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Siderurgiei noastre,
mai mult

minereu și cărbune
autohton IConsecvent politicii de industrializare susținută a țării, partidul nostru a stabilit și pentru anii viitorului cincinal ritmuri de dezvoltare care asigură progresul accelerat al industriei românești. Ținindu-se seama de importanța pe care o are producția de metal intr-o economie modernă, proiectul viitorului plan cincinal prevede o creștere substanțială a producției de oțel, cu accent deosebit pe sortimentele de oțeluri de. calitate, a- liate și de înaltă rezistență. Sporirea in următorii cinei ani a producției de fontă cu circa 54 la sută față de nivelul preliminat al acestui an și cu 50 4a sută a celui de oțel, implică, evident, lățgirea bazei de materii prime : minereu, cărbune cocsificabil, cocs.Cunoscut fiind faptul că industria noastră gură o me din trebăm-cate în -surse de minereu, cărbune și cocs în scopul diminuării cît mai mult posibil a acestor importuri ? Ce posibilități există în acest sens ? întrebări care se pun în mod firesc, pentru că așa cum subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu în expunejtea la .ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a guvernului din 25 noiembrie 1970, este necesar să valorificăm mai bine și în condiții mai bune materiile prime, resursele care Ie a- vem și să creăm in perspectivă posibilitatea de a apela mai puțin la importuri din străinătate.Un prim răspuns l-am solicitat tovarășului ing. Ștefan Constantinesca. adjunct al ministrului industriei metalurgice.— Cred că la asemenea întrebări, cele mai autorizate răspunsuri sînt în măsură să le dea organele de specialitate ale Ministerului Industriei Miniere și Geologiei — ne-a spus interlocutorul. în ce ne privește, susțin că am putea prelua toate cantitățile de minereuri de fier, iar începînd din 1973 și pe cele de cărbune cocsificabil. Din păcate, aceste cantități sînt limitate în raport cu necesitățile în perspectivă ale siderurgiei.în strinsă colaborare cu organele centrale de planificare, ministerul nostru a elaborat un studiu în care sînt cuprinse propuneri concrete de reducere a importurilor în viitorii ani la cărbuni cocsificabili, minereuri de mangan. de fier și la alte mașterii prime de bază — a continuat interlocutorul. Ultimele indicații ale conducerii partidului în această direcție ne determină să mai revedem acest studiu în vederea mobilizării într-o și mai mare măsură a resurselor interne de minereuri și cărbune, Noi putem propune cantități însemnate privind lărgirea bazei de materii prime indigene. Deocamdată, răspunsul Ministerului Industriei Miniere și Geologiei arată că posibilitățile actuale sint relativ limitate. Sint insă convins că și specialiștii în minerit caută asiduu soluții pentru introducerea în circuitul economic a u- r.ui volum cît mai mare de materii prime atît de necesare siderurgiei.— Cu alte prilejuri, am fost informați — și despre aceste lucruri ziarul „Scinteia" a relatat Ia timpul potrivit — că unitățile siderurgice acceptă cu mare greutate să folosească minereu de fier produs în țară, sub motivul că cel din import este mult mai bogat. în conținut, ceea ce permite obținerea unor indici superiori dt» folosire a agregatelor siderurgi- be.‘\în ce măsură a fost depășit un asemenea obstacol ?— Cantitățile de minereu de fie.' necesare pentru atingerea producției

de metal prevăzută în proiectul viitorului plan cincinal sînt calculate in raport de anumite concentrații planificate, valori ca-re sporesc de la 54,24 la sută conținut de fier în 1971, la 56,77 la sută în 1975. în raport de aceste cerințe manifestăm și noi exigențe față de industria minieră. întreprinderile miniere vor trebui să facă eforturi pentru a asigura o concentrație cît mai apropiată de aceste valori prin îmbogățirea minereului. Altfel, riscăm să pierdem prin creșterea consumului de cocs — materia primă cea mai deficitară la ora actuală în siderurgie.Deci, organele industriei gice au formulat exigențe neri concrete în direcția ponderii materiilor primesiderurgică constant își asi- parte din aceste materii pri- import. este firesc să ne in- în ce rpăsură vor fi valorifi- urmâtorii ani propriile re-

metalur- și propu- creșterii r______ ______ _________ _____ autohtoneîn producția de metal a țării. Care este punctul de vedere al conducerii Ministerului Industriei Miniere și Geologiei ? — l-am întrebat pe ing. loan Lăzărescu, adjunct al ministrului.
loan ERHAN 
Sabin IONESCU

(Continuare în pag. a III-a)

A PLECAT LA BERLIN

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a primit marți, 1 decembrie, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al sta-

La plecare, pe aeroportul Bâneasa

LA BERLINSOSIREA

POPULARE

A-Pe României în R. D. Germană, Nicolae Ghenea, precum și ambasadorii țărilor membre ale Tratatului de la Varșovia.

basadorul R. D. Germane la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)nulul, conducători de instituții centrale și organizații obștești.Erau de față dr. Hans Voss, am-

tulul Kuweit, Ahmad Gheith Abdullah, care și-a prezentat scrisorile de acreditare. (în pag. a Vll-a, 
cuvîntările rostite).

In Editura politică a apărut

NICOLAE CEAUȘESCU
Expunere la ședința Comitetului Executiv 

al C. C. al P. C. R. și a guvernului

25 noiembrie 1970

DOUĂ DECENII DE LA ALEGEREA
ORGANELOR LOCALE ALE PUTER

V» ■■

Primul oraș al țării
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Aniversarea a două decenii de la constituirea sfaturilor populare ne dă prilejul să privim în urmă la drumul străbătut din acel decembrie 1950 cînd ne aflam în etapa de început a operei de construcție socialistă. Crearea consiliilor populare răspundea unei necesități o- . biective ; după proclamarea republicii, după cucerirea întregii puteri de stat de către clasa muncitoare și aliații ei, trebuia desăvîr- șită construirea unui aparat de stat nou de sus pînă jos, care prin structura sa organizatorică să asigure participarea activă a întreguldi popor la conducerea treburilor obștești, să deschidă un cîmp larg de manifestare capacităților creatoare ale maselor fn făurirea noii orîn- duiri sociale.Formă organizatorică eficientă de aplicare a principiului puterea populară — exercitată de popor in interesul poporului, consiliile populare și-au verificat grăitor în cursul acestor două decenii avantajele și superioritatea ca pirghii hotărîtoare de at-agere a maselor la conducerea treburilor obștești. Consiliilor populare le revine un rol de mare în-

Dumitru POPA 
prim-secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R., primarul 

general al Capitalei

ale orînduirii noastre, de a accelera astfel înfăptuirea programului făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate adoptat de Congresul al X-lea al P.C.R. Pornind de 1® premisa că adîncirea continuă- a democratismului socialist reprezintă un proces legic, o cerință obiectivă

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânBUCUREȘTIAm primit cu plăcere amabilul mesaj, prin care mi-ați adresat feli- cltări, din partea dumneavoastră și a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, cu prilejul alegerii mele în calitate de președinte al Uniunii Socialiste Arabe.O dată cu aprecierile pentru sentimentele dumneavoastră de cordialitate și urările de bine, sper sincer că legăturile de prietenie și colaborare care există între Partidul Comunist Român și Uniunea Socialistă Arabă vor continua să se dezvolte și să se întărească, spre binele celor două țări prietene ale noastre și al promovării păcii bazate pe dreptate.în numele meu și al Uniunii Socialiste Arabe vă transmit dumneavoastră și membrilor Comitetului Central al Partidului Comunist Român cele mai sincere mulțumiri împreună cu cele mai bune urări.

ANWAR EL SADAT
Președintele 

Uniunii Socialiste Arabe

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. a adresat următoarea telegramă Maiestății Sale Re
gele Gustaf al VI~lea Adolf al Suediei:Cu ocazia aniversării zilei de naștere, adresez Maiestății voastre felicitări călduroase și cele mai bune urări de sănătate si fericire personală, iar poporului suedez urări de pace și prosperitate.

In răspunsul primit de președintele Consiliului de Stat, din partea 
regelui Suediei, se spune : ,Doresc să exprim Excelenței Voastre mulțumirile mele sincere pentru amabilul mesaj adresat cu ocazia zilei mele de naștere.

seninătate în exercitarea de către statul nostru socialist a importantelor sale funcțiuni economico-orga- nizatorice și cultural-educative de reglementare și dirijare a proceselor sociale, ele avînd atribuții de prim ordin în folosirea judicioasă a bogățiilor naturale ale țârii, dezvoltarea echilibrată a economiei naționale și ridicarea continuă, pe această bază, a nivelului de trai al celor ce muncesc, în buna- gospoijărire și înfrumusețare a localităților, ca și în domeniul invățămîntului, culturii, sănătăți' publice.Amplificarea continuă în ultimii ani a atribuțiilor și competențelor consiliilor ponulare, paralel cu perfecționarea structurii organizatorice și modului lor de funcționare, au creat condiții tot mai .favorabile a- traglerii maselor la conducerea statului, la opera de construcție socialistă în aceasta își găsește expresia elocventă concepția partidului nostru, definită de tovarășul Nicolae Ceaușescu . „Esența democrației socialiste constă în aceea că poporul, devenit stăpin pe puterea politică și pe mijloacele de producție, trebuie să participe nemijlocit ia întreaga activitate de conducere a vieții economico-so iale".Consemnînd rodnicia experiențe' acumulate de consiliile populare, relevăm faptul că ea se datorește iz măsură hotărîtoare faptului că principiile aflate la temelia activității acestora, îndeosebi așa cum și-au găsit ele reflectare în legea de organizare și funcționare adoptată pe baza Directivelor stabilite de Congresul al [X-lea. ilustrează consecvența cu care Partidul Comunist Român aplică creator adevărurile generale ale marxism-leninismului. promovează măsuri irvorîfce din investigarea atentă a realităților proprii și a particularităților naționale înarmat cu concepția materialist- dialectică referitoare la societatea socialistă ca ’’n organism ale cărui structuri, ferme organizatorice si metode de conducere nu sînt osificate. date pentru totdeauna, ci se află într-un continuu proces de perfecționare. partidul a anlirat și în stabilirea funcțiilor, atribuțiilor, ca și a modalităților de muncă ale consiliilor populare, o orientare pătrunsă de dinamism si spirit disociind cu perspicacitate structurile viabile de cele nice, elementele pozitive derimate. în scopul de a valorifica plenar toate resursele de progres

(Continuare in pag. a II-a)

Marți la amiază a plecat la Berlin delegația de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, care, în conformitate cu înțelegerea realizată, va participa la întîlnirea conducătorilor partidelor frățești și guvernelor din statele participante la Tratatul de la Varșovia.Din delegație fac parte tovarășii Paul Nicujgsșu-Mizjl, merribri| al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Ilie Verdeț, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim- vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și Corneliu Mănescu, membru a] C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe.La plecare, pe aeroportul Bănoasa, delegația a fost salutată de tovarășii Emil Bodnaraș, Gheorghe Pană, Gheorghe Radulescu, Virgil Trofin, Maxim Berghianu, Florian Dănălache, Emil Dră'gănescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, Dumitru Popa, Dumitru Popescu, Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, Petre Blajovici, Miron Constanti- nescu, Mihai Dalea, Mihai Gere, Ion Ioniță, Vasile Patilineț, Ion Stănescu, Mihai Marinescu, Ion Pățan, de membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de'Stat și ai guver-

BERLIN 1 — Corespondentul gerpres Ștefan Deju transmite : aeroportul Schonefeld din Berlin, delegația de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste Româ- . niâ, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost întînipinătă de tovarășii Walter Ulbricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D.G., membrii Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G. Willi Stoph, președintele Consiliului de Miniștri al R.D.G., Erich Honecker, Friedrich Ebert, Gerhard Gruneberg, Kurt Hager, Hermann Matern, Gunter Mittag, Alfred Neumann, Albert Norden, Horst Sinderman.n, Paul Verner, de membrii supleanți ai Biroului Politic Hermann Axen, Georg Ewald, Walter Halbritter, Werner Jarowinsky, Gunter Kleiber, de Werner Lamberz, secretar al C.C. al P.S.U.G. De asemenea, ay fost de față vicepreședinții Consiliului de Miniștri Alexander busch, Wolfgang Rauchfuss, hard Weiss, Herbert Weiz,Fichtner, precum și ministrul de externe alAu fost
A-Ger-Kurt

ÎN PAGINA A

R.D.G., Otto Winzer. prezenți ambasadorul

☆La Berlin au sosit, de asemenea, delegațiile, de partid și guvernamentale ale R. P. Bulgaria, în frunte cu tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar și președintele Consiliului de Miniș' ri al R. P. Bulgaria ; R. S. Cehoslovace, în frunte cu tovarășul Gustav Husak, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia; R.P. Polone, în frunte cu tovarășul Wla- dyslaw Gomulka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P. ; R. P. Ungare, în frunte cu tovarășul Jânos Kâdâr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U. ; și Uniunii Sovietice, în frunte cu tovarășul Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S.La sosire, delegațiile ău fost . întîmpinate de tovarășii Walter Ulbricht, prim-secretar al C.C. a] P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D.G., Willi Stoph. președintele Consiliului de Miniștri ai R.D.G., și alți conducători de partid și d? stat.'ai țării gazdă.
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Să trecem neintirziat, cu răspundere și inițiativă, la aplicarea măsurilor cuprinse în Expunerea 

tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința de lucru de la C.C. al P.C.R. din 23 noiembrie 1970, 
a îmbunătățirea organizării, planificărcu privire și conducer âgricultur
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Sensul umanist al educației
științifice a tineretului

Interviu cu Henri COANDĂ

novator, și curaj anacro- cele pe-

Ca și cu alte prilejuri, și atunci cînd și-s rostit discursul de primire ca membru titular al Academiei Republicii Socialiste România. HENRI COANDA a făcut tineretului, spiritului veșnic viu al cercetării, cutezanței și perseverentei, unul din cele mai calde elogii ale sale Un elogiu, de astă dată cu semnificații adine simbolice. Pentru că savantul, ginditorul si omul Henri Coandă, cind s-a adresat, acum, in al nouălea lui deceniu de viață, celei mai tinere generații, a dovedit incă o dată continuitatea eforturilor creatorilor de valori proveniți din sinul poporului nostru. De unde și marele imperativ de a ne pregăti continuatorii, cu atit mai mult, astăzi cînd poporul român, singurul stâpin al destinului său, făurește societatea socialistă multilateral dezvoltată.

— In această perspecti
vă, vă rugăm să ne spu
neți ce considerați a fi e- 
sențial in educarea tinerel 
noastre generații, a gene
rației anului 2 000, cind 
știința și tehnica vor cu
noaște o mare dezvol
tare ?— Nu cred că ne putem pronunța cu atîta siguranță asupra viitorului care, cum știți, nu există in fapt, e virtual, ca infinitele posibilități de expresie ascunse intr-o paletă de pictor sau într-un bloc de marmură. Depinde de pictor sau de sculptor ca tabloul sau statuia să aibă o înfățișare sau alta, o valoare sau alta. De a- ceea. mi-aș îngădui să cred că omul anului 2000 are nevoie acum, la o vîrstă fragedă, tocmai datorită multiplelor solici-

tari cărora va trebui să le răspundă ulterior, nu doar de adîncirea informației unuia sau altuia dintre domeniile științei, cît de o a- nume structură de gîndire cu valențele de metodă necesare pentru însușirea ideilor noi, adeseori puțin previzibile astăzi, ale viitorului. Mi se pare că prototipul cel mai apropiat de o asemenea condiție este tînărul dăruit atît științei și tehnicii, cît și artelor, literaturii care nu doar delectează, ci dau dimensiuni și nuanțe specifice elementelor de civilizație tehnică. Adică mă gindesc la omul integral, la omul de vastă cultură. Omul pentru care cultura înseamnă deopotrivă nece
sitatea, dar și priceperea de a ști. Cînd ne preocupăm de viitor, să ne

preocupe deci mai mult e- voluția omului. Pentru că dacă omul va fi bun, viitorul nu va putea fi altfel, în felul acesta vom putea ajunge să prețuim mai mult nu mașina, ci ceea ee a inventat-o — inteligența omului.
— Ce dimensiuni atri- 

bulți termenului „om de 
vastă cultură" și in ce ra
port se cere privită cultu
ra cu acea structură 
gindire, de cărei ați amin
tit ?— Mai importantă decit delimitarea cantitativă, puțind varia firesc de la o situație la alta, a termenului „om de vastă cultură", mi se pare necesitatea de a-i preciza sensul. Sensul 
moral al culturii care, dacă la vîrsta savantului, a cercetătorului sau a oricărui cetățean matur înseamnă

mai întii o înaltă conștî! ță și responsabilitate pe ttu fiecare act, la tineri înseamnă cel puțin tot tita responsabilitate și < puțin o conștiință tot a de inaltă. Numai că a in perioada de formare personalității, aspira spre consolidarea aces atribute se cere în; țită de efortul pen! 'dobîndirea unor înalte t: saturi de caracter : per; verența, baza de neclir a tuturor înfăptuirilor mane, permanenta ini nație spre căutare, spre i noa.ștere și, mai ales, sj meditație adîncă. Si
Convorbire consemm 
de M-hai IORDANES

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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FAPTUL] 
DIVERS! 
Cînd se face | 
„plinul" ? |De curînd, în 24 de unități e- i conomice din județul Brăila, s-a | efectuat un control inopinat pri- I vind situația consumurilor de carburanți. Cu acest prilej, au I fost descoperite nu mai puțin de I 128,8 tone de carburanți în plus ■ față de cantitățile înregistrate în | scripte. „Recordul11 îl dețin în- I treprinderile. pentru mecanizarea | agriculturii din Bărăganu, Tra- . ian-Sat și Viziru, unde s-au des- I coperit plusuri însumînd 68 tone. I Cum se vede, organele de con- * trol și-au făcut „plinul" în ceea I ce privește constatările. Aștep- I tăm ca, la rindul lor, forurile | răspunzătoare să facă și ele „pli- ■ nul" penalizărilor și măsurilot necesare pentru a pune capăt I unei stări de lucruri care gene- 1 rează sustrageri din avutul ob- I ștesc I
O, brad 
frumos!

Pe sub cetinile de brad ince- ■ 
pe să adie, încă de pe acum, I 
„vîntulețul" de Anul Nou. De I 
mai multe zile, la Inspectoratul I 
silvic al județului Neamț erau ■ 
așteptate cu nerăbdare reparti- I 
țiile de brăduți pentru pomul de I 
iarnă. In sfirșit, una dintre ele 
a sosit : in următoarele zile vor I 
trebui tăiați mii de brăduți de I 
la poalele Ceahlăului pentru * 
a fi trimiși la... Deva ! Poate că ■ 
tot acum, in munții Orăștiei și I 
Hațegului se fac pregătiri pen- | 
tru expedierea altor mii de bră- 
duți spre... Piatra Neamț! Ce vrea I 
să insemne și ce urmărește un I 
asemenea schimb ? Poate e ne- 1 
voie ca brăduții să fie rupți și I 
degradați înainte de a fi vin- I 
duți ; poate e nevoie să-i scum- | 
pească transporturile inutile ; ■ 
poate e nevoie... Dar alte rațiuni, I 
la fel de subtile și de birocra- I 
tice, nu are rost să mai înșirăm. 1 
Nici noi și nici cei înclinați să I 
le considere „rațiuni comer- I 
dale".

Performanță IO carte recent apărută a pus | la încercare iscusința urmașilor | lui Gutenberg. Ei au avut de cules circa un milion de I semne tipografice, pentru a le I așeza apoi, împreună cu 220 de ■ ilustrații alb-negru și color, in | 424 de pagini (puse cap la cap, I acestea ar alcătui — la întregul | tiraj — o coală lungă de circa , 8100 km). De șublinișt că p.e a- I ceastă suprafață a fost „semăna- I tă“ o cantitate de informații de • două ori mai' tnare decît în cazul' l" altor cărți. Fiind vorba de bogă- I ție informațională, nu le e greu I cititorilor să ghicească titlul căr- ■ ții : „Almanahul Scînteia". Pen- I tru ușurință la lectură, densita- I tea cărții a fost compensată prin diversificarea hîrtiei și tiparu- I lui : capitolele de referință I („Breviai’ juridic", „Terra la zi" I etc) au alt tipar decît celelalte și t sînt tipărite pe hîrtie colorată, I care dă relief literei. în aceste | condiții, fiecare pagină a necesi- tat o manoperă dublă de pregă- I tire pentru tipar. Cu toate aces- I tea însă, „finalele" tipăririi alma- ’ nahului n-au durat decît o săp- J tămînă. Un record editorial pen- I tru care merită felicitări lucră- I torii Combinatului poligrafic ■ „Casa Scînteii". Să-i cităm pe | zețarul Gh. Pavel, linotipista I Melania Stanciu, Dumitru Niță * (tiefdruck), Mihai Gheorghiu I (rotativă). Dumitru Roșea (of- I set), Adrian Fundăneanu (legă- I torie), care sînt doar cîțiva în- ■ tre zeci alții.
De astă dată | 
vinovat 
era acarul

în stația C.F.R. Simbrea, de I 
pe linia Adjud—Ciceu, a avut 1 
loc un accident de cale ferată. I Din cauza manevrării greșite a I 
macazului, o locomotivă și un | 
vagon de marfă au deraiat. Din 
fericire, nu s-au înregistrat vic- I 
time. In schimb, a avut de su- I 
ferit circulația. Timp de peste I 
cinci ore, traficul pe această linie ■ 
a fost închis. Șase trenuri au a- I 
juns la destinație cu întirziere | 
intre 50—255 minute. Vinovat de 
toate acestea este acarul Con- I 
stantin Boia, care a efectuat ma- I 
nevra cu gîndul cine știe unde. • 
Intrucit în ultima vreme aseme- I 
nea accidente au mai avut loc in I 
această zonă, nu este, în sfirșit, | cazul ca forurile in drept să . 
schimbe macazul în ceea ce pri- I 
vește îndrumarea și controlul | 
personalului din subordine ?

