, Uniunea Sovietică a fost singura țară socialistă, poporul sovietic trebuind să construiască noua orînduire în ■ ipdiții interne și externe deosebit de grele. Unul din marile merite ale lui Lenin constă în faptul că, dezvoltînd învățătura lui Marx, a știut s-o aplice la condițiile concrete ale Rusiei țariste, a înarmat partidul comunist și popoarele sovietice cu un program științific fundamentat de creare a unei societăți eliberate de exploatare și asuprire — societatea socialistă.Străin oricăror tendințe de dogmatism și închistare, Lenin privea marxismul nu ca pe „ceva încheiat și intangibil", ci ca pe o teorie „pe care socialiștii trebuie s-o dezvolte mai departe în toate direcțiile, dacă nu vor să rămînă în urma vieții". Abordarea profund creatoare a teoriei marxiste, a problemelor luptei revoluționare și transformării socialiste a societății a caracterizat întreaga operă și activitate a lui Lenin. In legătură cu aceasta, este cunoscută intransigența marelui conducător al proletariatului față de tendințele care, invocînd „fidelitatea" față de litera marxismului, au încercat să reducă această gîndire vie la o colecție de teze și axiome inerte, să lipsească teoria revoluționară a proletariatului de forța ei vitală — capacitatea de a descifra sensul evenimentelor, de a găsi soluții a- decvate problemelor arzătoare ale luptei clasei muncitoare pentru progres, pentru socialism. După cum sublinia Lenin „...trebuie să ajungem la înțelegerea adevărului incontestabil că un marxist trebuie să țină seama de viața reală, de faptele precise ale realității, și nu să continue să se cramponeze de teoria zilei de ieri, care, ca orice teorie, în cel mai bun caz nu face decît să desemneze ceea ce e fundamental, general, nu face decît să se apropie de înțelegerea complexității vieții". (Opere complete, voi. 31, pag. 136).în elaborarea teoriei sale despre revoluția socialistă și construirea noii orînduiri sociale, Lenin a pornit de la analiza științifică a realităților Rusiei din acel timp. O lungă perioadă din viața sa a consacrat-o studierii acestor realități, multe din lucrările sale au avut drept obiect analiza stadiului în care se afla dezvoltarea capitalismului în Rusia, a naturii relațiilor de producție aflate în transformare, evoluarea raportului forțelor de clasă angajate în viața și lupta socială.în același spirit a examinat Lenin și problemele situației internaționale, ale dezvoltării țărilor capitaliste avansate, ale raportului de forțe pe plan mondial, elabo-
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rînd teoria sa despre imperialism. Teza despre posibilitatea revoluției socialiste și a construirii socialismului într-o singură țară a fost tocmai rezultatul acestei analize complexe a realităților naționale și internaționale din epoca respectivă. Această teză, care a însemnat o mare descoperire în domeniul științelor sociale, a deschis noi perspective proletariatului din Rusia și din lumea întreagă, l-a înarmat și stimulat în lupta revoluționară.întreaga operă și activitate a lui Lenin demonstrează în mod strălucit că studiul atent al realității, al etapei respective de dezvoltare a societății, al condițiilor concrete în care activează partidul clasei muncitoare, abordarea în spirit creator a problemelor vieții eco- nomico-sociale și politice, elaborarea de sine stătătoare — pe baza aplicării adevărurilor generale la situația specifică — a liniei politice au un rol hotărîtor în asigurarea succesului revoluției și construcției socialiste. In această aderență deplină la realitate, la concretul istoric, în adaptarea permanentă a teoriei lui Marx la condițiile sociale în continuă schimbare rezidă valoarea excepțională a leninismului, uriașa lui vitalitate. Această trăsătură^ esențială a operei lui Lenin trebuie cu atît mai mult subliniată în condițiile de astăzi, cînd, ca urmare a profundelor schimbări petrecute în ultimele decenii, tabloul economic, social și politic al lumii s-a modificat radical.Este știut că o treime din omenire a pășit pe o nouă cale — calea socialismului și comunismului — că sarcinile făuririi noii orînduiri se înfăptuiesc în condiții de o mare diversitate și în forme variate, corespunzător stadiului de dezvoltare și particularităților diferitelor țări. Statele socialiste se află în prezent într-o etapă avansată a construcției socialiste, în fața lor punîndu-se probleme cu totul noi, deosebit de complexe. în lumea de azi șî-a lărgit rîndurile și a căpătat un rol tot mai însemnat în dezvoltarea socială clasa muncitoare; și-au sporit în mod considerabil influența politică detașamentele de avangardă ale proletariatului — partidele comuniste și muncitorești. Tezaurul mișcării comuniste și muncitorești s-a îmbogățit cu noi forme și metode de luptă revoluționară. S-a declanșat x> uriașă mișcare de redeșteptare națională a popoarelor ; sub loviturile luptei de eliberare națională s-a destrămat sistemul colonial al imperialismului, pe ruinele fostelor imperii coloniale au apărut zeci de state noi. S-au produs schimbări însemnate și în țările capitaliste dezvoltate, atît în nivelul*  forțelor de producție cît și în structura socială, în rolul statului, în raporturile de clasă. în lupta împotriva monopolurilor, a imperialismului, pentru progresul societății și apărarea păcii s-au angajat noi și noi forțe sociale — țărănimea, păturile mijlocii ale populației, cercuri largi ale intelectualității, mase de femei, tînăra generație. O trăsătură caracteristică a epocii actuale este participarea tot mai intensă la rezolvarea problemelor vieții internaționale a țărilor mici și mijlocii, care pășesc cu vigoare în arena politicii mondiale, se ridică împotriva dominației și asupririi, pentru afirmarea dreptului tuturor popoarelor la dezvoltare de sine stătătoare. Un element fundamental, nou, al realităților contemporane este schimbarea radicală a raportului de forțe pe plan mondial în favoarea forțelor socialismului și progresului, a frontului antiimperialist. Printre schimbările esențiale care s-au produs în ultimele decenii în lume, cu ample implicații asupra tuturor laturilor existenței materiale și spirituale a omenirii, trebuie relevată, de asemenea, profunda revoluție științifică și tehnică mondială, marele progres al cunoașterii umane.Toate aceste schimbări impun un studiu aprofundat, răspunsuri corespunzătoare, soluții pentru toate problemele aduse la ordinea zilei de dezvoltarea istorică. A fi marxist-leninist înseamnă a aborda cu curaj, fără idei preconcepute, noile realități, a trage toate concluziile care se impun din a- cestea pentru lupta revoluționară. Numai în acest fel învățătura mar

xistă poate ajuta partidele comuniste în soluționarea sarcinilor istorice ce le stau în față. Numai pe această cale se vor putea depăși tendințele de stagnare și dinamiza gîndirea revoluționară, se va asigura, în condițiile de astăzi, dezvoltarea marxism-leninismului, afirmarea lui ca o adevărată forță motrice a transformării societății.Lenin are meritul istoric de a fi elaborat programul revoluției și al construcției socialiste în Uniunea Sovietică, de a fi fundamentat rolul și sarcinile partidului comunist în realizarea acestui program. El a conceput partidul ca detașamentul cel mai înaintat, de avangardă al clasei muncitoare, ca statul major al luptei revoluționare pentru asaltul lumii vechi, ca forța politică conducătoare a întregului popor în edificarea noii orînduiri sociale. Reluînd și dezvoltînd ideile lui Marx despre partid, Lenin a elaborat principiile organizatorice, politice și ideologice ale partidului de tip nou, a desfășurat o uriașă activitate pentru crearea unui asemenea partid în Rusia. Capacitatea partidului făurit de el de a răspunde misiunii pentru care a fost creat s-a afirmat în mod strălucit în viața politică și socială. Apli- cînd cu măiestrie tactica și strategia revoluționară leninistă, sub conducerea directă a lui Lenin, Partidul Comunist bolșevic a reușit pentru prima oară în istoria omenirii să răstoarne clasele exploatatoare de la putere și să făurească statul nou al muncitorilor și țăranilor.Se cunoaște că tînăra Putere Sovietică a trebuit să facă față unor situații deosebit de complexe. O dată cu lupta împotriva forțelor contrarevoluției și a intervenției imperialiste, pentru apărarea și consolidarea cuceririlor revoluției, trebuiau elaborate și soluționate problemele cu desăvîrșire noi ale construirii societății socialiste pentru prima oară în lume. In cursul procesului revoluționar, care se desfășura vertiginos, pornind de la principiile stabilite de Marx și Engels și ținînd seama de realitățile noi care se cristalizau sub ochii lui, Lenin a fundamentat o largă concepție cu privire la obiectivele principale ale operei de construcție socialistă, la formele și metodele de activitate, la direcțiile de luptă ale partidului. Un factor esențial al succesului a fost priceperea lui de a stabili și a- dapta linia politică, metodele de activitate, corespunzător condițiilor concrete, specifice, din fiecare moment, excepționala sa capacitate de a îmbina fermitatea și consecvența revoluționară cu o mare suplețe și elasticitate.Intre principiile și tezele elaborate de Lenin, unele s-au dovedit a fi legi cu valabilitate generală în construirea noii orînduiri. A- ceste principii și legi universale au îmbogățit teoria revoluționară a proletariatului, constituie un tezaur de preț al marxism-leninismului. Ele și-au dovedit viabilitatea, fiind aplicate cu succes, în forme concrete diferite de la țară la țară, în procesul construirii socialismului de către popoarele care și-au luat soarta în propriile mîini după cel de-al doilea război mondial. Lenin însuși a relevat cu multă clarviziune că în practica revoluționară, ca de altfel și în viață, generalul și particularul formează o unitate dialectică indisolubilă. Aplicarea principiilor generale ale socialismului științific este o condiție obligatorie a unei politici juste, dar generalul se realizează prin particular, în multitudinea și diversitatea laturilor concrete ale fenomenelor. Succesul liniei politice a partidului clasei muncitoare depinde în mod esențial de măsura în care el asigură transpunerea în practică a adevărurilor generale ale teoriei revoluționare, corespunzător situațiilor și împrejurărilor specifice în care acționează.Adversar neîmpăcat al oricăror viziuni simplificatoare, Lenin a prevenit împotriva iluziei că socialismul s-ar naște dintr-o dată, într-o formă desăvîrșită. Preluarea puterii politice de către clasa muncitoare, în alianță cu țărănimea și cu celelalte pături de oameni ai muncii — arăta el — reprezintă numai punctul inițial al unui îndelungat proces de transformări economice și sociale, în cursul căruia au loc 

restrîngerea și lichidarea pozițiilor capitalismului, afirmarea și extinderea relațiilor socialiste de producție, reorganizarea pe baze noi, socialiste, a tuturor domeniilor vieții sociale.In mod cu totul special s-a ocupat Lenin de problemele bazei teh- nico-materiale a noii orînduiri, arătînd că socialismul presupune un înalt nivel de dezvoltare a forțelor de producție. El a considerat industrializarea ca mijlocul principal pentru înlăturarea sărăciei și înapoierii, pentru a realiza acel înalt nivel de bunăstare, civilizație și cultură, fără de care socialismul este de neconceput. Dîn- du-și seama de însemnătatea electrificării încă în perioada cînd introducerea energiei electrice în producția industrială se afla în- tr-un stadiu incipient, chiar în țări avansate, Lenin a demonstrat că dezvoltarea industriei, a întregii economii în Rusia trebuie să aibă la bază electrificarea, ca una din pîrghiile principale ale progresului. Anii care au trecut, experiența celorlalte țări care au pășit pe calea socialismului au demonstrat că făurirea unei baze tehnico-mate- riale avansate reprezintă condiția hotărîtoare a construirii și consolidării noii orînduiri sociale.”Una din tezele fundamentale ale teoriei industrializării socialiste elaborate de Lenin a fost necesitatea așezării acestui proces pe baza științei și tehnicii celei mai înaintate, a unei organizări superioare a producției, a unei înalte eficiențe a muncii sociale. Lenin arăta că productivitatea muncii este factorul care, în ultimă instanță, determină însăși superioritatea sistemului socialist față de cel capitalist. El înțelegea prin aceasta că existența proprietății socialiste asupra mijloacelor de producție face posibil și necesar să se asigure o mai înaltă valorificare a muncii, a elanului și inițiativei maselor. Acest principiu leninist și-a dovedit, de asemenea, valabilitatea ca lege generală a construcției socialiste, aplicarea lui avînd o importanță excepțională pentru progresul economic al țărilor socialiste, pentru creșterea avuției lor naționale și ridicarea nivelului general de bunăstare și civilizație.Lenin a fost profund preocupat de problemele pe care le ridică transformarea socialistă a relațiilor agrare. Studiind particularitățile statului rus din acea perioadă, cu preponderența micilor gospodării ce-1 caracteriza, el a fundamentat căile atragerii țărănimii la marea producție cooperatistă, in- sistînd asupra necesității de a se respecta cu strictețe liberul ei con- simțămînt; transformarea socialistă a agriculturii presupunea, în a- celași timp, în concepția lui Lenin, înzestrarea acestei ramuri cu o puternică bază tehnico-materială, organizarea producției pe temelia cuceririlor științei și tehnicii moderne. S-au cristalizat astfel modalitățile soluționării uneia din cele mai complicate probleme ale construirii noii orînduiri, cu valabilitate generală în toate țările cu o agricultură bazată pe mica producție de mărfuri.O excepțională atenție a acordat Lenin culturii. Cît de mult o prețuia rezultă din însuși faptul că el a definit comunismul drept chintesența științei și culturii, a progresului spiritual uman. El considera asimilarea și aplicarea în practică a cunoștințelor moderne ca o cerință majoră, permanentă a construcției noii orînduiri. De aici și atenția deosebită pe care o acorda activității instructiv-educative, dezvoltării învățămîntului, ridicării întregii populații la un înalt nivel de conștiință și de cultură.Lenin a subliniat cu deosebită forță rolul hotărîtor al maselor în opera de construcție socialistă. Străbate ca un filon puternic și constant prin întreaga sa operă ideea că socialismul este opera maselor înseși, că activitatea conștientă a maselor este factorul fundamental al noii vieți sociale. Tocmai de aceea a cerut el ca toate marile prefaceri din viața societății să fie realizate cu participarea maselor, ca acestea să capete posibilitatea de a cunoaște totul, a-și exprima părerile, a lua parte activ și în cunoștință de cauză la elaborarea tuturor deciziilor de interes general. El nu pre-
(Continuare In pag. a III-a)

La sosire, pe aeroportul BdneasaJoi dimineața s-a înapoiat în Capitală, venind de la Moscova, delegația Partidului Comunist Ro- mîn, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, care, la invitația C.C. al P.C.U.S., a participat la manifestările prilejuite de sărbătorirea centenarului nașterii lui Vladimir Ilici Lenin.Din delegație au făcut parte tovarășii Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri, Carol Kiraly, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Covasna al P.C.R„ Constantin Pîrvulescu, membru al Comisiei Centrale de Revizie a P.C.R., vechi militant al mișcării muncitorești din țara noastră, precum și Teodor Marinescu, membru al C.C. al P.C.R., ambasadorul Republicii Socialiste România la Moscova.La sosire, pe aeroportul Băneasa, au fost prezenți tovarășii Emil Bodnaraș, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe Rădu- lescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, membri și membri supleanțl ai Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. al P.C.R., vicepreședinți ai Consiliului de Stat și ai Consiliului de Miniștri, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de
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CARTEA

— Este o lucrare care 
depășește cu mult tot ce 
am realizat noi pînă acum 
în acest domeniu. Iar pro
cesul de fabricație ridică 
probleme deosebite...

In cuvintele inginerului 
șef de concepție, Romeo 
Vîrgolici, se poate ghici o 
anumită tensiune, detec
tabilă de altfel și la cei
lalți interlocutori ai noș
tri. Frazele sînt lapidare, 
precise, trădînd o concen
trare aproape permanen
tă. Această atmosferă fe
brilă — o condensare de 
energie, premergătoare 
actului de creație — am 
întîlnit-o în mai toate 
secțiile uzinei bucureșiene 
„Vulcan", în toate sectoa
rele unde a început sau 
este în curs de pregătire 
procesul de fabricație al 
cazanului energetic cu o 
capacitate de 1035 tone 
abur pe oră.

Uriașul agregat de for
mă paralelipipedică va 
măsura în final 108 m. 
(împreună cu coșul, pen
tru evacuarea fumului va 
atinge 250 m, fiind cea 
mai înaltă construcție din 
țară !) și este destinat ter
mocentralei de la Rovi- 
nari. Cazanul, in greutate 
de 10 000 de tone, o dată 
pus în funcțiune, va avea 
un „apetit" cu adevărat 
pantagruelic : 1 200 va
goane de lignit pe zi. A- 
burul produs astfel va 
pune în funcțiune grupul 
de turbogeneratoare. în 
faza finală, cînd termo
centrala de la Rovinari 
va funcționa cu patru a- 
semenea cazane, puterea 
ei instalată va fi egală cu 
dublul celei obținute în 
România anului 1938. Nu-i 
de mirare, deci, că intra
rea în fabricație la „Vul
can" a primului cazan de 

Stat și ai guvernului, conducători de Instituții centrale și organizații obștești, generali, ofițeri superiori.Au fost de față V. S. Tikunov, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București, și membri ai Ambasadei U.R.S.S.Un mare număr de locuitori ai Capitalei au întîmplnat la aeroport cu multă căldură pe secretarul general al partidului, pe ceilalți conducători de partid și de stat.La plecarea din Moscova, pe aeroportul Vnukovo, delegația a fost condusă de Piotr Șelest, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.,
Telegramă

Tovarășilor 
L I. BREJNEV

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice
N. V. PODGORN1I

Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste

A. N. KOSlGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice 

Socialiste MOSCOVAPărăsind teritoriul Uniunii Sovietice, vă adresăm un cordial salut tovărășesc și calde mulțumiri pentru ospitalitatea de care ne-am bucurat în timpul șederii în țara dumneavoastră.Folosim acest prilej pentru a vă transmite dumneavoastră și întregului popor sovietic urarea de a obține noi succese în construcția comunismului, în înflorirea patriei.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului 
Comunist Român 

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 

România 

„1 035“ — cum i se spune 
familiar — a produs sta
rea emoțională de care a- 
minteam.

— Se impunea cu strin
gență asimilarea fabrică
rii unor agregate de ase
menea dimensiuni — ne 
spune în continuare ing.

pentru aceasta realizînd 
succesiv, în bune condiții, 
cazane de 120 și respectiv 
420 t aburi pe oră, cu care 
am echipat termocentrale
le de la Suceava, Pitești, 
Palas și Govora. Tendin
ța actuală în energetică o 
constituie construcția de

Constructorii de mașini 
de la uzinele „Vulcan“ in pragul 

unui examen de maturitate 

Unde metalul
Intllnește 
lumina

Romeo Vîrgolici. Pînă de 
curînd le importam, ceea 
ce necesita importante 
plăți în valută. Uzina 
noastră, cu tradiția ei în 
materie de construcții de 
cazane, putea, mai mult, 
avea obligația să solicite o 
asemenea comandă. Pot 
spune că ne-am „antrenat"

cazane de foarte mari ca
pacități, „setea" de ener
gie electrică a industriei 
noastre impunînd instala
rea unor termocentrale 
foarte puternice. Iată cum 
am ajuns să fabricăm a- 
ceste cazane uriașe, ca
re constituie un adevă
rat examen al industriei

Foto : Gh. Vlnțil»prim-secretar al C.C. al P.C. din Ucraina, Konstantin Katușev, secretar al C.C. al P.C.U.S., Alexei Șkolnikov, membru al C.C. al P.C.U.S., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.S.F.S. Ruse, Konstantin Rusakov, șef de secție la C.C. al P.C.U.S., Alexandr Basov, ambasadorul U.R.S.S. în România, și de alte persoane oficiale.Erau de față Teodor Marinescu, ambasadorul României în Uniunea Sovietică, și membri ai ambasadei române.
(Agerpree)

ION GHEORGHE MAURER
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste 

RomâniaDE LA BORDUL AVIONULUI.
noastre constructoare de 
mașini. Mai adaug că pre
gătirile de fabricație au 
fost pe măsura importan
ței agregatului respectiv.

Amploarea acestor pre
gătiri este într-adevăr im
presionantă. Luni de zile 
a durat adaptarea proiec
tului la condițiile speci
fice în care trebuie să lu
creze și să producă uria
șul cazan. Pentru ca să se 
asigure un ritm constant 
de muncă, a fdst necesa
ră reorganizarea unor în
tregi secții din cadrul uzi
nei, și, mai ales, constru
irea unor noi hale de 
montaj și sculărie. 
în zona Berceni o 
hală recent construită a- 
dăpostește una dintre 
cele mai dificile operații, 
anume fabricarea pereți- 
lor-membrană ai cazanu
lui. De mai mult timp, 
în vederea atacării pri
melor lucrări. în între
prindere s-a operat și 
continuă să se opereze o 
selecție a celor .mai buni 
dintre cei buni. Sudori, 
instalatori, mecanici și 
ingineri energetici au ur
mat cursuri de speciali
zare, de fapt confruntări 
indispensabile între cu
noștințele profesionale a- 
cumulate în. timp și exi
gențele de ultimă oră ale 
energeticii. Fiecare profe
siune avea de trecut un 
veritabil examen, fiecare 
detaliu al agregatului pu
nea probleme, declanșînd 
inițiative, dînd naștere 
sugestiilor creatoare.

Mihai HETCO

(Continuare 
în pag. a Il-a)

/
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FAPTUL
DIVERS

Filtre mai ferme 
în calea

MOMENTE SEMNIFICATIVE 
DIN BIOGRAFIA UNEI NOI 
PREMIERE INDUSTRIALE

Fluviul 
din nori

în după-amiaza zilei de 21 
aprilie, pe raza satelor Mano- 
leasa și Bold din județul Boto
șani, s-a produs o rupere de nori 
care a durat 10 minute. Preci
pitația a fost de o intensitate 
cum nu s-a mai văzut prin par
tea locului. în decurs de numai 
două minute, nivelul apei a de
pășit un metru. Acest adevărat 
fluviu căzut din nori a influ
ențat și asupra precipitații
lor căzute în comunele înveci
nate. La Ripiceni și Avrămeni, 
de pildă, s-au înregistrat 30 și 
respectiv 12,8 litri de apă pe 
metru pătrat, iar la Mitoc timp 
de 5 minute a bătut gheața.

In luptă 
cu flăcările

Toți sondorii erau in alertă. 
La sonda nr. 49 de la schela 
Țicleni izbucnise intr-una din 
zilele trecute un puternic incen
diu. Au sosit curind și pompie
rii militari. Pentru stingerea ra
pidă a flăcărilor nu era declt o 
singură soluție : demontarea u- 
nei flanșe și montarea în locul 
ei a unei conducte prin care apa 
să fie introdusă in stratul sub
teran cu o presiune de peste o 
sută de atmosfere. S-a oferit să 
intre in acțiune plutonierul 
Aurel Puiu. Împreună cu mai
strul sondor Romulus Onea a 
început să demonteze flanșa. 
Rind pe rind, maistrul Onea a 
trebuit să cedeze locul lui Nico- 
lae Borcan, iar acesta sudorului 
Nicolae Dragomir. In cele din 
urmă, operația a reușit. Sub je
tul de apă pompat cu o presiune 
de 150 atmosfere flăcările au 
fost stinse. Șl aceasta grație 
spiritului de sacrificiu a pa
tru oameni, dintre care pluto
nierul Aurel Puiu s-a remarcat 
in mod deosebit.

poluării apelor
Apa este o materie primă univer

sală, de care astăzi nici o activita
te nu se poate dispensa. în condi
țiile vieții moderne, ale exploziei 
demografice și tehnologice, consu
mul ei crește vertiginos, la țara 
noastră, de 1a 3,5 miliarde de mc 
în 1965, consumul a ajuns ta circa 
7 miliarde mc 1a nivelul acestui an 
și va trece de 11 miliarde mc 
în 1975 Resursele nu sînt însă ine
puizabile și toți consumatorii cer 
o apă cît mai curată. De unde o 
luăm ? Principala sursă o oferă, as
tăzi, cursurile de apă. Dar tot 
îndeplinesc și rolul de 
fiind calea de evacuare 
pluviale, menajere, din 
le orășenești și a apelor 
industriale. Pentru a reduce 1a mi
nimum poluarea surselor, se impun 
măsuri de protecție a apelor.