Prietenul 
Luminiței IS-a întîmplat in comuna Să- I geata (Buzău). Luminița Sincu, | în vîrstă de cinci ani și jumă- tate, a plecat de-acasă urmată I de un cline — prietenul ei de I joacă. Au ajuns pe malul rîului ' Buzău, unde se găseau mai I multe gropi rămase în urma u- I nor lucrări de exploatare a ni- ] șipului. Apropiindu-se de una • din ele. fetița a făcut un pas I greșit și a căzut în apa rece din I adîncul acesteia. Cine să-i dea o mină de ajutor pentru a fl I scoasă afară ? Rămas singur. I clinele a pornit înapoi spre casa I și, întîlnind în drum cîțiva oa- ■ meni, a Început să latre, îndem- I nîndu-i parcă să-l urmeze. Oa - | menii s-au luat după el, au găsit fetița și au salvat-o.

Rubricâ redactată de : I
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

grele bună ulti- luate stat,
Sînt bine cunoscute eforturile care se fac pentru ca, în condițiile ale acestui an, să se asigure o aprovizionare a populației. în mul timp, în urma măsurilor de conducerea de partid și de aprovizionarea rețelei comerciale s-a îmbunătățit simțitor, s-a realizat o mai judicioasă repartizare a fondului de marfă în teritoriu, între diferite localități, î’ntre piețe și magazine, s-a întărit controlul și îndrumarea acestui important sector din partea organelor de resort centrale și locale. Așa cum atrăgeam însă recent atenția, în unele localități, în piețe, anu- miți indivizi — speculînd fie insuficiența de moment a sortimentelor solicitate, fie lipsa de supraveghere — vind cu suprapreț, în dauna cetățenilor, și realizează astfel cîștiguri ilicite. împotriva lor trebuie desfășurată cu toată energia acțiunea concentrică a opi- .nieî cetățenești, a aaaaaBBSMraaBS controlului obștesc, a inspecției comerciale, a organelor de control și a reprezentanților con- . siliilor populare, a tuturor salaria- ților cu atribuții în desfășurarea activității comerciale, a căror misiune este rantarea unei provizionări respunzătoare populației, tele pe care semnalăm în raidul de față demonstrează că extirparea definitivă a unor a- semenea manifestări de parazitism social depinde în mod ho- tărîtor de repartizarea fondului de marfă pe piețe și magazine, perseverenta trolului, de transigența surilor de sancționare a contravențiilor.

CONSTANȚA.într-una din zilele trecute, la ora 6 dimineața, ne aflam în piața Griviței printre cumpărători. Mercu- indica de

ga- a- co- a Fap- le

de con- in- mă-

rialul, completat la zi, prețurile oficiale a peste 50 produse. Se găseau din belșug cartofi, varză, ceapă, conopidă, fasole, usturoi, rădăcinoase, ouă, păsări. Multe din produsele amintite se vindeau pream- balate. Cum județul Constanța nu are o bază corespunzătoare pentru cultivarea fructelor de iarnă, peste 200 producători veniți din județele Buzău, Argeș, Maramureș ofereau cantități mari de mere și pere de bună calitate. Prețurile erau afișate vizibil și respectate.în piață l-am întîlnit pe tovarășul Ion Tudor, prim-vicepreședinte al consiliului popular județean. împreună cu reprezentanții administrației piețelor, am întreprins un scurt sondaj. Cîțiva producători din Mereni și Osmancea — localități din județul Constanța — aduseseră peste 2 000 kg cartofi de cea mai bună calitate, produși pe loturile personale. Vînzarea mergea repede, mercurialul fiind respectat. Buna a- provizionare a pieței — a remarcat tov. I. Tudor — controlul permanent reprezintă cele mai bune remedii împotriva speculei. Că rezultat al Controlului perseverent, intensificat în . ultipîpjlp două săptăjnini,'au Jost de-i. pistați și amendați peste 50 de pseu- do-producători, în fapt speculanți. în ultimele zile, cînd s-a remarcat tendința unor cumpărături excesive de usturoi, fasole, ceapă din partea unor cetățeni de prin alte localități, au fost luate rpăsuri energice pentru a se pieîntîmpina stocarea în intenția revînzării.Piețele Obor și Unirii erau mai slab aprovizionate : cartofi, varză și fructe (de proastă-calitate), conserve și băuturi. Cîțiva producători, care aveau mere mai bune, le dădeau cu 6 lei kilogramul, în loc de 5 lei cit prevede mercurialul. De altfel, în piețele Unirii și Obor mercurialul nici n-a fost adus la zi. Prețurile fuseseră șterse : teren bun pentru speculă.Am reținut din discuția cu primul vicepreședinte al consiliului popular județean posibilitatea de a asigura în
(Urmare din pag. I) și un factor fundamental al dezvoltării noii orînduiri sociale, ca și al manifestării superiorității ei, partidul a elaborat și înfăptuit un vast ansamblu de măsuri vizînd îmDună- tâțirea activității consiliilor popu- . lare ca unul din elementele componente esențiale ale cadrului instituțional menit să asigure perfecționarea și diversificarea căilor de atragere a maselor la conducerea societății, astfel îneît progresul României să fie în tot mai mare măsură expresia contribuției colective a întregii națiuni.Propria experiență a Consiliului popular al municipiului București, ca și a consiliilor populare din sectoarele Capitalei confirmă viabilitatea măsurilor adoptate în lumina orientării Congreselor IX și X privind stabilirea noii structuri adrni- nistrativ-teritoriale a țării, ca și a unor perfecționări aduse aplicării principiului centralismului democratic, toate vizînd, paralel cu in-; tărirea conducerii centrale, adînci- rea continuă a laturii democratice, creșterea autonomiei funcționale a consiliilor populare în conducerea unităților subordonate, introducerea unor asemenea forme organizatorice și relații incit întregul mecanism să devină mai suplu, să reacționeze prompt la noile cerințe, rezolvînd mai eficient și operativ problemele ce se ivesc.La împlinirea a două decenii de activitate a consiliilor populare, pe fundalul ritmului rapid al dezvoltării întregii economii naționale, producția globală industrială a Bucureștiului a crescut de 11 ori față de cea a anului 1950, iar întreprinderile industriei -locale și-au sporit producția în acest răstimp de la 60 milioane la aproape 2 miliarde lei.Un vast program de construcții de locuințe, de proporții și ritmuri impresionante, a înnoit chipul Capitalei prin cele 173 000 de apartamente date în folosință, în care s-a mutat o populație echivalentă cu patru o- rașe de dimensiunile Timișoarei sau lașului. în același cadru de edificare edilitar-urbanistică se înscrie realizarea unor dotări social-cultu- rale de prestigiu, care contribuie la îmbogățirea patrimoniului arhitectural al Capitalei. Desigur, aceste realizări se cer continuate prin e- forturi perseverente ale consiliului popular municipal, ale consiliilor populare ale sectoarelor, precum și ale cetățenilor, pentru o bună întreținere a fondului de locuințe ; este de datoria primăriei Capitalei, ca și a primăriilor sectoarelor, să acorde o mult mai mare atenție efectuării 

permanență o bună aprovizionare a piețelor cu cartofi, fasole, ceapă, usturoi, rădăcinoase, ouă, păsări. Situația ultimelor două piețe citate constituie o dovadă că, acolo unde nu se iau măsuri pentru o repartizare judicioasă a fondului de marfă, pe toate piețele și magazinele, neregulile persistă. De asemenea, s-ar cuveni ca magazinele intercoo- peratiste și ale I.A.S. să-și orienteze interesul și spre piețele Unirii și Obor din Constanța, spre cele din Eforie Sud și Mangalia, mai slab a- provizionate în prezent.HUNEDOARA. în piața centrală existau în cantități suficiente cartofi, fasole uscată, zarzavaturi, varză și diverse alte legume, ceea ce oferea gospodinelor posibilitatea să-și facă o aprovizionare variată, atît pentru consumul curent cit șl pentru eventualele rezerve din timpul iernii.

Cmă gospodarii
se ocupă de „piața-vitrină

speculanții forțează 
punga cetățeanului

© Se impun măsuri pentru o judicioasă repartizare a fondului de marfă 
în toate piețele și magazinele © Primarul in piață, inspectorii in birouri.

Ce valoare are un astfel de control ?
/

ce2, cu un în

Aceste produse mult căutate se aflau, însă, pe mesele producătorilor individuali : unitatea Gostat era închisă, în ziua raidului nostru, iar la unitățile C.L.F. varza și fasolea uscată lipseau cu desăvîrșire, parțial chiar și cartofii. Numai că, in vreme responsabilul unității C.L.F. nr. Constantin Manolache, se jura mina pe inimă, că n-are nici cartof pentru vinzare, am găsit magazie — împreună cu șeful și cu maiorul Iosif Ilea de lația municipiului — 2 000 kg. cartofi de calitatea I. Și, culmea, chiar in momentul acestei vizite — mai sosise încă un autocamion cu circa 2 500 kg. cartofi, de aceeași calitate. Iată citeva fapte care demonstrează cit de necesar este ca exercitarea controlului să se facă zilnic, de dimineață pînă seara, și nu numai de către primar, ci de toate organele cărora le revin asemenea atribuții. Mai sus-aminl ițele încercări de adosi pur și simplu marfa n-ar putea să se manifeste dacă inspecția comercială, de pildă, și-ar îndeplini cu conștiinciozitate atribuția de a controla în mod riguros activitatea din sectorul desfacerii produselor agroalimentare.Este, desigur, îmbucurător că tovarășii din conducerea consiliului popular inspectează piețele ; dar^pentruca un asemenea sistem de lucru să fie e- ficient, el trebuie completat prin o- bligativitatea, vegheată cu strictețe, pentru toți salariații din comerț, pentru reprezentanții altor organisme de control, de a-și îndeplini menirea. Din sondajul întreprins și la alte unități, a reieșit că (cu excepția unor reprezentanți ai consiliului popular și ai miliției municipale) absolut nici un inspector, nici măcar un merceolog, nimeni din partea C.L.F. Hunedoara nu trecuse în respectiva dimineață prin piață. în această situație, devin oarecum explicabile lipsa din rafturile unităților a unor produse de primă necesitate, nesocotirea pe alocuri a prețurilor din mercurial de către producători individuali și anumite încercări de speculă. De pildă, prețul verzei,' al cartofilor, usturoiului sau morcovilor era fixat la bunul plac al diferițiior 
la termen și în bune condiții a lucrărilor de reparație a imobilelor, îndeosebi acum, in pragul iernii, să lichideze practicile birocratice de tărăgănare și lipsă de răspundere care se mai manifestă în acest sector.Spre a ilustra bogata activitate edilitar-urbanistică și de modernizare, a Capitalei, pentru care în ultimii 20 de ani au fost investite fonduri care depășesc 90 miliarde lei, este revelator că volumul apei potabile distribuite a crescut de peste 5,7 ori, rețelele de canalizare au fost extinse cu 400 km, a fost introdusă termoficarea urbană, deservind peste 100 000 de apartamente.Grija partidului pentru dezvoltarea bazei materiale a învâțămîntu- 

Două decenii de la alegerea organelor locale ale puterii populare
lui și sănătății publice se reflectă în construirea a 110 noi unități școlare, ca și în dublarea numărului circumscripțiilor sanitare și al spitalelor din București.Caracterul profund democratic, propriu activității consiliilor populare, își găsește expresie in sprijinul permanent pe care ele îl primesc din partea populației. Este semnificativ în această privință faptul că de la 50 milioane lei, cit reprezenta valoarea lucrărilor efectuate de cetățenii Capitalei în primul an de întrecere patriotică, s-a ajuns azi,, la aproape 550 milioane lei.Noul cincinal care va demara luna viitoare va crea noi premise intensificării ritmului de dezvoltare economică și social-culturală a Capitalei. Producția globală a industriei locale va ajunge în anul 1975 la a- proape 5 miliarde lei, principalul accent punîndu-se pe sporirea producției bunurilor de consum și a materialelor de construcții. Dezvoltarea în ritm intens a construcțiilor de locuințe, a activității gospodărești și urbanistice, buna desfășurare a serviciilor publice, perfecționarea activității sanitare și de învățămînt, precum și a deservirii comerciale, în sensul modernizării acestora, satisfacerii la un nivel superior a cerințelor populației, vor constitui direcțiile principale ale preocupărilor noastre.Atenția acordată îmbunătățirii con- 

producători. Organele de miliție au depistat cazuri de speculă : Toader Levițchi din Rădăuți, pripășit prin Hunedoara, vindea (cu preț superior mercurialului) cartofi care nu-i aparțineau ; Ana Burcă din Somos- chești-Ineu, fără certificat de producător, 'vindea usturoiul cu un leu căpățîna ș. a.TR. SEVERIN. Piața „23 August". Chiar în centrul ei, un mare panou- vitrină anunță prețurile tuturor sortimentelor. Completat la zi, cu cifre mari, mercurialul poate fi urmărit din orice punct te-ai afla. 7 tonete ale I.L.F. pun în vinzare, în mod civilizat, în sensill cel mai propriu al cuvintului, tot ceea ce solicită gospodinele, în sortimente pre- ambalate și de bună calitate. înainte de ora 7 se găseau în cantități suficiente cartofi, ceapă, fasole uscată, morcovi, roșii, usturoi etc. Pro

toate ca nici ungher anume

ducătorii particulari s-au deprins si ei să-și afișeze prețurile, străduin- du-se să-și expună marfa intr-o maniei ă cit mai plăcută Mina de bun gospodar iși afișează o meritorie carte de vizită și prin prezența în pia-- ță la acea oră a nu mai puțin de 9 conducători de instituții și organizații care concură la buna aprovizionare a pieței, făcînd obișnuitul control Tov. Teodor Sperdea, vicepreședinte al consiliului popular județean, era însoțit de directorul direcției comerciale, șeful inspecției comerciale, primul vicepreședinte al municipiului, intendentul pieței etc. Foarte bine ; numai că ar trebui ca exercitarea controlului să fie atotcuprinzătoare, să cuprjndă piețele și magazinele, pentru un loc, nici măcar un singur să nu rămînă necercetat. Ce se întîmplă atunci cînd controlul se limitează la o „piață-vitrină" se va vedea in cele ce urmează.Piața „Mircea". Respectînd aceeași ordine a prezentării, mercurialul înseamnă aici o simplă tablă de pe care ploaia aproape că a șters cifrele înscrise cu cretă acum 7 zile. Producătorii particulari — care vind aici păsări, varză, cartofi, ceapă — iși expun marfa care pe unde poate, îhtr-o dezordine... desâvîfșită.' Piața. iacă nesistematizată pe sectoare de produse, nu dispune de-"amena-1' jări cit de cit elementare pentru păsări, zarzavat etc. Dincolo de aspectul neplăcut, aici sînt ignorate cele mai simple reguli de Igienă, atit de necesare intr-un asemenea loc ; a- ceasta in condiții in care in bugetul consiliului municipal stau încă necheltuiți 80 000 Iei, repartizați pentru amenajarea pieței. Este semniti-- cativ că în această piață n-am mai intilnit nici un reprezentant al vreuneia din numeroasele organe de control prezente în piața „23 August".Am revenit in aceste locuri după orele 11. Unitățile I.L.F. erau închise, numărul gospodinelor se micșorase. în schimb, începuseră să-și tacă apariția speculanții. împotriva lor trebuie să se acționeze cu mai multă severitate, pentru ca orice tentativă de acest gen să se stingă ; organele locale să nu își slăbească nici pentru o clipă veghea pînă ițind specula nu 
dițiilor de viață ale cetățenilor Bucureștiului se reflectă în construirea în următorii cinci ani a circa 110 000 apartamente, ca și în asigurarea unor condiții favorabile de odihnă și agrement prin amenajarea salbei de lacuri și a zonelor verzi pe firul rîului Colentina. în scopul ridicării nivelului asistenței medicale, se prevede realizarea unor importante construcții, cum sînt complexul clinic, secția de neurochirurgie la Spitalul „Dr. Gh. Marinescu", terminarea unui mare spital pentru bolnavi cronici și postacuți în zona Berceni.Aceste coordonate — care presupun o plenară angajare a potențe- lor creatoare ale populației bucu- reștene — impun ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a activi

tății consiliului popular municipal și a consiliilor populare ale sectoarelor, creșterea exigenței față de rezultatele propriei noastre munci, e- liminarea manifestărilor de rutină administrativă, de conducere prin hirtii și circulare, in detrimentul contactului viu, nemijlocit cu oamenii, al studierii atente a cerințelor populației și mobilizării ei la soluționarea acestora.Experiența acumulată de-a lungul a două decenii reievă fără putință de tăgadă că garanția unei activități rodnice a consiliilor populare o constituie activizarea tuturor deputați- lor, astfel ca ei să-și exercite efectiv atribuțiile cu ca<e sînt investiți.Considerăm de cea mai mare însemnătate în această direcție să imprimăm un caracter mai sistematic practicii încetățenite de a pune în dezbaterea sesiunilor consiliului popular probleme supuse în prealabil unei largi consultări publice, ceea ce asigură adoptarea unor ho- tărîri realiste, constituie o expresie a adîncirii democratismului orîndui- rii noastre. Această consultare organizată a maselor, avînd ca model consfătuirile și întîlnirile conducerii partidului și statului cu populația din toate județele țării, a contribuit la o mai bună fundamentare a multora dintre măsurile luate de consiliul popular municipal, printre care cele privind rrjodernizat-ea transportului urban, reorganizarea rețelei

va fi cu desăvîrșire stîrpită. Este vorba de acei indivizi — pentru a-i numi exact — care și-au făcut o adevărată profesie- din a cumpăra marfă de la stat și de la cooperative, cu prețuri mici, pentru a o revinde a doua zi, cu suprapreț, în orele cînd unitățile I.L.F. sînt închise pentru aprovizionare. Iată numai citeva cazuri depistate de organele de miliție ale municipiului : Badea Paulina și Mărcu- lescu Axenia, prin înțelegere cu Nicolae Chitoaică,- delegatul cooperativei agricole de producție Danciu, cumpărau de la acesta mari cantități de morcovi, pentru a-i vinde apoi cu preț dublu ; Bunea Veronica, în vîrstă de 30 de ani, salariată a Șantierului de drumuri șl poduri din Caransebeș, revindea ouă, bineînțeles cu suprapreț, pe care abia le cumpărase de la o unitate a cooperației de conspm., Cetățeanul Ion Crocea din Vinju-Mare— fără profesie— putea fi văzut în fiecare zi la piață, vînzînd păsări ; o cercetare mai atentă a dus la concluzia că „marfa lui" abia fusese cumpărată de la magazinele de stat. „Asemenea indivizi ar trebui judecați imediat, și chiar aici în piață, in văzul tuturor" — ne spune cu indignare Nicolae Iancu, țăran cooperator.în aceeași zi am avut prilejul să participăm la ședința săptămî- nală a comandamentului județean pentru aprovizionarea populației ; un asemenea organism, în care sînt cuprinși conducătorii unităților direct răspunzătoare de buna aprovizionare a populației, s-a dovedit a avea un rol foarte important in coordonarea, asigurarea și permanentizarea accesului mărfurilor către cumpărător. Din păcate, însă, nu totdeauna își îndeplinește mai menirea. Mai bine de ore, cei 21 de membri prezenți : mandamentului (11 lipseau, și spune ceva !) au discutat aproape a- celeași probleme rămase nerezolvate de o săptămînă. Inspectorii de controlul financiar și de ția comercială sesizau, de tul că, dacă în municipiu narea populației decurge bune, în schimb in celelalte orașe din județ se manifestă încă foarte multe lipsuri și deficiențe, nu atît în asigurarea cantităților, cit în organizarea desfacerii lor. Comitetul județean de partid Mehedinți va trebui deci să intervină cu și mai multă hotărîre, pentru a face ca toate piețele județului să arate ca piața „23 August" din centrul municipiului.
Radu APOSTOl 
I. SABIN 
Mihai DUMITRESCU 
corespondenții „Scînteii'

i în- întoc- două ai coastalala inspec- pildă, fap- aprovizio- în condiții
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Noi construcții de locuințe la Giurgiu

piețelor, diversificarea serviciilor publice, amenajarea zonei de agrement preorășenești. In prezent se desfășoară o amplă dezbatere asupra schiței de sistematizare a municipiului, care antrenează largi categorii de cetățeni la o vie confruntare de păreri într-o problemă vitală pentru viitorul Capitalei. Sîntem hotâ- rîți să extindem diferitele forme de consultare a maselor, să lărgim problematica pusă în dezbatere publică, să ridicăm nivelul științific al concluziilor acestor cuprinzătoare colocvii cetățenești.Pe. de altă parte, în scopul întăririi legăturii consiliului popular cu masele, al antrenării mai ample a a- cestora la perfecționarea diverselor laturi ale activității municipiului, este necesar să ridicăm rolul- comi

siilor permanente de deputați, astfel ca acestea să se manifeste mai pregnant ca organisme reprezentative de lucru, să-și exercite la un nivel superior funcția de sprijinire a consiliului popular în adoptarea deciziilor.Aplicarea consecventă a principiului conducerii colective la nivelul tuturor verigilor unităților dependente de consiliul popular municipal — în sensul de a îmbina discutarea și adoptarea în comun a deciziilor cu inițiativa și răspunderea personală a fiecărui membru al organului local al administrației de stat, atît pentru propria sa activitate, cit și pentru aceea a organului din care face parte — apare ca o premisă esențială a perfecționării întregii noastre activități. Aceasta ne impune să acționăm cu mai multă perseverență pentru instaurarea u- nui climat propice schimbului liber ,de opinii, dezbaterii temeinice a problemelor.Pe primul plan al preocupărilor consiliului popular municipal se află aspectele complexe ale aprovizionării populației, domeniu în care se mențin un șir de carențe. în înlăturarea acestor deficiențe primim cel mai orețios SDrijin din partea conducerii de partid, a tovarășului Nicolae Ceaușescu ; stilul de muncă dinamic, propriu secretarului general al partidului, atenția deosebită pe care o acordă cerințelor

L/n autoturism
era

Nicolae Croitoru din 
.Galați are un autotu
rism. Coincidența face 
să aibă un autoturism 
și Gheorghe Vasile din 
același Galați. Are. 
Doar . cu vreo 943 de 
numere mai mic. Adi
că, numărul de circu
lație al autoturismului 
lui Croitoru este 1-Gl- 
1698, iar al lui Gheor
ghe Vasile, l-Gl-755. 
Dacă scădem din 1-Gl- 
1698, l-Gl-755 ne rămi- 
ne o diferență de 943.