în cuvîntarea rostită ta plenara 
Comitetului Central al P.C.R. din 
17-19 martie a.c., secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, arăta că „asigurarea 
apei, îndeosebi a celei potabile, 
devine o problemă de prim or
din pentru existența societății mo- 

avem o 
viitorul 
această

ele 
deversare, 
a apelor 

canalizări- 
reziduale

Apel la... 
Telefoane

în urma mai multor sesizări 
despre telefoane publice de
fecte, ne-am propus să ve
rificăm — urmînd traseul 
strada Lipscani, Bulevardul 1848. 
strada Doamnei, strada Acade
miei. Bulevardul Magheru (toate 
în plin centrul Capitalei) — o 
sută de telefoane publice. Iată 
rezultatele, nu prea măgulitoare 
pentru cei ce răspund de buna 
lor funcționare. Din o sută de 
telefoane, 29 erau defecte : 19 nu 
făceau apel, 6 erau blocate, iar 
4 aveau bunul obicei de „a în
ghiți" fisele. Dacă astfel stau lu
crurile în centrul orașului, e 
lesne de imaginat care este si
tuația în cartierele mărginașe, 
pe unde serviciile de întreținere 
nu trec cu săptămînile. Tocmai 
de aceea facem cuvenitul apel la 
Telefoane. Sperăm să treacă „pe 
recepție" și așteptăm să dea... 
tonul.

Crima din
Izvoarele

derne. In acest 
inaltă răspundere 
națiunii noastre ; 
datorie ne impune 
măsurile necesare 
și gospodăriri a apelor. (...) Este ne
cesar să se țină seama de toate ce
rințele de apă — actuale și de per
spectivă — prevăzîndu-se 
ferme, aș spune drastice, j 
piedicarea poluării apei, 
pe care o consider de 
țional".

„Numărul instalațiilor 
re, în stare de funcționare, < 
tente in țara noastră a crescut 
ta 400, în 1960, 1a peste 1 200 în pre
zent — arată tov. ing. N. Glimbov- 
schi, șeful Inspecției de stat a ape
lor. Realizarea și folosirea lor consti
tuie un important factor de progres, 
atît pentru limitarea poluării, cît și 
pentru creșterea experienței din acest 
domeniu. Dincolo de aceste efecte po
zitive, trebuie reținut însă faptul că 
deocamdată mai puțin de jumătate 
din volumul apelor uzate trece prin 
instalații de epurare, 
te dintre acestea nu 
ficiența necesară, fie 
pacității insuficiente, 
lor constructive, fie 
vent din cauza exploatării în 
diții necorespunzătoare.
rile H.C.M. 311, din 1962, care sta
bilea realizarea, pînă în 1970, a cî
torva sute de instalații de epurare 
1a obiectivele industriale mai vechi, 
au fost îndeplinite pînă 1a finele a- 
nului trecut doar în proporție de 
48 1a sută. Numeroase obiective noi 
au fost și continuă să fie date în 
funcțiune înainte de terminarea 
instalațiilor de epurare.

Clasate în grabă 1a capitolul chel
tuieli neproductive, investițiile în 
stațiile de epurare au fost tratate 
cu vădit dezinteres, atît de benefi
ciari cît și de executanți. Termenul 
de dare în funcțiune a stațiilor nu 
formează, nici 1a ora actuală, obiec
tul unui indicator al planului de 
stat. Rezultatul : an de an se înre
gistrează însemnate rămîneri în ur
mă 1a aceste obiective. Dacă pe ța
ră, anul trecut, procentul de reali
zare a fost de 87 1a sută, față de 
prevederi, în cadrul Ministerului In
dustriei Materialelor de Construcție 
lucrările in acest 
în proporție de 33 
terului Industriei 
Mașini - 47 1a 
populare județene
Prahova, în mod corespunzător, 4, 49 
și, respectiv, 51 1a sută".

Ca urmare a subestimării gravității 
fenomenului de poluare, numai în 
anul trecut au ajuns 1a canal și au 
fost evacuate în rîuri circa 18 500 
tone de fibră lemnoasă, 27 mii tone 
de produse petroliere, 18 500 tone de 
acid sulfuric, mari cantități de amo
niac, metale grele, compuși fenolici. 
Nu este vorba numai de o păgubă

sens, 
față de 
tocmai 

să luăm din timp 
bunei conservări

măsuri 
pentru im- 

problemă 
interes na
de epura- 

exis- 
: de

câ o bună par- 
lucrează cu e- 
din cauza ca- 
a deficiențe- 
cel mai frec- 

con- 
Prevede-

scop s-au realizat 
la sută, ale Minis- 
Construcțiilor de 
sută, la consiliile 

Buzău, Suceava,

materială a întreprinderilor dever- 
satoare 
tribuție 
a circa 
tind 14 
grafică

Intîrzierile în realizarea 
obiectiv de epurare pe un curs 
apă determină mari cheltuieli supli
mentare pentru 
aval. în unele 
stînjeniri grave 
apă potabilă a 
veni, Blaj. Tg. 
Timișoara), în 
centrale electrice și uzine (Paroșeni, 
Luduș, Brazi, combinatele de în
grășăminte P. Neamț. Ocna Mureș, 
Fabrica de zahăr Bod), a irigațiilor 
pe mari tronsoane ale unor rîuri 
(Someș, Teleajen, Dîmbovnic).

în cincinalul viitor urmează 
intre în funcțiune, concomitent 
noile obiective industriale, și 
țiile de epurare respective ; numă
rul lor se estimează 1a vreo 250 ; 
ta acestea se adaugă încă 390 de 
stații din cele 620 de restanțe. Efor
tul material necesar se cifrează 1a 
mai bine de 3 miliarde de lei. Fi
rește, programul național trasează 
sarcinile în linii mari, indică țelul 
și efortul care trebuie făcut. sta
diul ta care să se ajungă. în legă
tură cu traducerea lui în viață se 
pun însă o serie de probleme de or
ganizare, de cercetare științifică, de 
perfecționare a cadrului legal și de 
control asupra respectării acestuia, 
de pregătire a cadrelor, de cointere
sare în folosirea rațională a apei ș.a.

Specialiștii cu care am stat de 
vorbă sînt de acord că realizarea o- 
biectivelor de protecție a apelor nu 
poate fi lăsată 1a modul de aprecie
re șl înțelegere al unui minister sau 
al altuia. Am arătat, mai sus, cum 
stau lucrurile, de pildă, în privin
ța realizării investițiilor. Economia 
națională, marele beneficiar al ac
țiunii permanente de stăvilire a po
luării, de protejare a calităților apei, 
are nevoie de un organism de 
trol, inspecție și îndrumare 
tit cu autoritatea 
să impună respectarea 
rilor în vigoare, 
noi, să sancționeze abaterile și 
indice măsurile obligatorii 
toți cei care folosesc apa. 
de stat a apelor, așa cum 
zintă ea astăzi — spre 
de Inspectoratul general 
pentru controlul calității 
lor, care este un for guvernamental 
învestit cu autoritate, de Inspecția 
de stat pentru protecția muncii, co
ordonată de un ministru adiunct, 
sau alte inspecții de specialitate — 
este un organism înzestrat cu prea 
putină autoritate și eficiență. Ac
tivitatea acestei inspecții nici măcar 
nu este coordonată direct de con
ducerea unui for central ; ea a ajuns 
un fel de apendice într-o direcție 
generală, care, 1a rîndul ei, depin
de de un departament al Ministe
rului Agriculturii și Silviculturii. Pu
ținii inspectori de teren pe care i-a 
avut au devenit, in prezent, f 
ționari ai organelor agricole j 
țene. Devine limpede de ce 
și actele normative existente 
că insuficient de exigente), 
sancționează o serie de abateri 
1a regulile de bună folosire a 
lor, nu prea sînt respectate : t 
cine să exercite un control și 
aplice sancțiunile cuvenite. C 
nizarea pe județe a inspecției 
pare să corespundă nici ea unei po
litici de folosire rațională a apelor, 
care trebuie realizată pe 
drografice.

Organizarea cercetării 
în acest sector necesită 
rioase îmbunătățiri. , 
ție de specialitate din 
stitutului de studii și cercetări pen
tru îmbunătățiri funciare și gospo
dărirea apelor — este de părere ing. 
V. Ghederim, șefă de laborator — care 
ar trebui să-și axeze o bună parte a 
cercetărilor asupra unor probleme de 
interes major pentru ansamblul eco-

respective, ci și de o con
substanțială la degradarea 

2 500 km de rîuri, reprezen
ta sută din rețeaua hidro- 
cu importanță economică.

oricărui 
de

toți beneficiarii din 
cazuri s-a ajuns la 
în alimentarea cu 
unor orașe (Tîrnă- 
Mureș, Rrp. Vîlcea, 
funcționarea unor

șă 
cu 

sta-

con- 
înves- 

necesară, care 
reglementă- 

să inițieze altele 
- - - să

pentru 
Inspecția 
se pre- 
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bazine hi-

științifice 
și ea 

„Singura 
i cadrul

se- 
sec-
In-

nomiei naționale, corespunzător pro
gramului avizat și de Consiliul Națio
nal a) Cercetării Științifice, se ocupă 
de lucrări minore, cu valabilitate lo
cală. De ce ? Deoarece marele bene
ficiar, economia națională, neavînd 
un reprezentant solvabil, n-are cum 
orienta cercetarea spre teme majo
re, prin comenzi și contracte co
respunzătoare. Rezultatul ? Impor
tul de instalații și gindire tehnică 
străine continuă, în condiții in care 
forțele proprii nu 
trebuie".

Referindu-se 1a 
mă în realizarea 
tei acțiuni de protecție a apelor, 
prof. univ. Tudor D. Ionescu afir
mă : „O cauză a situației actuale o 
constituie și faptul că s-a pornit lș 
soluționarea problemei în condiții
le unei mari dispersări a atribuțiilor 
și răspunderilor : 1a execuția unei 
stații de epurare concură separat 
institute de cercetări, de proiectări, 
constructori diferiți, producători de 
utilaje, organe de avizare și îndru
mare aparținînd multor instituții și 
foruri tutelare. în aceste condiții, 
cine răspunde pentru concepția, pro
iectarea și execuția unor instalații 
neeficiente ? Cine răspunde pentru 
investițiile lipsite de un randament 
corespunzător ? Nu există decît o 
singură soluție — concentrarea atri
buțiilor privind realizarea instala
țiilor de epurare a apelor ta un sin
gur organ, care să asigure studiul, 
cercetarea, proiectarea și execuția 
stațiilor de epurare. Acest organ 
central tehnico-ecomercial ar urma 
să se oblige, prin contracte, să pre
dea instalațiile de epurare 1a cheie 
și funcționînd 1a parametrii proiec
tați și garantați".

Ne-am rezumat 1a prezentarea 
doar a cîtorva aspecte esențiale ale 
protecției apelor și combaterii po
luării. Opiniile culese reflectă sus
ținerea unanimă și sprijinul pe care 
toți specialiștii consultați, conști- 
enți de răspunderea lor, sînt dornici 
să le acorde soluționării acestei im
portante probleme de interes națio
nal.

sînt folosite cum

râmi nerea în ur- 
obiectivelor vas-

Al. PLAIEȘU

La Slatina, în vecinăta
tea uzinei de aluminiu, se 
află în construcție un ma
re obiectiv industrial : fa
brica de produse cărbu
noase. Amplasarea aces
tei mari unități aici, și 
nu în altă parte, este jus
tificată de temeinice ra
ționamente economice. în 
primul rînd, a precum
pănit faptul că unul din 
marii consumatori ai noi
lor produse cărbunoase va 
fi tocmai uzina de 
miniu. De asemenea, 
propierea de sursele 
teriei prime de bază — 
sul de petrol — a fost un 
alt element hotărîtor în a- 
legerea amplasamentului. 
Construirea acestui obiec
tiv oferă noi posibilități
pentru dezvoltarea indus
trială rapidă a orașului
Slatina și a județului 

în prezent, fabrica 
produse cărbunoase e 
cale să-și definitiveze 
turul. Noua unitate 
unică în felul ei, întrucît în 
țară nu mai există o uni
tate similară nici ca pro
porții, nici ca dotare teh
nică ' și nici ca varietate 
de produse. Astfel, peste 

utilajele 
și ele 
relevat 
echipa- 
remar- 

grad de 
automati- 

acest 
proiectantu-

alu- 
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coc-

Olt. 
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80 1a sută din 
montate aici sînt 
unicate. Se cuvine 
faptul că întregul 
ment tehnologic se 
că printr-un înalt 
mecanizare și 
zare. Un merit în 
sens revine 
lui general al acestui 
biectiv — Institutul de 
iectări metalurgice 
București — care a 
movat cu mult curaj 
Iuții tehnice și tehnolo
gice dintre cele mai mo
derne, ceea ce va confe
ri un înalt grad de efici
ență producției ce se va 
realiza aici. Prin intrarea 
în funcțiune în toamna a- 
cestui an a noii fabrici de 
produse cărbunoase se a- 
sigură realizarea în țară 
a tuturor sortimentelor de 
produse cărbunoase nece
sare economiei naționale.

Ce se va produce aici ? 
în primul rînd, electrozi 
de diferite diametre nece
sari industriei siderurgice 
și marilor unități ale in-

o- 
pro- 
din 

pro- 
so-

dustriei construcțiilor de 
mașini, electrozi grafitați 
pentru electroliză, nece
sari îndeosebi în indus
tria chimică ta 
clorurii de sodiu, 
carbonice pentru 
rea furnalelor de 
1 000 mc și 1700 
blocuri catodice pentru e- 
lectroliza aluminiului cu 
dimensiuni diferite, pastă 
pentru electrozi continui 
ce se folosește în indus
tria carbidului șl ta cup
toarele electrice pentru 
elaborarea electrocorindo- 
nului, diferite sortimente 
de mase și paste carboni
ce, cocs de petrol calci
nat, diferite sortimente de 
piese grafitate.

Pînă 1a începerea 
bricației acestor produse

în 
electroliza 

blocuri 
înzidi- 

700 mc, 
mc etc.,

că elaborarea și predarea 
documentației de 
ție s-a făcut în 
nea executării 
de construcții 
proiectanții urmărind, 
primul rînd, crearea 
dițiilor care t" 
constructorilor < 
rea unor fronturi 
cru cit mai mari și la cît 
mai multe obiecte. Para
lel cu predarea documen
tației de execuție, proiec
tantul a asigurat specifi
cațiile pentru anumite ma
teriale speciale, proiec
tele de execuție pentru u- 
tilaje tehnologice și echi
pamente electrice.

Dacă din punctul de ve
dere al proiectantului lu
crurile sînt limpezi, nu ta 
fel se prezintă situația în

execu- 
succesiu- 
lucrărilor 

și montaj, 
în 

con- 
să permită 

deschide- 
de lu-

LA SLATINA
nu au mai rămas decît 
citeva luni. Care este sta
diul de 
obiectiv ? 
început 
că atît 
și constructorul sînt 
pîniți de convingerea 
executarea ritmică și 
tegrală a volumului de in
vestiții prevăzut pentru a- 
cest an este o sarcină ' de 
cea mai mare însemnăta
te. în acest sens, subli
niem că indicația condu
cerii partidului de a se 
realiza în primul trimes
tru 20-25 1a sută din vo
lumul anual de lucrări de 
construcții-montaj a 
respectată întocmai 
șantierul fabricii de 
duse cărbunoase : în 
mele trei luni ale anului 
curent s-a realizat 27,4 
sută din planul anual 
construcții-montaj.

Un prim factor care 
condiționat obținerea 
cestui succes îl constituie 
predarea integrală și la 
timp de către Institutul 
de proiectări metalurgice 
a documentației tehnice 
de execuție. Merită relevat

execuție 1a noul 
De ta bun 

trebuie să afirm 
beneficiarul, cit 

stă- 
că 

in

fost 
pe 

pro- 
pri-

ia 
de
a 

a-

ceea ce-I privește pe con
structor. întreprinderea de 
șantiere 
taj din Craiova trebuie să 
asigure de urgență o par
te din forța de muncă ab
solut necesară execuției 
ritmice a lucrărilor, ca și 
anumite materiale cum 
sînt cheresteaua și plă
cile tego. De asemenea, 
se impune urgentată ex
tinderea frontului de lu
cru pentru montajul 
lajelor tehnologice și 
paratajelor electrice.

Mai mult ca orice 
punerea în funcțiune 
termenul planificat a 
cestui obiectiv depinde ho
tărîtor de livrarea utila
jelor. Pentru a putea în
cepe probele tehnologice 
în luna august a.c., așa 
cum este prevăzut, se im
pune ca uzinele 
din Satu Mare, 
ră, în colaborare cu 
na de mașini electrice din 
București, să ne expedie
ze toți electrotamburii 
pentru transportoare pînă 
cel tirziu 1a 20 iunie a.c. 
și nu în luna septembrie,
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cum ni s-a propus. De a- 
semenea, este necesar ca 
Fabrica de mașini unelte 
și agregate din București 
să execute mașinile agre
gat pentru prelucrarea 
mecanică pînă 1a 15 noiem
brie a.c. și nu în trimes
trul I al anului viitor, cînd 
fabrica va trebui să pro
ducă dir^ plin. Așteptăm 
din partea Uzinelor meca
nice din Timișoara să ne 
livreze cele două agrega
te de încărcare a cupto
rului de coacere : primul 
pînă 1a 15 iulie, iar al doi
lea pînă la 15 august.

în ce ne privește, ca be
neficiari ai noii fabrici, 
sintem preocupați de pro
blemele recrutării, cali
ficării și specializării ca
drelor. Din numărul total 
de salariațl necesari pu
nerii în funcțiune a fabri
cii, au fost recrutați pînă 
în prezent din împrejuri
mile Slatinei circa 60 ta 
sută din personal. Unii din
tre cei recrutați se află fie 
în școli profesionale, fie 1a 
cursurile de calificare de 
scurtă durată sau în prac
tică la uzinele „Victoria" 
Călan, Combinatul side
rurgic Hunedoara, uzina 
„Industria sîrmei" din Cîm- 
pia Turzii, ta „Carbochim" 
Cluj etc. Desigur, proble
ma asigurării cu forță de 
muncă este încă departe 
de a fi rezolvată.

în ciuda unor greutăți, 
In parte inerente oricărui 
început, avem deplina con
vingere ca printr-o mobi
lizare generală a forțe
lor — și în acest sens 
este vizibilă dorința *■  
turor factorilor care < 
lucrează la realizarea aces
tui obiectiv — anumite ră- 
mineri în urmă care au 
survenit în execuția unor 
lucrări pot fi lesne și cit 
mai repede recuperate, 
pentru ca această unita
te industrială să intre 1a 
termenul prevăzut în cir
cuitul economiei naționa
le.

Ing. laroslav GAVRELIUC 
directorul Fabricii 
de produse cârbunoase 
din Slatina

în secția finisaj a Fabricii de confecții din Focșani
(Foto : Agerpres)

FRUNTAȘE 

PE ȚARĂ
ORADEA (Corespondentul 

„Scinteii"). — Ieri, 23 aprilie 
a.c., s-a decernat Steagul ro
șu de fruntașe pe țară în trecerea socialistă (pentru re
alizările obținute anul tre- 
Att) cooperativelor meșteșu
gărești „Electrometal" și 
„Tricotextil" din Oradea și 
diploma de evidențiată pe ra
mură cooperativei „Deservi
rea" din Salonta. Colectivul 
cooperativei meșteșugărești 
„Electrometal"-Oradea a ob
ținut locul I pe țară (în ra
mura metal) pentru a patra 
oară, iar cooperativa „Trico
textil" pentru a doua oară.

Intr-una din zilele trecute, bă- 
trinul Mihai Necula, in virstă de 
82 de ani. din satul Izvoarele 
(Ilfov) a fost găsit asasinat in 
locuința sa. Din cercetările fă- 

'cute la fața locului rezultă că 
autorul crimei a pătruns pe fe
reastra locuinței in care bătrinul 
trăia singur cu intenția de a-l 
jefui. La împotrivirea acestuia, 
făptașul l-a lovit și apoi l-a su
grumat. Organele de urmărire 
penală ne-au informat că au 
reușit deja să intre in posesia 
unor date certe privind identita
tea făptuitorului, urmind ca in 
curind să treacă la arestarea lui. 
Vom reveni.

„Ambalați" 
la plată

Recent, o grupă de revizori de 
la Direcția comercială județeană 
Mehedinți a efectuat un control 

I la depozitul nr. 3 din Tr. Severin 
al întreprinderii centrale pentru 

' valorificarea ambalajelor. S-a 
I constatat că, din cauza recepțio- 

nării. preluării și depozitării ne- 
' corespunzătoare a ambalajelor 
Ide lemn și a navetelor cu sticle, 

multe dintre acestea s-au dete
riorat. Evaluată la peste 50 000 

Ide lei, paguba a fost imputată 
in întregime celor vinovați. 
Acum este, deci, rîndul lor „să 

| se ambaleze", dar... la plată !

Rubricd redacfatd de i 
I Dumitru TÎRCOB

Gheorghe DAVID

Icu sprijinul corespondenților 
„Scânteii"

Referitor 
mașinilor ; 
de metal",

„AM LUAT MASURI 
PENTRU ECONOMISIREA 

METALULUI, DAR AVEM NEVOIE 
Șl DE SPRIJINUL UZINELOR 

COLABORATOARE"
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LA SEMNALELE ZIARULUI

ta articolul intitulat : „Reproiectarea 
in planșete mal persistă mii de tone 

_ _____  , de 1a uzina „Autobuzul" din Capi
tală am primit următorul răspuns : „Uzina noas
tră execută gama de autobuze de medie capa
citate, tip TV 20 incepind din anul 1968. Aces
tea au fost incontinuu modernizate, atît din 
punct de vedere al performanțelor tehnice, cit 
și din punct de vedere al prețului de cost, care 
include și reducerea consumului de metal. Ast
fel, de exemplu, autobuzul TV 20 U s-a realizat, 
in anul 1968, cu 5769 kg metal, in anul 1969 cu 
5 655 kg metal, iar pentru anul 1970 norma de 
consum aprobată este de 5 600 kg.