Cu toată diferența 
asta, ambele autoturis
me alergau ambalate 
ge șoseaua Galați-

răila. Tot ambele au
toturisme, între Bal- 
dovinești și Zagna- 
Vădeni, au făcut o de
pășire interzisă. Adică, 
au salutat din mers un 
tractor cu remorcă. 
După vreo 6 km au 
fost „prinși" din urmă 
de un al treilea auto
turism cu număr și 
mai mic, dar de la 
„Controlul circulației". 
Plutonierul Gheorghe 
Vrabie i-a salutat de 
pe loc și le-a cerut ac
tele.

De ce ?
Dumneavoastră nu 
de ce ? Cînd ați 
permisul de cir-

legile circu-

să nu. 
depășit. Ați

știți 
luat 
culație nu ați dat exa
men și la ' "
lației ?

— Cum
-Ați 

făcut depășirea nere
gulamentar...

— Am făcut.— Dacă plătiți a- 
menda pe loc, vă costă 
150 de lei de autotu
rism, plus suspendarea 
pe timp de 2 luni a 
permiselor de condu
cere.

Nicolae Croitoru a 
plătit pe loc 150 de lei 
și a dat în păstrare și 
permisul de conduce
re. Gheorghe Vasile, 
cel cu număr de circu
lație mai mic, n-a dat 
150 de lei dar, în 
schimb, i-a atras aten
ția plutonierului că nu 
l-a salutat conform re
gulamentului și, în a- 
fară de asta, i-a mai 
atras atenția că o să 
regrete că i-a ridicat 
permisul.

Ușurat de permis, 
Gheorghe Vasile a a- 
păsat pe accelerator și 
goană la Inspectoratul

mai
județean al miliției 
din Brăila. Aici l-a re
clamat pe plutonier că 
n-a avut o comportare 
prea regulamentară și 
a îndrăznit chiar să-i 
încheie proces-verbal, 
luindu-i chiar permi
sul. A fost adus de pe 
traseu plutonierul Vra
bie și, astfel, lui 
Gheorghe Vasile i s-a 
anulat în față proce- 
sul-verbal, i s-a înmâ
nat intr-un cadru fes
tiv permisul confiscat 
și plutonierul Vrabie 
l-a salutat de data 
asta și mai regulamen
tar.

A plecat Gheorghe 
Vasile, dar a venit Ni
colae Croitoru.

— Dumneavoastră ? 
— Sînt in aceeași si-

foileton 
de Nicuță 
TĂNASE

tuație cu tovarășul ca
re a plecat.

— Ce contravenție 
ați făcut ?

— Am depășit un 
tractor cu remorcă.

— Grav. 150 de lei 
amendă pe 
pendarea 
pe timp de

— Dar și 
care a plecat a depășit 
același tractor cu re
morcă.

— Și?
— Și a plecai de la 

dumneavoastră cu per
misul la el și n-a dat 
nici măcar 150 de lei, 
cum am dat eu. El de 
ce să nu... Și eu de ce 
să... Mașina lui e mai 

*bej ?
— Tovarășe Croito

ru, recunoști că ai de
pășit tractorul cu re
morcă fără să... Legile 
circu&ției sînt legile 
circulației ! Trebuie să 
le respectăm !

— Numai eu ?
Și pentru că numai 

el, Cro.itoru, în cazul 
cu pricina — dintre 
Baldovinești și Zagna 
Vădeni — a trebuii să 
respecte legile de cir
culație, a trimis la 
București, la I.G.M., o 
plingere. A scris tova-

loc și sus- 
permisului 
două luni, 

tovarășul

oamenilor muncii, frecventele sale vizite în piețe, urmate de indicații și măsuri imediate, a căror aplicare este controlată riguros, constituie pentru noi, edilii Capitalei, un e- xemplu de intervenție energică penttu satisfacerea în cit mai bune condiții a cerințelor de consum ale populației. Deși ca urmare a înfăptuirii indicațiilor conducerii de partid s-au realizat unele îmbunătățiri în aprovizionarea populației, sîntem conștienți că mai avem încă mult de făcut în această privință. Paralel cu grija pentru desfacerea în cit mai bune condiții a produselor agroalimentare, sintem hotărîți să desfășurăm, cu sprijinul activ al cetățenilor, o acțiune energică pentru a impune respectarea riguroasă a prețurilor stabilite. Vom acționa 

cu fermitate spre a stîrpi radical fenomenele de speculă din piețe, a elimina practica vînzării prin intermediari care duce la specularea producătorilor agricoli, ca și a cumpărătorilor. Considerînd îmbunătățirea aprovizionării populației drept unul din obiectivele fundamentale permanente ale activității noastre, vom veghea cu energie și perseverență la traducerea în viață a indicațiilor date de conducerea partidului spre a se asigura remedierea lipsurilor care se mai manifestă în acest domeniu.în același timp, consiliul popular municipal socotește necesar să fie intensificate eforturile pentru perfecționarea activității tuturor unităților comerciale, îndeosebi în ce privește exigența față de calitatea produselor ce le sînt repartizate, preocuparea pentru lichidarea stocurilor,. atenția acordată bunei deserviri a cetățenilor ; in această ordine de idei, va trebui să analizăm căile creșterii eficienței economice a întregii rețele comerciale în strînsă corelație cu gradul țle diversificare și repartizare rațională a unităților acesteia, cu posibilitățile de extindere și reamenajare a spațiului comercial.în condițiile cînd complexitatea noilor fenomene din viața societății impune creșterea responsabilității sociale în elaborarea deciziilor, necesitatea de a le asigura o fundamen

răsul Croitoru în plîn- 
gerea asta exact Cum 
s-au petrecut lucrurile. 
Tovarășii de la I.G.M: 
au analizat ce au ana
lizat scrisoarea și au 
trimis-o la Brăila spre 
rezolvare.

Nicolae Croitoru aș
tepta un răspuns de la 
București și s-a trezit 
cu unul de la Brăila, 
care suna cam așa : 
„La scrisoarea dv. a- 
dresată I.G.M. Bucu
rești și înregistrată la 
noi sub nr. 25 561/20 
VIII 1970, vă facem 
cunoscut următoarele : 
Cele reclamate de dv. 
nu se confirmă, intru
cit vă faceți vinovat 
de încălcarea art. 33, 
lit. i din H.CM. .722/ 
1966. In ce privește si
tuația deținătorului 
autoturismului l-Gl- 
755 din verificările'fă
cute s-a stabilit că cel 
în cauză nu se face 
vinovat".

Mulțumit că în răs
punsul primit de la 
Brăila nu a fost acu
zat că el, Nicolae 
Croitoru, a comis con
travenția de două ori, 
adică după ce a trecut 
cu autoturismul său 
neregulameptar pe lin
gă tractorul cu remor
că, a dat fuga și s-a 
urcat în autoturismul 
lui Gheorghe Vasile și 
a depășit iar neregu
lamentar tractorul cu 
remorca... Mulțumit 
deci că n-a fost acuzat 
și de povestea asta, s-a 
adresat cu aceeași 
plingere și Consiliului 
de Stat, secția scrisori 
și audiențe.

S-au făcut cercetări 
și, bineînțeles, s-a sta
bilit că autoturismul 
tovarășului Gheorghe 
Vasile nu era mai bej, 
ci proprietarul autotu
rismului era mai 
breaz, drept pentru 
care de la Inspectora
tul General gl Miliției 
au plecat, cu prima 
poștă spre Brăila niș
te plicuri albastre, dar 
cu sancțiuni.

Și uite-așa a murit 
și capra vecinului...

P.S. Am auzit că la 
mica publicitate s-a 
dat un anunț ■: „Vind 
mașină și mai bej. 
Vind sau schimb con
tra tractor cu remor
că". Bine-ar fi să fie 
așa !

Foto : Gh. Vințilă.i< >
tare științifică, urmărim să realizăm o temeinică prospectare a reaf.câ-’ ților, să promovăm metode modefW. în activitatea administrației de stat, să introducem un sistem informa-.’- țional suplu și operativ. Experiența acumulată în acest domeniu pri r ganizar.ea comisiei de inform’"’ . a laboratorului de sociologie, a . yJț dajelor de opinie, ca și baza mau.J; rială existentă ne-au permis into ducerea programării în unele lucrări de administrație ; acest începu' va fi dezvoltat substanțial, astfel în viitorul apropiat să beneficiem..^, un flux informațional complex i' nivelul municipiului. ,Acordînd o deosebită atenție raționalizării activității de îndrumare și conducere, în scopul creșterii e; ficienței ei practice, vom acțion; pentru a îmbina munca politico-t ducativă orientată spre cultivare^ spiritului de responsabilitate civică; a deputaților, ca și a funcționari-: lor consiliului popular, precum și e solicitudinii față de cererile cetin-'1 nilor, cu combaterea hotărît" practicilor birocratice, de la exce&i'f- de formularistică pînă la „stilul" de conducere din birou, fără un contact direct cu oamenii, fără cunoașterea „de la sursă" a realităților.Ridicarea nivelului conducerii de către organele locale de partid, îmbinarea unui control exigent cu o îndrumare competentă constituie unul din factorii esențiali de care depinde îmbunătățirea calitativă a activității consiliilor populare. Experiența Comitetului municipal București al P.C.R. arată convingător că delimitarea mai precisă a atribuțiilor in cadrul organele- locale de partid, combaterea oricăror tendințe de paralelism și suprapunere a activității consiliului popular al municipiului sînt menite să stimuleze spiritul de răspundere și inițiativa activiștilor organelor locale de stat, să înlăture pozițiile de expectativă și pasivitate ale unor cadre deprinse să aștepte indicații și aprobări din partea organelor de partid pentru a-și exercita îndatoririle ce le revin nemijlocit.La aniversarea a două decenii de la constituirea organelor locale ale statului socialist, considerăm că perfecționarea continuă a activității consiliul popular municipal pentru a asigura ridicarea la un nivel tot. mai înalt a acțiunilor vizînd mai buna gospodărire și înfrumusețare a orașului, cu participarea activă a cetățenilor, constituie cel mai potrivit mijloc de a cinsti apropiatul semicentenar al partidului prin noi succese în opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.
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SĂ TRECEM NElNTlRZIAT, CU RĂSPUNDERE Șl INIȚIATIVĂ, LA APLICAREA MĂSURILOR CUPRINSE IN EXPUNEREA
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU LA ȘEDINȚA DE LUCRU DE LA C.C. AL P. C. R. DIN 23 NOIEMBRIE 1970, 

______ CU PRIVIRE LA ÎMBUNĂTĂȚIREA ORGANIZĂRII, PLANIFICĂRII Șl CONDUCERII AGRICULTURII

Noile măsuri cu privire la îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii, cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, făcută la ședința de lucru de la C.C. al P.C.R., din 23 noiembrie, se însociu în ansamblul programului stabilit de către Congresul aF X-lea al partidului în vederea dezvoltării mai rapide a agriculturii noastre. Atît rezultatele bune, cît și neajunsurile care se manifestă în a- ceastă ramură a economiei, subliniate în expunerea secretarului general al partidului, sînt caracteristice și a- griculturii județului Suceava. Producțiile scăzute obținute în unele unități nu se da- toresc numai condițiilor nefavorabile sau calamităților naturale. Ele sînt urmarea neajunsurilor care au existat în organizarea, planificarea și conducerea a- griculturii, în sistemul de plată și organizare a muncii în cooperativele agricole și în întreprinderile de mecanizare.Programul foarte cuprinzător și stimulativ creează un teren prielnic pentru manifestarea puternică a i- nițiativei creatoare a cadrelor de conducere, a specialiștilor, a masei largi de cooperatori, pentru înlăturarea acelor piedici artificiale care stăteau în calea dezvoltării mai rapide a unor ramuri și sectoare ale agriculturii. Ceea ce ni se cere nouă, tuturor organelor de partid și agricole, consiliilor de conducere ale cooperativelor agricole, este studierea atentă, cu maximum de discernămînt, a condițiilor concrete ale fiecărei cooperative agricole, pentru a putea stabili cele mai adecvate măsuri de creștere a producției agricole vegetale și animale. Cooperatorii, toți lucrătorii din agricultura județului nostru sînc hotărîți să aplice,fără întîrziere măsurile cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru a pune baze noi producției agricole a anului viitor.In prezent, comitetul județean de partid orientează eforturile spre dezbaterea aprofundată a acestui program șl stabilirea măsurilor practice pentru traducerea sa în viață. în a- ceste zile, activiști ai comitetului județean de partid și ai consiliului popular județean, specialiști ai direr' ei agricole și stațiunii experimenta etc. se află în unitățile agricole cooperatorii, mecanizatorii și ‘.orii din I.A.S. stabilesc măsu- ieii i

rile concrete care să permită traducerea cît mai repede în viață a sarcinilor izvorîte din expunere. Biroul comitetului județean lucrează la definitivarea unui material care cuprinde toate acțiunile ce urmează să se desfășoare, cu termene exacte. S-a a- vut în vedere aplicarea indicației date de secretarul general al partidului ca măsurile preconizate a se aplica să fie introduse în practică în mod diferențiat, ținindu-se seama de condițiile specifice locale din fiecare cooperativă, adoptîndu-se formele cele mai eficiente de lucru. Au loc dezbateri prin care se urmă

o rază de activitate mai restrînsă, se vor putea aplica sarcinile formulate atît de clar de secretarul general al partidului nostru, privind extinderea mecanizării în toate sectoarele agriculturii, mărirea aportului mecanizatorilor la creșterea producției agricole prin efectuarea tuturor lucrărilor necesare în cooperativa a- gricolă. In acest sens punem un accent deosebit pe latura calitativă a măsurilor preconizate, pe orientarea eforturilor mecanizatorilor spre folosirea deplină a mijloacelor mecanizate ale statului și cele ale cooperativei agricole.

Acționăm finind seama
9 9

de condițiile specifice 
fiecărei cooperative

rește modul cum să se organizeze consiliile intercooperatiste, perfecționarea organizării și retribuirii muncii. De exemplu, pentru a demonstra avantajele acordului global, se’fac calcule economice în trei cooperative agricole situate în trei zone difecite ale județului. Ele ne vor permite să arătăm concret cooperatorilor ce avantaje vor avea ca urmare a aplicării acestui mod de retribuire a muncii.O deosebită importanță se acordă reorganizării întreprinderilor de mecanizare. Studiile întreprinse indică faptul că prin noua formă de organizare. fiecărei întreprinderi îi vor reveni, în medie, numai cîte 8 300 ha de teren arabil, față de 22 400 ha în prezent, ceea ce va crea posibilitatea folosirii mai. raționale a bazei tehnico-mateciale. va conduce la creșterea răspunderii față de soarta producției agricole. Comitetul județean de partid a indicat ca la întocmirea schiței de amplasare a întreprinderilor pentru mecanizarea agriculturii să se țină seama de folosirea, în primul rînd, a unor spații care deja sînt construite, pentru a nu se face cheltuieli inutile. In condițiile care se creează prin înființarea noilor întreprinderi de mecanizare, cu
DIVERSIFICAREA PRODUSELOR 

LA FABRICA DE MOBILĂ VASLUIîn cel de-al patrulea an de xister.ță. Fabrica de mobilă din ; «slîîj continuă să ciștige noi rePciari ai produselor sale, ■ . t în țară, cît și peste hotare.— n țară livrăm mobilă a- ‘ proape tuturor bazelor de apro- . zizic îare — ne spunea ingine- ul-șef adjunct al fabricii. Mi- 
l nai Sava. Ne străduim să venim in întîmpinarea cerințelor pieței, ’ur Izînd beneficiarilor garni- • .ri integrale și piese separate, alitatea și prețul convenabil al 
i ainiturii „Ilva", de exemplu. itr> -nesc cele mai diverse pre--OT:. __________________

ferințe. Camera complexă „Elegant". alcătuită din 14 piese, poate fj confecționată în mai multe variante și dispusă, după dorință. în două sau chiar trei camere.Specialiștii întreprinderii vas- luiene, preocupați de lărgirea gamei de produse, au introdus in fabricație. în ultimul timp, noi piese de mobilă : cuierul de hol „Peneș", o bibliotecă de dimensiune mijlocie, masa „Fantezia", un nou tip de birou etc., a căror linie se impune prin suplețe și originalitate.

Măsurile și ideile din expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu constituie un puternic îndemn spre o analiză aprofundată a situației concrete din fiecare cooperativă agricolă, pentru fundamentarea științifică a deciziilor, înlăturarea cu hotărire a superficialității în organizarea producției, în întreaga activitate de conducere.In județul Suceava, una dintre cauzele care au frînat sporirea producției agricole a constituit-o lipsa unei zonări a culturilor. Primii pași pe calea rezolvării acestei probleme au fost făcuți. Pentru cultura cartofului s-a creat o zonă închisă, de unde, în acest an, s-au furnizat statului 32 000 tone cartofi de sămință din verigi și soiuri superioare. Va continua acțiunea de amplasare a culturii in zonele cele mai favorabile și unde există tradiție in cultivarea acestei plante. Acționăm hotă- rit in vederea zonării mai bune a producției de legume. Grădinile de legume vor fi concentrate in zonele preorășenești Suceava și Rădăuți. în acest fel se va realiza cerința ca județul nostru să dispună de o bază proprie de aprovizionare cu legume.Cu asentimentul cooperativelor se vor stabili terenurile cele mai potrivite pentru grîu, porumb, floarea- soarelui, sfeclă de zahăr, cartofi și alte plante, asigurîndu-se amplasarea corespunzătoare a culturilor in loturi mari de teren.Crearea consiliilor intercooperatiste va înlesni rezolvarea multiplelor probleme privind dezvoltarea principalelor ramuri ale agriculturii județului, orientarea judicioasă a investițiilor in concordanță cu cerințele actuale și de perspectivă. Spre exemplu, în județul nostru, unde zootehnia are o mare pondere în structura producției agricole, există condiții naturale și economice din cele mai favorabile pentru obținerea unor rezultate bune. Măsurile care se întreprind in aceste zile vizează îndeosebi sporirea numărului de bovine și asigurarea furajelor, factor hotărîtor pentru sporirea producției zootehnice. De asemenea, vor fi organizate complexe intercooperatiste, acțiune care este în plină desfășurare zilele acestea.Avînd întocmite toate studiile, imediat după ședința de lucru de la Co

mitetul Central s-a tcecut la constituirea a două asociații intercoope . ratiste cu profil zootehnic, care inc;” din primul trimestru al anului viitor vor începe construirea obiectivelo' propuse. Sub îndrumarea comitetulu județean de partid s-a urmărit c; amplasarea acestor obiective să fie cît mai economică din punct de vedere al investițiilor, prin fructificarea cu folos a condițiilor locale, da: cu efecte favorabile pentru produc ție. Este vorba, în primul cînd. d< asociația lntercooperatistă pentrv creșterea și îngrășarea tineretul!’ taurin, cu o capacitate anuală d 5 000 capete. L; această asociație au aderat 41 dc cooperative agricole. Studiul privind amplasarp: acestui complet în zona orașulu Rădăuți are la bază posibilitate' folosirii în hrana animalelor a borhotului și altor reziduuri de la fa brica de spirt dii localitate. Potrivit calculelor, acei’ borhot va deține o pondere de 4f la sută în hrăna tineretului taurin, ceea ce constituie un mare avantaj pentru creșterea producției de carne și reducerea prețului de costO altă asociație intercooperatistă a fost constituită în aceste zile pentru construirea unui complex de creștere a păsărilor, cu o capacitate anuală de 36 000 găini ouătoare. Unindu-și eforturile pentru amplasarea acestu complex în zona orașului Suceava conducerile celor 14 unități cooperatoare au avut în vedere, în primu rînd, fructificarea cu bune rezultate a experienței fermei avicole, aflat;: la numai 4 km, unde există și un sector de incubații bine pus la punct. Aplicîndu-se prevederile cuprinse în expunerea referitoare la cooperare între întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole de producție, vor putea fi obținute rezultate în avantajul ambelor sectoare. De aceea, la cererea asociației de la Suceava s-a avut în vedere posibilitatea cooperării cu întreprinderea agricolă dc stat Verești. Potrivit sarciniloi reieșite din expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. aceste asociații nu vor fi niște organisme economice închise, ci la ele vor putea adera pe parcurs și alte cooperativ, agricole. în felul acesta se poate realiza o lărgire și adincire continuă a cooperării economice în dpmeniul a gricultucii.Desigur, măsurile arătate vor .fi introduse în practică în mod diferențiat. în funcție de condițiile specifice locale ale fiecărei unități agricole, punînd accent pe organizarea cu maximă răspundere a consiliilor intercooperatiste. reorganizarea întreprinderilor de mecanizare în concordanță cit mai deplină cu situația concretă din fiecare zonă și microzon’ agricolă. Acum este de o deosebit;' însemnătate ca toate cadrele de con ducere din domeniul agriculturii sf manifeste un înalt spirit de răspundere în rezolvarea problemelor legate de creșterea producției agricole aplicarea su discernămînt a formelor deosebit de stimulative de organizare și retribuire a muncii in scopul dezvoltării și consolidării economice a cooperativelor agricole.
Tudor DONE
secretar al Comitetului județear 
Suceava al P.C.R., 
președinte al uniunii județene 
a cooperativelor agricole

Acordăm 
multă atentie
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ilarii

producției
Cooperatorii din Bălănești, județul Neamț, au studiat cu atenție fiecare capitol al expunerii și, în urma discuțiilor pe care le-am purtat, pot afirma că toate măsurile preconizate se bucură de o totală și unanimă apreciere. Fiecare rînd al expunerii este străbătut de grija pentru progresul •apid al agriculturii, pentru creșterea veniturilor țărănimii cooperatiste, constituind un puternic îndemn pentru manifestarea inițiativelor creatoare, a spiritului gospodăresc in vederea creșterii producției în toate cooperativele agricole.M-am oprit îndelung asupra prevederilor ce deschid largi perspective de profilare în producție a cooperativelor agricole și de specializare a membrilor lor. Pe ogoarele noastre, situate în zona deluroasă dintre Roman și Piatra Neamț, nu orice cultură dă randament maxim. Producții mari se obțin pe la noi doar la porumb, sfeclă de zahăr, :artofi și in pentru fuior. Cu toate acestea, cooperativa noastră era planificată în fiecare an să însămînțeze un noian de culturi : grîu, orz, ovăz, mazăre, fasole, soia, mac, plante tehnice — care nu se potrivesc condițiilor pedoclimatice locale. Suprafața destinată acelor culturi la care puteam obține recolte mari era astfel’ diminuată. Bunăoară, în acest an, greu pentru agricultură, cind ogoarele noastre au fost inundate, am cules cîte 2 400 kg porumb la hectar. In anii normali obțineam 3 000—3 500 kg porumb la hectar. Normal este deci ca producția din cooperativa noastră să fie profilată pe cultivarea acestor culturi care pot da recolte și venituri mult mai mari decît pînă acum.Și în sectorul zootehnic am bătut ani de zile pasul pe loc, pentru că se manifesta același fenomen negativ — lipsa de profilare. Pînă acum, cooperativa a crescut animale pentru lapte și pentru îngrășat, păsări, oi, porci, albine — dar toate cu randament scăzut. Așa era planificat, să ai de toate ! Lucru anormal acum, cînd, în contex-tul producției materiale moderne, fiecare unitate economică, fie ea industrială ori agricolă, își specializează cît mai atent producția în vederea obținerii unei productivități cit mai mari.In ultimul an, din inițiativa comitetului județean de >artid, s-au întocmit studii de profilare a cooperativelor tgricole. Pentru fiecare cooperativă din județ s-a întocmit .■ite o schiță de profilare fundamentată științific, care a ijutat mult la orientarea activității. Și noi ne-am debarasat în ultima vrțme de o serie de sectoare neeficiente.Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu deschide o joartă largă inițiativelor pentru profilarea și specializarea producției cooperativelor agricole. Incepînd chiar cu anul viitor, in sectorul zootehnic vom organiza o fermă de vaci aentru lapte și o îngrășătorie de porci. Ne preocupă și ’ormarea și specializarea brigăzilor zootehnice permanen- e. Legat de aceasta, țin să-mi exprim deplina aprobare oentru prevederea ca toate brigăzile și echipele de pro- lucție să fie permanentizate pe culturi sau sectoare de iroducție. Spun aceasta, gîndindu-mă cit timp pierdem de fiecare dată ca să instruim mereu alți și alți cooperatori, să-t învățăm să manipuleze o semănătoare, să administreze îngrășăminte chimice, ori să folosească diferite agregate și mașini agricole noi. Consider că profilarea producției va duce la o rapidă specializare a cooperatorilor, care vor munci cu un randament mult mai mare.

Ing. Vasile CIUREA
președintele cooperativei agricole 
Bălănești — județul Neamț

CONTRASTE
• Cine dă primul

cu capul de tavan ?

Se pare că una din principalele griji ale comitetului de direcție de la întreprinderea „Partizanul" din Rm. Sărat este ca... stocurile supranormati- doamne ferește, nu se micșo-ve, să reze cumva. Așa îneît, la întreprindere stocurile supranormative a- ting valoarea de 1 390 000 lei, cifră extrem de ridicată în comparație cu producția întreprinderii. Deși materialele stocate sint de o mare varietate, cauzele sint însă cam aceleași : a- provizionare superficială și neglijențe. După cum ne-a scris corespondentul nostru pentru județul Buzău, Radu Gheorghiu, în depozitele întreprinderii se a- flă curele trapezoidale în valoare de 43 000 lei, care nu pot fi folosite deoarece dimensiunile comandate... nu corespund cu cele ale mecanismelor ; zac 6 000 mp ie furnir exotic, adus la întîmplare, deoarece

mobila este executată cu... furnir de nuc ; zao sute de kilograme de șerlac, care nu este necesar, mobila du-se cu ș.a.m.d. 1S-ar putea — „erare est", a greși i nește. Dar „Partizanul' din Rm. Sărat perseverează în eroare și se cramponează de stivele de materiale ce-i sînt nefolositoare. Stocurile supranormative n-au fost cedate nici măcar acelor întreprinderi care le-au solicitat in mod expres: „Ce vreți, poate avem nevoie de ele anul viitori". Iar în ipoteza unei eventuale posibilități, stocurile rămîn Ia același nivel, ba chiar prosperă șl cresc de Ia o lună la alta. Cît anume și pînă cînd — greu de spus. Poate pînă cînd vor da cu capul Dar dacă alții ? în mărimile de direcție ?

lustrum- nitrolacspune — humanum este ome-

de tavan ? dau înainte primul rînd, din comitetul
• Toporul de cremene

tractoare, și 3nude auto- mai circa Toate

Mecanizarea se extinde continuu în pădurile noastre, la exploatarea lemnului. In părțile Bacăului, însă, mecanismul mecanizării s-a cam defectat. Peste 120 de fierăstraie mecanice, 11 8 funiculare încărcătoare funcționează2 luni de zile.— suferinde de aceeași boală : lipsa pieselor de schimb. Din magaziile unităților lipsesc de multă vreme arborii cotiți, pistoanele și segmenții pentru fie- răstraiele mecanice, a- cumulatorii și anvelopele pentru tractoare, distribuitoarele hidraulice, servomecaniș- mele de direcție, pompele „Turolla" și multe alte piese. Cum se defectează un utilaj, el

este scos din producție și moartă. Pentru planul, pentru industrializarea nului din Bacău nevoit să angajeze în fiecare lună, peste prevederi, cîte 100 de oameni, cu respectivele cheltuieli suplimentare. Toate intervențiile la forurile de resort din Industriei au rămas fără ecou — ne-a scris corespondentul județean, Gheorghe Baltă, fi nevoiți forestieri băcăuani să se reîntoarcă la topor ? Eventual, la cel de piatră, pentru că și unele din topoarele ce li se pun la dispoziție sînt de proastă calitate 7

dat pe linie Consecințele ? ca să-și facă Combinatul exploatarea și lem- este

Ministerul Lemnului
Vor muncitorii 8 I
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• Piatră, piatră,

e piatră...
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in actuala etapă de dezvoltare a istriei noastre siderurgice, cota de cipare a industriei miniere la rarea cu materiile prime de bază lestul de scăzută. Ideea crește- cestei ponderi ne preocupă în nai înalt grad. Aș spune chiar că ’ducerea în circuitul economic a u volum cît mai mare de mate- ri . r te necesare siderurgiei — și ni. ai acesteia, constituie la oraac obiectul principal al activității organelor noastre.— Pentru a rămîne cît mai aproape de subiectul discuției, vâ rugăm să faceți referiri cu adresă precisă.— Iată cum stau lucrurile, bunăoară, în domeniul sporirii producției de cărbuni cocsificabili. Intrucît în anii imediat următori se va înregistra o creștere simțitoare a necesarului la această materie primă, încă de pe acum conducerea ministerului a luat măsura de a începe lucrările de punere în funcțiune a minei Cozla, unde există zăcăminte de cărbune cocsificabil. Trebuie să precizez că pînă în 1972, industria metalurgică nu dispune de capacități pentru prelucrarea întregii cantități de cărbune cocsificabil pe care o produc unitățile industriei miniere. După a- ceâstă dată, cocseriile industriei metalurgice vor fi în măsură să preia oricît de mult cărbune ar produce unitățile noastre. In această perspectivă. am luat în studiu și posibilitățile de creștere a producției de cărbune cocsificabil la minele din Lupeni, Uricani și Bărbăteni. De asemenea, modernizarea și dezvoltarea prepa- «■ației din Lupeni va permite o creștere a gradului de recuperare a cărbunelui cocsificabil. Ținînd cont de toate aceste influențe, se poate conta în următorii cinci ani pe o diminuare a importurilor de cărbune cocsificabil de peste 300.000 tone.Eforturi mari se fac și pe linia valorificării unui volum cît mai mare de minereu de fier. Trebuie să precizez că, deocamdată, sporurile de producție pe care le întrezărim la exploatările actuale sînt relativ mici.

Conținutul de metal este scăzut. Chiar așa fiind — după cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu în Expunerea la ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a guvernului — va trebui să introducem și aceste minereuri în circuitul economic. Tendința mondială a cercetării geologice și valorificării este de a a- duce în circuitul economic și zăcăminte mai sărace. Cred că eficiența folosirii minereurilor de fier autohtone, mai sărace în conținut, nu tiebvie privită în mod exclusivist, ci in strînsă legătură cu prețurile pe care le plătim la importul de minereu.O resursă potențială importantă de diminuare a importurilor de minereu de fier o constituie cenușile de pirită, prin prelucrarea cărora pot fi obți-

din zona Brad comportă urgentarea definitivării tehnologiei de prelucrare. în aceeași ordine de idei, interlocutorul a apreciat că este absolut oportun să se ia cu mult mai multă insistență în studiu — in pofida reținerii pe care o mai manifestă unii specialiști din metalurgie — și posibilitățile de valorificare pe scară mai largă a minereurilor sărace existente în cantități însemnate in munții Poiana Ruscă.Observațiile de mai sus trebuie puse în legătură cu faptul că in prezent, după cum am putut noi înșine să ne convingem, există încă un puternic curent de opinie între specialiști, atît din minerit, dar mai ales din metalurgie, potrivit căruia nu ar merita să renunțăm prea mult la importurile unor materii prime de

sută, cînd matematic a fost demonstrat că nu sint necesare la volumele respective decît rezistențe de 72—73 la sută. în toate aceste cazuri, se uită ușor că fiecare toleranță in plus la calitatea materiilor prime se plătește cu bani grei. Consumurile specifice exagerate la cocserii și, implicit, limitarea folosirii cărbunilor sau minereurilor românești sînt tot atîtea căi care păgubesc economia. Personal, consider că aceste neajunsuri nu pot fi rezolvate pină nu se pun in concordanță prețurile utilizate în calculul indicatorilor financiari de plan ai uzinelor, cu prețurile care se plătesc pe piața mondială.Cu ajutorul unor calcule, interlocutorul a demonstrat că actualele prețuri de catalog — uniforme, con-
MAI MULT MINEREU Și CĂRBUNE

nute pelete cu un conținut de pină la 60 Ia sută fier. Deci, este vorba de o materie primă foarte bogată în metal și totodată de un volum apreciabil. Aș mai adăuga că, pentru sporirea rezervelor de minereuri de fier, sint întreprinse acțiuni care să clarifice posibilitățile de valorificare economică, a unor zăcăminte noi.Dacă la nivelul ambelor ministere intențiile sînt clare, discuțiile cu numeroși alți specialiști și cadre din întreprinderi, centrale industriale și din aparatul de partid au relevat că mai puțin operative se dovedesc acțiunile de valorificare neîntîrziată în siderurgie, chiar din primul an al viitorului cincinal, a unui cît mai mare volum de materii prime existente în țară. Din discuția cu ing. Ștefan Almășan, secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R., am reținut, bunăoară, că, valorificarea zăcămîntului de minereu de fier

cea mai bună calitate pentru siderurgie în favoarea celor din țară. Este un punct de vedere care nu-și găsește o suficientă materializare e- conomică.— Cercetarea statistico-matematică a unor procese tehnologice din siderurgie acată că foarte multe din cerințele maxime de calitate impuse anumitor materii prime, cerințe care imping economia națională la importuri costisitoare, nu sînt justificate din punct de vedere tehnic — ne-a spus ing. Hie Barbu, cercetător la Institutul de cercetări metalurgice dir. Capitală. Existența unor STAS-uri. caiete de sarcini și cerințe „la cel mai înalt nivel mondial" asigură un trai liniștit și o anumită „lene de gîn- dire" celor care continuă să mai folosească și azi, de exemplu, cocsuri de turnătorie de calitate „super" pentru a realiza produse de performanțe obișnuite. Același lucru se poate susține și în cazul furnalelor unde se folosește cocs cu rezistență de 75 la

stante și egale, cu caracter net nl- velatoriu — împing unitățile siderurgice să prefere materiile prime din import și să evite folosirea celor din țară, care in condițiile unor consumuri specifice ceva mai mari pot duce la depășirea cheltuielilor planificate... in raport cu un preț de catalog ireal. Este adevărat că utilizarea unui cocs mai bun, din import, îmbunătățește indicatorii de utilizare a furnalelor — argument frecvent invocat. Nu trebuie insă uitat că există in scara prețurilor un nivel dincolo de care nici unul din indicatorii îmbunătățiți și nici efectul lor economic global nu pot justifica creșterea cheltuielilor pe tona de fontă ce rezultă din prețurile reale, cu care sînt achiziționate în prezent cocsul sau huilele aduse de la mad distante. Astfel, in prețul de cost al fontei, cocsul — fie din țară fie din import — se introduce la prețul de catalog de 665 lei tona. Se uită însă că, în realitate, costul unei tone de cocs importat — avînd în vedere

prețurile de pe piața internațională — ajunge la 1 500—2 000 lei. Din acest considerent, se impune lichidarea grabnică a anomaliei existente. Numai pe această cale vor putea fi o- rientate în același sens atît interesele unităților siderurgice, cît și cele ale economiei naționale sub raportul balanței de plăți externe.Valorificarea grabnică a resurselor Interne de materii prime și diminuarea importurilor depind și de finalizarea unor investiții sau aplicarea unor măsuri tehnologice. Urgentarea neîntîrziată a execuției stației de aglomerare a minereului de fier de Ia Lueta este motivată nu numai de efectul economic cert ce se materializează în reducerea consumului de cocs și mangal în furnale, ci și dc intrarea în exploatare, la jumătatea anului Viitor, a instalației de conca- sare prin flotație a minereului de la Lueta. La fel de urgentă este și dezvoltarea sectorului de concasare- sortare de la Hunedoara.Deși se vorbește de cîțiva ani de experimentarea utilizării oxigenului prin insuflare la furnalele de 780 mc, nici pînă astăzi nu s-a demarat in această acțiune, care anunță o creștere a producției de fontă cu 8 la sută la aceste agregate și o reducere a consumului specific de cocs. Experimentarea preîncălzirii gazului metan înainte de insuflare în cuptor la uzina „Victoria" din Călan — măsură de care se vorbește, de asemenea, de multă vreme — ar permite creșterea coeficientului de înlocuire a cocsului cu gazul metan.Iată că în acțiunea de reducere a importurilor de materii prime siderurgice pe care partidul a pus-o deopotrivă în fața industriei miniere ca și a celei metalurgice, pe lîngă o mare receptivitate din partea tuturor specialiștilor, se impun atît urgentarea executării unor lucrări de investiții, cît și aplicarea unor măsuri de natură tehnico-organizatorică și metodologică. Fiecare din ele reprezintă căi sigure de orientare către folosirea bazei de materii prime și tehnologice românești și, implicit, de degrevare a balanței de plăți externe de o considerabilă cheltuială.