în afara clasei de autobuze de medie capaci
tate, uzina mai fabrică și clasa.de autoutilitare 
TV 41—51. Preocuparea uzinei pentru îmbună
tățirea parametrilor funcționali și reducerea pre
țului de cost s-a manifestat și pentru această 
clasă de autovehicule, ajungind ca in anul 1969 
să exporte peste 60 ta sută din producția de 
autoutilitare. în legătură cu reducerea consu
mului de metal 1a această clasă, autofurgoneta 
TV 41 F s-a realizat in anul 1969 cu 1 282 kg 
metal, iar pentru anul 1970 consumul mediu de 
metal planificat este de 1 260 kg. La această 
clasă de produse, uzina a căutat continuu să 
aducă modificări constructive, care au permis 
creșterea sarcini: utile de 1a 1000 ta 1 200 kg, 
fără creșterea greutății proprii. Această creștere 
a sarcin’ utile reprezintă în fond o economie 
de metal, deoarece pentru transportul aceleiași 
cantități de mărfuri se folosesc mai puține ma
șini. -U toate eforturile uzinei, raportul dintre 
sarcina utilă și greutatea proprie, care arată 
pregnant gradul de valorificare a metalului, nu 
a fost adus ta acest autovehicul 1a nivelul celor 
mai bune realizări în acest domeniu, deoarece

la proiectarea autoutilitarelor uzina a fost obli
gată să utilizeze echipament mecanic asimilat 
In țară pentru alte vehicule. Așa, de exemplu, 
s-a impus utilizarea motorului M 207 B cu pu
terea de 70 CP, capacitatea cilindrică dc 2 512 
cm=/“c și greutatea proprie de 350 kg, care are 
parametri funcționali mai mari decît cei ce ar 
ti necesari autovehiculelor utilitare cu sarcina 
utilă de 1,2 tone, dar mai ales greutatea lui este 
mult mai mare decît cea a motorului utilizat 
curent pentru autovehiculele din această clasă".

Conducerea uzinei „Autobuzul" amintește, in 
încheierea scrisorii trimise redacției, că pen
tru acest an s-a elaborat un plan de măsuri în 
vederea reducerii consumului de metal, din care 
26 de obiective privesc reproiectarea anumitor 
ansamble și repere. Este o acțiune care se cere 
finalizată in cele mai bune condiții, punct cu 
punct. Ea trebuie însă corelată cu eforturile uzi
nelor colaboratoare pentru reducerea greutății 
proprii a pieselor și subansamblelor și crește
rea performanțelor tehnice și funcționale ale 
acestora, de care depinde în cel mai înalt grad 
economisirea și valorificarea superioară a meta
lului.

Recent, ta rubrica „Contraste" a ziarului, a 
fost publicată nota intitulată „Alo ! La tele
fon aproximația !“, în care erau aduse critici 
conducerii uzinei „Electromagnetica" din Capi
tală pentru aprovizionarea nerațională cu ma
teriale. în legătură cu aceasta, comitetul de di
recție al uzinei ne-a trimis un răspuns in care 
se spune, între altele : „într-adevăr, din cauza 
necunoașterii cererilor exacte ale beneficiarilor 
pe acest an, la data întocmirii necesarului de 
import, acest necesar a fost determinat cu 
aproximație, ceea ce a dus 1a crearea unor 
stocuri supranormative de valori însemnate. Prin 
urmare, cele semnalate în articolul mai sus 
menționat sînt exacte, iar uzina noastră a luat 
măsuri eficace ca astfel ■ de situații să nu se 
mai repete. Printre acestea trebuie subliniat 
faptul că, in prezent, cererile beneficiarilor de 
centrale Pentaconta pe anul 1971 sînt definiti
vate și, deci, importul pe anul viitor s-a putut

UNDE METALUL 
ÎNTÎLNEȘTE LUMINAîntocmi pe baza unor date certe. La întocmirea 

necesarului de materiale pentru anul 1971 s-au 
avut în vedere stocurile existente de materiale, 
care nu au mai fost comandate. De asemenea, 
ținînd seama de faptul că acest stoc supranor- 
mativ mare se datorește și unor cauze interne, 
ca, de pildă, neîntocmirea 1a timp a documen
tației tehnologice și, pe baza acesteia, a unor 
consumuri de materiale justificate din punct de 
vedere tehnic, au 
integrală a primei 
inginerul șef și 
aceeași perioadă a 
vinși că măsurile 
unor astfel de fenomene pe viitor".

CIT DE PROASTĂ POATE FI ... 
PROSTIA

în articolul cu titlul de mai sus, în ziarul „Scin- 
teia" din 14 martie 1970 a fost criticată coopera
tiva agricolă de producție din comuna Ciuper- 
ceni, județul Teleorman, datorită rezultatelor sub
mediocre din sectorul zootehnic. Consiliul de con
ducere — se spune. între altele, în răspunsul tri
mis redacției — a luat în discuție cele menționa
te în articol, împreună cu toți cel ce lucrează în 
acest sector, deoarece majoritatea vacilor au o 
stare de întreținere slabă, iar producția de lapte 
e sub posibilitățile existente. Starea necorespun
zătoare de întreținere se datorește în mod deose
bit lipsei de furaje. Față de situația existentă in 
acest sector, noul consiliu de conducere și cadre
le de specialitate au analizat în mod temeinic po
sibilitățile de îmbunătățire a furajării vacilor și au 
luat măsuri de revizuire a rațiilor 1a celelalte spe
cii. S-au introdus și în furajarea vacilor concen
trate și tîn de lucernă. mărindu-se, în același 
timp, cantitatea de grosiere și siloz în rație. Con
siliul de conducere acordă o mai mare preocu
pare pentru alimentația și îngrijirea vacilor, lucru 
ce se poate constata prin creșterea, in ultimul 
timp, a producției de lapte. Considerînd de un 
real sprijin cele prezentate în ziarul „Scînteia", 
consiliul de conducere va depune în continuare 
toate eforturile pentru redresarea situației din 
sectorul zootehnic al cooperativei agricole.

fost sancționați cu reducerea 
pe trimestrul IV anul trecut 
cu 35 1a sută a primei pe 
tehnologului șef. Sintem con- 
luate vor duce 1a eliminarea

APROXIMAȚIA A FOST ÎNLĂTURATA

(Urmare din pag. I)

în Berceni, în imediata apropiere 
a uzinei de mașini grele, s-a ridi
cat, după cum am spus, o hală mo
dernă în care se vor construi deta
liile cele mai gingașe ale cazanului. 
Primele elemente ale pereților-mem- 
brană au și început să prindă contur, 
iar în lunile următoare cantitatea de 
structură metalică prelucrată superior 
va copleși, în cele din urmă, uriașul 
spațiu al halei. De-abia atunci vom 
realiza cît de cît imaginea reală a di
mensiunilor,-a complexității viitoru
lui cazan energetic. Urmăresc ma
șinile automate de sudat, cadența lor 
de lucru ce dă posibilitatea obținerii 
a circa 100 m țeavă sudată pe oră. 
întreaga hală trăiește sub semnul 
ploii de stele născută din intima 
prelucrare a metalului. Muncii su
dorului 1 se cere desăvîrșire. Atît 
subansamblele, cit și articulațiile 
dintre ele trebuie să fie perfect 
etanșe, presiunea de lucru a caza
nului (195 atmosfere) și temperatura 
aburului supraîncălzit (540°C) impu- 
nind imperios aceasta.

— Calitatea sudurii e principala 
noastră preocupare — ne confirmă 
șeful secției, ing. Alexandru Bog
dan. Pentru prima oară executăm 
suduri în mediu de argon. Munca 
are în acest sector judecători in
transigenți : succesivele controale cu 
raze Roentgen, ultrasunete, sub
stanțe penetrante etc. Toate aceste 
mijloace atestă unul și același lu
cru : înalta conștiință și profesiona-

litate a muncitorilor sudori din uzina 
noastră. Pe zi ce trece, ponderea su
durilor în construcția diferitelor sub- 
ansamble va crește și va culmina 
cu montarea acestora ta termocen
trala de la Rovinari.

O serie de întreprinderi din țară 
vor contribui cu experiența șl com
petența lor 1a construirea și punerea 
In funcțiune a acestui uriaș plămin 
de oțel. Uzina „Unio“-Satu Mare va 
furniza filtrele deosebit de puter
nice, necesare reținerii reziduurilor 
provenite din arderea miilor de tone 
de lignit. „Electroputere“-Craiova va 
asigura echipamentul electric. Dife
rite construcții metalice vor sosi de 
la Bocșa, iar armăturile vor fi achi
ziționate de ta Uzina de echipament 
petrolier din Tlrgoviște. Am enume
rat doar citeva dintre întreprinde
rile care colaborează cu uzinele 
„Vulcan" la construcția cazanului e- 
nergetic, și anume cele mai impor
tante. De fapt, ca totdeauna cînd se 
pregătește la noi premiera unei lu
crări de mare anvergură, asistăm la 
declanșarea fluxului de energie care 
leagă între ele o serie de uzine ce 
se simt copărtașe și responsabile de 
soarta noului vlăstar industrial.

Realizarea unei astfel de comenzi, 
care ar onora orice mare uzină me
talurgică din lume, obligă în cel mai 
înalt grad. De pe acum se anunță o 
competiție a pasiunii, a forței crea
toare și a inventivității ; neobișnuitul 
produs are și această capacitate (ne- 
înscrisă în proiect...) de a stimula 
energiile colectivului, de a fixa o 
nouă cotă a măiestriei constructori
lor de mașini din țara noastră.

clasa.de
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Lenin și edificarea societăți^ socialiste
(Urmare din pag. I)geta să reliefeze ce resurse inepuizabile de inițiativă și energie generează atragerea maselor la opera de conducere a societății. De altfel, este caracteristic pentru stilul de lucru al marelui conducător revoluționar faptul că se întîlnea sistematic cu oameni aparținînd tuturor straturilor societății, asculta cu atenție părerile, criticile și propunerile lor, se sfătuia cu ei.Lenin nu a putut urmări evoluția societății socialiste, pe care el a prefigurat-o, decît o sc,urtâ perioadă de timp, moartea punînd prematur capăt clocotitoarei sale activități Prin dispariția lui Lenin, popoarele sovietice și, o dată cu ele, proletariatul de pretutindeni, întreaga mișcare revoluționară și progresistă au suferit o grea pierdere.Poporul sovietic a continuat cu abnegație opera începută sub conducerea lui Lenin, asigurînd construirea socialismului pe a șasea parte a globului. Roadele politicii leniniste s-au reflectat în puternica dezvoltare pe care au cunoscut-o forțele de producție în U.R.S.S., în progresul rapid realizat de economia Uniunii Sovietice. Nervul vital al acestui progres îl constituie industrializarea socialistă. Nivelul atins de industria U.R.S.S. se exprimă în faptul că ea realiza în 1968 o producție ce depășea de 79 ori nivelul anului 1913, reprezentînd aproape 20 la sută din producția industrială mondială ; industria reprezintă baza forței economice și militare a statului sovietic, a progresului general al țării.S-a înfăptuit opera de trecere a întregii țărănimi pe făgașul a- grl-ni'turli socialiste, colhoznice, a fost ganizat un amplu sector de stat în agricultură, s-au făcut e- forturi însemnate pentru înzestrarea acestei importante ramuri a economiei cu mașini și mijloace tehnice, pentru dezvoltarea științei agricole. Toate acestea au făcut să se transforme radical modul de producție al țărănimii, condițiile ei de viață și de muncă.Remarcabile progrese a realizat știința sovietică ; ea s-a afirmat în domenii de maximă importanță ale cercetării contemporane — studierea și cucerirea Cosmosului, folosirea energiei atomice, tehnica rachetelor, radioelectronica — situînd Țara Sovietelor la loc de frunte în ierarhia științifică mondială și aducînd o contribuție de seamă la progresul științei și tehnicii universale. O puternică dezvoltare, a- tît sub raport cantitativ, cît și calitativ, a cunoscut învățămîntul de. toate gradele. Poporul sovietic ă obținut succese de seamă în-ridlco- rea nivelului său de trai, material și spiritual, în îmbunătățirea condițiilor generale de viață ale celor ce muncesc.Trăinicia orînduirii sovietice a fost verificată strălucit în timpul grelelor încercări prin care a trecut în anii războiului civil și ai intervenției imperialiste, ai agresiunii aitleriste. Animat de fierbinte pati.otism. de devotament fără margini față de cauza socialismului, poporul sovietic s-a ridicat ca un singur om în apărarea marilor sale cuceriri revoluționare. Dînd dovada unui înalt eroism și spirit de sacrificiu, purtînd pe umerii lor principala povară în încleștarea crîncenă cu fascismul, popoarele Uniunii Sovietice au adus contribuția hotărîtoare în înfrîngerea acestuî periculos dușman al libertății popoarelor și civilizației.Astăzi, după 52 de ani de la Revoluția Socialistă din Octombrie, Uniunea Sovietică este o putere de prim rang, cu un uriaș potențial economic, tehnico-științific și militar. Comuniștii, oamenii muncii din țara noastră se bucură din inimă de înfăptuirile popoarelor sovietice în construirea comunismului — care reprezintă o contribuție de cea mai mare însemnătate la întărirea sistemului mondial socialist, a forțelor democrației și progresului, la cauza generală a păcii și prieteniei între popoare.O nouă și viguroasă confirmare a justeței marxlsm-leninismului a constituit-o trecerea, după cel de-al doilea război mondial, a unui șir de țări la construirea orînduirii socialiste, formarea prin aceasta a sistemului mondial socialist. Este cunoscut că strălucitele victorii ale armatei sovietice, ale celorlalte armate din coaliția antihitleristă, avîntul luptei popoarelor împotriva fascismului, pentru democrație și progres social, au creat condiții favorabile desfășurării procesului revoluționar. Folosind aceste împrejurări, partidele comuniste și muncitorești dintr-o serie de țări, expri- mînd voința și aspirațiile maselor largi, au organizat șl condus mari bătălii sociale împotriva reacțiu- nii, a claselor exploatatoare, au asigurat realizarea sarcinii istorice a cuceririi puterii politice de către clasa muncitoare, aliată cu țărănimea și a transformării .socialiste a societății.Stadiile diferite de dezvoltare social-economică de la care au pornit țările socialiste, numeroasele lor particularități specifice au generat o mare varietate a căilor de înfăptuire a sarcinilor revoluției și construcției socialiste. S-a verificat prin experiența unui mare număr de state că în revoluția și1 construcția socialistă, generalul și particularul formează o unitate dialectică indestructibilă. Aplicarea principiilor generale ale socialismului științific este o condiție obligatorie a unei politici juste, dar — după cum arată viața — succesul liniei politice a partidelor comuniste, capacitatea lor de a reuni in luptă masele largi 

ale poporului depind în mod esențial de transpunerea acestor adevăruri fundamentale în practică, corespunzător situațiilor și împrejurărilor specifice în care acționează. Abordînd în mod creator sarcinile revoluției și construcției socialiste, partidele comuniste și muncitorești aduc o prețioasă contribuție la îmbogățirea tezaurului gîndirii teoretice marxist-leniniste și a experienței revoluționare.Dezvoltarea sistemului socialist mondial a scos în evidență marile posibilități de progres pe care le creează noua orînduire. Intr-un timp . istoric scurt, țările socialiste și-au dezvoltat în ritm intens forțele de producție, au asigurat instaurarea relațiilor de producție socialiste. Sistemul mondial socialist deține în prezent a- proape 40 la sută din producția industrială a lumii, dispune de un considerabil potențial material și tehnico-științific, exercitînd o u- riașă influență asupra dezvoltării mondiale contemporane.Trecerea de la capitalism la socialism marchează ridicarea națiunii —- categorie istorică-so- cială căreia marxism-leninismul i-a acordat întotdeauna o deosebită atenție — pe o treaptă calitativ superioară. Lichidînd exploatarea și asuprirea, instaurînd noi raporturi de producție, egalitatea socială a oamenilor — orînduirea socialistă asigură unitatea de interese și aspirații ale tuturor oamenilor muncii, pentru dinamizarea energiei și punerea deplină în valoare a capacităților creatoare ale întregii națiuni.Socialismul oferă premisele pentru înflorirea multilaterală a națiunilor, pentru îmbinarea armonioasă a intereselor naționale și internaționale ale popoarelor. Asigurînd valorificarea cît mai intensă a avantajelor noii orînduiri, dezvoltarea susținută a economiei, științei și culturii, ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii, partidele comuniste și muncitorești din țările socialiste își realizează misiunea istorică de expo- nenți ai intereselor vitale ale clasei muncitoare și popoarelor lor. în acest fel ele își îndeplinesc totodată o înaltă îndatorire inter- națlonalistă, deoarece cu cît fiecare țară socialistă este mai dezvoltată, cu cît înfăptuiește mai deplin și consecvent idealurile proletariatului, cu atît ea aduce o contribuție mai importantă la creșterea puterii sistemului mondial socialist în ansamblul său, la sporirea prestigiului și autorității socialismului în lume, la întărirea frontului antiimperialist. Internaționalismul socialist presupune nu știrbirea sau lezarea intereselor națioftale ci — dimpotrivă — deplina lor afirmare, iar grija față de interesele propriului popor este indisolubil legată de dezvoltarea solidarității internaționale cu toate țările socialiste, cu întreaga mișcare comunistă și muncitorească, cu toate forțele progresiste și antiimperialiste. Promovarea unei politici în care să fie îmbinate în mod just sarcinile naționale și internaționale este o condiție importantă a construirii cu succes a socialismului. Ignorarea sau nesocotirea oricăreia din aceste laturi inseparabile nu poate decît să dăuneze atît operei de edificare a noii orînduiri, cît și cauzei generale a socialismului, luptei revoluționare contemporane.Formarea sistemului mondial socialist a ridicat, pentru prima oară în istorie, problema organizării unor relații internaționale de tip nou — radical deosebite de cele consacrate de imperialism — care să asigure o largă și fructuoasă conlucrare între popoare libere și egale în drepturi, legate prin comunitate de țeluri, orînduire și ideologie. Desigur, aceste relații n-au apărut de la început într-o formă desăvîrșită, ceea ce este pe deplin explicabil dacă se ține seama de faptul că ele n-au mai avut precedent în istorie, că reprezintă un fenomen cu totul nou in viața internațională. Evoluția lor n-a fost lipsită de ivirea unor neajunsuri; asemenea fenomene pot și trebuie însă să dispară în cursul procesului de continuă perfecționare a colaborării internaționaliste dintre popoarele care construiesc noua orînduire. Experiența arată că numai fundamentarea acestor relații pe principiile marxism-leninismului și ale internaționalismului socialist — egalitatea deplină în drepturi, respectarea suveranității și independenței naționale, neamestecul în treburile interne, avantajul reciproc, întrajutorarea tovărășească — poate să asigure dezvoltarea liberă, independentă și înflorirea multilaterală a fiecărei țări socialiste și în același timp întărirea forței și unității sistemului mondial socialist, sporirea influenței și puterii lui de atracție în lume.Se știe că în prezent între țările socialiste există o serie de deosebiri de păreri și divergențe. O parte din acestea își au sursa în condițiile specifice diferite în care trăiesc popoarele respective ; multe din ele însă, și mai ales ascuțirea acestora, provin din neînțelegerea sau Ignorarea diferențelor existente în dezvoltarea istorică a țărilor socialiste, precum și din nesocotirea principiilor de bază ale relațiilor dintre ele. Aceste deosebiri nu trebuie să afecteze însă relațiile dintre țările socialiste, unitatea lor, colaborarea lor frățească. Sîntem convinși că dacă se va pune pe primul plan ceea ce este comun și unește țările socialiste — comunitatea i orînduirii, identitatea țelurilor lor fundamentale, ideologia marxist-leninistă, interesele majore ale cauzei so

cialismului și luptei antiimperialiste — dacă vor fi promovate și respectate cu strictețe normele și principiile raporturilor internaționale de tip nou, dacă relațiile dintre țările socialiste se vor baza pe stimă și respect reciproc, ținîn- du-se seama de interesele fiecăreia, actualele dificultăți vor fi depășite, în interesul unității și coeziunii sistemului mondial socialist, âl cauzei luptei revoluționare contemporane.Partidul nostru va acționa și de aci înainte, cu toată fermitatea, pentru refacerea și întărirea unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, văzînd în aceasta o îndatorire fundamentală atlt față de propriul popor, cît și față de cauza generală a socialismului, păcii și progresului social.Cucerirea puterii politice de către clasa muncitoare, in alianță cu țărănimea și celelalte pături de oameni ai muncii, trecerea la construirea orînduirii socialiste în România reprezintă o confirmare concludentă a viabilității și forței transformatoare a ideilor marxism-leninismului, aplicate în mod creator, potrivit condițiilor specifice date. De-a lungul existenței sale de aproape o jumătate de secol, în cursul luptei ilegale, cît și în focul insurecției armate din august 1944, în anii revoluției populare și ai construirii socialismului, partidul nostru a acumulat o bogată experiență de luptă in mobilizarea, organizarea și conducerea maselor largi ale celor ce muncesc. înfrîngînd opoziția claselor exploatatoare, el a a- sigurat cucerirea întregii puteri politice de către clasa muncitoare, aliată cu țărănimea, instaurarea și generalizarea relațiilor socialiste de producție, lichidarea exploatării omului de către om, triumful deplin al socialismului la orașe și sate.Plecînd de la condițiile specifice României, care a moștenit de la regimul burghezo-moșieresc o economie insuficient dezvoltată, partidul a situat în centrul politicii sale făurirea unei baze tehnico- materiale moderne a societății. El a pus la temelia programului său de construcție socialistă industrializarea țării, ca singura cale de lichidare a înapoierii economice, de dezvoltare susținută a întregii economii și de ridicare social-cultu- rală a țarii, de întărire a independenței și suveranității naționale. Rezultatul acestei politici, însușită cu însuflețire de întregul popor, a fost dublarea în medie, la fiecare 5 ani, a producției industriale, care în prezent depășește de 15 ori nivelul antebelic. Industria — a cărei pondere în venitul național a ajuns la 57 la sută față de 30,8 la sută în 1938 — se manifestă tot mai mult ca factor fundamental al mersului înainte al societății noastre socialiste pe drumul progresului și civilizației.Un element esențial al programului de construire a noii orînduiri în România l-a constituit rezolvarea socialistă a problemei a- grare. Partidul nostru, Inspirîn- du-se din principiile leniniste cu privire la transformarea socialistă a agriculturii, și ținînd seama de condițiile specifice, de raporturile economice și structura socială a satului românesc, a desfășurat o amplă activitate politică și organizatorică pentru atragerea țărănimii, pe baza liberului consimță- mînt, pe calea cooperativizării. In același timp, el s-a preocupat de dezvoltarea bazei tehnico-ma- teriale a agriculturii. Marea proprietate socialistă și-a dovedit în practică superioritatea asupra micii gospodării țărănești ; concludent în acest sen3 este faptul că în 1969 producția globală agricolă a depășit de 2,3 ori nivelul din 1950 — primul an după inițierea programului de cooperativizare — asigurînd satisfacerea nevoilor de consum ale populației și alte cerințe ale economiei naționale.Construirea socialismului a determinat schimbări profunde în modul de existență a poporului, ridicind la o nouă condiție socială masele largi populare de la orașe și sate. Pe baza sporirii de 5,6 ori a venitului național, în perioada 1950—1969 s-a realizat o creștere de peste 2,5 ori a salariului real. Orînduirea socialistă a asigurat dreptul la muncă și odihnă, gratuitatea învățămîntului de toate gradele, dezvoltarea sistemului de ocrotire a sănătății publice, îmbunătățirea condițiilor de locuit, a schimbat radical înfățișarea satelor și orașelor patriei.In procesul de edificare a noii orînduiri, clasa muncitoare din țara noastră s-a dovedit la înălțimea misiunii sale istorice, de- monstrîndu-și eroismul, înaltul spirit revoluționar, energia neobosită, capacitatea de a mobiliza celelalte clase ale societății în opera de construcție socialistă, consecvența și fermitatea în aplicarea liniei marxist-leniniste a partidului. Prin politica dusă de partidul nostru, de clasa muncitoare, s-a asigurat întărirea continuă a alianței muncitorești-ță- rănești — baza de neclintit a regimului nostru socialist. Pe măsura dezvoltării construcției socialiste, a profundelor schimbări petrecute în structura socială a țării, s-a înfăptuit o tot mai puternică coeziune a poporului muncitor.Se știe Cită atenție a acordat Lenin rezolvării problemei naționale ca parte integrantă a programului înfăptuirii revoluției și construcției socialiste. El arăta că acela care nu recunoaște și nu a- pără egalitatea în drepturi a națiunilor, care nu luptă împotriva oricărei asupriri naționale, împo

triva inegalității în drepturi, acela nu este marxist și nici măcar democrat.împrejurările istorice au făcut ca pe meleagurile țării noastre să trăiască și să muncească — împreună cu poporul român — maghiari, germani, sîrbi și alte naționalități conlocuitoare. Călăuzit de învățătura marxist-leninistă, Partidul Comunist Român a militat încă de la început împotriva oricăror discriminări naționale, pentru deplina egalitate în drepturi a tuturor oamenilor muncii. Aceste înalte obiective au devenit realități vii în România socialistă. Societatea noastră oferă tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, posibilități nelimitate de a participa la conducerea și rezolvarea treburilor obștești, de a se afirma și promova în toate domeniile, în întreaga ierarhie a vieții sociale. Naționalitățile conlocuitoare sînt reprezentate în Marea Adunare Națională, în consiliile populare, în conducerea organizațiilor de masă și obștești; ele folosesc limba maternă în în- vățămînt și cultură, în administrație și în activitatea obștească, dispun de școli, instituții cultural-ar- tistice, ziare, reviste și cărți, beneficiază în egală măsură cu poporul român de roadele construcției socialiste. Constituirea consiliilor oamenilor muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare — expresie elocventă a adîncirii democratismului orînduirii noastre — a creat un cadru și mai favorabil afirmării lor în viața social-poli- tică.Realizările dobîndite de poporul nostru în construirea socialismului demonstrează justețea politicii marxist-leniniste a Partidului Comunist Român care și-a îndeplinit și își îndeplinește cu cinste misiunea de forță politică conducătoare a societății noastre, asigură aplicarea creatoare a adevărurilor generale ale marxism-leninismului potrivit particularităților istorice ale țării. Partidul nostru se preocupă continuu de dezvoltarea și generalizarea propriei experiențe, do- bîndită în construirea noii orînduiri, în scopul perfecționării continue a activității sale. Totodată, el a studiat și studiază experiența Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, a partidelor frățești din celelalte țări socialiste, a întregii mișcări comuniste și muncitorești internaționale, preluind ceea ce corespunde condițiilor specifice ale dezvoltării socialiste a României.în prezent, poporul român își consacră eforturile și întreaga sa putere de creație realizării programului stabilit de Congresul al X-lea al partidului. Pornind de la analiza stadiului atins tn construcția -socialistă; Congresul a stabilit ca obiectiv fundamental al activității partidului, a întregului popor, făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate. Trăsăturile esențiale care definesc această e- tapă sînt creșterea intensivă a forțelor de producție, crearea unei economii moderne, bazată pe tehnica avansată, asigurarea unui înalt nivel de productivitate și de eficiență a muncii sociale, dezvoltarea susținută a științei, culturii și învățămîntului, ridicarea bunăstării materiale și spiritdale a tuturor oamenilor muncii. Societatea socialistă multilateral dezvoltată se va caracteriza în același timp prin perfecționarea continuă a relațiilor de producție și a organizării societății, prin înfăptuirea repartiției bunurilor produse de societate în spiritul echității socialiste.Partidul nostru pornește de la principiul marxist-leninist că una din părțile componente indisolubile, de cea mai mare importanță, ale socialismului este înfăptuirea unei largi democrații pentru masele de oameni ai muncii. Adînci- rea'și perfecționarea democrației socialiste reprezintă nu numai împlinirea unor străvechi aspirații ale celor ce muncesc, realizarea idealurilor de egalitate, libertate și dreptate pentru care a luptat cu eroism clasa muncitoare, pentru care s-au jertfit numeroși militanți comuniști. Aceasta constituie totodată o necesitate obiectivă a edificării orînduirii socialiste, o condiție hotărîtoare a progresului noii societăți, care nu se poate baza decît pe descătușarea inițiativei șl energiei creatoare a maselor, pe participarea activă a celor ce muncesc la conducerea statului, a întregii vieți obștești.Definind noua etapă a construcției socialiste în țara noastră, Congresul al X-lea al partidului a avut în vedere o dezvoltare a României care să creeze premisele necesare în vederea trecerii, în perspectivă, la făurirea societății comuniste.Dinamismul ce va caracteriza e- voluția economiei românești în perioada următoare este reliefat de faptul că la sfîrșitul actualului deceniu nivelul antebelic va fi depășit de peste 12 ori la venitul național, de 34,5—40 ori la producția globală industrială, de peste 3 ori la producția globală agricolă, de 34—36 ori la volumul investițiilor, de 4,4—4,5 ori la numărul de sa- lariați și de 3,7—3,8 ori la salariul real.Ținînd seama de complexitatea crescîndă a proceselor economice și de cerințele progresului tehnico- științific contemporan, partidul nostru a elaborat un program de măsuri pentru perfecționarea întregului mecanism de funcționare a economiei, a tuturor compartimentelor vieții sociale. în cadrul acestui program, un loc important ocupă perfecționarea structurii organizatorice a economiei, astfel ca aceasta să răspundă mai bine ce

rințelor producției moderne. în a- cest sens, în ultimul timp au fost constituite centrale industriale, combinate și grupuri de întreprinderi — unități puternice din punct de vedere economic, în stare să valorifice mai intens avantajele concentrării, cooperării și specializării în producție. Au fost adoptate o serie de măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de planificare, perfecționarea sistemului de aprovizionare tehnico-materială, desfășurarea mai bună a activității de investiții și comerț exterior, creșterea rolului factorilor economico-financiari in economie, utilizarea mai intensă a unor importante pîrghil de sporire a eficienței activității economice cum sînt beneficiul, relațiile contractuale între unități.Recent a avut loc plenara Comitetului Central al partidului nostru, care a examinat un complex de măsuri pentru dezvoltarea forțelor de producție în agricultură, perfecționarea bazei tehnico- materiale a acestei importante ramuri, pentru asigurarea sporirii producției vegetale și animaliere. Plenara a adoptat programul național privind gospodărirea rațională a resurselor de apă, extinderea lucrărilor de irigații, îndiguiri, desecări și de combatere a eroziunii solului în anii 1971— 1975 și prevederile generale de perspectivă pînă în 1985, precum și programul național privind dezvoltarea zootehniei și creșterea producției animaliere în anii 1970—1980. în viitorul cincinal, agriculturii îi vor fi alocate investiții de peste 100 miliarde lei, adică de două ori mai mult decît s-a investit în întreaga economie națională în perioada primului nostru plan cincinal 1951—1955. Se va continua dezvoltarea în ritm susținut a industriei de tractoare și mașini agricole în așa fel încît pînă în 1975 lucrările agri- .cole practic vor fi complet mecanizate ; va fl asigurată o cantitate de îngrășăminte chimice la nivelul cerințelor agriculturii a- vansate. Partidul și statul nostru pornesc de la considerentul că transformarea socialistă a agriculturii, generalizarea noilor relații de producție la sate au o însemnătate deosebită, dar nu rezolvă de la sine problemele dezvoltării acestei ramuri a economiei naționale. Numai creînd o puternică bază tehnico-materială a agriculturii, numai asigurînd mecanizarea și chimizarea producției, extinderea lucrărilor de îmbunătățiri funciare se pot pune în valoare uriașele resurse de progres pe care Ie generează victoria socialismului la sate, se poate făuri o agricultură modernă — superioară atît din punct de vedere social, ât și tehnico-economic— capabilă să satisfacă în tot mai bune condiții nevoile populației și ale economiei naționale.Chintesența măsurilor elaborate o constituie asigurarea unei mai juste aplicări a principiului fundamental de conducere a economiei— centralismul' democratic, îmbinarea armonioasă a conducerii centralizate cu larga autonomie a unităților economice de bază, cu sporirea atribuțiilor și răspunderilor lor.Partidul a luat măsuri pentru dezvoltarea consecventă a democrației economice, pentru atragerea cît mâi activă a maselor la e- laborarea și aplicarea principalelor decizii și măsuri ; în ultimii ani s-au intensificat dezbaterile publice asupra problemelor vieții e- conomice și sociale, au devenit practici curente consfătuirile organizate pe diferite sectoare sau ramuri pentru examinarea activității și adoptarea măsurilor ce se impun. în întreprinderi au fost înființate comitetele de direcție — organe de conducere colectivă, din care fac parte atît cadre de conducere, cît și delegați ai sindicatelor și reprezentanți aleși ai salariați- lor ; s-a instituționalizat adunarea generală a salariaților din întreprinderi, ca for colectiv de dezbatere și analiză a problemelor economice, în fața căreia conducerea u- nității este obligată să prezinte periodic dări de seamă, să răspundă pentru modul cum asigură dezvoltarea producției și buna gestionare a fondurilor materiale și bănești.Pornind de la faptul că în socialism oamenii muncii au o dublă calitate — de proprietari colectivi ai mijloacelor de producție și de producători ai bunurilor materiale— partidul nostru urmărește consecvent ca această caracteristică fundamentală a noii orînduiri să se manifeste concret în întregul mod de organizare și desfășurare a vieții economice, asigurîndu-se condiții tot mai bune ca cetățenii să-și exprime nestingherit părerea asupra modului cum sînt gospodărite treburile țării, să critice neajunsurile, să tragă la răspundere pe cei ce dovedesc neglijență, nepăsare sau nepricepere în administrarea bunurilor poporului. •O parte integrantă a eforturilor pentru perfecționarea activității de conducere a economiei și a întregii vieți sociale este lupta necurmată dusă de partidul și statul nostru împotriva fenomenelor de birocratism, a imobilismului, lipsei de răspundere și inițiativă pe care le generează centralismul excesiv. Lenin considera că nimic nu este mai greșit decît confundarea centralismului democratic cu birocratismul și cu șablonismul. Lemn vedea principala chezășie a lichidării birocratismului în atragerea largă a maselor la conducerea treburilor obștești. El spunea că numai atunci cînd toată populația va participa la conducerea statului se va pu

tea asigura victoria deplină împotriva birocratismului. în spiritul ideilor leniniste, al luptei împotriva birocratismului, partidul și statul nostru au adoptat și adoptă în continuare măsuri pentru organizarea judicioasă și îmbunătățirea stilului de muncă al aparatului de stat, apropierea organelor centrale de activitatea economico- socială, raționalizarea muncii de conducere și îndrumare, micșorarea hotărîtă a numărului de acte normative, circulări și instrucțiuni, pentru curmarea tendințelor de tărăgănare a rezolvării problemelor, de dispersare a răspunderilor.în noua etapă a construcției socialismului în România se ridică exigențe deosebite în fața partidului comunist care își perfecționează continuu formele și metodele de muncă. Caracteristic pentru activitatea partidului este faptul că el își îndeplinește rolul de forță politică conducătoare în societate nu în mod declarativ, nu prin metode administrative, de comandă, ci prin linia sa politică creatoare, marxist-leninistă, prin prezența organizațiilor de partid în miezul vieții, în toate sectoarele construcției socialiste, prin legăturile strînse cu masele cele mai largi, prin atitudinea militantă, înaintată a comuniștilor, exemplu de devotament și abnegație în înfăptuirea politicii partidului. Puternic unit în jurul Comitetului său Central, grupînd în rîndurile lui peste două milioane de membri, dintre cei mai înaintați muncitori, țărani și intelectuali, Partidul Comunist Român constituie adevăratul centru vital al organismului nostru social, fiind urmat cu nemărginită încredere de întregul popor. Unitatea de voință și de acțiune a partidului, unitatea în jurul său a tuturor celor ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, reprezintă chezășia înaintării victorioase a României pe calea socialismului, a înălțării ei pe trepte tot mai înalte de progres, bunăstare și civilizație.în spiritul concepției lui Lenin, care a subliniat relația strînsă ce există între politica internă de făurire a noii orînduiri și politica externă a statului socialist, Partidul Comunist Român și guvernul țării, concentrînd eforturile poporului nostru în direcția înfăptuirii cu succes a sarcinilor construcției socialiste, desfășoară o activitate neobosită pe arena mondială, In sprijinul forțelor înaintate ale lumii contemporane.în centrul politicii externe a țării noastre, partidul și guvernul situează în mod ferm prietenia și alianța frățească cu toate țările socialiste — de care sîntem legați prin comunitatea de orînduire și țeluri, prin ideologia marxist-leninistă, prin lupta comună pentru progres social și pace în lume ; poporul român este hotărît să militeze neabătut pentru continua întărire a prieteniei și alianței cu toate statele socialiste, pentru dezvoltarea multilaterală a colaborării cu aceste țări. Țara noastră acordă și va acorda și în viitor sprijinul său neprecupețit popoarelor care luptă împotriva imperialismului, va lărgi colaborarea cu țările care au scuturat jugul colonial și luptă pentru dezvoltarea de sine stătătoare, cu toate forțele antiimperialiste, progresiste din lume. Promovînd activ politica de coexistență pașnică între statele cu orînduiri sociale diferite, România dezvoltă larg relațiile de colaborare cu toate țările, militează consecvent pentru stingerea și lichidarea oricăror focare de conflicte și încordare care pot pune în primejdie pacea și securitatea internațională.Animat de o înaltă responsabilitate față de cauza socialismului și păcii în lume, poporul nostru va acționa cu hotărîre pentru întărirea puternicului front antiimperia- list și nu va precupeți nici un e- fort pentru a-și aduce contribuția la dezvoltarea colaborării internaționale, la eliminarea pericolului unui nou război, la salvgardarea păcii și securității internaționale.Dezvoltarea mondială contemporană dovedește incontestabil că omenirea înaintează în direcția întrevăzută de Lenin — în direcția socialismului și comunismului, înarmate cu teoria revoluționară a clasei muncitoare, însușindu-și spiritul ei creator, partidele comuniste și muncitorești vor duce mai departe marea operă de transformare a societății, de edificare a noii orînduiri, îndeplinlndu-și cu cinste înalta lor misiune istorică. Pe această bază se va dezvolta neîncetat teoria revoluționară marxist-leninistă, care în epoca noastră poate fi numai rodul gîndirii și experienței colective a întregii mișcări comuniste și muncitorești.Sărbătorind 100 de ani de la nașterea lui Vladimir Ilici Lenin, este de datoria noastră, a comuniștilor, să ne intensificăm eforturile pentru triumful idealurilor socialismului în propria țară, pentru unitatea țărilor socialiste, a mișcării comuniste, a tuturor forțelor antiimperialiste — care reprezintă astăzi factorul fundamenta] al victoriei în lupta pentru pace, pentru democrație și progres social. Vom deschide astfel și mai larg cîmpul de afirmare a ideilor nobile pentru a căror împlinire Lenin și-a dăruit întreaga viață — ideile socialismului și comunismului 1 Este cel mai înalt omagiu pe care îl aducem memoriei marelui conducător revoluționar al proletariatului, militantului neobosit pentru libertatea socială și națională a popoarelor, pentru triumful cauzei clasei muncitoare.

LA COMBINATUL DE 

CONFECȚII Șl TRICOTAJE 

BUCUREȘTI

Sarcinile 
planului 
cincinal 
au fost 

îndeplinite
încadrat în efortul general 

depus de oamenii muncii din 
patria noastră pentru realizarea 
sarcinilor trasate de cel de-al 
X-lea Congres al partidului, co
lectivul Combinatului de con
fecții și tricotaje București a 
îndeplinit sarcinile inițiale ale 
planului cincinal la 20 aprilie, 
cu zece zile mai devreme decît 
prevedea angajamentul.

Potrivit calculelor, pînă la 
sfîrșitul acestui an combinatul 
va putea realiza o producție, 
peste prevederile inițiale ale 
cincinalului, în valoare de două 
miliarde lei.

Anunțînd acest succes. într-o 
telegramă adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, colectivul Combi
natului de confecții și tricotaje 
arată că, în prezent, aici se află 
în' plină desfășurare dezbaterea 
prevederilor viitorului plan cin
cinal și că au fost definitivate 
modalitățile de lucru, condițiile 
tehnice care să asigure îndepli
nirea sarcinilor preconizate pen
tru anii 1971—1973.

Ultimele hotărîri de partid și 
de stat — se spune în telegra
mă — constituie un real sprijin, 
arme prețioase în munca pen
tru îmbunătățirea calității pro
ducției, creșterea productivității 
muncii, reducerea consumurilor 
de materii prime și materiale, 
întărirea disciplinei contractuale 
și de muncă.

Impărtășindu-vă preocupările 
colectivului nostru, ne angajăm 
în fața partidului, în fața dum
neavoastră, iubite conducător, 
să utilizăm toată priceperea și 
experiența pentru a realiza In
tegral angajamentele luate și 
pentru a pregăti în cele mai 
bune condiții trecerea la vii
torul plan cincinal.

(Agerpres)

IN JUDEȚUL TULCEA:

DIN SUPRAFAȚA 
PLANIFICATĂ

TULCEA (Corespondentul 
„Scînteii"). — Folosind la maxi
mum timpul bun de lucru din 
ultimele zile, organizîndu-și ra
țional munca, cooperativele a- 
gricole din județul Tulcea au 
insămînțat cu porumb, pînă în 
seara zilei de 22 aprilie a.c., 
36 000 ha din cele 48 682 ha pla
nificate pentru această cultură, 
ceea ce reprezintă aproape 74 
la sută din plan. Ritmul intens 
in care se lucrează este demon
strat și de faptul că dacă pînă 
vineri 17 aprilie fusese însă- 
mînțată cu porumb o suprafață 
de 15 400 ha, în următoarele 5 
zile s-au semănat peste 20 000 
ha, viteza de lucru zilnică rea
lizată depășind 4100 ha. De 
altfel, 15 cooperative agricole 
(printre care cele din Mahmu- 
dia, Sarinasuf, Ceamurlia de 
Jos, Jurilovca, Băia, Mihai Bra- 
vu și altele) au terminat deja 
tnsămînțarea porumbului pe 
Întreaga suprafață planificată.

In următoarele două-trei zile 
se va termina semănatul po
rumbului în toate cooperativele 
agricole, cu excepția unor su
prafețe (circa 3 500 ha), si
tuate pe terenurile din baltă, în 
prezent inundate de apele Du
nării.

Un nou agregat 
pentru irigații

TÎRGOVIȘTE (Coresponden
tul „Scînteii"). — La Uzina de 
utilaj petrolier din Tirgoviște a 
fost proiectat și asimilat pentru 
producția industrială un agre
gat mobil de pompare necesar 
irigării prin aspersiune, de 65 
CP, tip APT 50/6, cu un debit 
de 180 metri cubi pe oră, la o 
presiune de 60 atm. Modernul 
agregat are o greutate specifi
că redusă — 21,2 kg pe C.P. Este 
dotat cu dispozitive automate 
de protecție, cu comandă pro
gram și posibilități rapide de 
punere în funcțiune. Parametrii 
funcționali superiori asigură 
noului agregat o rază de acțiune 
mai mare cu 50 la sută față de 
vechiul tip. Raportate la hectar, 
cheltuielile de exploatare ale a- 
cestui nou agregat, forța de 
muncă necesară întreținerii și 
asigurării instalațiilor de func
ționare sînt și ele considerabil 
reduse. Pentru a. scurta perioa
da de asimilare si înlăturarea 
unor eventuale dificultăți teh
nologice. conducerea uzinei a 
luat măsura de a refolosi suban- 
sambleie existente în producția 
de serie a actualului agregat
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Necesitatea studierii 
problemelor legate de 
utilizarea timpului li
ber al oamenilor mun
cii s-a impus masiv în 
cercetarea sociologică 
prin importanța deose
bită pe care o are 
în condițiile multiple
lor solicitări ale socie
tății moderne. In so
cialism, fructificării e- 
fective, reale a timpu
lui liber i se deschid 
perspective mult mai 
largi pentru ascensiu
nea umană, concomi
tent cu stăpînirea tu
turor mijloacelor ne
cesare înfăptuirii a- 
cestel ascensiuni pe 
plan profesional, cul
tural etc. în consecință, 
timpul liber devine un 
bogat izvor de propă
șire pentru individ și 
societate în ansamblul 
ei, iar utilizarea lui 
rațională — o proble
mă de interes social.

Studiilor apărute în 
ultimii ani în țara 
noastră, consacrate a- 
cestei probleme, li se 
adaugă lucrarea recent 
apărută în Editura po
litică, în Biblioteca de 
filozofie și sociologie, 
„Dialog cu timpul li
ber" de Francisc Al
bert. La baza elaboră
rii lucrării au stat stu
dierea unui bogat ma
terial statistic, adunat 
de diferite instituții 
centrale, organe locale 
de partid, de stat, sin
dicale, precum și o lar-

cercetare pe teren 
efectuată în zece mari 
fabrici și 
țară pe 
sociologic 
biecți.

Datele
dat posibilitatea unei 
analize complexe a 
cheltuielilor de timp 
afectate în cadrul ce
lor 24 de ore, pentru 
fiecare din principalele 
funcții ale timpului li
ber : instructiv-forma- 
tivă, politico-socială, 
estetico-distractivă și 
de odihnă. Lucrarea 
relevă atenția pe care 
o acordă partidul și 
statul nostru atît spo
ririi rezervelor de timp 
liber prin perfecționa
rea mijloacelor de 
transport, ridicarea 
gradului de deservire a 

in-
gradului de deserv 
oanlenilor muncii, 
troducerea tot mai ac
centuată a instrumen
telor tehnice în gospo
dărie etc., cît și dezvol
tării mijloacelor de u- 
tilizare a acestui timp 
intr-un mod cît mai 
rațional, pentru per
fecționarea profesio
nală, pentru o rea
lă îmbogățire spiri
tuală, în vederea unei 
dezvoltări armonioase 
a personalității umane. 
Importanța lucrării se 
certifică și prin valoa
rea ei funcțională. Au
torul nu se limitează 
numai la descrierea 
unor stări de lucruri 
sau la înfățișarea lor

critică, ci propune so
luții, dă sugestii de 
rezolvare a probleme
lor care se ridică în 
transporturi, deservire 
etc. Prin aceasta citi
torii — simpli cetățeni 
sau conducători de in
stituții, întreprinderi — 
sînt avizați asupra ele
mentelor ce pot fărî- 
mița și măcina timpul 
liber — timpul indivi
zilor și, de fapt, și al 
societății — fiind ast
fel chemați la reme
dierea stărilor de lu
cruri negative.

Mult interes prezin
tă și acele capitole în 
care este abordată pro
blema modalităților de 
a se asigura o mai 
bună echilibrare a bu
getului de timp la ni
velul familiilor, în 
sensul împărțirii mai 
judicioase a cheltuieli
lor de timp extrapro- 
fesionale pe sexe, al 
sporirii orelor „acorda
te educației ’copiilor 
etc.

Lucrarea „Dialog eu 
timpul liber" comple
tează în chip fericit 
seria de lucrări de so
ciologie a muncii apă
rute în Editura politică. 
(„Integrarea profesio- 

Chepeș, 
Popescu 
inovator 
Cernea, 
Dumi-

nală“ de Gh. 
Em. Arab, M. 
și „Mișcarea 
rilor" de M.
M. Micu, V. 
trescu).