După ce a trecut prin satul Pietrele, județul Ilfov, și a văzut cum stau lucrurile în ce privește gospodărirea avutului obștesc, tov. Ene Florian din București s-a hotărit să se adreseze cu o scrisoare președintelui cooperativei, tov. Marin Cristea. O reproducem : „Am prin satul in care cuiți și munciți și la intrare m-au tîmpinat sutele tone de gunoi grajd depozitate acolo de ani de zile. Se vede că dv. nu dați atenție acestui îngrășâmînt pe care cei de la I.A.S. Prundu îl transportau pe terenurile întreprinderii. Tot așa nu dați atenție nici . grămezilor de porumb din curtea cooperativei, care, după cum mi-a spus Nicolae Butoi, contabilul-șef, ar însuma circa 1 149 tone. Lăsat sub cerul liber, porumbul a început să se strice. în curtea cooperativei zac, de asemenea, 12 vagoane de sfeclă pe care sper să nu o lă- sați pînă la îngheț.

trecut lode înde de

Inspectorul Dumitru Grigorescu, de la filiala Giurgiu a Băncii agricole, ne-a arătat negru pe alb că cooperativa dv. sucombat 96 porci, oi și 3 taurine. La ceste pierderi, care ridică la frumușica sumă de 22 000 lei, se adaugă și costul calului decedat sub privirile dv., ceea ce m-a convins că la Pietrele oamenii au inimă de piatră. Și grajdurile cooperativei au ajuns într-o stare de plîns. In locul sticlei din ferestre ați bătut seîn- duri. Despre văruit și curățenie nici nu poate fi vorba. Pesemne, nimănui nu-i pasă de cele 103 vaci, 1 000 oi și 243 porci, cît au mai rămas în viață. Ca să nu scăpați de ele, mai e timp să luați suri !“.Ce-ar fi dacă schimba numele lui ? Poete s-ar numi neștii" (din din Vale) schimba stilul de muncă — al conducerii C.A.P. ?

la au60 a- se

mă-s-ar satu- dacăcă„Gospodi- Deal sau s-ar mai inima — și
• Contractele milio

narilor păgubași
Au trecut mai bine de șase luni de la intrarea în vigoare a legii contractelor economice. Cupt sînt respectate prevederile a- cesteia ? Direcția județeană de statistică a furnizat corespondentului nostru, Vasi- o cifră, județul Ma- contracte la termen valoare de- 40 milioa- Cine sînt „campionii" acestei curse a întîrzierilor ? Pe primul loc se află Centrala minelor și metalurgiei neferoase din Baia Mare, care are 88 de contracte

le Gaftone, Există în ramureș neonorate a căror pășește ne lei.

neonorate la termen, în valoare de aproape 22 milioane lei. Pe locurile următoare se situează Combinatul de industrie alimentară din Baia Mare, cu însu- milioa- Sighe- cu 4823 contracte mînd peste 12 ne lei, C.E.I.L. tul Marmației de contracte, în valoare de peste 4,5 milioane lei, și altele. Obligațiile contractuale — luate separat — nu reprezintă valori mari. Cu atît mai mult, punem întrebarea : de ce nu sînt onorate în termen ? De dragul acumulării milioanelor la capitolul de pagube.
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Constituită în focarul de spiritualitate al „Almei mater", Fundația Universitară din București — actuala Bibliotecă Centrală Universitară — a contribuit in cei 75 de ani de existență la dezvoltarea învățămîntului superior din România și, implicit, a culturii românești. In cursul existenței sale instituția noastră a cunoscut un drum ascendent, notabil. Iată pe scurt etapele mai importante : Fundația Universitară pleca în 1895 cu un fond de 3 400 volume, dispunea de 48 locuri și era frecventată de aproape 100 de cititori zilnic. In 1889, fondul crescuse la 7 264 volume, iar în 1905 el ajunsese la peste 20 000. Frecventa cititorilor în 1895—1896 era de 18 458, iar în 1905 de 62 346 cititori. Mai tîrziu, după primul război mondial, numărul locurilor, care crescuse la 128. determinase un spor de cititori cifrat la 400 zilnic. Continuînd citarea datelor statistice trebuie să remarcăm că în anii noștri ele iau proporții impresionante, șitul mărul cifra iar numărul același an citat, a fost de 1 010 910, care au consultat 1 768 337 lucrări.De-a lungul deceniilor, oameni de cultură cu renume au funcționat ca bibliotecari în cadrul Fundației Universitare, precum G. Dem. Teodorescu, renumit folclorist, primul ei director ; filozoful C. Ră- dulescu-Motru, primul ei bibliotecar ; poetul Șt. O. Iosif, prof. Al. Tzigara- Samurcaș (director timp de aproape jumătate de secol) și alții, dind instituției un plus de prestigiu atit prin activitatea bibliotecară ce au desfășurat-o, cit și prin importantele lor preocupări științifice sau literare. Un număr impresionant de cadre didactice universitare au sprijinit cu pasiune organizarea și dotarea unor biblioteci de catedră, de seminarii sau de facultate, constituind modestul, dar prețiosul tezaur de documentare pentru studenți,_ pină la înființarea bibliotecii universitare. Pot fi amintiți

In acest sens, Vasile Pâr- van, prof. Ion Bogdan, Al. Lahovary, Titu Maiorescu, Gh. Țițeica, dr. C. I. Istrati, P. P. Panaitescu, George Călinescu.în cadrul multiplelor ac-
la asemenea manifestări urmăreau cu viu interes confruntările de opinii. In aceeași aulă se întîlneau redactorii revistei „Cadran", pe care o însuflețeau studenții antifasciști.Dezvoltată ca reflex al

JUBILEUL BIBLIOTECII

CENTRALE UNIVERSITARE

U N
De pildă, la sfîr- anului 1959 nude publicații a atins de 1 640 023 volume, cititorilor, în
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tivități desfășurate de-a lungul anilor, biblioteca noastră s-a impus prin inițiative notabile pe tărîmul artei, științei și culturii, de larg interes public. Astfel, în aula sa se organizau adesea conferințe, dezbateri, simpozioane și manifestări culturale. înainte de 1944, bunăoară, se desfășurau lunar reuniunile „Societății române de lingvistică" la care participau Al. Rosetti, Iorgu Iordan, Al. Graur, J. Byck, Gh. Ivănesctl, Ilie Bacin- ski, specialiști cu renume în domeniul lingvisticii. Numeroși studenți prezenți

transformărilor revoluționare ce au avut loc după eliberare, al înnoirilor petrecute în viața social- culturală a țării, implicit a învățămîntului, Biblioteca Centrală Universitară și-a reorganizat activitatea pe baze științifice noi, diversi- fieîndu-și și mai mult fondurile. Răspunzînd noilor sarcini didactice, științifice și culturale ale Universității, pe lîngă unitatea centrală (cu caracter enciclopedic) s-au organizat filiale și secții specializate în științe umanistice, sociale și ale naturii. în acest fel

i s-a reușit să se creeze un î complex 1 cializate1 catedre), I min etc.larg acceptat că Bibliote-1 ca Universitară constituie primul reazim al studiului tineretului universitar, al l activității didactice a profesorilor, că în bibliotecă se desfășoară o intensă muncă științifică în sprijinul procesului de învățămint și de cercetare. Inregistrînd rezultate notabile în toate sectoarele de activitate, de la organizarea judicioasă a achizițiilor, la așezareă u- nui sistem național de prelucrare a datelor bibliografice, găsirea unor soluții a- decvate pentru îmbunătățirea circulației publicațiilor etc., biblioteca s-a impus în ultimul deceniu și printr-o . susținută activitate de informare. Seriile de cercetări bibliografice editate pentru unele discipline din domeniul științelor sociale și u- manistice, cu deosebire pentru filozofie-sociologie, limbă și literatură, istorie etc. s-au bucurat de o bună primire din partea specialiștilor, constituind baza documentară pentru unele cursuri sau pentru teme de cercetare. Ancorată puternic în mișcarea bibliologică și documentară din țara noastră. Biblioteca Centrală Universitară din București colaborează la editarea unor instrumente de informare de interes republican, elaborează lucrări bibliografice cu caracter general, cum sînt repertoriile de reviste, ghi- durile, bio-bibliografiile etc., i dovedindu-se o verigă importantă a sistemului național de informare.Ca și toate celelalte instituții cultural-științifice și de învățămint din țara noastră, Biblioteca Centrală Universitară a cunoscut în ultimul sfert de veac o dezvoltare continuă, Intr-un ritm care nu putea fi imaginat în trecut. De aceea, acum, cu o- cazia acestui jubileu, bilanțul activităților multiple ale instituției noastre se înfățișează atît de fructuos și de grăitor.

de biblioteci spe- (pe facultăți și biblioteci de că- Este un adevăr
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Savantul Henri Coandă

decorat cu Marea medalie

de aur „Vieilles Tiges"
festiv, sa-La Paris, Intr-un cadru 

vântului român Henri Coandă, consi
lier pentru probleme de știință și teh
nologie, cu rang de ministru, la Con
siliul de Stat al României, i i-a decer
nat Marea medalie., de aur „Vieilles 
Tiges" pe 1970 pentru merite excepțio
nale in domeniul aeronauticii. In pre
zența celor mai eminente personalități 
ale științelor aviatice franceze, sa- 
vanți, cercetători științifici, generali 
de aviație, constructori de avioane, 
marele inventator român, părintele 
primului avion cu reacție din lume, 
a primit din miinile academicianului 
Albert Caquot diploma de onoare ?i 

■inalta distincție, fiind îndelung acla
mat și omagiat de elita savanților, aero- 
nouților francezi veniți să salute In 
persoana lui una dintre cele mai mar
cante figuri ale științelor aviatice 
contemporane. Evocind importanța ope
rei sale pentru dezvoltarea aeronauticii

moderne, numeroși vorbitori au relevat 
meritele deosebite ale savantului ro
mân, colaborarea strinsă dintre oa
menii de știință români și francezi in 
domeniul aeronauticii, rodnica activi
tate a inventatorului român Henri 
Coandă în direcția strîngerii legături
lor intre cele două școli aviatice.

în urma decorării sale cu Marea 
medalie de aur „Vieilles Tiges", savan
tul Henri Coandă mi-a acordat o de
clarație prin care a ținut să-și mărtu
risească profunda emoție pentru inalta 
apreciere primită din partea lumii 
științifice franceze, mîndria sa de a 
aparține deopotrivă științelor române, 
convingerea că prin omagiul adus^de 
Franța operei sale s-a dat o mare 
cinstire României contemporane și tu
turor oamenilor ei de știință.

I. GR.

Reînnoiți-vă abonamentele
la revista

Lupta
O R 
A L 
AL

TEORETIC Șl POLITIC

N. VASILESCU-KARPEN
și actualitatea

t

operei sale științifice

Conf. dr. Constantin NUȚU 
prorector al Universității 
din București
Directorul Bibliotecii 
Centrale Universitare

Prețul unui abonament este de :
36
18 lei — pe șase luni

9 lei — pe trei luni.
Abonamentele se fac la oficiile și agențiile P.T.T.R. prin factorii 

poștali și difuzării de presă din întreprinderi și instituții.

lei — anual

Academia Republicii Socialiste România, Ministerul învățămîntului și Comisia • națională română pentru UNESCO au organizat toamna aceasta o manifestare omagiala in întîm- pinarea aniversării unui secol de la nașterea inginerului-fizician Nicolae Vasilescu-Karpen (28 noiembrie 1870). Cu acest prilej, unii dintre foștii săi elevi și continuatori ai operei sale au evocat momente impresionante ale unei prodigioase activități științifice, didactice, organizatorice și inginerești. Generalul Victor Bertrand, delegatul general al Societății franceze a electricienilor (al cărui membru de onoare a fost și Vasilescu-Karpen), a prezentat din partea președintelui acestei societăți, Maurice Magnien, o analiză aprofundată a tezei de doctorat a eminentului savant român.Absolvent al vechii Școli de poduri și șosele, Vasilescu-Karpen și-a continuat studiile superioare la Paris. Diplomat al Școlii superioare de electricitate, licențiat în științe fizice al Facultății de științe, doctor in științe fizice al aceleiași facultăți, el devine cunoscut lumii științifice în 1904, datorită amintitei teze de doctorat Aceasta rezolvă o problemă mult controversată pe atunci și anume de a ști dacă curentul electric este produs de sarcini electrice în mișcare. Prin experiențe devenite clasice, mult mai precise decît cele ale predecesorilor săi Rowland, Cre- mieux și mulți alții, Vasilescu-Karpen demonstrează fără echivoc identitatea curentului electric cu sarcinile electrice în mișcare. în partea a doua a tezei, nu mai puțin importantă și legată de rezultatul primei părți, autorul demonstrează imposibilitatea punerii în evidență a mișcării absolute a Pămîntului prin experiențe de electro-magnetism, dînd astfel o nouă confirmare rezultatelor experiențelor lui Michelson, car.e au stat la baza teoriei relativității.După acest mare succes, cu toate propunerile măgulitoare ce i se fac de a rămîne și profesa în Franța — unde ține timp de un an cursul de electrotehnică la Facultatea de științe din Lille — Vasilescu-Karpen se întoarce în țară. Numit profesor la prima catedră de electricitate și electrotehnică a Școlii de poduri și șosele, el promovează cu perseverență ideea industrializării țării și a pregătirii cadrelor inginerești necesare, in care scop luptă pentru organizarea trecerii de la învățămîntul tehnic superior unilateral, reprezentat prin Școala de poduri și șosele, la

învățămîntul tehnic superior multilateral. Astfel, ia ființă, în 1920, sub directa sa îndrumare, prin transformarea și lărgirea cadrului Școlii de poduri și șosele, Școala politehnică din București, al cărei rector a fost timp de 20 de ani, de la înființare pină la ieșirea la pensie. Noua școală a crescut și a format cadre de ingineri de înaltă calificare, în diferite ramuri ale tehnicii, necesare economiei naționale, bucurîndu-se de o reputație care a trecut granițele țării — diplomele eliberate de ea fiind echivalate în străinătate.Desfășurînd o intensă activitate didactică și organizatorică, Vasilescu- Karpen nu părăsește cercetarea științifică, dînd la iveală descoperiri șl teorii noi, în cele mai variate domenii ale științei și tehnicii. Astfel, în construcții el dă explicația aderenței fierului la beton în betonul armat. în aerodinamică, studiază zborul planat, cu aplicare la planoare. In electrotehnică explică pentru prima oară reacția magnetică a indusului mașinilor dinamo, suprl- mînd din expunerea fenomenelor electromagnetice noțiunea fictivă de masă magnetică, abandonată de a- tunci in toate tratatele clasice. In telegrafie și telefonie propune folosirea curenților purtători la transmisia vorbirii prin cable la mare distanță, procedeu folosit astăzi curent. în termodinamică, atomistică și chimia fizică a lăsat de asemenea importante lucrări, tipărite în țară și în periodice străine, mai ales în publicațiile Academiei de științe din Paris.Dacă lucrările menționate mai sus constituie achiziții tehnico-științifice definitive, recunoscute ca atare, lucrările din domeniul electrochimie! — în care Vasilescu-Karpen a pus, încă în urmă cu 40 de ani, jaloanele unei teorii în întregime originale, cu caracter revoluționar și care l-a condus ia o nouă concepție a principiului al doilea al termodinamicii — sint abia acum pe cale de a fi confirmate. (Se arată astfel îndreptățită părerea savantului Henri Coandă : „Unei idei noi îi trebuie cel puțin 30—40 de ani pentru ca alții să o priceapă sau măcar să se intereseze de ea, — ce păcat !“. De altfel, Vasilescu-Karpen a fost printre primii care, în 1930, intr-un discuss ținut la Academia Română, a expus „efectul Coandă", subliniind importanța lui și aducînd elogii autorului). în ceea ce privește activitatea inginerească, nu putem trece cu vederea realizarea, la începutul primului război mondial, a primei mari stațiuni românești de telegrafie fără fir de la Băneasa care a stabilit legătura cu postul de telegrafie fără fir al Turnului Eiffel — stațiune construită exclusiv cu materiale autohtone și deservită de cîțiva dintre foștii elevi ai lui Vasilescu- Karpen.Pentru meritele sale deosebite, Nicolae Vasilescu-Karpen a fost ales membru al Academiei Republicii Socialiste România și decorat cu ipalte ordine și distincții. Deschizător de drumuri noi, el a lăsat posterității o moștenire care, valorificată pe deplin, va aduce și de aici înainte o contribuție prețioasă Ia progresul științei și al aplicațiilor e*. pe plan mondial.
Prof. dr. doc. Matei MARINESCU 
membru corespondent al Academiei

cinema

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic dat de orchestra 
„Academica41. In program muzică 
franceză. Dirijor : Alexandru Șum- 
ski. Soliști Charles Lilamand 
(Franța) și Denes Pall — 20.
• Opera Română : Carmen — 
19,30.
• Teatrul de operetă : Sînge vîe- 
nez — 19,30.
• Teatrul Național ,.I. L. Cara- 
giale“ (sala Studio) : O femeie cu 
bani — 20.
• Teatrul de comedie : Cher An
toine — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bti- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : D-ale carnavalului — 
20; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Harfa de iarbă — 20.
• Teatrul Mic : Doi pe un balan
soar — 20.
• Teatrul 
Magheru) : 
Studio) :
— 20.
• Teatrul 
triști — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă* : Coco- 
șelul neascultător — 16.

„C. I. Nottara*4 (sala 
Rebelul — 19,30; (sala 
Cînd luna e albastră

Ciulești : Acești îngeri

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Terra ’71 (ediția a IV-a).
• Cuvînt inaugural al aca-, 
demicienllor Henri Coandă șl 
Horia Hulubei • Prezentarea 
probelor de concurs ale noii 
ediții.

18,25 Cabinetul economic TV. Teo
ria creșterii economice în 
prezent și în perspectivă.

con-19,10 Tragerea rezultatelor 
cursului Pronoexpres.

19,20 1001 de seri — emisiune 
tru cei mici.
Telejurnalul de seară.
Unul din marii artiști al 
cului : Dinu Llpatti.
Poșta TV de Ion Bucheru. 
Pe țărmul mării. Muzică u- 
șoară cu Trio Santa Cruz șl 
Bianca Cavalllnl.
Fotbal : Olanda — România 
(repriza I). Transmisiune di
rectă de la Amsterdam.
Telejurnalul de noapte.

19,30
20,00

20,30
20,45

21,10

22,00
22,15 Repriza a Il-a a meciului <5a 

fotbal Olanda — România.
23,00 închiderea emisiunii.

EDUCAȚIA ȘTIINȚIFICA> J »

A TINERETULUI
(Urmare din pag. I)neam și cu un alt prilej că tocmai pentru ca știința, și în general actele de creație științifică, să-i deschidă omului căile de însușire a valorilor morale, înaintea, în timpul și după efectuarea oricărui gest și întreprinderea oricărei acțiuni trebuie să ne cunoaștem și să ne prețuim mai mult între noi, să ne regăsim mai des pe noi înșine și să ne ordonăm mai bine gîndurile. Să nu vă surprindă : ordinea interioară, convingerea — uneori chiar în ceea ce pare de necrezut — sînt primii pași spre creație. Să gin- dim deci mai mult, mult mai mult !

— In discursul de recep
ție v-ați omagiat tatăl care 
a reușit, prin încrederea 
pe care v-a arătat-o, să f'.e 
primul și cel mai de sea
mă profesor al dv. Cum 
credeți că ar trebui să 
procedeze, un profesor de 
astă dată, spre a le cultiva 
elevilor sentimentul de 
discipoli, de continuatori 7— Tata a fost pentru mine, într-adevăr. personalitatea cea mai fascinantă. Știa foarte multe lucruri, avea o cultură extraordinară. Cînd simțeam nevoia unei dezbateri, cînd aveam o îndoială sau o dorință, mergeam la el. Vorbeam de toate și întotdeauna știa să-mi dea povața cea mai bună, să mă îndrume pe

cea mai bună cale, fără să fi spus vreodată nu. în această condiție, a cultivării fragedelor mlădițe omenești prin evitarea o- ricărei negații brutale care ar contrazice natura luminoasă, adînc afirmativă a copilului, mi se pare că am putea identifica o primă calitate necesară unui educator. După cum urmează, evident, și altele, în strînsă legătură cu prima, cum sînt dezvoltarea gîndirii imaginative și a puterii de a privi în spațiu. Mă gîndesc, de asemenea, la voluptatea amănuntului exact, pe care se cuvine s-o trăiască permanent un tînăr. Să nu vi se pară exagerat : multe idei mari și multe entuziasme pot fi aprinse și întreținute la flacăra unui detaliu, Dar un detaliu esențial. In activitățile mele de laborator am observat cum unii dintre cei ce se inițiau în problemele cercetării știau să asculte — ceea ce înseamnă foarte mult ! — știau să privească, dar nu să și vadă. De ce ? Pentru că acestora le scăpau tocmai detaliile esențiale. De aceea, fără a reduce o singură clipă condiția unei lecții și mai ales personalitatea unui profesor la acest element... de detaliu, e bine să ne întrebăm : lecțiile sînt colorate cu detalii concrete, vii, de bogată semnificație ?

— Ingăduiți-ne acum o 
întrebare care vă privește 
și mai direct : ce preocu
pări aveți, la ce lucrați in 
prezent 7— O, am atîtea idei, am chiar mai multe acum decît în urmă cu mulți ani 1 Pentru că văd necesitățile, simt aspirațiile din jurul meu. Mă rezum la a vă spune că în prezent lucrez și la un aparat pentru ca cei fără vedere să poată vedea, să poată citi.

— In 1967, cind ați re
venit intre noi după o 
atit de lungă absență, și 
mai ales acum, cind v-ați 
stabilit in țară, găsiți 
multe lucruri noi in 
Remania...— ...Iar impresiile sînt de-a dreptul copleșitoare. Și e firesc să fie așa. Pentru că noi am pășit brusc de la starea de înapoiere economică la un ritm de dezvoltare foarte înalt, care le stîrnește străinilor din ce în ce mai multă admirație și interes. De altfel, pretutindeni în jurul meu se manifestă numai interes. Interes pentru știință, pentru laboratoare, pentru problemele de educație, pentru progresul general al patriei noastre. Astăzi calitățile native recunoscute ca foarte bogate ale românilor își găsesc o largă împlinire. Și ca român, ca fiu și cetățean al acestei țări, nu pot decît să mă bucur.