BANATEANU

„Istoria Logicii" a lui Anton 
Dumitriu, publicată recent de Edi
tura didactică și pedagogică, este, 
înainte de orice, o amplă și convin
gătoare ilustrație a ideii — cate
goric negată de Kant — că Logica 
— considerată de Aristotel ca mod 
al tuturor științelor — își ampli
fică necontenit cuprinsul cu noi 
elemente, pe măsură ce procesul 
cunoașterii cere noi modalități ale 
gindirii aplicată realului. Logicienii 
se străduiesc, fără odihnă, să recu
noască și să Identifice noutatea, în 
realizările gîndirii științifice în 
special, pentru a o surprinde în as
pectele sale specifice și a o formula 
potrivit obligațiilor Interiore ale 
disciplinei lor, iar istoricii aș
teaptă rezultatele pentru a le in
tegra, prin istoria acestei disci
pline, lntr-o nouă sistematizare, în 
logica însăși.

„Istoria Logicii" este, așadar, o ști
ință. așa cum o înfățișează, cu o 
impresionantă bogăție de informa
ție, autorul acestui volum. O ști
ință 
unic 
tură 
mai
și ale cărei forme vii, bogat multi
plicate de-a lungul timpurilor, dar 
riguros fidele naturii sale intime, 
sînt oglindite cu claritate matema
tică în prezenta lucrare. Nu e greu 
de înțeles că abordarea unui ase
menea domeniu nu e simplă și este 
plină de dificultăți. Chiar și în li
teratura universală de specialitate 
numărul unor astfel de lucrări ge
nerale este redus. „Istoria Logicii", 
datorată profesorului Anton Dumi
triu, vine să împlinească unul din. 
golurile resimțite la noi în dome
niul cărții științifice. Prin dimen
siunile sale, prin varietatea texte-

împreună cu monografia asu
pra portului popular din regiu
nea Maramureș, semnată de a- 
celași autor și publicată anterior, 
„Arta populară din Nordul Tran
silvaniei", prin bogăția materialului 
și profunzimea analizelor, constituie 
un veritabil corpus de documen
tare și un amplu repertoriu privind 
tezaurul de monumente și opere de 
artă populară, pe care generații de 
creatori anonimi le-au făurit cu dă
ruire. le-au păstrat și îmbogățit 
de-a lungul istoriei și ni le-au 
transmis ca o valoroasă moștenire. 
T. Bănățeanu abordează materialul 
de cercetare cu respect și căldură. 
Această atitudine metodologică și 
deontologică comprehensivă, de co
municare Intre autor și creator prin 
mijlocirea obiectului de artă, 
creează sentimentul prezenței omu
lui Este una din calitățile impor
tante ale noului volum.

Preocupat de prezentarea cît mai 
complexă și multilaterală a valori
lor artistice populare, așa cum apar 
ele. cu trăsăturile lor deosebitoare, 
pe teritoriul cercetat, autorul nu 
pierde nici o clipă din vedere nece
sitatea de raportare permanentă la 
arta populară românească, ca tota
litate. In această perspectivă, crea
ția artistică nord-transilvăneană 
ne apare ca o componentă a artei 
populare românești in ansamblu, 
numitorul comun constituindu-1 
substratul autohton șl concepția ar
tistică comună întregului popor.

Cu toate calitățile sale incontes
tabile, cartea prezintă și o serie de 
minusuri. Surprinde, de pildă, ine
galitatea in tratarea diferitelor ge
nuri artistice care alcătuiesc arta 
populară din Nordul Transilvaniei. 
Iar aceste inegalități nu privesc 
spațiul afectat, ci, mai ales, cali
tatea analizelor. Dacă lectura capi
tolelor despre arhitectură și cera
mică — cele mai substanțiale 
capitole ale cărții — produc un 
sentiment de plenară satisfacție, 
nu același lucru se poate spune 
despre capitolul referitor la arta 
lemnului, una din marile creații ale 
Maramureșului. Tot așa, capitolele 
care se ocupă de situația actuală a 
artei populare maramureșene și 
căile de promovare și dezvoltare a 
acesteia conținînd doar idei gene
rale, rezolvări formale. Unele ca
pitole ni se par prea extinse in 
raport cu obiectivele lor (de ex. 
„Dezvoltarea meșteșugurilor în Ro
mânia") iar în capitolul cu privire 
la obiceiuri, se Înregistrează numai 
obiceiul agrar numit „Tlnjaua", 
ignotîndu-se „Sîmbra" oșenească, 
sau jocurile mascaților din timpul 
sărbătorilor de iarnă. Or, in legă
tură cu acest ultim obicei, Muzeul 
din Sighetul Marmației posedă o 
strălucită colecție de măști care ar 
fl putut fi valorificată.

Făclnd aceste cîteva observații, 
se cere precizat că ele stnt departe 
de a estompa calitățile evidente 
ale volumului, calități care-1 așează 
printre contribuțiile importante la 
cunoașterea tezaurului nostru de 
cultură populară.

Boris ZDERCIUC

Datorită complexelor și variatelor 
aspecte economice pe care le re
flectă, prețul de cost este caracte
rizat de economiști ca indicatorul 
cel mai sintetic al activității produc
tive a întreprinderilor industriale.

Din aceste considerente este nor
mal ca volumul : „Calculația pre
țului de cost în industrie", de Luca 
Năstase. recent apărut în Editura 
științifică, să trezească interesul ci
titorilor Luca Năstase, specialist 
al domeniului, redă în cartea sa o 
imagine complexă și concretă a de
terminării prețului de cost în in
dustrie — ca una din formele de 
folosire a legii valorii în conduce
rea economiei socialiste — la toa
te nivelele, Incepînd de la simpla 
calculație pe produs, pe producție 
cuplată, pe producție sorto-dimen- 
sională — prin folosirea coeficien
ților de echivalență — și mergînd 
pînă la stabilirea prețului de cost 
mediu ponderat al ramurii indus
triale. Această parte a volumului 
este bine realizată, argumentată lo
gic, cu aspecte inedite mai ales în 
ce privește coeficienții de echiva
lență, specialiștii în prețul de cost, 
economiștii antrenați în .activitatea 
productivă găsind în ea elemente 
utile pentru munca lor.

Jocul cu mărgelele de 
sticlă este o carte cu teză, 
în sensul nobil, adică o- 
peră edificantă, scrisă nu 
din interesul pui- al po
vestirii, cît pentru a pro
ba o anume orientare, o 
atitudine în fața vieții, și 
a oferi cititorului un e- 
xemplu de conduită înal
tă. Compus după meto
da literaturii de antici
pație, romanul imaginea
ză un stadiu avansat al 
umanității, în care a fost 
realizată suprema sinteză 
a științelor și artelor, în 
beneficiul unui ordin de 
inițiați, îndeplinind o 
funcție pedagogică. Her
man Hesse, unul din ma
rii scriitori germani ai 
secolului, încearcă de 
fapt o utopie, reluînd buna 
tradiție a literaturii eu
ropene și tipul de „conte 
philosophique", într-o vi
ziune germană care ac
ceptă mai greu caracterul 
ludic al artei, atribuin- 
du-i scopuri morale și so
ciale. H. Hesse demon
strează încă o dată, cum 
ar spune ironic un gîn- 
ditor francez, că scriito
rii germani au o „voca
ție municipală".

lor și comentariile judicioase, 
poate reprezenta un instrument 
lucru pentru cei ce se ocupă 
studiul logicii. Totodată, o chibzu
ită sistematizare, prezentarea teo
riilor propriu-zise într-un cadru is
toric mai general, ce înlesnesc în
țelegerea diferitelor particularități 
ale dezvoltării lor, comunicarea u- 
nor rezultate noi obținute de isto
ricii contemporani ai logicii, stilul 
accesibil fac din această lucrare o 
remarcabilă sursă de informare 
pentru cercuri destul de largi de 
cititori.

Urmărind etapele principale ale 
dezvoltării logicii, autorul prezintă 
pe larg epoca eroică a creației, cînd 
ea s-a concentrat — mai întîi cu 
Aristotel și școala sa — cu predi
lecție asupra teoriei conceptului, 
puternic ancorată în ontologie prin 
categoriile care-1 făceau fundalul, 
iar mai tîrziu și-a mutat interesul 
predominant asupra teoriei judecă
ții, în care stoicii găseau sprijinul 
necesar armonizării științei cu în
clinările lor spre empiric. Acest 
dualism fundamental, care-și are 
rădăcinile adinei în spiritul uman, 
este urmărit de autor și regăsit cu 
diverse nuanțe în toate marile e- 
tape ale dezvoltării logicii. Ur
mează, în ordine cronologică, sco
lastica — cu problemele sale pri
vind semnificațiile termenilor, va
loarea lor universală sau nuanțele 
variate ale nominalismului care au 
răzbit pînă în zilele noastre cu sur
prinzătoare intensitate — teoriile 
logice ale Renașterii, contribuția la 
dezvoltarea logicii a unor gînditori 
ca Bacon, Descartes, Kant. Cu He
gel și apoi cu materialismul dialec
tic, care dă logicii — amplificată 
cu logica dialectică — capacitatea 
de oglindire a 
lului, autorul 
urmă, pînă la 
tematice.

Cît este de 
realizată metodic ajunge să se în- * 
corporeze ea logicii, mai bine de
cît o fac operele înșile, lucrările izo
late, dar nu mai puțin valoroase, se 
poate descoperi în partea a IX-a a 
cărții consacrată logicii în Româ
nia. Numeroase și uneori remar
cabile contribuții în logică, aduse 
în țara noastră de-a lungul timpu
rilor, sînt incorporate — e adevă
rat cu anume goluri evidente și 
neașteptate — fiecare domeniului 
și locului celui mai potrivit, căpă- 
tînd în acest mod o valorificare 
funcțională Inlăuntrul disciplinei, 
fără de care producerea lor ar ră- 
mîne un simplu joc. Această parte, 
a IX-a, privită în ansamblul său, 
este o adevărată revelație căreia i 
se cuvine consacrată o analiză spe
cială.

Iată însă că am ajuns la ultimele 
din cele peste o mie de pagini și 
n-am făcut decît slabe aluzii la 
fiecare din cele IX părți și cu atît 
mai puțin la partea care privește 
logica matematică, în care autorul, 
cit și recenzentul sînt tn mod nece
sar adînc interesați și în care se 
dezvoltă o analiză deosebit de clară 
și de precisă în toate problemele a- . 
bordate, aduse plnă la zi. In puți
nele rînduri ale acestor notații am 
urmărit doar să remarc unitatea 
globală a cărții care reține atenția 
de la primul contact.

Desigur că asupra problematicii 
și a criteriilor de analiză ale teoriilor 
logice vehiculate de-a lungul a două 
milenii, pe care le Include această 
„Istorie a Logicii", există variate 
poziții In rîndul cercetătorilor. Sem- 
nalînd apariția cărții, ca o prezență 
de valoare deosebită în literatura 
noastră științifică, consider că ea 
impune o examinare atentă și de
taliată. o analiză adîncită în publi
cațiile de specialitate, care vor pune 
într-o și mai puternică lumină ceea 
ce are specific această lucrare.

Acad. Octav ONICESCU

• Valeria 
LATOR pe 
NENTE".

• Ion Iuga : „ALMAR".
• Dim. Rachlei : „ABSOLVO 

TE".
• Petra Anghe!: „FIRUL DE 

IARBA".
• Florentin Popescu : „OBSE

SIA PĂSĂRILOR" (colecția „Lu
ceafărul").
• Gabriel Iuga: „ÎNSTRĂI

NĂRI" (colecția „Luceafărul").

• Cesare Pavese: „DIALO
GURI CU LEUCO ȘI ALTE 
ESEURI" (seria „Eseuri").

• Matei Căllnescu : „CON
CEPTUL MODERN DE POE
ZIE. DE LA ROMANTISM LA 
SIMBOLISM" (Seria „Eseuri*).

• Johan Huizinga : „'AMUR
GUL EVULUI MEDIU*.

• „PROZA ISTORICA GREA
CA" (seria „Antologii").
• MITURI ALE MAORILOR. 

Repovestite de Antony Alpers 
(colecția „Mythos").

Lupta revoluționară 
a maselor muncitoa
re din România a avut 
de-a lungul anilor eco
uri puternice în țoale 
domeniile de manifes
tare culturală și, cu 
atît mai mult, în cel al 
literaturii. Asupra vie
ții muncitorului sau 
țăranului au meditat 
cu egală pasiune și 
izblnzi artistice Emi- 
nescu, Macedonski, 
Goga sau Rebreanu, 
conferind literaturii 
naționale opere artis
tice valoroase din care 
transpar sentimentele 
lor de simpatie pen
tru oamenii muncii, 
pentru cei ce făureau 
destinul țării cu 
munca lor harnică, cu 
inimile lor generoase ; 
publicații politice sau 
culturale de pres-

din publicații sau din 
arhive. Intenția volu
mului de față este, așa 
cum se afirmă în in
troducere, de a prezen
ta „materiale relativ 
puțin cunoscute publi
cului cititor : poezii 
scrise de muncitori, ță
rani sau intelectuali cu 
vederi progresiste și 
socialiste, publicate în 
presa românească din 
trecut, răspîndite în 
foi volante sau sub 
alte forme".

Versurile realizate 
într-o perioadă de a- 
proape trei sferturi de 
veac, de la primele 
manifestări organi
zate ale mișcării mun
citorești din țara 
noastră, pînă în preaj
ma eliberării, sînt gru
pate în antologie cro
nologic reconstituind

muniștilor condam
nați de reacțiune la 
ani grei de temniță. 
Lectura sutelor de 
poezii impresionează 
prin atașamentul to
tal al creatorilor lor la 
cauza clasei munci
toare, patosul vibrant 
al poeziilor chiar dacă 
realizarea artistică nu 
beneficiază întotdeauna 
de prezența modali
tăților artistice cele 
mai expresive. Poe
ziile trăiesc printr-o 
mare sinceritate și 
putere de convingere. 
Abordarea directă, pa
sionată a celor mai 
acute aspecte ale vie
ții și luptei proleta
riatului sînt o mărtu
rie elocventă a in
fluenței acestor lu
crări asupra oameni
lor. Lectura acestei 
antologii face eviden
tă realitatea că poe
zia revoluționară mun
citorească a constituit 
un eficient mijloc de 
Inrîurire a conștiințe
lor, de mobilizare a 
maselor Ia acțiune, la 
lupta împotriva ne
dreptăților, pentru i- 
deile partidului. .p

Este greu de spus, 
după cum remarcă de 
altfel șl alcătuitorii 
antologiei, care dintre 
aceste poezii — cu ex
cepția unui număr re
dus cu tematică mun
citorească semnate de 
scriitori și poeți cu- 
noscuți, legați sau in
fluențați de mișcarea 
socialistă, între care 
menționăm pe 
Miile, N. Beldiceanu, 
Traian Demetrescu, D. 
Th. Neculuțâ, A. Ba- 
ealbașa, Elena Fa- 
rago, Panait Cerna, 
George Bacovla, Mag
da. Isanoa, G. M. Zam- 
firescu, G. Lesnea, 
M. Cruceanu, I. Th. 
Ilea șa. — prezintă 
mai multă importanță. 
Autorii acestor poezii 
își puneau versul sin
cer, avîntat în sluj
ba intereselor clasei 
muncitoare; poeziile 
lor, inspirate din viața 
reală, fac proba unui 
mesaj de luptă și ac
țiune, vorbesc despre 
perspectivele unei lumi 
viitoare. Prezenta an
tologie atestă dintr-o 
nouă perspectivă com
bativitatea proletaria
tului, aderența interi- 4 
oară a sute de scrii-,, 
tori anonimi la lupta£ 
oamenilor muncii, a 
comuniștilor, pentru 
împlinirea aspirațiilor 
seculare de libertate 
și dreptate, pentru 
triumful ideilor socia
liste. „Poezii muncito- 
rești-revoluționare din 
România" 
încă una 
profund 
dăruirea 
militat și 
contenit 
mijloacele, pentru vic
toria ideilor partidu
lui, pentru ca poporul 
să devină stăpîn de
plin pe destinul și 
faptele sale.

• ION VLASIU, album dedi
cat creației sculptorului.

• In seria „Artiști români" : 
ADAM BALȚATU de Mari» Du
mitrescu, 
Georgeta 
RAGEA 
MATTIS 
Banner.

• Alessandro Parronchi : „MI
CHELANGELO SCULPTOR".

• Nello Ponente: „MODI
GLIANI".
• în seria „Artiști români

contemporani": DEM. IOR-
DACHE de Carmen Răchițeanu, 
IOSIF FEKETE de Mircea Țoca, 
PATRICIU MATEESCU de 
Neaga Graur, VASILE CELMA- 
RE de Dan Grigorescu.

• Ion Miclea ! „PARIS*  (co
lecția „Țări și mari orașe ale 
lumii").

liric atitudinea mase
lor largi populare 
față de principalele 
evenimente care au e- 
vidențiat distinct creș
terea gradului de
combativitate al cla
sei muncitoare, a a- 
vîntului revoluționar. 
Urmărind conținutul 
poeziilor cuprinse în 
antologie, avem în fața 
ochilor imagini din ta
bloul complex al miș
cării muncitorești re-' 
voluționare din Româ
nia, ca și răspunsul 
grav, conștient al su
telor de pasionați în 
ale scrisului la marile 
probleme contempo
rane. Sînt reliefate în 
versuri pătrunse de 
patos șl căldură re
volta împotriva inega
lității sociale, nădej
dea într-un viitor 
luminos, sentimentul 
dragostei și al datoriei 
față de lupta proleta
riatului, se dezbat ati
tudinea în problema 
țărănimii (anul 1907 
fiind des evocat), în 
cea națională, locul ti
neretului și al femeii 
în mișcarea muncito
rească, viața muncito
rului industrial, chipul 
omului comunist, mo
mentele grele, eroi
ce ale luptei

tigiu și-au făcut 
un crex din a promova 
literatura ce se adre
sează proletariatului, 
păturilor largi. Pe 
parcursul cristalizării 
conștiinței revoluționa
re a clasei muncitoare, 
literatura a devenit 
parte organică a ati
tudinii proletariatului 
în fața problemelor 
majore ale realității. 
Publicații muncitorești 
ca „Lucrătorul român", 
„Socialismul", „Con
temporanul", „Munci
torul", „Munca", „Lu
mea", „România mun
citoare", „Tineretul so
cialist" și multe altele 
au cultivat în paginile 
lor poezia muncito
rească revoluționară. 
Totodată, numeroase 
alte producții au fost 
răspîndite în publi
cații semilegale sau ile
gale, tipărite pe foi vo
lante ca veritabile ma
nifeste sociale.

Recenta antologie 
„Poezii muncitorești 
revoluționare din Ro
mânia — 1872—1944" 
apărută la Editura 
„Minerva" sub îngri
jirea lui Augustin Deac 
șl Teodor Pintean gru
pează tematic un bo
gat material adunatDan POPESCU co-

Anita M. NASCHITZ

Prof. dr. docent Ion V1NTU

I mulțimea 
pămîntul 1 Cu

istoriei pro- 
a lui Joseph 

asemănător,

ea hotar le

E. VASILESCU

Există însă în volum și unele scă
deri. Deși autorul încearcă unele 
sintetizări, legături de geneză 
între diferitele elemente ale pre
țului de cost, prea puțin în- 
tîlnim în volum semnificațiile 
metodelor de calculație a prețului 
de cost relevate, de ce sînt folo
site unele metode și nu altele. Cre
dem că erau absolut necesare a- 
ceste investigații întrucît prețul de 
cost se calculează pe baza unor 
instrucțiuni precise, cunoscute în 
bună măsură practic, dar mai pu
țin înțelese ca semnificație ; și în
trucît autorul a mai publicat lu
crări pe tema prețului de cost în 
industrie, era de așteptat un pro
gres de calitate, nu numai de can
titate. de noutate în conținutul a- 
nalizel prețului de cost.

Prin plusurile evidențiate, prin 
efortul de sistematizare Ia zi al u- 
nui domeniu vast, cartea reprezin
tă o apariție care merită să fie 
consultată, care relevă elemente 
clare de calculație a prețului de cost 
dar într-o interpretare economică 
lăsată, din păcate, mal mult pe 
seama cititorului.

• Radu Logofătul Greceanu : 
„ISTORIA DOMNIEI LUI CON
STANTIN BASARAB BRlNCO- 
VEANU VOIEVOD" (1688—1714).
• Gheorghe Vrabie : „Folclo

rul — Obiect — Principiu — 
Metodă — Categorii"
• Lidia Sfîrlca: „PRONUN

ȚIA LITERARA ROMÂNEAS
CA. Stilul scenic".

• Al. Păunescu : „EVOLUȚIA 
UNELTELOR ȘI ARMELOR DE 
PIATRA CIOPLITA DESCOPE
RITE PE TERITORIUL ROMÂ
NIEI".
• VI. Diculescu, S. lancovici, 

C. Danielopolu, M. N. Popa : 
„RELAȚIILE COMERCIALE 
ALE ȚARII ROMÂNEȘTI CU 
PENINSULA BALCANICA".

• Romulus Vulcănescu : „ET
NOLOGIE JURIDICA".

• Andrei Rădulescu : „PA
GINI DIN ISTORIA DREPTU
LUI ROMÂNESC".

luminează 
din fațetele 
umane, din 
celor ce au 
acționat ne- 
prin toate

Finalul 
priu-zise 
Knecht este 
aproape identic în sem
nificația lui, cu ultima 
parte din Faust-ul lui 
Goethe. Olimpianul de la 
Weimar își termina capo
dopera cu o ideologie de 
inginer : „Sînt tîrnăcoa- 
pele. Le-aud, De bucurie 
strig 1 / Aud 
robotind, pi 
sine însuși împăcîndu-1, / 
Talazurilor 
pune 1 Și marea încinge 
ca un dig", visează secări 
de mlaștini, o operă civi- 
lizatorie, care astăzi s-ar 
numi progres tehnic. 
Goethe vedea realizarea 
supremă în contingent, în 
gestul concret al omului 
care se dăruiește pentru 
comunitate. Din această 
viziune asupra rosturilor 
umane s-a născut civili
zația modernă și îndrep
tățirea ei este să fie ju
decată prin consecințele 
sale. Poate că omul care 
a indiguit toate apele pla
netei și se plimbă in a- 
vionul cu reacție este mai 
bun și mai adînc decît cel

de la începutul secolului 
trecut In orice caz, eroul 
lui Hermann Hesse refu
ză și el contemplarea pură 
și recluziunea, în numele 
intereselor umanității. El 
părăsește ordinul și po
ziția supremă de maestru 
al jocului cu mărgelele 
de sticlă pentru a deveni 
învățătorul tînărului Tito 
Designorl, din dorința de 
a fi util, de a servi în a- 
cest fel umanitatea, în 
pragul unei epoci care se 
anunță frămintată. Kne
cht vrea să acționeze, în 
planul istoriei imediate. 
Faust urmărea bucuria u- 
manității simple prin ac
țiunea lui : „întrezăresc 
aici o țară — paradis", 
spunea el. Cu alte mij
loace, Knecht Intenționa 
același lucru. Oamenii 
lui nu mai erau amenin
țați de talazuri, ci de ne
încredere și de violență. 
Dacă Faust este un teh
nician la urma-urmel, un 
constructor, în planul 
sensului ideologic Joseph 
Knecht i se aseamănă, 
este un învățător, un con
fesor, fără transcendență, 
un vindecător moral.

Jocul cu mărgelele de 
sticlă are o magie, un se
cret stilistic care îl im
pune ca pe un mare ro
man, poate unul dintre 
cele mai importante din 
acest secol. Mă refer în
deosebi la descrierea exis
tenței fictive a ritualuri
lor din Castalia, la as
pectele concrete ale sin
tezei realizate în institu
țiile ordinului. Aceste pa
gini nu se pot compara 
decît cu pasajele consa
crate sonatei lui Vinteuil 
în Swann. Jocul avea, de 
altfel, pentru Hermann 
Hesse o natură muzicală ; 
numai cu ajutorul muzi
cii era posibilă inițierea 
în tainele sale. Travaliul 
lui Ion Roman a întîm- 
pinat desigur dificultăți 
numeroase, tălmăcirea 
este însă reușită, oferind 
cititorului perioada am
plă a scriitorului german 
în toată complexitatea ei, 
făcînd-o totuși mai su
plă și mai agreabilă, In 
spiritul limbii române.