Deși autorul acestei piese are în urma sa o operă — inclusiv dramatică — de oarecare diversitate, „Arca bunei speranțe" este prima dintre scrierild* sale care a întrunit o adeziune mai largă din partea oamenilor de .teatru și a publicului. Jucată in premieră în stagiunea trecută, de către Teatrul Tineretului din piatra Neamț, reluată apoi, cu destulă insistență, pe mai multe scene din țară, piesa pare a fi, prin ecoul ei. dintre acelea care lansează în chip autoritar un autor de teatru. Acest ( ecou nu este, firește, nemeritat. Ion D. Sîrbu își propune în „Arca bunei speranțe" un program ideologic și estetic de o copleșitoare dificultate. El dorește să întreprindă, in termenii arhetipali ai parabolei convertite în expresie teatrală, o meditație asupra destinului omenirii aflate pe arca simbolică a propriei sale istorii, într-o călătorie fără sfîrșit. Legenda arcei lui Noe devine aici pretextul unui compendiu dramatic al mobilurilor profunde carez declanșează istoria : lupta eternă dintre speranța în viitor — născută din fibrele cele mai intime ale naturii omenești — și forțele inumane ale întunericului. orgoliul, setea de dominare, disperarea neputincioasă. Piesa este o pledoarie pentru spirit rațional, pentru responsabilitate față de viață și faptele ei, față de destinele umanității. Cele cîteva personaje care populează corabia se află în situația de a „reprezenta", fiecare în felul său, cite una dintre taberele în conflict. Sem este forța obscură, elementară, întemeiată pe principiul biologic al dreptului celui mai tare ; Ham întruchipează dezumanizarea acelei părți a științei moderne al cărei scop nu este fericirea omenirii, ci supremația asupra universului : Jafet simbolizează sterilitatea gîndirii pasive, incapabile să se opună răului. De cealaltă parte a ba-

ricadei, Noe și Noah reprezintă înțelepciunea străveche și echilibrată, născută din experiență, a simplității, a bunului simț, a comuniunii cu natura ; Protos este omul in stare primară, năzuind către definirea propriei sale condiții ; în sfârșit, Ara semnifică puterea oriienirii de a spera, ei de supraviețuire și de progres, principiul etern, luminos și indestructibil al vieții.Din însăși această definiție. lesne de întreprins, a
șansa

tura speculativă și nu dialectică. Scena validează valoarea parabolei nu numai în funcție de acuitatea sau de noutatea ideilor ei notăm în treacăt că, „Arca bunei speranțe", nici măcar nu e vorba de vreo revelație ideatică surprinzătoare, care să arunce o lumină nouă asupra temei), ci și în funcție de „carnea" dramatică pe care autorul izbutește s-o așeze pe osatura acestor idei, de demersul subtil al reacțiilor omenești, de adevărul vital pe

(să în
tru acest lăudabil act de curaj artistic al direcției teatrului), comite eroarea de principiu de a supralicita tocmai latura demonstrativă a piesei, de a o „esențiali- za“ încă și mai mult, de a o reduce la o dezbatere nudă, tratată în stilul incan'tato- riu al teatrului „de ritual". Maniera întregii reprezentații (inclusiv tăieturile masive operate în text) exclude aproape cu desăvîr- șire referirile concrete, nuanțele caracterologice, momentele de duioșie și de u-

I. D. • SÎRBU

„ARCA BUNEI SPERANȚE
u

cronica teatrală

încărcăturii simbolice pe care o poartă fiecare dintre personaje, se poate descifra caracterul ele parabolă al piesei lui Ion D. Sirbu. In teatru, parabola s-a simțit întotdeauna la largul ei. Personajele-mit veni cu ușurință termenii unui conflict dramatic intens, care să-și poarte semnificațiile la suprafață. Dar tocmai în această prea mare ușurință se ascund și primejdiile esențiale care pîn- desc maniera teatrală a autorului. Populată de arhetipuri, de siluete imuabile, încărcate nu cu „psihologie", nu cu realitate umană concretă, ci doar cu însușirea de a „reprezenta" un concept teoretic, piesa riscă să se transforme într-o demonstrație abstractă, de na-

pot de-
care îl sugerează acestea. Excesul de „definiție" minează, în bună mă.s«Tă, autenticitatea artistică a piesei lui îon D. Sîrbu. Parabola coboară deseori la nivelul alegoriei, fiecare detaliu, ' fiecare obiect arcă, fiecare gest al najelor dobindește o ficație simbolică, îneît piesa pare, pe o bună parte din suprafața ei, doar „traducerea" brută a unui sistem de idei. Cîteva frumoase momente lirice, cîți- va pigmenți de umor sînt de ajuns pentru a-i da concretețea de care avea nevoie.

de pe perso- semni- așa
nu

★Spectacolul Teatrului Comedie. încredințat harului regizor Geo Berechet (un cuvînt bun pen-de tî-

mor. Spectacolul e sever, încruntat, pătruns de importanța propriilor sale descoperiri în domeniul ideilor. Dar aceste descoperiri nu sînt, cum spuneam, atît de fundamentale îneît să susțină prin ele insele întreaga arhitectură teatrală. Reprezentației bucureștene îi lipsesc căldura, puterea de a comunica prin emoție veritabilă.Această observație nu diminuează, firește, meritele cîto-rva dintre interpreți, care și-au parcurs cu destulă pregnantă partiturile, dificile prin austeritatea lor excesivă : Iarina Demian, o actriță cu o remarcabilă e- nergie vitală, din păcate prea rar pusă în valoare în repertoriul teatrului, Vladimir Găitan, probînd încă de

la debut o puțin obișnuită capacitate de interiorizare, un joc matur și reflexiv, Amza Pellea și Liliana Țicău, care au făcut și de această dată partiturile nu au deplin concludente vada cunoscutelor lităților actoricești.zență demnă de relevat este decorul Teodorei Dinulescu, conceput pe ideea extinderii imaginare a confruntării dramatice în spațiul sălii de spectacol.Coincidența a făcut să putem vedea la București și un spectacol cu aceeași piesă datorat Teatrului din Oradea.La Oradea, regizorul Szombati Gille Otto și-a propus un obiectiv mai modest. și poate tocmai de a- ceea mai favorabil piesei. El a citit-o poate cu mai puțină rigoare, dar limbajul său teatral este, cel puțin în intenție, mai elastic, mai nuanțat, pe alocuri mai sugestiv. Personajele își pierd o parte din calitatea arhetipală, devenind în schimb mai „complexe", cîștigînd în culoare și în diversitate. Spectacolul o- rădean nu evită variantele mai directe ale emoției, pu- nind oarecum în valoare resursele de poezie și de u- mor existente în text. Operația nu se petrece la un nivel din cale-afară de profund, din spectacol nu lipsesc rezolvările superficiale și micile frivolități, distribuția prezintă inegalități flagrante, „ticurile" provinciale ale unor actori zădărnicesc o sumă de efecte, decorurile și costumele sînt cam banal-pretențioase, dar reprezentația în ansamblul ei trece rampa mai lesne decît cea de la Teatrul de Comedie, care a beneficiat de aportul unor actori de valoare. Din spectacolul de la Oradea se rețin, mai a- les interpretările datorate Elisabetei Jar, Allei Tăutu, lui Eugen Țugulea și, într-o măsură mai mică, lui Nicolae Barosan.
Sebastian COSTIN
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• Z : PATRIA — 9; 12; 15; 18; 21.
CAPITOL — 8; 10; 12,15; 14,30;
16,45; 19; 21,15, SALA PALATULUI
— 17 (seria de bilete — 3476).
• Amintiri bucureștene : CEN
TRAL — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15, 
20,30
• Omul din Sierra : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45, FESTIVAL — 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, FAVORIT — 9.30- 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Vagabondul : BUCUREȘTI — 
8,45; 12,15; 16,30; 20, SALA PALA
TULUI — 20,15 (seria de bilete — 
3546).
• Răzbunarea sfîntului 
RIA — 8,45: 11,15; 13,30; 16;
26.45, FEROVIAR — 9; 11,15; 
16; 18,15, 20,30, MELODIA
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16;
20,30.
• Vînătoarea de vrăjitoare : LU
MINA — 9—15,45 în continuare; 
18,30; 20 45.
• Soarele alb al pustiului : DA
CIA — 8,45—20,30 în continuare; 
ARTA — 15,30; 18; 20,15.
• Program pentru copii : DOINA
— 10.
• Vă place Brahms ? : DOINA — 
11,30; 13,45; 16.
• Procesul : DOINA — 18,15; 20,30.
• Tarzan, omul junglei ; Fiul lui 
Tarzan : TIMPURI NOI — 9—20 
în continuare.
• Cîntărețul mexican — 9; Dom
nișoarele din Rochefort — 10,30, 
12,30; 14,30; 16,30; Calea luminoasă
— 18,45; Ultimul miliardar — 21 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Fantasme : FLAMURA — 9; 
11,15; 16; 18,15; 20,30, EXCELSIOR
— 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30.
• King Kong evadează : GRIVI- 
ȚA — 9,30; 11,30; 16; 18,15; 20,30, 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, TOMIS — 8,30—16,45 în 
continuare; 19; 21.
• Mayerling (ambele serii) : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
16; 19.
• întîlnirea ; BUZEȘTI — 15,30; 18.
• Călătorie în jurul craniului 
meu : BUZEȘTI — 20,30.
• Călugărița din Monza : BUCEGI
— 10; 16; 18,15; 2b,30; GLORIA — 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Hibernatus : UNIREA — 15,30; 
18, PACEA — 16; 18; 20.
• Zonă închisă : UNIREA —20.
• Măsura riscului : LIRA — 14; 16. 
e Winnetou în Valea Morții : 
LIRA — 18,15; 20,30.
• Medicul de la asigurări : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20,
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,30.
• în arșița nopții : FLACĂRA — 
15,30; 18; 20,15, POPULAR — 15,30; 
18; 20,30.
• 100 de carabine : FERENTARI
— 15,30; 17,45; 20.
• Departe de lumea dezlănțuită : 
GIULEȘTI — 15,30; 19, MIORIȚA
— 9: 12,30; 16; 19,30.
• Ultimul mohican : COTROCENI
— 15,30; 17,45: 20. MOȘILOR — 
15,30; 18: 20,30.
• Cadavrul viu : VIITORUL — 
15,30; 19.
• Sentința : MUNCA — 16: 18: 20.
• Unghiul de cădere : VITAN — 
15,30; 19.
O De șapte ori șapte : PRO
GRESUL — 15,30; 18: 20,15.
• O părere deosebită : COSMOS
— 15.30; 18; 20.15.
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Legile nescrise
primit prin decizia nr. 163/16 martie 1970 împuterniciri ce contravin indicațiilor date de Ministerul Muncii". De ce ? Poate că lăr girea atribuțiilor inspectorului nu este străină de faptul că numele ing. Căpățînă apare printre cele ale salariaților din subordine, care au organizat, în compania directorului, „mese care uneori s-au prelungit pînă la ore tîrzii în restaurante și acasă la unii salariați" — răspunsul colectivului.„...deși sînt stabilite atribuții fiecărui salariat, totuși, datorită modului necorespunzător de coordonare a activității, datorită atribuirii de sarcini necorelate cu atribuțiile fiecăruia, a existat și persistă o folosire nejudicioasă atît a timpului de lucru cît și a cadrelor" (și iar apare numele unui prieten al directorului, Chelu Gh., care a folosit pentru „analiză și con- i ii trol“ în loc să-și vadă de-ale lui...).•^4» „S-a constatato defalcare nee- 3^ chitabilă a planu-flH ansa lui de munc;i Pe■■ ■■ salariați (...). in# ® tcSM® medie circa 50 lasută din realizările obținute nu sînt o urmare a eforturilor depuse de cei care le-au raportat ca realizări proprii".Și mai apar și altele — deficiențe privind asigurarea obiectivelor industriale cu forță de muncă, privind aplicarea noului sistem salarizare pe care nu transcriem motive de spațiu. Evident, pot exista oriunde. Problema este însă : ce fel de lipsuri apar, de ce natură sînt ele, ce stă la rădăcina lor ? Dacă le analizăm pe cele din D.P.M.O.S.-Argeș nu putem să nu constatăm că ele își au sursa în cauze subiective, în stilul de muncă defectuos, în neprincipialitatea unor cadre, în frunte cu directorul.Cazul de care ne ocupăm este, în acest sens, concludent. Un conducător de unitate trebuie să fie un exemplu de comportare in viața publică și privată ; consecințele unei altfel de atitudini se răsfrîng nu doar asupra propriei persoane, ci asupra unui colectiv, mai mult, asupra unui sector al vieții sociale. E de prisos să mai subliniem ce însemnătate majoră are respectarea principiilor de viață socialistă. a normelor eticii comuniste, în ce măsură abaterile își pun pecetea asupra muncii, influențînd negativ activitatea și climatul moral din respectiva unitate.Credem că este cazul să se reana- lizeze comportarea lui Vasile Călinescu. care nu a înțeles nimic din criticile ce i s-au adus, a continua! să greșească cu seninătate. Credem că Vasile Călinescu a dovedit, prir întreaga sa comportare, prin mentalitatea sa, că, obidetiv, este incapabil ju-

servit o mică gustare". N-am avut răbdarea să numărăm, dar credem că se serveau, în acele pagini, cel puțin treizeci de „mici gustări". Apoi, faptul că la „micile gustări" apăreau, de regulă, aceiași salariați ; cel mai adesea, aceeași Purcea Zoe. De ce pleca pe teren cu ea 1 Ii era oare indispensabilă secretara ? Vasile Călinescu motivează un număr de deplasări ale salariatei P. Z. pe care o lua cu el : la Curtea de Argeș „avea un caz de rezolvat" ; la București „avea o rudă în spital" ; altundeva „avea de urgentat niște scrisori" ; în schimb, evită să spună de ce a mers de două ori cu P. Z. în comuna ei natală, Rătești. Dar peste tot au servit... o mică gustare. (O reclamație arată că mica gustare din comuna Rătești a ținut pînă la 5 dimineața. Dar, vorba lui

„Subsemnata Taban Ioana (condamnată pentru înșelăciune — n. n.), deținută în penitenciarul Pitești (fostă îngrijitoare la Direcția pentru problemele muncii și ocrotirii sociale — Argeș între 15 aprilie 1968 și 19 mai 1970, data arestării ; mai exact : a rearestării, fiindcă T.I. este la a șaptea condamnare penală — n.n.) declar următoarele : (...)în ziua de 7 ianuarie 1969 mi-am sărbătorit onomastica la domiciliul meu din... Am avut ca invitați pe domnul ing. Vasile Călinescu, pe domnul Crivăț Drăgănuț (tot salariat al D.P.M.O.S.) și pe doamnele Gherghina Zorilă și Zoe Purcea (și ele salariate ale D.P.M.O.S.). Ei au stat la mine între orele 11 și 22. Am servit masa și băuturi (...) (Era intr-o

Mai multe reclamații, adresate mai multor foruri, semnalau un șir de abateri ale tovarășului Vasile Călinescu, directorul Direcției pentru problemele muncii și ocrotirii sociale din județul Argeș. Faptele au fost cercetate, analizate ; la redacția ziarului nostru a sosit un răspuns al Comitetului județean de partid Argeș, răspuns în care, printre altele, se spune :„Față de cele constatate pînă în prezent, tov. Călinescu Vasile a fost chemat în fața secretariatului comitetului județean de partid unde a fost criticat și i s-a atras atenția asupra lipsurilor ce le-a manifestat in relațiile de muncă cu salariații cît și cu cetățenii cu care vine în contact. Călinescu Vasile a recunoscut faptele comise (s.n.) și s-a angajat să respecte recomandările ce privire la îmbunătățirea stilului și metodelor sale de muncă", punsul din> am citat data de 4 1970.La 20 noiembrie 1970 — deci după cinci luni și jumătate — în jurul orei 14,00, Vasile Călinescu a adoptat o altă optică despre despre sale ; mim ristă. vorbă prezența a dintre cei semnatari ai răspunsului sus-a- mintit ; îl întrebăm ce angajament și-a luat. Răspunsul :— Să lichidez

hotărîri Aceste publice»»’

ale spiritului de echipă
0 echipă de lucru — într-o uzină sau într-o fabrică, pe un șantier sau într-un institut de cercetare științifică — are funcția unei celule vii. regenerînd continuu organismul de care ține, dar neputînd viețui în afara lui. Ea este, cu alte cuvinte, o parte inseparabilă dintr-un întreg, pe care și prin care se exprimă. Cînd o astfel de celulă constituie ea însăși o structură consolidată, un microuni- vers cu trăsături și legi specifice, proprii, cu calități care o emancipează și-i fixează un loc aparte în peisajul general al întreprinderii sau instituției respective, faptul nu poate decît să bucure ; echipa sau colectivul în cauză joacă, în astfel de cazuri, rolul unui centru sau factor motor, capabil să determine impulsuri Înnoitoare, cu consecințe fertile pe suprafața întregului cîmp gravitațional în aria căruia se înscrie. în același timp — și tocmai din aceste pricini — o astfel de echipă de lucru își a- sumă niște obligații sporite, finind, pe de o carte, de propria sa perfecționare. pe de altă parte de raporturile ei cu întregul. ,Am cunoscut, la Hunedoara, nenumărate echipe de elită, act.ivînd în punc- tele-cheie ale fabricării o- țelului și fontei, adevărați stîlpi de boltă ai cetății si- derurgiștilor. O caracteristică a acestor echipe este faptul că ele se mențin, de ani de zile, cu o constanță de invidiat, pe primele locuri ale întrecerii. Ele sînt, în același timp, niște nuclee de oameni stabili, constituite în timp, transformate prin timp în adevărate familii, veritabile structuri monolite, bazate pe o profundă coeziune intimă. Există, la oțelăriile și furnalele Hunedoarei, ca și la întreprinderea do construcții siderurgice, brigăzi care, de 10—15 ani.

și-au menținut aceeași „fișă personală", aceeași structură, aceiași oameni. Și nu e deloc o întîmplare că tocmai aceste brigăzi, în fruntea cărora se află comuniști ca Eroul Muncii Socialiste .Ștefan Tripșa, maistrul Ion Cismaș, inventatorul faimoasei „lănci de Hunedoara", și atîția alții, sînt și deținătoarele, cu titlu de permanență, ale mai tuturor trofeelor întrecerii.Stabilitatea, unitatea de grup (în sensul bun al cu- vîntului !), coeziunea interioară a rîndurilor, refuzul fluctuației și dezordinii, sînt elementele care au decis, în cazul acestor brigăzi, însăși succeselor, candidatură fruntașe ale întrecerii. Nimic mai firesc, nimic mai legitim. Și totuși...Și totuși, uneori, aceste calități pot fi - -------x —două tăișuri, transforma — cazuri, s-au și— în contrariul lor. Exacerbate, devenite scop in sine, ele ajung să astupe acea comunicare — necesară, vitală — a celulei vii cu întregul, cu organismul de care ține și prin care trăiește și se exprimă.

prins, nunat sie Rusu este astăzi unul dintre muncitorii buni, cu o comportare în afara oricărui reproș.Ceea ce, însă, ne determină să ne oprim mai mult la un astfel de caz — așa cum i-a determinat și pe alții, membri ai colectivului în care muncește I. R. — sînt niște date care rămîn în afara epicii stricte a întîmplării, dincolo de „aspectul penal", circumscris unei decătorești. te, făcute

Rezultatele au încu- efortul echipei. Ili- iasă bine ; ce se întîmplă . cu alții, e treaba lor". Cultivarea acestui fel de „stabilitate" viciată se traduce, de fapt, prin cultivarea egoismului, opus progresului. Acei „alții" înseamnă noile cadre, care asigură permanența și dezvoltarea muncii, înseamnă celelalte compartimente ale uzinei și instituției, care nu pot evolua inegal, în disparitate de sensuri și ritmuri, ci împreună, în același front.Comunistul Leontin 
Curteanu, șeful unei brigăzi fruntașe de zidari de la I.C.S.H., îmi vorbea despre eforturile — deloc ușosre, ce e drept ! — pe care le-a depus, împreună cu întregul colectiv, în vederea „asimilării" muncitorilor nou veniți, a transformării lor în cadre de bază La începutul acestui an. brigada condusă primit în sînul muncitori tineri, calificați. Azi, sînt fruntași, lucrează fel de bine ca și cei vechi. „Stabilitatea" brigăzii nr-a pierdut nimic prin această lărgire numerică, ci, dimpotrivă. a cîștigat : a cîș- tigat cinci forțe tinere, care pun cu nădejde umărul la ridicarea și mai sus a prestigiului acestei brigăzi.O echipă, o brigadă de lucru, un colectiv, ca părți ale unui vast organism e- conomic și social, trebuie să fie, fără îndoială, ele Insele structuri, unități puternice și consolidate, caracterizate prin disciplină, coeziune, stabilitate, prin refuzul a tot ceea ce le-ar putea stînjeni sau dispersa eforturile. Dar nu niște „cluburi închise", izolate și închistate, cu perdelele trase la freamătul vieții din jur. Căci importantă nu este „stabilitatea" în sine, ci scopul ei: 
stabilitatea succeselor.

i s-au făcut cu
Răs- care poartă iunie

ju- da- cu ocazia discutării „cazului Rusu“, implică și invită pe scena dezbaterii — oricît de ciudat ar părea ! — niște brigăzi de lucru fruntașe, cunoscute pentru integrarea și disciplina membrilor lor. Sînt brigăzile și echipele care au refuzat — atunci cînd I. R. s-a angajat în întreprindere — să-l primească în cadrul lor. Sînt cei care, fără să-și dea seama de consecințele unui astfel de act (de fapt, nimic altceva decît un simplu refuz, un : „du-te și încearcă la alții !“), l-au con- involuntar, Ia o insta- mun- reali- fără legile colectiv știe ce

I. OLTEANU

lărgită, pri- „oa-

o arma cu Ele se pot și. în unele transformat

stabilitatea permanenta la locurile
de el a ei cinci proaspăt toți cinci la

ale brigăzii.

Am stat de vorbă cu un tînăr hunedorean, 
Ilisie Rusu, muncitor la I.C.S.H. Pe obrazul a- cestui tînăr apasă o umbră. O umbră grea. Autor al unor acte huliganice, a fost pus în discuția colectivului, judecat în mijlocul colectivului și sancționat după cum merita : a fost condamnat la închisoare cu suspendare. E- chipa în care lucrează și, alături de ea, întreg colectivul, l-au luat, cum se spune, pe răspundere proprie, angajîndu-se într-o operă mai mult decît gingașă și dificilă : aceea de a-1 reeduca, de a-1 reda, ca om adevărat și întreg, societății, colectivității din sînul căreia s-a des-

damnat, viață dezordonată, bilă, fără bucuriile cii, fără satisfacțiile zării profesionale, contactul fertil cu și rigorile unui serios, sudat, care vrea.
Discuția merităBrigăzi care nu primesc în sînul lor „oameni noi", invocînd ca suprem argument „stabilitatea" transformată în scop în sine, brigăzi care se feresc de începătorii ce (e oare vina lor ?) le micșorează, prin lipsa de experiență, realizările, ajung — fără să vrea — din elemente propulsoare ale progresului, niște frîne, din celule vii ale organismului, nișe părți osificate, împiedicînd circulația sîn- gelui. „Brigada noastră să

Almanahul „Scinteia" 1971 
vă propune un test fulger: 

OMULE, 
te știi despre tine ?

Faceți parte dintre cititorii săptămînali ai paginii „Omul țață în 
lață cu el însuși”. Sînt cititori care ne scriu des și prompt. Părerile 
lor ne interesează.

Fiecare exemplar din ALMANAHUL SCINTEIA 1971 cuprinde o 
carte poștală tipărită i în citeva clipe — punînd cinci ciire — cititorul 
ne poate comunica aprecierile lui.

Dorim ca acel care parcurge aceste rînduri să se numere printre 
lectorii Almanahului Scinteia și sâ ne comunice părerile sale.

CREDEȚI CA MERITA SA PARCURGEȚI ACEST ALMANAH — 
SAU NU?

VA PUTEȚI RĂSPUNDE SINGUR, CONTROLÎNDU-VA CU AJUTO
RUL C1TORVA ÎNTREBĂRI. Veți vedea dacă puteți afla ceva nou des
pre om, despre noi înșine. Așadar :• Știți care este — după presupunerile celor mai mulți oameni de știință — domeniul în care se vor desfășura descoperirile capitale ale deceniului ur- mător ? Descoperirile care vor modifica cel mai profund viața omului ? Nu este vorba de explorările cosmice, ci de genetică. Savanții anunță posibilitatea de a „fabrica" făpturi predeterminate, create după voință, prin modificarea dirijată a eredității: „mașini-umane de gîndit, sportivi de mare performanță... «soldați»". Despre această probabilitate și implicațiile ei morale ne vorbesc „EXPLOZIILE ȘTIINȚIFICE" — cronică a deceniului care a trecut și a urmărilor lui probabile : „dacă se pot plămădi «conștiințe» dirijate dinainte, dacă se pot obține ființe omenești «modelate» după concepțiile unui savant sau ale altuia, implicațiile morale ale unei asemenea activități sînt foarte mari, efectele practice fiind încă greu de prevăzut".Iată alt grup de întrebări:• Vom putea, transplanta și creierul ? Cu cît vom putea pre- lungi viața omului ? Vom avea pînă în trei decenii un contact cu

extratereștri asemănători___omu-lui ? Va putea omul să-și fereas- că planeta de secătuire și polua- re ? Vom putea asocia creierul nostru la un calculator ? Vom putea sintetiza, în laborator, dacă nu omul, măcar ceva ce se poate numi viață ? Vom reuși să extra - gem hrana din... aer ? Se vor obține pînă în trei decenii androizi, imitații de om intr-un stadiu su- perior roboților? Va infringe o- mul cancerul ? Va fi omenirea de mîine compusă în majoritate din... centenari ? Va mai dăinui religia peste trei decenii ? Va fi marea locuită de oameni ? Vom explora pînă în anul 2 000 întregul nostru sistem solar ?La asemenea întrebări — și multe altele — răspund 17 scriitori de science-fiction, dintre cei mai cunoscuți în lume, întruniți la un congres mondial științific- fantastic și întreprinzînd — la invitația Almanahului Scînteia — „O EXPLORARE ÎN LUMEA DE PESTE TREI DECENII".• Credeți că se va putea înlocui transplantul de inimi naturale prin proteze cardiace, inimi

sine și greșelile s-o nu- intermedia- Stăm de cu d-sa în doi trei LA DIRECȚIA MUNCII I
eventual cu unele lipsuri pe care probabil le-am avut...Două ipostaze... Iat-o și pe a treia, de care am luat cunoștință tot la 20 noiembrie 1970, în jurul orei 14,30 — deci după o jumătate de oră :— Ce a fost adevărat în reclama- țiile care s-au făcut ?— Nimic ! Nici una nu a fost întemeiată.Stranie logică... „Faptele comise, recunoscute" devin „probabil, eventual lipsuri" pentru ca, pînă la urmă, dispară chiar și ezitările, iar ele se transforme în neant : nici există...— Se spune, în reclamații, că participat la petreceri în casa femeii de serviciu a direcției. E adevărat 1— Nu ! E o minciună !— Niciodată ?— Niciodată !O asemenea sfîntă indignare i se citea în priviri, încît mai că ne-ar fi convins dacă nu ar fi declarat anterior verbal colectivului care a cercetat reclamațiile că „a fost o dată, în trecere,, un sfert de oră" ; dacă o vecină a femeii d<j- serviciu n-ar fi declarat că în toiul petrecerii i-a solicitat permisiunea să dea un telefon de la dinsa prin care și-a anunțat soția că e reținut la serviciu ; și, în sfîrșit, dacă nu am fi avut -in mapă următoarea declarație, dată cu o zi înainte în fața unui procuror :

să să nuați

marți, zi de lucru, vorba ceea : unsprezece ceasuri rele... — n. n.).După aproximativ două luni am mai fost vizitată de Călinescu, Zorilă și Purcea. Menționez că domnul Călinescu s-a invitat singur, după ce a aflat că Zorilă și Purcea vin la mine. Au sosit la mine în jurul orei 13 și au stat pînă în jurul orei 15. în casă am servit țuică. După circa o oră de la venire, domnul Călinescu m-a trimis să cumpăr cafea. I-am spus că am cafea în casă, dar dînsul a insistat totuși să cumpăr și am plecat împreună cu una dintre invitate (...)“.Deci așa stau lucrurile. Tovarășul director frecventa în compania unor salariate în subordine casa uneia care, la 33 de ani, acumulase șase condamnări pentru furt și înșelăciune, care — așa cum s-a dovedit ulterior — își continua escrocheriile și la noul ei loc de muncă, D.P.M.O.S. Ce căuta în casa ei ? Greu de răspuns ; tocmai de aceea preferă să nege.întrebat de colectiv în legătură cu nenumăratele „capete" ale reclama- țiilor ce s-au făcut, Vasile Călinescu a refuzat să răspundă, iar ulterior a dat o declarație de treizeci și ceva de pagini în care nega totul. Fiece fapt era respins de plano sau îmbrăcat în niște justificări totdeauna „legale", totdeauna „principiale",* dar care se- dovedesc inconsistente la cea mai sumară cercetare. Ne-a impre- . sionat neplăcut lipsa de sinceritate, de elementar spirit autocritic pe care acest membru de partid a dovedit-o atunci cînd un colectiv de activiști a cercetat învinuirile. în flagrantă contradicție cu faptele obiective, el s-a situat pe poziția — șubredă, în ultimă instanță — a negării Dină în pînzel» albe.Directorul Direcției muncii din județul Argeș și-a pierdut de mult — sperăm că nu complet — simțul realității ; faptele lui sînt cele care dovedesc aceasta. Simțul realității impune, de pildă, celui căruia i s-a încredințat o funcție de conducere să aibă cele mai principiale raporturi cu salariații de la locul său de muncă. Sobrietatea, cumpătarea sînt componente inextricabile ale omului cu o muncă de răspundere, atribute esențiale ale exemplului personal pe care el este obligat să-l dea. în schimb, Călinescu este reclamat, printre altele, pentru aceea că. ale- gînd dintre salariații direcției un număr restrîns de privilegiați, pleca „pe teren" cu ei, unde se încingeau niște chefuri de toată frumusețea. Nimeni nu propovăduiește o morală suprapu- ritană : nu sîntem dintre cei care ar pretinde ca un șef să nu ciocnească un pahar cu subalternii săi.; cunoaștem chiar colective în care ziua de naștere a fiecăruia este sărbătorită într-o atmosferă colegială, la un pahar de vin. Sînt. cline care — sub condiția principialității, a decenței — întăresc, sudează colectivele respective. Dar de aici și pînă la stilul practicat la D P.M.O.S.-Arges este o distanță ca de la cer la pămînt.în primul rînd, în declarația amintită a lui Vasile Călinescu, cea mai des întilnitâ expresie (în afară de „calomnie la adresa mea") este „am

Vasile Călinescu : „Sînt acuzat că m-am îmbătat și alte calomnii". Sau : „Am răspuns la invitație din politețe, însă nu m-am îmbătat și alte urgii cum sînt acuzat").I s-a reproșat și faptul că de obicei micile gustări erau plătite de salariații în subordine. (Sau, cum l-a caracterizat chiar un amic al său : „Bea cu poftă, mănincă cu poftă, da’l apucă o scîrbă la plătit..."). De la o asemenea notă de plată a plecat o discuție, după o mică gustare la Cîmpulung, cu inspectorul Nicolae Bîldea, din aparatul D.P.M.O.S. Mica gustare a început pe la cinci după amiază, iar pe la zece-unsprezece noaptea, în drum spre Pitești, Călinescu îl dă jos din mașină, pe șosea, pe Bîldea. O ceartă între oameni beți. Sub ce hlamidă principială — vai, în cazul de față numai pete și rupturi ! — așează astăzi directorul povestea ? Citez din declarație : a pornit o discuție pe tema doctoratului pe care l-ar susține V. Călinescu. (Neadevăr ; nouă ne-a declarat că nu pregătește nici un doctorat. Dar tot el scrisese în declarație că îl pregătește. Mă rog...). „Tema o susțin pe construcții de mașini. Tovarășul Bîldea a continuat să demonstreze că ar fi bine pe chimie" (După ce au plecat) „dînsul în mașină a continuat să susțină punctul de vedere. Atunci am oprit mașina și l-am poftit ios. Apoi am continuat drumul spre Pitești". Divergențe de idei la o mică gustare !...Spațiul nu ne îngăduie să mai continuăm ; am ales doar citeva mostre. Credem că sînt suficiente pentru a demonstra cum, amestecînd analiza muncii cu o mică gustare și principialitatea cu onomastica, a coborît el autoritatea, - prestigiul funcției deținute. Cum se răsfrînge această comportare în munca instituției pe pare o conduce ? Vom cita din constatări oficiale. Iată, în primul rînd. ce conchide colectivul care a cercetat reclamațiile :„Nu întotdeauna a respectat principiul muncii colective și, abuzînd de lege, care îi dă dreptul ca în calitate decizii, nu a consultat și nu a ținut cont de părerile celorlalți tovarăși din colectivul de conducere, ceea ce a condus ca sarcinile să nu se realizeze în mod corespunzător, în concordanță dicațiile Ministerului Muncii, necesar c.a la unele decizii vină ulterior".„în relațiile de serviciu ternii nu folosește cele mai zătoare metode, fapt care buit la crearea unei stări dare în rîndul salariaților. In repetate rînduri, în mod nejustificat, a amenințat pe unii cu scoaterea din serviciu sau le-a adresat cuvinte jignitoa- . re, deseori manifestă o nervozitate exagerată, respinge pe oamenii din subordine cît și pe alți cetățeni cu care vine în contact".Al doilea document oficial : constatările unui control efectuat de o brigadă condusă de tov. Alex. Stănuță, directorul Direcției de control din Ministerul Muncii. Spicuim :„Inspectorul Căpățînă Alexandru a

de director să dea
să cu in- fiind se re-subal-cu corespun- a contri- de încor-

de etc. — le mai din lipsuri

_______ ____,__ , __________ _ste incașa!.. să rămînă în fruntea unei direcții j'' dețene, Că nu a înțeles nimic din a- jutorul ce i s-a dat o dovedește și faptul că, după ce a fost criticat în cadrul secretariatului comitetului județean, s-a dus la D.P.M.O.S. și, fără si pomenească un cuvint despre proprii sa comportare, s-a ocupat de paiu' din ochiul altora (cităm din procesul- verbal al ședinței) : „Tovarășul Că tinescu pune accent pe solicitudine pe conștiință, pe disciplină, pe respectarea principiilor de etică". D( către alții...
George-Radu CHIROVICI

PA GINII
. • '■ . . .

Din nou despre
„super-incredereu

artificiale, de cauciuc ? Știți cum s-a desfășurat prima operație de acest gen, care a fost rezultatul ei și care sînt perspectivele probabile ? Răspunsurile sînt scrise de mîna chirurgului care a efectuat această operație — Denton Cooley — în articolul „Unde e- xistă viață, există și speranță".• Se va putea „telegrafia" un om, atom cu atom, pe altă pla- netă, reconstituindu-1 cu ajutorul „telegrafului" receptor ? Vom putea face în viitor „transferuri" din memoria unui om în memoria altuia ? Vom ajunge să dobîndim cunoștințe noi prin... injecții și pilule ? Mai e oare nevoie să ne „agităm", dacă se va ajunge, pe cale chimică sau electrică, să ni se provoace stimuli înlocuind trăirile, să trăim la comandă diverse situații ? (De pildă, a sări cu sehiurile — fără a părăsi fotoliul — prin simpla conectare a creierului la un circuit electric). Ce perspective reale are- crioge- nia, conservarea „la rece" a unor bolnavi fără scăpare, decenii în șir, pînă se va găsi leacul bolii

lor ? Răspunsuri în însemnările unei cărți care a făcut senzație — „Omul viitorului" — și din care este prezentat în almanah un capitol. O altă întrebare pe care și-o pune publicistul american este : poate exista inteligen- ță în afara ființelor vii ? Prin ce se deosebește omul de mașină ?Un răspuns interesant căpătăm și în capitolul „SECRETELE O- PERAȚIEI «ORGANIZARE»". „Mașina de calcul, care are puteri cantitative mult mai mari decît omul, preferă întotdeauna operațiunea cea mai simplă, cu riscul de a o repeta de milioane de ori. Omul, dimpotrivă, caută să împuțineze la maximum numărul de operațiuni efectuate în creierul său, cu riscul de a complica metoda".• Ce sînt oamenii-șarpe, oa- menii-șacal, oamenii-bambus, oa- menii-crocodil, oamenii-piatră neagră ? Un reportaj fascinant în universul miturilor. — „CREPUSCULUL ZEILOR" — ne prezintă lumea totem-ului și a tabu-uri- lor, de la obiceiurile pitorești ale triburilor primitive și antichitatea păgînă pînă la cele mai bizare fenomene ale religiilor contempo-

cane și practicile astrologilor care lucrează cu... calculatoare.Vi se par aceste probleme prea îndepărtate de preocupările dv.
în comerț și la ce folosesc ele ? Cum se împart de către coloca- tari taxele plătite în comun (com-zilnice ? bustibil, electricitate etc.) ?Vă propunem și alte întrebări: • Care este regimul de viață

Ideal pentru sănătatea și cordul

DESPRE OM ȘI PENTRU OM — TRECUT ȘI VIITOR — UNIVERSUL SPIRITUAL ȘI CELomului ? Ce ceaiuri medicinalev-ar prinde cel mai bine ? Careeste minimul de mișcare ne-cesar omului, gimnastica elemen-tară pe care trebuie s-o practicăm ? Ce ape minerale se găsesc

LECTURA CAPTI-FIZICVÂNT A CA ȘI CEA DE REFERINȚĂ — JOCUL DISTRACTIV, DECONECTANT, CA ȘI TESTUL DE SONDARE A PROPRIEI IN-
TELIGENȚE.

OMUL anului 1971

în Almanahul anului 1971
5 ?■. ■■ :'r ? ‘ . • ‘‘•v ' -

rTr'

Pe marginea anchetei „Broboada de pe ochi era «super- încrcderea»" (publicată în pagina „Omul..." din 7 octombrie a. c.), primim următorul răspuns din partea Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Vrancea, sub semnătura tov. președinte Simion Dobro- vici :„Din verificările făcute a reieșit că acest caz a fost deferit instanței de judecată. Sînt implicate 12 persoane pentru delapidare, înșelăciune și fals in acte publice, totalizîndu-se un prejudiciu de 250 023 lei, pentru care întreprinderea de valorificarea cerealelor-Focșani s-a constituit parte civilă.. Fostul director al unității, în prezent vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Focșani, fiind nou în unitate nu a cunoscut exact situația celui în cauză, considerînd mai mult ură personală din partea celor care sesizau. (Se ridică întrebarea : dacă nu cunoștea exact situația, ce l-a determinat să catalogheze sesizările drept „ură personală" ? Firesc, potrivit atribuțiilor sale, cădea în sarcina directorului de a contribui la elucidarea adevărului. Căci, după cum se vede, la mijloc nu era „ură personală", ci o fraudă de un sfert de milion... — n. red).Actualul director a fost chemat în fața organelor județene de partid și de stat, atrăgîn- du-i-se în mod serios atenția a- supra felului cum trebuie să lucreze cu salariații din subordine ; să intensifice munca de îndrumare și control în toate sectoarele de activitate.Cu salariații din unitate s-a prelucrat conținutul articolului. După terminarea procesului penal, redacția ziarului va fi din nou informată".
A
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Tot des- : me- mai lupta

București, Cluj, 
românesc Alki- 
Institutului on- 
a făcut dovada 
în tratamentul 
bronho-pulmo-

deo- Cer- de care se

acidul con- celulei. Așa Th. de Ga- are nevoie de aspara-

proprie fi nevoie de singe, se dove- cele fur-electronic. deajuns. Va

• Deși acțiunea vitaminei A în 
terapia anticanceroasă era cunos
cută de mult, folosirea sa în acest 
scop a fost stînjenită de efectele 
nocive care însoțesc administra
rea medicamentului în doze mari. 
Un grup de medici germani din 
Bonn (R.F.G.) au experimentat o 
nouă emulsie de vitamină A care 
nu produce efectele secundare 
nedorite. Aplicată la 250 bolnavi, 
noua emulsie și-a dovedit efica
citatea : majoritatea cancerelor de 
piele și tumorile maligne au dis
părut complet.

doar o chestiune teoretică, acum, ipoteza leucemiilor vila om n-a putut identifica, și demonstra un anumit vi- Detectarea enzimei anormale

o catalază asemănătoare celei invulnerabilă

• In U.R.S.S. este obligatoriu 
controlul preventiv pentru depis
tarea stărilor precoce de cancer. 
Incepînd de la 28 de ani femeile 
se prezintă regulat la controlul de 
depistarea cancerului uterin. A- 
cest fapt a dus la dispariția tipu
lui respectiv de cancer.

Burkitt, un umană reînceput de promițător.

medicina a

in care ar fi reușit să pătrundă, de- reglîndu-le astfel funcțiunile prin secătuirea de substanțe nutritive care să le permită multiplicarea.

din U.R.S.S., nu mijloc universal tuturor variante- Metoda de bază

celulei, aparține game de care cel pînă acum în 1

se aș- științei funda- profesorUl. Dar de către

învins!

autoapărării

animale, cancerul e virusuri. Dar pînă proba formală n-a că un virus identi-

• Experimentat timp de 5 ani 
și verificat pe 200 de bolnavi în 
diferite clinici din 
Sibiu, citostaticul 
rom, realizare a 
cologic București, 
eficacității sale 
cancerului ia sin, uiv<iu„-pumiu- 
nar, al gitului, capului etc. Pro
dusul fiind brevetat, România se 
numără alături de S.U.A., U.R.S.S., 
Japonia, Anglia etc. printre țările 
producătoare de citostatice.