Apariția — în Editura științifică 
— a acestei lucrări răspunde unor 
cerințe teoretice și practice de mare 
actualitate. Cercetarea întreprinsă 
de autoare are un dublu scop : 
analiza, in lumina filozofiei mar
xiste. a problemelor fundamentale 
privitoare la crearea dreptului și 
abordarea acestei cercetări în lu
mina experienței legislative a sta
tului nostru socialist.

Densă și bogată în idei, cartea 
definește mai întîi orientările meto
dologice generale în lumina cărora 
analizează diferite aspecte ale te
mei, argumentind necesitatea unei 
viziuni complexe, materialist-isto- 
rice și dialectice, antivoluntariste, 
asupra factorilor naturali și sociali, 
materiali și spirituali care concură 
la crearea dreptului. Problema este 
situată In contextul dezbaterilor 
contemporane, autoarea precizînd 
pozițiile filozofiei marxiste a drep
tului în raport cu orientările ac
tuale din gîndirea juridică pe plan 
mondial, degajind din confruntarea 
critică cu acesțea atît puncte de 
vedere pe care le consideră compa
tibile cu concepția marxistă, cît și 
punctele de opoziție și de delimi
tare.

De la început, o notă personală 
caracterizează tratarea, imprimîn- 
du-i un caracter de originalitate, fe- 
rind-o de banalitate și descriptivism 
și înscriind-o In multe privințe pe 
o linie deschizătoare de drumuri șl 
noi perspective. Contribuții rea-

le sînt aduse, astfel, la adîn- 
cirea înțelegerii marxiste a unor 
concepte, categorii, principii, teze 
ale filozofiei dreptului. Examinînd 
analitic factorii de configurare a 
dreptului, autoarea îi cercetează 
după criterii noi, de natură a evi
denția atît modul cum sînt struc
turate realitățile existențiale care 
participă la condiționarea dreptului, 
cit și legăturile lor funcționale cu 
reglementările juridice. Este regîn- 
dit într-o perspectivă antropolo
gică marxistă, conceptul de relații 
sociale și rolul lor de fundament 
ontologic al dreptului, este relie
fată întinderea reală a acțiunii lor 
de condiționare, ca extinzîndu-se 
nu numai asupra obiectului, dar si 
asupra finalității, substanței și chiar 
a formei reglementării.

Procesul de construire a dreptu
lui este cercetat, de asemenea. în 
aspectele sale cognitive, axiologico- 
volitive și tehnice, stabilindu-se o 
corespondentă a acestor procese cu 
știința legiferării, politica legisla
tivă și tehnica legislativă. Cartea 
aduce elemente noi și în luminarea 
unora din „marile și eternele*  pro
bleme controversate ale filozofiei 
dreptului din toate timpurile ca : 
raportul dintre determinism și li
bertatea de acțiune în crearea de 
drept, relația dintre validitatea ju
ridică, eficacitatea socială și va
loarea morală a reglementărilor ju
ridice ș. a.

Se remarcă, de asemenea, acea 
parte din lucrare în care din con
cepția marxistă despre creația de 
drept sînt desprinse unele cerințe 
metodologice, pentru o activitate de 
legiferare științifică și democratică. 
Analiza a numeroase aspecte ale 
legislației noastre socialiste 11 pri
lejuiește autoarei interesante nota
ții — apreciative sau critice — cu 
privire la o serie de soluții legisla
tive adoptate în diferite domenii 
ale vieții sociale, cît și la 
tendințele de dezvoltare a dreptu
lui nostru. Sînt abordate probleme 
extrem de actuale pentru organele 
angrenate în acțiunea de reglemen- 

formei 
regle- 
proce- 
elabo-

tare juridică : alegerea 
exterioare și a modalității 
mentării ca și a diferitelor 
dee de conceptualizare și de 
rare a construcțiilor juridice ș.a. 
Utilitatea tratării științifice a aces
tei problematici apare cu deosebită 
pregnanță într-o perioadă cînd per
fecționarea legislației, atlt sub ra
portul soluțiilor de fond, cît și al 
tehnicii legislative constituie o pre
ocupare de prim ordin a forurilor 
de conducere politică din țara 
noastră.

Lucrare de maturitate, cartea la 
care ne referim se impune ca o 
realizare de prestigiu a științei 
noastre juridice.



SCINTEIA — vineri 24 aprilie 1970 PAGINA 5

CURIER
JUDEȚEAN
Știința in circuitul 

național 
și international
La Cluj a fost inaugurată o 

prestigioasă acțiune, sub generi
cul : „Știința clujeană in circui
tul național și internațional". 
Prima manifestare din acest 
ciclu s-a desfășurat la biblioteca 
centrală universitară și a avut 
tema : Cercetări medicale, bio
chimice, medicină internă și chi
rurgie. Au conferențiat prof, 
univ. dr. docent Octavian Fodor, 
membru corespondent al Acade
miei, prof. univ. dr. docent Au
rel Nana, membru al Academiei 
de științe medicale, și prof. univ. 
dr. docent Ion Manta. Vineri are 
loc, la Casa universitarilor, cea 
de-a doua manifestare privind 
descoperiri, explorări și realizări 
științifice ale Institutului de 
speologie din Cluj. Următoarele 
întruniri de acest fel se referă 
la probleme și direcții noi in 
istoriografia română actuală, la 
cercetări biologice — cultivarea 
intensă a algelor, mișcarea pro- 
toplasmelor, viața in eprubetă șt 
la evoluția științelor in lumina 
cercetărilor spațiale clujene.

ARGEȘ

Sistematizări
rurale

Recent, sătenii din Domnești 
s-au intilnit cu membri ai 
consiliului popular județean și 
au discutat problemele sistema
tizării comunei lor. Schițele res
pective, întocmite de proiec
tanta de la Pitești, vizează in 
principal conturarea centrului 
civic al comunei, dotarea ei cu 
noi obiective economice și so
cial-culturale, punerea in valoa
re a noi resurse de dezvoltare 
a turismului. In zilele următoa
re vor fi puse in discuția săte
nilor schițele de sistematizare 
ale altor comune argeșene.

HUNEDOARA

Concurs
La Deva s-a desfășurat fază 

județeană a concursului profe
sional „Buna deservire", organi
zat de comitetul județean 
U.T.C., împreună cu direcția co
mercială județeană. In concurs 
au intrat 75 lucrători din comerț, 
care au fost selecționați din rin- 
dul celor 550 de participanți la 
fazele anterioare din Petroșani, 
Deva Brad, Lupeni și Hunedoa
ra. Ciștigătorii concursului au 
primit premii in bani, diplome 
ale Ministerului Comerțului In
terior și diploma de onoare a 
Cot itetului județean Hunedoara 
al' T.C.

■ BACĂU

Noutăți la Slănic
Cei care sosesc la Slănic-Mol- 

dova au la dispoziție, intre al
tele, un modern complex ali
mentar cu 450 de locuri, brase
rie și carmangerie, dat zilele a- 
cestea in funcțiune, o nouă co
fetărie și o sală pentru distrac
ții, cu diferite jocuri mecanice. 
In 27 din cele 32 de vile a fost 
introdusă încălzirea centrală. O 
noutate pentru excursioniști: in 
Poiana Slănic s-a construit un 
camping cu căsuțe din lemn, 
care insumează 54 de locuri. In 
centrul stațiunii se construiește 
un complex balnear cu 500 de 
locuri, care va mai avea cabi
nete medicale și blocuri alimen
tare, sector de tratamente, bar 
de ape minerale, club și biblio
tecă.

VRANCEA

Tinerețe 
și pasiune

Aceasta este tema expoziției 
de artă plastică și fotografii des
chisă recent in municipiul Foc
șani. Lucrările sint executate de 
elevii liceelor și școlilor profe
sionale din județul Vrancea. 
Cele mai reușite lucrări vor fi 
trimise la expozițiile naționale 
de arte plastice și de fotografii 
ale elevilor din licee și școli 
profesionale.

. SATU MARE

Ape termale

Recente forări efectuate cu 
două sonde, in apropierea ștran
dului Someș din municipiul Satu 
Mare, au pus in evidență exis
tența unui important „zăcămint" 
de iapă termală, a cărei tempe
ratură in puț este de 61 grade 
C, iar la pompare de 56 grade 
C. Vn prim pas spre valorifica
rea apei termale constă in lu
crările ce se realizează in pre
zent de către consiliul popular 
municipal pentru racordarea iz
vorului la bazinul de inot pen
tru copii, situat in apropiere. 
Se studiază, totodată, posibilita
tea exploatării in viitorul apro
piat a acestei ape termale, sul
furoase, in scopuri terapeutice.

DE LA CORESPONDENȚII 
„SCINTEII"

Solemnitatea înmînării unor ordine 
ale Republicii Socialiste România

La Consiliul de Stat a avut loc joi 
dimineața solemnitatea inminării unor 
ordine ale Republicii Socialiste Ro
mânia.

Distincțiile au fost înminate de to
varășul Emil Bodnaraș, vicepre
ședinte ai Consiliului de Stat.

La solemnitate au participat tova
rășii Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Mircea Malița, 
ministrul invățămintuiui, Gheorghe 
Bărănescu, rectorul Institutului poli- 
tehnic-București, Laurențiu Fulga, 
vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor.

Pentru merite deosebite și activitate 
îndelungată didactică și tehnico-șțiin- 
țifică, cu prilejul împlinirii virstei de

DELEGAȚIA CONSILIULUI CENTRAL Al II.G.S.R.
S-A ÎNAPOIAT DE EA MOSCOVA

în cursul dimineții de joi s-a ina- 
fioiat in Capitală delegația Consi- 
iului Central al Uniunii Generale a 

Sindicatelor din România, condusă 
de tovarășul Florian Dănălache, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliu
lui Central al U.G.S.R., care, la invi
tația Consiliului Central al Sindica
telor din U.R.S.S., a participat la ma
nifestările ce au avut loc cu prilejul 
aniversării centenarului nașterii lui 
V. I. Lenin.

Ședința Comisiei permanente pentru 
industrie, construcții și transporturi 

a Marii Adunări Naționale
în ziua de 23 aprilie a.c., la Pa

latul Marii Adunări Naționale a avut 
loc ședința Comisiei permanente 
pentru industrie, construcții și tran
sporturi, care a ascultat și dezbătut 
raportul prezentat de ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, 
Ion Avram, cu privire la modul cum 
s-au asigurat utilajele și instalațiile 
necesare obiectivelor prevăzute în 
planul de investiții pe anul 1970.

La lucrări au participat ca invitați 
președinți ai unor comisii perma- 
nente ale Marii Adunări Naționale, 
miniștri și reprezentanți ai condu
cerii unor ministere, precum și spe
cialiști din aparatul de stat.

In cadrul dezbaterilor au luat cu- 
vintul tovarășul Alexandru Senco-

Cronica zilei
După basmul dramatizat „Regele 

Drosselbart", teatrul „Prieteniei" din 
R.D. Germană a prezentat joi seara, 
în sala teatrului „Ion Creangă", un 
nou spectacol de Gunther Deicke, 
după cunoscuta comedie a lui Sha
kespeare „Cum vă place". Specta
colul este montat de Heiner Mo
bius, cu muzica de Klaus Feh- 
mel și coregrafia de Hans-Dieter 
Schelbel. acțiunea piesei desfășurin- 
du-se in cadrul scenografic semnat 
de Otto Kahler. în asistența la spec
tacol se aflau Ion Brad, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
funcționari superiori ai M.A.E. Au 
fost prezenți, de asemenea, Ewald 
Moldt, ambasadorul R.D. Germane la 
București, și membri ai ambasadei.

★
Sub auspiciile institutului. român 

pentru relațiile culturale cu străină
tatea, joi după-amiază a avut loc, 
la Casa de cultură a institutului, o 
seară culturală organizată cu prile
jul apropiatei sărbători naționale a 
Japoniei. Cuvintul de deschidere a 
fost rostit de Mihnea Gheorghiu, 
prim-vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
după care, Ion Cârje,, director ge
neral adjunct al Agerpres, a prezen
tat conferința „Japonia — puncte de 
reper". A urmat un recital de mu
zică și poezie japoneză in interpre
tarea pianistei Hilda Jerea, violonis
tului Mircea Opreanu, flautistului 
Vlrgil Frincu și actorilor Septimiu 
Sever, Leopoldina Bălănuță și Ioana 
Manolescu. Seara culturală s-a în
cheiat cu prezentarea filmului docu
mentar japonez „Două săptămîni in 
Japonia". Printre persoanele oficiale 
care au luat parte la manifestare se 
aflau funcționari superiori din Comi
tetul de Stat pentru Cultură și 
Artă. Ministerul Afacerilor Externe. 
I.R.R.C.S., precum și Toshio Mitsudo, 
ambasadorul Japoniei la București, 
membri ai ambasadei și alți membri 
ai corpului diplomatic.

★
Cu prilejul vizitei în țara noastră 

a delegației Asociației producătorilor 
de pompe din Marea Britanie, joi 
după-amiază ambasadorul Marii 
Britanii la București, Denis Seward

vremea
Ieri in țară : vremea a fost căldu

roasă, cu csrul variabil, mai mult 
senin în sudul țării. Vintul a suflat 
în general slab, cu intensificări în 
regiunea de munte. Temperatura a 
înregistrat o creștere, oscilînd, la 
orele 14, între 15 grade la Mangalia 
și Joseni și 24 de grade la Berzeas- 
ca, Moldova Veche și Băilești. în 
București : vremea a fost frumoasă 
și călduroasă cu cerul mai mult se
nin. Vint slab. Temperatura maximă 
a fost de 24 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
25, 26 și 27 aprilie. în (ară : vremea 
va fi călduroasă, mai ales la începu
tul intervalului. Cerul va fi varia
bil, mai mult noros în jumătatea de 
nord-vest a țării, unde vor cădea 
averse locale de ploaie însoțite izo
lat de descărcări electrice. Vint slab 
pînă la potrivit, cu unele intensifi- 
cari în sud-vestul țării, predomi- 
nind din sectorul sud-vestic. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse in
tre 6 și 16 grade, iar maximele în
tre 15 și 25 de grade, local mai ridi
cate în prima parte a intervalului, 
în București : vremea va fi căldu
roasă, cu cerul variabil. Vînt slab 
pînă la potrivit, predominînd din 
sectorul sud-vestic.

70 de ani, a fost conferit „Ordinul 
Muncii" clasa I tovarășului Alexan
dru Rău, profesoi/consultant la Insti
tutul politehnic din București. Prin- 
tr-un alt decret al Consiliului de Stat 
a fost conferit Ordinul „Meritul cul
tural" clasa a IlI-a scriitorului Jean 
Grossu, pentru merite deosebite în 
domeniul activității literare, cu pri
lejul împlinirii virstei de 50 de ani.

Tovarășul Emil Bodnaraș, in nu
mele Consiliului de Stat, a felicitat 
pe cei decorați, urindu-le ani mulți 
și noi succese în activitatea lor.

Cei decorați au mulțumit călduros 
pentru distincțiile acordate.

(Agerpres)

La sosire, delegația a fost intimpi- 
nată de tovarășul Constantin Drăgan, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R., de 
secretari ai tJ.G.S.R. și activiști ai 
sindicatelor.

La plecarea din Moscova, la aero
portul Vnukovo, delegația a fost con
dusă de Alexandra Biriukova, secre
tar al C.C.S. din U.R.S.S., de activiști 
sindicali sovietici.

(Agerpres)

vici, președintele comisiei, depuțați, 
conducători ai ministerelor benefi
ciare de utilaje și instalații fabricate 
de uzinele coordonate de Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini.

Membrii comisiei și invitații care 
au luat cuvintul au apreciat pozitiv 
rezultatele obținute in acest sector 
de activitate. în continuare au fost 
făcute propuneri menite să contri
buie la îmbunătățirea continuă a ac
tivității desfășurate pentru punerea 
în funcțiune, la termenele stabilite, 
a investițiilor planificate.

Sinteza problemelor dezbătute, 
precum și propunerile comisiei, reie
șite din discuții, urmează să fie 
înaintate Consiliului de Stat.

I.askey, a oferit un Cocteil. Au pafti- 
cipat reprezentanți ai unor ministere 
economice, ai Camerei de Comerț 
și ai unor întreprinderi de comerț 
exterior

★
O delegație a Consiliului popular 

al municipiului București, condusă 
de Ion Borca. vicepreședinte al Co
mitetului Executiv, a plecat joi 
dimineața în R.F. a Germaniei 
pentru a lua parte la zilele culturii 
românești, ce se vor desfășura la 
Regensburg.

★
Joi la amiază a avut loc la Insti

tutul de arhitectură „Ion Mincu" din 
Capitală vernisajul expoziției de ar
tă fotografică „Henri Cartier-Bres
son", organizată de Asociația artiș
tilor' fotografi din Republica Socia
listă România in colaborare cu ser
viciul cultural al Ambasadei Fran
ței la București. Cunoscut publicu
lui nostru încă din 1967, cind a par
ticipat cu lucrări la cel de-al 6-lea 
Salon internațional de artă fotogra
fică al României, artistul francez 
prezintă acum o retrospectivă a 
creației sale — circa 210 fotografii 
alb-negru, unele de mari dimensi
uni, realizate in 4 decenii de acti
vitate. Adevărate reportaje, pline de 
prospețime și vigoare, lucrările ar
tistului, puse in slujba adevărului 
și documentului trăit, dezvăluie vi
zitatorului intregul mapamond cu 
bucuriile și tragediile lui, cu fru
musețile și defectele sale, surprin
se cu deosebit talent în lungile-i pe
regrinări. La vernisaj au participat 
reprezentanți ai Comitetului de b.at 
pentru Cultură și Artă, membri ai 
conducerii Asociației artiștilor foto
grafi, oameni de artă, z'aristi. Au 
fost de față membri ai Ambasadei 
Franței la București. Expoziția a 
fost prezentată publicului de inginer 
Silviu Comănescu, secretar general 
al A.A.F., și Hippolyte Salles, con
silier cultural al ambasadei Franței.

★
în prezența a numeroși specialiști 

și cercetători din domeniul industriei, 
chimiei și petrolului, joi dimineața 
au inceput în Capitală lucrările unui 
simpozion cu tema „Tehnica moder
nă in petrochimie", organizat de so
cietatea italiană „Resine" din Mi
lano.

★
Prof. dr. Jean Roche, membru al 

Institutului Franței și delegat gene
ral cu relațiile universitare interna
ționale, împreună cu academician 
profesor B. Malamos directorul cli
nicii terapeutice a Universității din 
Atena, aflați în capitala țării noas
tre, au făcut joi o vizită la Uniunea 
medicală balcanică, unde au fost pri
miți de dr. docent M. Popescu-Buzeu. 
secretar general, care i-a informat 
asupra activității organizației și a 
dezvoltării colaborării Uniunii me
dicale balcanice cu celelalte organi
zații medicale ale țărilor din bazinul 
mediteranean.

★
Joi a avut loc, la sediul Asocia

ției de drept internațional și relații 
internaționale, o discuție la masa 
rotundă cu prof. Charles S. Miller 
de la Chaffey College Alta Loma 
(California), pe tema „Principiile de 

* politică externă a Statelor Unite ale 
Americii". Au participat cercetători 
de la institutele Academiei de 
Științe Sociale și Politice și cadre 
didactice din invățămintul superior.

★
Joi s-au încheiat lucrările sesiunii 

anuale de comunicări a cercurilor 
științifice studențești, organizate la 
Universitatea din Craiova. Timp de 
două zile, s-au prezentat aproape 240 
de referate pe cele mai diferite pro
bleme din profilul celor 9 facultăți.

(Agerpres)

Simpozionul
Lenin

și Universitatea
Cu prilejul centenarului nașterii lui 

V. I. Lenin, Universitatea din Bucu
rești a organizat joi seara, în amfi
teatrul „Nicolae Titulescu", simpozio
nul „Lenin și Universitatea". Despre 
semnificația acestei aniversări au 
vorbit prof. univ. T. Bugnariu, deca
nul Facultății de filozofie a Univer
sității bucureștene, prof. univ. S. 
Djorbenadze, de la Universitatea din 
Tbilisi, și C. Tuță, student la Facul
tatea de drept.

(Agerpres)

Reuniunea 
rectorilor 

universităților 
europene

în continuarea lucrărilor Reuniu
nii rectorilor universităților europe
ne, organizată sub egida U.N.E.S.C.O., 
a fost ales Biroul Reuniunii, format 
din . Jean Livescu — București 
(președinte), K. Nagy — Budapesta, 
T. Segerstedt — Uppsala, F. Zerbst 
-- Viena (vicepreședinți) și A. L. 
Jaumotte — Bruxelles (raportor). S-a 
trecut apoi la adoptarea ordinii de 
zi, pe care sint înscrise două teme : 
„Obiectivele cooperării interuniversi- 
tare" și „Căile și mijloacele de dez
voltare a cooperării interuniversitare 
europene", pe marginea cărora au 
avut loc discuții.

★
Joi seara, participant» la Reuniu

nea rectorilor universităților europe
ne au asistat la un spectacol de mu
zică vocală și instrumentală, susținut 
de studenții conservatorului „Ciprian 
Porumbescu" din București.

(Agerpres)

Vizitele delegației Comitetului 
pentru Știința și Progres 

Tehnic din R. P. Bulgaria
în cursul zilei de joi, membrii de

legației Comitetului pentru Știință și 
Progres Tehnic din R. P. 'Bulgaria 
au făcut vizite în țară.

Președintele comitetului, prof. Ivan 
Popov, însoțit de vicepreședintele 
C.N.C.S., prof. Nicolae Bărbulescu, și 
de ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București, Spas Gospodov, a fost oas
petele orașului Brașov. în drum a 
fost vizitat Castelul Peleș.

La sediul Consiliului popular mu
nicipal Brașov a avut 16c o întilnire 
cir primarul municipiului, Constantin 
Șuțu, care a dat explicații in legă
tură cu dezvoltarea industrială Și cul
turală a orașului, cu ponderea pe care 
acesta o ocupă in economia ță
rii. Au fost vizitate apoi uzi
nele „Steagul roșu" și „Tracto
rul" din localitate, unde oaspeții au 
fost informați despre istoricul aces
tor întreprinderi, dezvoltarea actuală 
și de perspectivă, despre realizările 
și preocupările celor două colective 
pentru perfecționarea și automatiza
rea proceselor de fabricație, pentru 
diversificarea producției.

La amiază, primarul municipiului 
a oferit o masă in cinstea oaspeților.

în aceeași zi, prim-vicepreședintele 
Comitetului pentru Știință și Progres 
Tehnic, prof. Nicolae Videnov, a vizi
tat Institutul de cercetări pentru chi
mizarea petrolului „Petrochim" din 
Ploiești și Rafinăria Brazi. La înapo
ierea în Capitală a fost făcut un po
pas la Palatul Mogoșoaia.

(Agerpres)

Construcții 
social-culturale

PIATRA NEAMȚ (corespondentul 
„Scinteii") — în acest an se con
struiesc in localitățile urbane ale ju
dețului Neamț, din fonduri centrali
zate, noi școii, grădinițe, internate 
și alte obiective social-culturale. La 
sate se vor da in folosință noi con
strucții școlare, ce totalizează 50 săli 
de clasă. în orașul Piatra Neamț s-a 
terminat, de curind, construcția unui 
internat cu 208 locuri și a unei creșe. 
Tot in acest municipiu se află in
tr-un stadiu avansat de execuție o 
școală cu 16 săli de clasă și o mo
dernă statie de salvare. La Roman se 
înalță un internat cu 216 locuri șl o 
creșă cu 96 de locuri.

*

teatre

I

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor ; Mircea 
Basarab. Solist : Alfred Brendel 
(R. F. a Germaniei) — 20.
• Opeia Română : Trubadurul —
19,30.
• Teatrul de operetă : Sînge vie- 
nez — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara
giale4* * (sala Comedia) : Heidelber- 
gul de altădată — 20; (sala Stu
dio) . Părinții teribili — 20.

• Bănuiala : PATRIA — 9; 11,30;
14; 16,30; 19 21,15.
• ...Să ucizi o pasăre cint&toare :
REPUBLICA - 10; 12,45; 15,30;
18,15; 21.
• Picioare lungi, degete lungi :
SALA PALATULUI — 17,15 (seria 
de bilete. — 3258); 20,15 (seria de 
bilete - 3251), LUCEAFĂRUL - 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45,
BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30;
16,15: 18,45; 21, MODERN — 9,30; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Caietul albastru : CAPITOL — .
10; 12,15; 17,15.
0 Oroiogiul Kremlinului — spec
tacol de gală - CAPITOL — 20,30.
• Valurile Dunării : CENTRAL
- 8 45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45;
18,45. 20,45.
• Iubita Iul Grâminia : FESTI
VAL - 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30;
21, FAVORIT - 15,30; 18; 20,30.
• Colonia Lanfleri : VICTORIA
- 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Tatăl meu, căpitanul ; LUMI
NA — 9,30—16 în continuare; 18,15;
20,30.

?! Teatrul de comedie : Comedia 
ntrebărilor — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
tandra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Muzică + poezie — 
recital Tudor Gheorghe — 20.
• Teatrul Mic ; Primarul lunii și 
iubita sa — 19.
• Teatrul „C. I. Nottara4* (sala 
Magheru) : Cind luna e albastră 
— 19,30; (sala Studio) r Enigma
tica doamnă „M" — 20.
• Teatrul Giulești : Nunta lui Fi
garo — 19,30.
• Teatrul ,Ion Creangă" : Roata 
morii — 16.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara
giale*  (sala Casandra) ; Cartofi 
prăjiți cu orice — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
cîntec — 10.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) • La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30; (sala din Calea

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL

Echipa de juniori a României 
s-a calificat 

pentru turneul U.E.F.A.
• IERI, 1-0 CU POLONIA

Iată-i, în fine, pe juniorii noștri 
calificați din nou pentru faza finală 
a turneului U.E.F.A., turneu ce este 
rezervat anual celor mai bune 16 
echipe naționale de „cădeți" din Eu
ropa. „în fine" am spus pentru că 
ieri, deși au avut avantajul terenului 
și al publicului propriu (salutară 
ideea de a permite accesul gratuit 
elevilor !), deși au dominat net, peri
oade lungi de -timp, echipa română 
a înscris golul victoriei și al califi
cării (singurul gol de altfel al întregii 
partide) cu numai clteva minute îna
inte de fluierul final al arbitrului — 
cehoslovacul Karel Starka.

Dificultatea in a obține succesul 
acesta (subliniem : absolut meritat) a 
constat in ineficacitatea exasperantă 
dovedită de înaintași, ca de altfel și 
de ceilalți jucători veniți In atac pen
tru a „semna" golul care a plutit 
atîta vreme deasupra porții forma
ției poloneze. Introducerea lui Bo- 
loni în linia de înaintare — făcută 
de către antrenorul Ola, probabil, 
in... disperare de situație — a însem
nat nu atît liantul trebuincios com
partimentului ofensiv al echipei, cit 
prospețimea fizică, a noului intrat, 
prospețime ce devenise necesară toc
mai către finalul partidei.

După numai diteva minute de în
călzire, de rodaj in ansamblul gene
ral al jocului, Boloni a luat parte di
rectă la crearea unei faze și, după 
ce alți cîțiva colegi au încercat fără 
succes poarta polonezilor, a intervenit 
hotărit șutind decisiv : mingea a gă
sit un foarte îngust culoar.

Este indiscutabil că meciul de ieri 
devenise foarte greu prin caracterul 
lui decisiv ; numai victoria aducea — 
uneia sau alteia dintre echipe — lo
cul întîi în grupă și, deci, calificarea 
în turneul din Scoția. Toți jucătorii 
știau prea bine că un scor egal nu-i 
avantaja cîtuși de puțin, întrucît — 
Ia egalitate de puncte în clasament — 
golaverajul cel mai bun (ultim crite
riu pentru calificare) îl avea forma
ția U.R.S.S.

Pornind, așadar, cu gîndul la vic
torie, cele două formații au acordat 
cea mai mare atenție ofensivei. Ju
niorii români, avînd se înțelege și 
sprijinul moral al zecilor de mii de 
spectatori, au pus repede stăpînire pe 
joc. Cîteva curse pe extrema dreaptă, 
ale lui Helvei, l-au pus la grea în
cercare pe Sikorski care a apărat 
poarta echipei poloneze in prima re
priză. Cu trecerea timpului, echipa 
noastră s-a instalat, am spune, defi
nitiv în terenul de joc al adversaru
lui. Dar golul întîrzia să apară ! Ju
niorii polonezi — buni acroșeri și 
foarte „bătăioși" — lansau, la rindul 
lor, contraatacuri prin surprindere. 
Dar echipa noastră, pe cit de promptă 
și expeditivă se dovedea în apărare, 
pe atît de greoaie și de dezorientată

Mexic România (B) 2
• GOLURILE ECHIPEI NOASTRE AU 

TATARU II
FOST ÎNSCRISE DE

Selecționata secundă de fotbal a 
României și-a inceput turneul în 
Mexic, intîinind in orașul Leon, în 
prezența a 17 000 de spectatori, re
prezentativa Mexicului, care se pre
gătește pentru turneul final al cam
pionatului mondial. Gazdele au obți
nut victoria la limită cu 3—2 (2—1), 
la capătul unui joc antrenant, spec
taculos, în multe momente ale 
sale, și de un bun nivel tehnic, 
apreciază comentatorii agențiilor in
ternaționale de presă. Românii, deși 
neaclimatizați cu ambianța și alti
tudinea înaltelor platouri, au dat o 
replică valoroasă fotbaliștilor mexi
cani aflați intr-un stadiu avansat de 
pregătire. Scorul a fost deschis de 
echipa română în minutul 7 prin 
Tătaru II. Replica mexicanilor este 
foarte puternică, poarta apărată de 
Ghiță este supusă unui tir prelun
git. Dar egalarea survine abia in 
minutul 20, cind Basaguren marchea
ză din interiorul careului mic. La 
interval de 5 minute, în urma ilnui 
schimb de pase reușit, înaintașul 
central Valdivia aduce avantaj echi
pei sale. Rezultatul devine 3—1 pen
tru gazde în minutul 57, datorită 
golului înscris de Fragoso. Jucătorii 
români contraatacă și Tătaru II re
duce scorul.

„Sint mulțumit de jocul echipei 
noastre, a spus după meci antrenorul 
Raul Cardenas. Românii au fost un 
partener bun. Jocul lor este curat.

Victoriei nr. 174) : NicuțI... la 
Tănase — 19,30.
• Ansamblul artistic al U.G.S.R. : 
Esop, viața, muzica și noi — 20.
• Circul de stat: Spectacol pre
zentat de Circul Mare din Mos
cova — 19,30.

cinema 

era în atac. Au fost momente cind 
pasele se dădeau numai la adversar, 
iar șuturile cei trebuiau să ia direc
ția porții oaspeților luau traiecto
rii curioase... Nu se poate spu
ne totuși că mipgiile cu adre
să au lipsit cu desăvîrșire ; în 
calea ei. spre plasă s-au intercalat 
de citeva ori fundașii adverși. por
tarul sau... bara, cum s-a întîmplat, 
de pildă, în minutul 21. Cit privește 
cele două lovituri libere de care, in 
min. 59, au beneficiat juniorii noștri 
— ambele de la circa 18 m, din po
ziții foarte favorabile — ratarea s-a 
datorat impreciziei șuturilor ; de fie
care dată mingea a lovit „zidul" ad
vers.

Golul a apărut, totuși ; foarte greu, 
la capătul unor eforturi mai mari de- 
cît ne așteptam cu toții, dar — poa
te tocmai de aceea — extrem de pre
țios și. să sperăm, promițător pentru 
turneul final al competiției ce începe 
luna viitoare. Echipa noastră de ju
niori a fost repartizată în grupa D, 
alături de reprezentativele similare 
ale Belgiei, R. D. Germane și Turciei 
sau Greciei. Primul joc în Scoția îl 
va disputa la 16 mai, în orașul St. 
Johnstone, cu echipa Belgiei.

I. D.

Unul din numeroasele atacuri ale juniorilor noștri la poarta echipei po
loneze ' Foto : M. Cioc

nu este coordonat în fa-rapid, dar 
zele de finalizare".

Au jucat formațiile : ROMÂNIA 
B : GHIȚA — PIGULEA, OLTEANU 
(CONSTANTIN), VLAD. VIGU - 
DINCUȚA, AXENTE — PÎRCALAB, 
TATARU II. GROZEA. GYORFI 
(JERCAN). MEXIC : CASTREJON - 
SANCHEZ. GALINDO. T.O^'z.. 
MONTES, RAMIREZ — GONZALES, 
ROMO — DIAZ, VALDIVIA. BA
SAGUREN (FRAGOSO), RIVAS.

Cele două echipe se vor întîlni 
din nou duminică, la Toluca.

Sărbătoare sportivă școlărească
r

pe Stadionul tineretului
Ieri dimineață, pe 

Stadionul tineretu
lui din Capitală, in
tr-un cadru festiv, a 
avut loc constituirea 
asociației sportive a 
elevilor liceului „I. L. 
Caragiale" din Ca
pitală. Pe verdele 
crud al gazonului s-au 
reunit în careu peste 
500 de elevi, care 
și-au ales conducerea

Evenimen-asociației, 
tul a fost marcat de 
prezența
Ion Iliescu, prim secre
tar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru pro
blemele tineretului, 
Mircea Angelescu. se
cretar al C.C. al U.T.C., 
Emil Ghibu. vicepre
ședinte al C.N.E.F.S. 
Au luat parte, de ase
menea, reprezentanți

tovarășului

• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Asterix și Cleopatra : DOINA
— 11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLO
REASCA — 15; 17,30; 20, AURORA
— 9, 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• De ce ? ; Vîrsta opțiunilor ; 
Regenerarea ; Cum s-a născut 
harta ; Dialog cu sculptura ; Cio- 
cîrlia : TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare.
• Parada comediei : CINEMATE
CA (sala Union) — 10; 12; 14,
• Splendoare in iarbă : FERO
VIAR - 8. 10,45; 13,30; 16,15; 19,15, 
EXCELSIOR - 9,15; 12; 14,45;
17,30; 20,30. MELODIA — 9; 12; 
15,15; 18; 20,45, GLORIA — 9; 11,30; 
14,30; 17,30; 20,30.
• Elvira Madigan : GRIVIȚA — 
16; 18,15; 20.30.
• Fecioara care-mi place : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
16,30; 19.
• Ultima dragoste ; BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,30.
• Domnișoara doctor : DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GIU
LEȘTI — 15,30. 18; 20,30, ARTA —
15.30, 18*.  20,15.
• Moll Flanders : BUCEGI — 16; 
18,15; 20,30, VOLGA — 16; 18,15;
20.30, MIORIȚA - 15; 17,30; 20.
• Visul domnului Gentil : LIRA 
-r 15,30; 18; 20,30.
• Mireasa era în negru : DRU
MUL SĂRII - 15,30; 17,45; 20, RA
HOVA — 15,30; 18; 20,30.
• Winnetou în Valea Morții : FE
RENTARI — 15,30, 18; 20,30.
• In fiecare seară la ora n : 
COTROCENI - 15,30; 18; 20,30.
Î Ghici cine vine la cină ? : VII-

ORTJL — 17; 19,30, PROGRESUL 
— 16; 18,30.
• Prea mic pentru un război atît 
de mare : MOȘILOR — 15,30: 18.

Turneele finale ale
campionatelor de volei

Ieri au început meciurile turneului 
fingl al campionatelor republicane de 
volei. La Timișoara, unde se întrec 
echipele masculine, s-au înregis
trat următoarele rezultate : Steaua— 
Dinamo 3—0 (15—6, 15—8, 15—8),
după un joc in care, așa cum trans
mite corespondentul nostru, „steliș- 
tii au fost net superiori în toate 
compartimentele" ; Rapid—Politeh
nica -Galați 3—1 (6—15, 15—4, 15—4, 
15—6).

La București, în sala Floreasca, 
turneul echipelor feminine : Penici
lina Iași — Universitatea Timișoara 
3—0 (15—10. 15—3. 16—14) și Di
namo—Rapid 3—0 (15—7, 15—5. 15—6).
A

In cîteva rînduri
JOI. ÎN CADRUL TURNEULUI 

INTERNAȚIONAL DE TENIS „Open" 
de la Roma, perechea Ilie Năstase — 
Ion Țiriac a învins cu 6—2, 6—3, 4—6, 
7—5 pe italienii Domenico, Matteo. 
In proba de simplu, Cox (Anglia) l-a 
eliminat cu 6—2, 6—1. 6—2 pe Bow- 
rey (Australia), iar Franulovici (Iu
goslavia) a cîștigat cu 7—5, 6—3, 3—6. 
6—2 în fața italianului Panatta.

DUPĂ DISPUTAREA A TREI 
RUNDE, ÎN TURNEUL ZONAL 
(CALIFICARE PENTRU CAMPIO
NATUL MONDIAL FEMININ DE 
ȘAH) de la Vrnjacka Banja conduc»' 
Rujița Jovanovlci (Iugoslavia) cu 2.5 
puncte, urmată de Gertrude Baum- 
stark (România), Ivanka (Unga
ria), ■ Troianska (Bulgaria) —‘ 2 
puncte și cite o partidă întreruptă 
fiecare etc. Elisabeta Polihroniade 
(România) ocupă locul 8 cu 0,5 
fiuncte și două partide Întrerupte, 

n runda a treia, Gertrude Baum- 
stark (cu piesele albe) a invins-o pe 
Konarkowska-Sokolov (Iugoslavia), 
iar Heemskerk a cîștigat la Rinder.

ÎNCEPÎND DE ASTAZI ȘI 
PÎNA DUMINICA 26 APRILIE, 
SALA DINAMO din Capitală va 
găzdui JOCURILE TURNEULUI 
FINAL AL DIVIZIEI A LA 
BASCHET FEMININ. La între
ceri iau parte formațiile bucu
reștene Rapid, Politehnica, 
I.E.F.S. și echipa A.S.A. Cluj. 
Iată programul meciurilor pe 
zile : vineri (cu începere de la 
ora 18,00) : Politehnica - 
Cluj ; Rapid—I.E.F.S: ; 
(cu începere de la ora 
A.S.A. Cluj - I.E.F.S. ; 
Politehnica ; duminică 
ora 10.00) : A.S.A. Cluj
pid ; Politehnica — I.E.F.S.

- A.S.A. 
sîmbătă 
18,00) : 

Rapid— 
(de la 
— Ra-

ai organelor sportive 
și de U.T.C., cadre 
didactice, ziariști.

Festivitatea de con
stituire a fost urmată 
de frumoase și atrac
tive întreceri sportive.

Ieri, in Capitală și 
în țară, au mai avut 
loc și alte asemenea 
adunări de constituire 
a asociațiilor sportive 

, de elevi.

• Căldura : MOȘILOR — 20,30.
0 Jocul care ucide : TOMIS —
9,30—15,30 în continuare; 18; 20,15, 
FLAMURA — 11; 17; 19,30.
• Via Mala : FLACĂRA — 15,30; 
18: 20,15.
• Explozie în munți : UNIREA
— 15,30; 18; 20,15.
0 Stăpin pe situație : POPULAR
— 15.30; 18; 20,15.
0 La Nord prin Nord-Vest: 
CRINGAȘI — 15,30; 19.
0 Păcatul dragostei : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.

17,00 Teleșcoală.
18,00 Lumea copiilor : „Vin năz

drăvanii".
18.20 Contractul în acțiune.
18,35 „Cine joacă perinița" — cîn- 

tece și dansuri populare in
terpretate de ansamblul ca
sei de cultură „Nicolae Băl- 
cescu" din Capitală.

18,55 Anunțuri — publicitate.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 Mai aveți o întrebare ? 

emisiune de cultură științifi
că. Soluțiile energetice ale 
secolului XX.

20.20 Film artistic : „Vii și morți" 
(III) — o producție a stu
diourilor sovietice.

22,15 Telejurnalul de noapte.
22,25 Cadran - emisiune de ac

tualitate internațională.
23,00 închiderea emisiunii.



viața internațională

- - - - - - - EVOLUȚIA INCIDENTELOR
PORT OF SPAIN 23 (Agerpres). — La Port of Spain s-a 

anunțat că un ofițer rebel a început tratative cu procu
rorul general al Republicii Trlnidad-Tobago în vederea 
încetării răscoalei militarilor de la baza Chaguaramas. 
Situația de la această bază, aflată la 17 km nord de Port 
of Spain, continuă să rămînă neclară. Forțele armate pre
tind că dețin controlul asupra bazei și că unii rebeli, care 
cer drepturi mal mari pentru populația neagră din insulă, 
ar fi fugit în pădurile apropiate pentru a duce lupte de 
guerilă, dar alte surse afirmă că răsculațil continuă să 
stăpinească baza.

Potrivit relatărilor agenției U.P.I., joi a fost descărcată 
o cantitate de arme șl muniții trimise de guvernul S.U.A. 
In sprijinul trupelor care au rămas credincioase guver-

DIN TRINIDAD-TOBAGO
nulul. De asemenea,, surse ale guvernului din Trlnidad- 
Tobago au anunțat că în insulă au debarcat trupe engleze 
aduse din Jamaica și Guyana pentru a ajuta la înăbu
șirea rebeliunii. La Londra, un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe a declarat că Marea Brita- 
nie a acceptat să furnizeze guvernului din Trinidad-To- 
bago. o cantitate de arme ușoare, ca răspuns la o cerere 
în acest sens din partea primului ministru, Eric Wil
liams.

Schimburi sporadice de focuri au Izbucnit joi într-una 
din periferiile capitalei iar un incendiu a distrus patru 
clădiri și șapte vehicule Ia Camp Ogden, un post militar 
situat la 9 km de baza Chaguaramas. în fotografie : Un 
aspect din timpul tulburărilor care au avut loc zilele tre
cute la Port of Spain.

■ ■ h b e b a ■ s o a o o
După instituirea „stării de urgență"

CALM RELATIV LA BOGOTA
agențiile de presă transmit:

BOGOTA 23 (Agerpres). — O at
mosferă de incertitudine continuă să 
domnească în capitala columbiană, 
după incidentele care au urmat a- 
nunțării victoriei candidatului ofi
cial, Misael Pastrana Borrero, în a- 
legerile prezidențiale ce au avut loc 
duminică în această țară. Ordinul 
de instituire a „stării de urgență" 
dat de președintele în funcțiune' a 
devenit efectiv miercuri, cînd tru
pele însoțite- de care blindate au o- 
cupat principalele puncte strategice 
din Bogota și au interzis circulația 
pe timpul nopții. Miercuri după-a- 
miază a fost reinstaurat un calm 
relativ — subliniază agențiile de 
presă — fiind împiedicată orice 
nouă demonstrație de stradă. Pe di
verse clădiri au fost arborate dra
pele în semn de aprobare a măsu
rilor luate de autorități, iar pe a-

Convorbirile 
sovieto-americane 

de la Viena
VIENA 23 — Corespondentul Ager

pres Petre Stăncescu transmite : Joi 
a avut loc la Viena cea de-a treia 
ședință de lucru a convorbirilor so
vieto-americane cu privire la limita
rea cursei înarmărilor strategice. Șe
dința a avut loc la sediul ambasadei 
Uniunii Sovietice. După cum se știe, 
reuniunile — care se desfășoară în 
secret — au loc alternativ la amba
sadele U.R.S.S. și S.U.A. din capi
tala Austriei. Delegația sovietică este 
condusă de V. S. Semionov, locțiitor 
al ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., iar oea americană de Ge
rard Smith, directorul Agenției pen
tru dezarmare și control asupra ar
mamentelor a S.U.A.

Lucrările 
Comitetului 

pentru 
dezarmare

GENEVA 23. — Corespondentul A- 
gerpres Horia Liman transmite : 
In ședința de joi a comitetului pen
tru dezarmare, copreședinții comi
tetului, A Roșcin (U.R.S.S.) și J. 
Leonard (Statele Unite), au prezen
tat o nouă versiune, revizuită, a pro
iectului de tratat cu privire la in
terzicerea amplasării de arme nu
cleare și alte arme de distrugere în 
masă pe teritoriile submarine și în 
subsolul mărilor și oceanelor. In in
tervențiile rostite cu acest prilej, de
legații U.R.S.S. și Statelor Unite au 
prezentat principalele modificări a- 
duse proiectului în raport cu ver
siunea prezentată anterior. Aceste 
modificări se referă la sistemul de 
control și la zona de aplicare a pre
vederilor tratatului. In cadrul a- 
celeiași ședințe, membrii comitetu
lui au convenit, la propunerea co
președinților, ca actuala sesiune să 
ia sfîrșit la 30 aprilie, urmînd ca 
lucrările să fie reluate la 16 iunie 
1970. 

dresa palatului prezidențial au sosit 
numeroase scrisori de sprijin pen
tru intervenția energică împotriva 
adepților fostului dictator Rojas Pi
nilla, înfrint în aceste alegeri.

Poliția și armata continuă să țină 
sub observație locuința în care se 
află Pinilla, interzicînd accesul co
respondenților de presă și al altor 
persoane. Un purtător de cuvînt 
militar a declarat că Pinilla nu se 
află sub stare de arest la domicile- 
ci numai sub protecția forțelor de 
ordine, ca o simplă măsură de pre
cauție.

Pe de altă parte, autoritățile au 
anunțat arestarea deputatului Fer
nando Prado, unul dintre cei 12 
semnatari ai declarației difuzate 
marți seara de liderii partidului „A- 
lianța națională populară", în care 
sint contestate rezultatele oficiale 
ale alegerilor. Autorii declarației 
pretindeau că liderul acestui partid, 
Pinilla, ar fi cîștigat alegerile și a- 
menințau că vor întreprinde acțiuni 
„pentru ca victoria să nu-i scape". 
Au fost arestați, de asemenea, alți 
10 lideri ai partidului „Alianța națio
nală populară" și a fost ocupat 
sediul din Bogota al acestei organi
zații. Intr-o convorbire telefonică pe 
care a avut-o miercuri cu un cores
pondent al agenției U.P.I., generalul 
Pinilla a declarat totuși că va con
tinua ,,cu orice risc lupta pentru 
răsturnarea guvernului".

ALGERIA

0 nouă și importantă 
fază a reformei agrare

tează prin folosirea 
muncii argaților, pre
cum și recuperarea su
prafețelor agricole 
proprietate a unor per
soane care locuiesc la 
orașe sau în străinăta
te și care, fără a depu
ne nici un fel de acti
vitate, îbțin venituri 
considerabile ca ur
mare a exploatării 
muncii felahilor săraci. 
Pe aceste terenuri se

CORESPONDENȚA 
DE LA C. BENGA

prevede crearea de 
cooperative agricole de 
producție pentru a da 
posibilitate tuturor fe
lahilor să se bucure de 
roadele pămîntului pe 
care îl muncesc.

Se preconizează, de 
asemenea, crearea de 
cooperative specializa
te în domeniul crește
rii animalelor. Proiec
tul prevede o serie de 
măsuri privind limita
rea și îngrădirea acti
vității marilor proprie
tari de vite care ex
ploatează munca al
tora.

Potrivit termenilor 
proiectului, „limitarea 
proprietății funciare 
are drept scop reduce
rea disparităților dez

Franța își va relua locul 
în cadrul Consiliului Minis
terial al U.E.O. — organism 
care grupează cele șase țări membre 
ale Pieței comune și Marea Britanie 
— pe care l-a părăsit din luna fe
bruarie 1969, în urma unui diferend 
cu ceilalți parteneri — a declarat 
purtătorul de cuvînt al guvernului 
francez, Leo Hamon, după ședința 
de miercuri a Consiliului de Miniștri.

Mihai Bălănescu, minis
trul român al poștelor și 
telecomunicațiilor,a avut con- 
vorbiri de lucru cu Georg Leber, 
ministrul federal al transporturilor, 
poștelor și telecomunicațiilor, in ca
drul vizitei pe care o face în R. F. 
a Germaniei. La convorbiri a luat 
parte, de asemenea. ambasadorul 
României la Bonn, Constantin Oan- 
cea. Au fost abordate probleme de 
interes reciproc privind dezvoltarea 
colaborării în domeniul poștelor și 
telecomunicațiilor între cele două 
țări.

In Argentina a fost decla
rată o grevă generală de 
24 de ore 13 miezu^ nopții de 
miercuri spre joi. Acțiunea a fost 

voltării, care caracte
rizează lumea rurală". 
Intr-adevăr, structura 
sectorului agricol pri
vat (care reprezintă 
două treimi din supra
fața cultivabilă a țării, 
restul de o treime a- 
parținînd statului, ce 
furnizează cea mai în
semnată parte a ex
porturilor agricole) 
este departe de a fi o- 
mogenă. Trei la sută 
din populația țarii stă- 
pînește 25 la sută din 
suprafața cultivată a 
Algeriei, avînd pro
prietăți de peste 50 de 
ha. Există, de aseme
nea, 147 045 gospodării 
mijlocii, dispunînd de 
loturi între 10 și 50 ha, 
în timp ce peste 420 000 
de familii de felahi au 
pămînt puțin sau nu 
posedă deloc.

Crearea condițiilor 
necesare dezvoltării 
multilaterale a zone
lor rurale din Algeria, 
se arată în proiect, 
este un obiectiv ce 
răspunde dorinței și 
intereselor maselor 
largi de felahi, care au 
dus greul luptei de eli
berare a țării.

După încheierea dez
baterii publice, proiec
tul de reformă, defi
nitivat, va fi pus în a- 
plicare sub suprave
gherea unor comisii 
formate din reprezen
tanții adunărilor co
munale și ai muncito
rilor agricoli.

GENEVA

Pentru dezvoltarea 
relațiilor de cooperare 

intre toate țările 
europene 

INTERVENȚIA 
REPREZENTANTULUI 

ROMÂN
GENEVA 23. — Corespondentul 

Agerpres Horia Liman transmite : 
Plenara Comisiei economice O.N.U. 
pentru Europa a abordat problema 
principală de pe ordinea de zi — si
tuația economică pe continentul nostru.

Luînd cuvîntul, ambasadorul Ion 
Datcu, șeful Misiunii permanen
te a României pe lingă oficiul 
O. N. U. de la Geneva, a sub
liniat că — dînd curs recomandări
lor unor țări, între care și România 
— documentul respectiv întreprinde 
anul acesta o cercetare mai complexă 
a noilor fenomene ce apar în econo
mia europeană, ca, de pildă, coopera
rea industrială și cooperarea știin
țifică și tehnologică. Delegatul român 
a subliniat, în continuare, necesita
tea ca studiul să includă date și in
dicatori care să scoată în evidență 
tendințele semnificative pentru dez
voltarea pe termen lung a economiei 
europene.

Mutațiile profunde, determinate de 
revoluția tehnico-științifică in toate 
domeniile vieții materiale, a spus de
legatul român, impun dezvoltarea 
relațiilor de colaborare între toate 
țările europene, diversificarea aces
tei cooperări — cale sigură spre în
tărirea păcii și securității continen
tului.

declanșată Ia chemarea Confedera
ției Generale a Muncii și a altor 
organizații sindicale în semn de pro
test față de politica economică a 
guvernului. Autoritățile au insti
tuit severe măsuri de control în 
principalele centre muncitorești ale 
țării. Pe străzile djn Buenos Aires 
circulă patrule ale poliției.

Guvernul R.A.U. și Gu
vernul Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietna
mului de Sud au hotărît să 
ridice misiunile lor diplo
matice la rang de amba
sadă, anuntă agenția M.E.N. In 
comunicatul dat publicității cu a- 
ceastă ocazie se arată că ambele 
guverne doresc să intensifice în con
tinuare relațiile de prietenie dintre 
ele.

0 delegație a industria
șilor britanici a făcut o vi
zită în R.D.G. La invitat‘a Minis
terului pentru Probleme Economice 
Externe al R.D.G., o delegație a Con
federației industriilor britanice, con
dusă de Leslie Rowan, președintele 
concernului „Vickers", a făcut o vi
zită în R. D. Germană. Delegația a 
fost primită de Gerhard Schiirer, 
vicepreședinte ăl Consiliului de Mi
niștri al R. D. Germane, președin
tele Comisiei de Stat a Planificării, 
și a avut convorbiri cu Horst Solie, 
ministru pentru problemele econo
mice externe, și cu alte persoane 
oficiale. Schimbul de păreri efectuat 
cu acest prilej s-a referit la posi
bilitățile de extindere a colaborării 
economice dintre cele două țări și la 
caracterul relațiilor dintre R.D. Ger
mană și Marea Britanie.

Biroul permanent al Adu
nării Naționale laoțiene a 
refuzat să se pronunțe asu
pra proiectului guverna
mental care Prevec^e proclamarea 
stării de urgență pe întreg teritoriul 
țârii. Membrii biroului au arătat că 
sesiunea parlamentară ordinară ur
mează să se deschidă în cursul lu-

TN VEDEREA CONVOCĂRII 
CONFERINȚEI 

GENERAL-EUROPENE

Țările nordice se pronunță 
pentru continuarea 

convorbirilor pregătitoare
HELSINKI 23 (Agerpres). — La 

Helsinki a luat sfîrșit reuniunea mi
niștrilor afacerilor externe ai Sue
diei, Danemarcei, Norvegiei, Islandei 
și Finlandei. în comunicatul comun 
dat publicității se relevă că parti- 
cipanții s-au pronunțat în favoarea 
continuării convorbirilor pregăti
toare în vederea convocării confe
rinței general-europene asupra secu
rității. Comunicatul scoate, totodată, 
în evidență importanța pe care o re
prezintă actualele convorbiri de la 
Viena dintre reprezentanții U.R.S.S. 
și S.U.A. asupra limitării cursei înar
mărilor strategice.

In cadrul celor două zile de dezba
teri, se arată în comunicat, a fost 
evocată, de asemenea, situația din 
Orientul Apropiat și din Asia de 
sud-est.

NOI INCURSIUNI ALE TRUPELOR 
SAIGONEZE PE TERITORIUL CAMBODGIEI

SAIGON 23 (Agerpres). — Agen
țiile de presă informează că unități 
ale regimului de la Saigon au între
prins noi incursiuni pe teritoriul 
Cambodgiei. Associated Press men
ționează că subunități ale trupelor 
saigoneze, cu un efectiv de 5 000 de 
militari, au pătruns pe o adîncime 
de 34 km în interiorul teritoriului 
cambodgian, în provincia Kien 
Tuong.

Conferința cvadripartită
PARIS 23 (Agerpres). — Vorbind 

în cadrul celei de-a 64-a ședințe a 
Conferinței cvadripartite în proble
ma vietnameză, care a avut loc joi 
la Paris, delegatul Republicii Demo
crate Vietnam, Nguyen Minh Vy, a 
relevat că, in cuvîntarea sa din 20 
aprilie, ..președintele Nixon a vorbit 
din nou mult despre pace, dar a fă
cut aceasta pentru a acoperi actele 
de război" ale Statelor Unite. El a 
subliniat, de asemenea, că, deși a fost 
anunțată retragerea a 150 000 de sol
dați americani, în Vietnamul de sud 
vor mai rămîne 280 000 de militari. 
„Politica de vietnamizare — a spus 
el — nu este decît o formă de pre
lungire a războiului". La rîndul său, 
șeful delegației Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, Nguyen Thi Binh, a 
arătat că numai retragerea totală, 
rapidă șl necondiționată a trupelor 
americane și renunțarea acestora de 
a mai susține actuala administrație 
de la Saigon vor putea restabili pa
cea în Vietnam.

Delegatul american, Philip Habib, 
a susținut că hotărîrea anunțată de 
președintele Nixon este „o decizie 
nouă și importantă".

nii viitoare, sugerând astfel guver
nului să supună proiectul de lege 
Adunării Naționale în plenul ei.

Cu prilejul vizitei oficiale 
pe care o întreprinde în 
Turcia, președintele Comi
tetului de Stat pentru Cul
tură și Artă din România, 
Pompiliu Macovei, ambasadorul ro
mân la Ankara, Grigore Geamănu, a 
oferit miercuri un cocteil în saloa
nele ambasadei. Au luat parte Ihsan 
Sabri Caglayangil, ministrul afaceri
lor externe al Turciei, Orhan Oguz, 
ministrul educației, Munis Faik Ozen- 
sey, secretar de stat la președinția 
Consiliului de Miniștri, și alte per
sonalități.

ASTRONAUȚII DE PE „A- 
POLLO-13" VOR FI AU- 
DIAȚI AZI DE COMISIA 
SPAȚIALA A SENATULUI

WASHINGTON 23 (Agerpres). 
Astronauții de pe nava spațială 
„Apollo-13“ — James Lovel, 
Fred Haise și John Swigert — 
vor fi audiați vineri de Comisia 
spațială a Senatului în legătură 
cu accidentul pe care l-au suferit 
în spațiul cosmic. Președintele 
acestei comisii, senatorul Clin
ton Anderson, a precizat că au
dierea nu constituie o anchetă, 
ci o discuție în cursul căreia vor 
fi examinate dificultățile care 
au compromis succesul misiunii 
lui „Apollo-13“. precum și mă
surile luate pentru readucerea 
echipajului pe Pămînt.

La Palazzo Strozzi din Floren
ța, in cadrul vechii instituții cul
turale florentine „Gabinetto 
vieusseuz", a avut loc o intilnire 
literară româno-italiană consa
crată „Valorilor universale și 
permanențelor spirituale româ
nești". Deschisă de președintele 
„Gabinettoului vieusseux", Gio
vanni Tadini Buoninsegni To- 
bler, care i-a salutat pe partici- 
panții la „masa rotundă" — poe
tul Dragoș Vrinceanu și criticul 
Vladimir Streinu, împreună cu 
Mario Luzi și Oreste Macri, 
profesori la Universitatea din 
Florența — intilnirea literară a 
scos in evidență dezvoltarea li
teraturii române după ultimul 
război mondial.

ORIENTUL APROPIAT
• SCRISOAREA REPREZENTANTULUI PERMANENT AL IOR
DANIEI ADRESATĂ CONSILIULUI DE SECURITATE • ȘE

DINȚA EXTRAORDINARĂ A GUVERNULUI ISRAELIAN
NEW YORK 23 (Agerpres). — Re

prezentantul permanent al Iordaniei 
la O.N.U., Muhammad El Fara, a in
format printr-o scrisoare Consiliul 
de Securitate că forțele armate israe- 
liene au început recent construirea 
unei șosele care pătrunde în terito
riul iordanian (aflat sub ocupație) 
prin localitatea Ghor es Safi, la sud 
de Marea Moartă, în scopul de a con
trola sursele de apă din această re
giune și a le lega cu uzinele israe- 
liene de potasiu din vest.

Scrisoarea reprezentantului iorda
nian califică această acțiune ca o în
călcare a Cartei O.N.U. și a principi
ilor dreptului internațional.

★
TEL AVIV 23 (Agerpres). — Gu

vernul israelian s-a reunit joi în ca
drul unej ședințe extraordinare pen

WASHINGTON. Purtătorul de cu
vînt al Casei Albe, Ronald Ziegler, a 
anunțat joi că Statele Unite au a- 
probat ca regimul de la Saigon să 
furnizeze o cantitate de arme gu
vernului de la Pnom Penh. Ziegler 
a declarat, totodată, că aceasta nu 
reprezintă un răspuns la cererea gu
vernului de la Pnom Penh de a pri
mi un ajutor militar masiv din par
tea. S.U.A.

în problema vietnameză
Cu prilejul ședinței de joi, a fost 

difuzată o declarație a Ministerului 
Afacerilor Externe al Republicii De
mocrate Vietnam, în care se subli
niază că extinderea conflictului în 
cele trei țări din Peninsula Indo- 
chinei constituie însăși esența „noii 
doctrine" a actualei administrații a- 
mericane în Asia. Popoarele celor 
trei țări — Vietnam, Cambo’dgia și 
Laos — strîns unite, vor face să e- 
șueze politica de agresiune a im
perialiștilor americani" — se spune 
în încheiere în declarație.

★
HANOI 23 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al R.D. Vietnam a 
dat publicității o declarație în care 
se relevă că la 19 aprilie 1970 aviația 
americană a aruncat bombe explo
zive, bombe cu bile și rachete asupra 
unor regiuni populate din provincia 
Quang Binh din R. D. Vietnam, pro- 
vocînd numeroase pierderi de vieți 
omenești și bunuri materiale ale 
populației locale. Guvernul R.D. Viet
nam, se subliniază în încheiere, con
damnă cu asprime aceste acțiuni și 
cere Statelor Unite să pună capăt 
imediat actelor care violează suvera
nitatea și securitatea țării.

La Sofia a fost semnat 
un acord bulgaro-iugoslav 
privind dezvoltarea în continuare a 
sistemului energetic conectat dintre 
cele două țări, prin construirea unei 
linii de înaltă tensiune de 400 kilo- 
volți, între orașele Sofia și Niș.

La Viena a avut Ioc șe
dința Biroului Federației In
ternaționale a Rezistenților, 
desfășurată sub semnul împlinirii a 
25 de ani de la victoria asupra Ger
maniei naziste. Condusă de senatorul 
Arialdo Banfi, președintele F.I.R., 
ședința a reunit reprezentanți ai or
ganizațiilor naționale ale luptătorilor 
din Rezistență din numeroase țări. 
Din partea Comitetului foștilor lup
tători antifasciști din România au 
participat Nicolap Guină, președinte, 
și Nicolae Cioroih, vicepreședinte al 
comitetului. Cei prezenți la reuniune 
au adresat un apel opiniei publice 
mondiale pentru înfăptuirea securită
ții europene și asigurarea păcii lu
mii.

0 declarație a Ministerului 
de Externe al R.D. Germane 
cu privire la cererea acestui stat de 
a fi primit în rîndul membrilor 
Organizației Mondiale a Sănătății a 
fost dată publicității la Berlin. Ca
racterul umanitar și universal al 
O.M.S., se subliniază în declarație, 
reclamă cooperarea și colaborarea în 
calitate de membru cu drepturi e- 
gale în cadrul acestei organizații a 
tuturor statelor. R. D. Germană, ca 
stat suveran, își afirmă prin această 
cerere dreptul juridic de netăgăduit 
de a deveni membru al O.M.S.

Cancelarul R. F. a Ger
maniei, Willy Brandt, a so
sit joi la Oslo,într o vizită ofl’ 
cială de două zile. Cancelarul va 
avea vineri convorbiri cu oficialită
țile norvegiene. După cum infor
mează agenția Associated Press, prin
cipalele probleme ale convorbirilor 
se referă la viitoarele negocieri din
tre țările membre ale Pieței comu
ne și Norvegia, în vederea aderării 
acesteia din urmă la C.E.E.

„Cosmos-334". In Uniunea 
Sovietică a fost lansat joi satelitul 
artificial al Pămîntului „Cosmos-334“, 
la bordul căruia este instalat apara- 
taj științific destinat continuării 
cercetărilor în spațiul cosmic. Agen
ția TASS precizează că sistemele de 
bord funcționează normal.

tru a examina relațiile americano- 
israeliene în lumina ultimelor con
tacte dintre cele două țări. Agenția 
France Presse menționează că o a- 
tenție deosebită va fi acordată anali
zării rezultatelor recentei vizite în
treprinse la Tel Aviv de Joseph 
Sisco, asistent al secretarului de stat 
al S.U.A. pentru problemele Orien
tului Apropiat și Asiei de sud.

★
RYAD. — Asistentul secretarului 

de stat al S.U.A. pentru problemele 
Orientului Apropiat și Asiei de sud, 
Joseph Sisco, aflat într-o vizită la 
Ryad, a fost primit de regele Feisal 
al Arabiei Saudite. Sisco a expus 
suveranului saudit punctul de vedere 
al S.U.A. asupra posibilităților de 
reglementare a crizei din Orientul 
Apropiat.

PLENARA 
COMITETULUI CENTRAI 

SI A COMISIEI 
CENTRALE DE CONTROL 

ALE P. C. ITALIAN
ROMA 23. — Corespondentul A- 

gerpres N. Puicea transmite : 
După trei zile de dezbateri, la Roma 
s-au încheiat lucrările plenarei co
mune a Comitetului Central și Comi
siei Centrale de Control ale Partidu
lui Comunist Italian. Enrico Berlin- 
guer, vicesecretarul general al 
P.C.I., a prezentat un raport asu
pra angajamentului comuniștilor în 
alegerile regionale și administrative 
de la 7 iunie. După ce a subliniat 
că această consultare electorală de
pășește în semnificație caracterul 
ei administrativ, dobîndind o pre
cisă importanță politică, vorbitorul 
a spus : „Obiectivele imediate pe 
care P.C.I. le pune în centrul acti
vității sale și care constituie plat
forma campaniei sale electorale sint 
revendicările și cererile formulate 
în timpul luptelor muncitorești, sin
dicale și populare. O cotitură în 
politica națională trebuie să se des
fășoare în trei direcții, spre care 
trebuie orientată și bătălia comuniș
tilor : I) o transformare a structuri
lor economice și sociale, care, dînd 
mai multă putere claselor munci
toare, să îndrepte dezvoltarea țării 
spre acele obiective care să nu fie 
dictate de legea profitului maxim 
capitalist, ci de nevoile nesatisfăcute 
de bunăstare, justiție și libertate ale 
poporului ; 2) apărarea îndîrjită a 
instituțiilor democratice, reînnoirea 
regimului politic și a organizări) sa
tului ; 3) o politică externă ă
salvgardeze suveranitatea și .de
pendența țării, permițînd italiei 
desfășurarea unor inițiative auto
nome în favoarea păcii, colaborării, 
libertății, securității popoarelor și 
statelor din Europa și din întreaga 
lume".

După dezbateri, în cadrul cărora 
au luat cuvîntul numeroși partici- 
panți, au fost adoptate o rezoluție, 
care aprobă raportul prezentat de 
Enrico Berlinguer, și un apel elec
toral către partid și muncitori, ce 
va fi dat publicității în zilele ur
mătoare.

Reuniți într-o ședință publică, par- 
ticipanții la plenara comună au cele
brat miercuri după-amiază centena
rul nașterii lui V. I. Lenin. Giorgio 
Napolitano, membru al Direcțiunii, a 
vorbit despre „Actualitatea învățătu
rii lui Lenin pentru o nouă dezvol
tare a internaționalismului proletar 
și a luptei pentru democrație și so
cialism în Italia".

întilnire între 
reprezentanții 

P. C. Italian 
și ai E. D.
Recent a avut loc o întilnire între 

o delegație a E.D.A. (Uniunea demo
cratică de stînga din Grecia) alcătui
tă din Andonis Brillakis, Babis Dro- 
copoulos, Nikos Karas, membri ai 
comitetului executiv, Vangheli Pan- 
telescos, membru al comitetului de 
conducere al partidului, și fi delegație 
a P.C. Italian alcătuită din Ugo 
Pecchiolli și Carlo Galluzzi, membri 
ai Direcțiunii, și Renato Sandri, mem
bru al Comitetului Central al P.C.I.

In cursul intîlnirii — se arată în- 
tr-un comunicat dat publicității de 
Biroul de presă al P.C.I. — a fost 
exprimată deplina solidaritate a co
muniștilor italieni cu luptătorii de- 
mocrați greci. înfăptuirea victoriei 
democrației în Grecia, subliniază co
municatul, va fi, în primul rînd, re
zultatul luptei poporului grec, al 
unității tuturor forțelor democratice, 
precum și al solidarității internațio
nale. Eliberarea recentă a lui Nikos 
Theodorakis și a altor 300 de deținuți 
este apreciată ca un succes al popo
rului grec, al solidarității internațio
nale.

In încheiere, cele două delegații 
adresează un salut militanților greci 
care în detențiune, în ilegalitate sau 
în exil luptă pentru democrația și 
independența țării lor și a tuturor 
popoarelor, reînnoiesc apelul pentru 
unitatea tuturor forțelor rezistenței 
din Grecia.

MOSCOVA

Ședința Comisiei 
permanente C.A.E.R. 

pentru agricultură
MOSCOVA 23 (Agerpres). — La 

Moscova a avut loc ședința Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru agricul
tură. In cadrul ședinței a fost exa
minat raportul cu privire la coordo
narea principalelor cercetări științi
fice și tehnice în domeniul agricul
turii și silviculturii care vor fi efec
tuate de țările membre ale C.A.E.R. 
in perioada 1971—1975.

Comisia a elaborat recomandări re
feritoare la adîncirea în continuare 
a colaborării țărilor membre ale 
C.A.E.R. în domeniul agriculturii, și 
anume, pentru alcătuirea unor prog
noze pe termen lung în ce privește 
dezvoltarea acestei colaborări, stu
dierea condițiilor și posibilităților de 
specializate și dezvoltare între țările 
interesate, a altor forme de divizi
une internațională socialistă a mun
cii în acest domeniu. A fost dezbătut 
și aprobat raportul cu privire la ac
tivitatea din anul trecut a comisiei.
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în întreaga Algerie 
se desfășoară in aces
te zile o amplă dez
batere asupra „proiec
tului Cartei revoluției 
agrare", care va sta la 
baza reorganizării a- 
griculturii algeriene.

După cucerirea in
dependenței țării, o 
primă măsură adop
tată în Algeria a fost 
reinstaurarea suvera
nității asupra bogă
țiilor naționale. In a- 
cest context a avut loc 
naționalizarea pămîn- 
turilor foștilor coloni, 
ceea ce a constituit, 
după cum se consi
deră aici, prima revo
luție agrară în Algeria. 
Proiectul supus dezba
terii vizează acum ma
rile proprietăți funcia
re deținute de alge
rieni. Această fază 
este cea mai complexă 
și cea mai importan
tă, întrucît trebuie să 
se concretizeze nu 
numai printr-o simplă 
recuperare de la mo
șieri a terenurilor agri
cole. ci și prin crearea 
condițiilor care să în
lesnească valorificarea 
acestor păminturi și să 
stimuleze ridicarea ni
velului de trai mate
rial și cultural al în
tregii populații rurale 
algeriene.

Proiectul cartei pre
vede desființarea ma
rilor proprietăți fun
ciare private, pe care 
posesorii lor le exploa
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