Can-Poate ca pină acum, nici una dintfe bătăliile duse de om contra morții n-a fost atît de încrîncenată ea lupta cu canqerul. O luptă atroce cu un flagel perfid, care se va termina prin victoria omului. O luptă surdă dusă în institutele de cercetări, în spitale și in laboratoare, între nobila armată a halatelor albe și un inamic vizibil doar prin e- fectele lui nefaste : tumoarea malignă, degenerare;. „ a epidermei, a măduvei Există o credință naivă, căreia canberul ar fi lumii moderne, ratăi-a lovit decît arareori pe strămoșii noștri Ninjic mai fals. Nu numărul bolnavilor de cancer a crescut, ci volumul diagnosticărilor exacte. Cîti oameni mor de cancer anual ? Greu de spus. Dacă numai o țară ca Franța pierde sub loviturile acestei boli 110 000 de vieți pe an. la o populație de cincizeci de milioane, n-ar fi imposibil de făcut un calcul aproximativ, relativ minimal, deoarece, la o populație similară, o altă' țară mai puțin dezvoltată din punct de vedere medico — sanitar trebuie să înregistreze un număr mult mai mare de victime. Rezultatul cel mai optimist ? Cel puțin 7 milioane de oameni uciși în fiecare an de sinistrul flagel.Cu un an în urmă, mai exact la 6 decembrie 1969, la Institutul „Gustave- Roussy" din Vil- lejuif, pe frontul cancerului a ex- ■ plodat o bombă : trei doctori mericani, Lloyd Frede- Eilbert Lewis deInsti-

globulelor albe, osoase... conform o boală a impetuos prolife- în ultimele decenii ; că ea nu L-am întrebat pe profesor, tr-una din pauzele colocviului, în ce constă descoperirea lui, care a produs in rîndurile oncologilor o adevărată răsturnare de concepție 1— Ideea unui virus parazitar mi s-a părut prea simplistă. Am făcut cercetări îndelungate ca s-o dezmint, și am căpătat dovada că virusurile oncogene nu numai că dispun de enzimele necesare vieții și reproducerii lor, dar că tocmai aceste enzime conțin morbul. Am putut astfel demonstra că o astfel de en-

Institutul American cerului, partizan al teoriei virale, problema este să știm nu că diverse cancere pot fi provocate de virusuri, ci de care anume dintre ele. Apărută cu 60 de ani în urmă, teoria virală asupra cancerului a provocat speranțe înflăcărate, dar și destule dezamăgiri. Fundamentată de doctorul, Peyton Rous pe baza descoperirii că sarcoma la puii de găină era provocată de un virus, teoria aceasta s-a lovit la început de zidul neîncrederii. Doctorița Charlotte Friend, o autoritate a vremii in științele medicale americane, declara : „Ori Peyton Rous a avut găuri în filtrul prin care și-a trecut virusul, ori le-a avut în creier 1“ Timpul i-a modificat însă opiniile. Cincizeci și cinci de ani mai tir- ziu, Pe.vton Rous primea premiul Nobel pentru fiziologie, iar contes- tatara Iui de altă dată, Charlotte Friend, ii devenea una dintre cele mai apropiate colaboratoare, în- scriindu-se ca o ferventă partizană a teoriei virale în cancerul animal.

despre care se vorbea mai sus impune aplicarea lor succesivă într-o anumită ordine de lansare a forțelor în atac, de a cărei coordonare trebuie să fie responsabil doctorul- curant, adevărat comandant al tuturor armelor omului în lupta cu cancerul. Să luăm cu titlu de exemplu, absolut ipotetic, o tumoră care numără un miliard de celule can- . ceroase. Scalpelul chirurgului va elimina nouă sute de milioane de celule, neputîndu-și permite mai mult fără a risca să lezeze țesutu- lile vitale. Bomba cu cobalt va distruge încă nouăzeci de milioane de celule rămase după extirparea tu- hiorei maligne. Chimioterapia va interveni în continuare, nimicind 98 la sută din restul celulelor bolnave. Mai rămîn un milion de celule canceroase socotite inaccesibile. A- tunci trebuie să intervină cea de-a patra armă din arsenal, imuriotera- pia, care le distruge aproape în totalitate. Cele care rămîn încă după această bătălie pe ' moarte, sînt atît

J. Old, rich L.ȘiMorton NationalHute of Health, au anunțat, în cadrul unei sesiuni internaționale că, pe baza u- nor culturi de sarcome umane, a- dică de cancer al țesuturilor conjunctive, au identificat u» agent virotic capabil să transmită cancerul unor celule sănătoase cărora le-a fost inoculat. Presa timpului a făcut o mare vîlvă pe baza acestei comunicări, mulți grăbindu-se să declare că, în sfîrșit, s-a descoperit virusul cancerului.Ne aflăm la același Institut de cancerologie și imunoterapie din Villejuif, condus de reputatul pro- fesor-doctor Georges Mathe, pe unul dintre cele mai avansate fronturi din lume in lupta cu cancerul. Mai muȘ decît despre cei 110 009 de oameni răpuși de cancer anual vorbim despre cei peste 70 000 salvați.

© PRECIZIA DEPISTĂRILOR NU ÎNSEAMNĂ CREȘTEREA NUMĂRULUI DE 
CAZURI ® URMĂRIND INAMICUL ÎN STRUCTURILE INTIME ALE CELULEI

Nu, „virusul” cancerului n-a fost descoperit. Ar fi fost prea simplu. Dar omenirea a tresăltat la fiecare lovitură data de știință acestei boli și exagerările presei pe marginea comunicării celor trei cercetători americani sînt explicabile. Există doar certitudinea că anumite can- cere sint provocate la om de radiațiile ionizante sau de diferite substanțe chimicei S-a dovedit insă că, la unele provocat de acum, nici o putut dovedi licat se afla la baza apariției unei tumori maligne la om. După profesorul' Mathe, prezența virusurilor in singeie unui bolnav de cancer nu dovedește că el ar fi cauza maladiei. Țesutul sănătos este o societate de celule guvernată de o disciplină riguroasa. Cancerul este „anarhistul” acestei societăți. O celulă normală devine canceroasă cind se distinge de celelalte prin anomaliile de comportament. Ea refuză să se organizeze, constituie un țesut aparte și invadează restul țesutului sănătos. Această migrație a țesuturilor bolnave, proliferate intr-un mod ilogic care incă ră- rnine misterios pentru oameni, constituie cele două caracteristici speciale ale cancerului. De unde vine, și ce provoacă această anarhie ?„Probabil că dracul se află în biserică" — spune profesorul zim- bind. S-ar putea afirma că germenii cancerului există in orice ființă. Organismul este o uzină care reproduce perpetuu celulele, duplicare, divizări continue : mic de miliarde pe producție în' serie, comportă un număr Caneerizarea este secundară a unei erori care s-a produs la nivelul mecanismului celular. în fiecare om, acest fenomen se poate declanșa orieînd.Numai că organismul omenesc se autoprotejează printr-o apărarenaturală, imunitară. Dar, uneori, diverși factori exteriori pot agrava riscul „rebutării" : radiațiile ionizante, unele produse chimice, numite virusuri, diverse hormonale, inflamațiile, etc. Și dacă posibilității# apărare ale organismului bite, se creează un teren pentru proliferarea celulelor anarhice, canceroase.Și victoriile repurtate pină acum?Se poate aștepta o lovitură de teatru în lupta cu cancerul ?Recent, la Colocviul internațional de biologie care s-a desfășurat la începutul lunii noiembrie 1970 la Institutul Pasteur din Paris, s-a produs a adevărată „revoluție" în explicarea cancerului de natură virotică. Profesorul M. M. Temin de la din Wisconsin (Statele Unite) răsturnat teoria conform căreia rusurile oncogene provocatoare tumori maligne sînt lipsite enzime, adică de acei fermenți catalizatori care îi hrănesc și le stimulează reproducerea. Aceasta i-ar fi obligat să paraziteze pe celulele

iși prin ’Astfel, celulele suportă mat mult de o zi. Ca in orice acest proces de „rebuturi", manifestarea care

a- anomalii iritațiile de auto- sint slă- propice

doctor universitatea a vide de

viață și pe de slăbite, îneît pot de de ale lui, un tratament a- decvat".Ultimul număr al revistei elvețiene „Acta Haematologica", specializată în studiul maladiilor sîngelui, a publicat rezultatele experiențelor savantului american wik cesta cale cin mic care, acum, a dat rezultatele scontate pe cobai de rasă pură, care au devenit i- muni. Rezultatele obținute de savantul american confirmă cercetările Charlotte! Friend care, încă din 1954, la Con- asupra cancerului

Lud- Gross. A- a pus la un vac- anti-leuce- pînă

0 Oamenii de știință sovietici 
au obținut un model experimental 
de leucemie pe maimuțe, introdu- 
cîndu-le sînge luat de la oameni 
bolnavi de leucemie. Modelul per
mite amplificarea studiilor consa
crate originii și evoluției uneia 
din maladiile maligne cele mai 
răspîndite printre oameni și ani
male. Specialiștii Institutului de 
patologie și terapie experimentală 
de la Sublimi, condus de B. Lapin, 
presupun că leucemia maimuțelor 
paviene se răspîndește prin con
tact. Majoritatea maimuțelor care 
au venit în contact cu animale că
rora li s-a introdus sînge de la 
bolnavi de leucoză s-au îmbolnăvit 
șl ele.

• Studiind vechile terapeutici 
empirice ale polinezienilor, trei 
oameni de știință americani au 
verificat eficiența anticanceroasă 
a extractului unui vierme de 
mare. Locuitorii insulelor Hawai 
se tratau bind timp de cîteva săp- 
tămini o supă pregătită din vier
mele de mare sau sugînd printr-o 
țeavă subțire de bambus sucul 
din Interiorul animalului viu. 
Inoculind extractul respectiv unor 
șoareci cu un anumit tip de 
cancer s-a constatat oprirea tumo
rilor la 60 la sută din animalele 
de experiență. Se preconizează ex
perimentarea și pe diverse tipuri 
de cancer uman.zimă, cu totul anormală, conținută de virusul oncogen, face ca celula normală să se transforme într-o celulă canceroasă. Ea se produce prin răsturnarea mecanismelor de fabricare a acizilor desoxiribonucleic „ADN“ și ribonucleic „ARN“ care se află atît la baza vieții celulelor, cit și a virusurilor. Iată de ce am numit aceste enzime ADN poli- merază, ARN dependentă. Deocamdată, le-am identificat doar în virusurile oncogene prezente în tumorile maligne animale și în celulele leueemice ale șoarecilor și pisicilor. Cu cîteva luni în urmă, am comunicat tuturor savanților oncologi pe care ii cunoșteam, rezultatele cercetărilor mele. Colocviul Internațional la care mi-am demonstrat teza, n-a făcut decît să confirme din partea celorlalți specialiști, justețea descoperirii mele, verificată in practică și de ei.— Și în privința descoperirii dvl ? Cînd se va putea dovedi prezența acestor enzime în celulele canceroase ale omului ?— Ea a și fost demonstrată de colegul meu, doctorul Spiegelman de la Institutul național de cercetări asupra cancerului de pe lingă universitatea Columbia, New York. El a dovedit prin folosirea timidinei marcate care permite urmărirea circulației în organism a celulelor leueemice, prezența acestei enzime în leucemiile umane. In nouă cazuri studiate, trasorul introdus de el și fixat pe enzimele anormale a putut demonstra prezența lor in sîngele bolnavilor.— Deci, practic, la ce va folosi descoperirea dumneavoastră ?— In primul rind, ea dezvăluie unul din mistereie virusurilor oncogene. Dar asta .poate fi considerată Pină rale izola rus.cu ajutorul trasorilor de timidină va duce, fără îndoială, și la a- ceasta. Doctorul M. Green, de la Institutul de virusologie moleculară din Saint-Louis Missouri, consideră că timidină poate constitui qn excelent mijloc de diagnosticare a cancerului sîngelui și de prognosti- care, adică de prevenire a declanșării bolii. Pentru â detecta prezența celulelor canceroase prin prezența enzimei anormale virusurilor oncogene, va numai de cîteva picături iar rezultatele examenului dese a fi mai exacte decît nizate de microscopul Asta însă nu este trebui să descoperim modul de a distruge această enzimă cu ajutorul unor medicamente capabile să cruțe enzimele normale ale celulei. Atunci vom putea vorbi și de vindecări, pe această cale, ale cancerului și leucemiilor de origine virală. Deși aceasta este o chestiune de perspectivă, s-a putut demonstra că anuraiți derivați ai ri- i'ampicinei, un antibiotic folosit în tratarea tuberculozei, sînt activi in tratarea cancerelor animale de origină virală. O doctoriță de la Institutul Pasteur din Brabant, Belgia, a obținut rezultate pozitive a- supra- unor culturi de celule specifice tumorii maligne cancer uman de origină cent descoperit. E un drum, dar un început

Din fericire, lupta cu cancerul nu s-a limitat numai la polemica dintre savanți. Cei patruzeci la sută salvați de la o moarte sigură, lor le datorează viața. Ei erau ne- voiți să dovedească un vechi adevăr : că o boală se poate vindeca și fără a i se cunoaște originea. Deocamdată „empiric".Unde sintem acum ? Care sînt bornele cele mai avansate pe terenul cucerit în lupta cu cancerul ?Intr-un punct de reculegere. E- tapă de bilanț pe scară mondială și de pregătire a unei noi ofensive. Dacă marile puteri ar renunța numai la cîteva procente din colosalele fonduri înghițțte de cursa înarmării, și le-ar canaliza către cercetarea științifică in lupta cu cancerul, rezultatele finale ar fi previzibile pentru o dată mult mai apropiată. Anii ’60—’70 au inscris pe acest front o serie de victorii decisive. Apariția microscopului electronic care a permis studierea virusurilor, computerele care au ușurat calculele, descoperirile vieții intime a celulelor umane, dezlegarea fantasticei lor complexități, au dus la lămurirea multor enigme ce păreau de nepătruns. în 1965, premiul Nobel încorona succesul obținut de trei savanți francezi, Monod, Lwoff și Jacob, în cunoașterea comportamentului intim ' ' ' ' ~anilor ’60—’70 coperirea unei dicamente, printre important cu leucemia — asparaginaza, o en- zimă existentă în sîngele cobailor și a porcului de India care are proprietatea de a distruge ” ' structor din compoziția cum explică profesorul liana, orice celulă vie de o anumită cantitate „„___ginază pe care și-o produce singură, prin sinteza acidului aspartic. Fie prin mutații, fie prin degenerare, celulele anumitor tumori maligne nu mai pot realiza principiul acestei sinteze. Asparaginaza distruge celulele bolnave, impiedicînd totodată proliferarea lor. Și chiar dacă ea nu poate vindeca întotdeauna, calea deschisă de descoperirea ei in lupta contra leucemiei rămîne foarte promițătoare. Ea a demonstrat că în carcasa celulei canceroase există un punct vulnerabil prin care poate fi atacată.

greșul mondialde la Rio de Janeiro, a demonstrat cum a reușit să provoace artificial leucemia la șoareci și pui, pentru ca, in continuare, să-i contra acestei boli.Se știe că leucemia are caracteristici foarte de leucemia infantilă. Dr. Werner Schaefer din Institutul Max Plank (R.F.G.), consideră că antigenul produs de corpul animalelor tratate astfel in laborator poate fi prezent și în cazurile de leucemie u- mană. După cercetările de pînă acum ale savantului german, nu este exclus să se ajungă la descoperirea unui vaccin împotriva virusului leucemiei, fără ca identificarea exactă a acestui virus să se fi produs.Strategia profesorului Mathe implică un tratament îndelungat și mențineri păcienților sub o continuă observație. Limitele fiecărei forme de tratament trebuie completate cu alte forme aplicate în succesiune. Peste o sută de mii de substanțe sînt anual „testate" numai în domeniul chimioterapici Pină acum, s-a putut dovedi eficacitatea a vreo douăzeci dintre ele. Altele, descoperite a fi capabile de a distruge celulele canceroase, sînt supuse unui complicat studiu, pentru a li se înlătura toxicitatea față de celulele sănătoase.Așa cum este aplicat la Villejuif, tratamentul cancerului impune — după cum declară prof. Mathe — a- pariția unui nou tip de cancerolog. Și chiar dacă medicul-curant nu poate fi în același timp și chirurg, și radiolog, și endocrinolog, și chi- • mioterapeut, și imunoterapeut, el trebuie să fie un cancerolog complet și nu numai un sfert1 sau o treime de specialist, limitat cu strictețe doar la una din metode. în fața fiecărui caz în parte, el trebuie să poată face sinteza tuturor disciplinelor complementare și să determine aplicarea lor conjugată. El a- pare ca un dirijor care ține întreaga partitură în mîna lui.în lupta cu cancerul, specialiștii văd necesitatea unei programări, de aceeași exigență și randament, ca în cercetarea spațială.Ei știu bine că într-o zi cancerul va fi învins și luptă pentru apropierea acelei zile.

• Din Japonia se semnalează 
realizarea unui preparat antican- 
ceros și anume a unui antibiotic 
bleomicina care a dat rezultate 
bune în tratamentul mai multor 
forme <le cancer (al cavității bu
cale, pielii, esofagului, organelor 
genitale si în special al plămîni- 
lor etc.). Rezultatele prezentate în 
1970 de clinicienii Japonezi la al 
X-lea Congres internațional de 
cancerologie de la Houston, s-au 
bucurat de o largă apreciere și 
confirmare din partea specialiști
lor. Bleomicina, realizată în urmă 
cu 5 ani. este primul medicament 
anticanceros folosit în tratarea tu
morilor solide.

Deși in orice organism pot pătrunde virusuri care transformă o celulă pașnică într-o celulă rebelă, canceroasă, nu întotdeauna organismul respectiv se îmbolnăvește. A- ceasta datorită sistemului complicat de apărare, care străjuiește asupra celor 8 biliarde de celule ale corpului. La formarea de tumori canceroase se poate ajunge numai a- tunci cînd această apărare este defectuoasă sau capitulează.Dacă într-adevăr cancerul se datorează în ultimă instanță faptului că autoapărarea corpului slăbește, ...atunci se întrezărește și calea de a-1 învinge. Trebuie ca apărarea corpului, devenită șovăielnică și slabă, să fie restabilită în mod artificial.O constatare făcută in timpul experiențelor întreprinse pe animale i-a îndreptat pe cercetători pe o nouă pistă. Un savant a încercat să transplanteze o tumoare canceroasă la animale foarte asemănătoare între ele. Autoapărarea corpului receptor „s-a năpustit" asupra țesutului canceros și l-a distrus.Cum a recunoscut organismul că 1 s-au transplantat celule maligne? Celulele canceroase par să aibă în membranele lor ceva care le sebește de celulele normale, cetătorii și-au spus : „colonia celule străine ale cancerului, caută să invadeze organismul, poate lovi de autoapărarea corpului. Aceasta nu funcționează la fel de bine întotdeauna. Pe undeva e- xistă defecte în cadrul așa-numitei reacții imunologice".Concluzia care decurgea era clară : dacă se va reuși să se remedieze deficiențele reacției imunologice, dacă ea va funcționa din nou perfect, atunci corpul va fi singur capabil să respingă celulele canceroase, la fel'cum respinge o inimă străină, transplantată. Pînă în prezent nu există un medicament care să repare sistemul de autoapărare defect. Dar substanțele necesare s-ar putea crea intr-un corp sănătos și transplanta ulterior unui bolnav.Printre primii care au căutat să combată cancerul pe baza acestei noi concepții a fost doctorul imu- nolog Alfonso Zavareta, de la Spitalul marinei din Lima (Peru). Doc- . torul Zavareta s-a hotărît să experimenteze chiar pe el. La insisten-

țele celor doi fii mai mari ai pacientei sale, Baldomero și Angel, i-a cooptat și pe aceștia — vom vedea cum — la experiment, organul bolnav a rurgical, păstrînd corpului și fiind chirurgul a tăiat buri (3x2x2 cm), plantat celor trei entei 4n pulpa piciorului sting. După cîteva ore, primitorii aveau peste 40 de grade temperatură. Pe un perimetru de 20 de cm. in jurul zonei implantului, piciorul se umflase puternic.Doctorul Zavareta a considerat a- ceastă reacție ca un semn bun, ca o formă de apărare a corpului, care se pregătește pentru un atac masiv împotriva grefei de tumoare canceroasă. Cea mai importantă „trupă de polițiști" ai organismului care-1 atacă pe intrus este cea a limfoci- telor, respectiv a globulelor albe. Ele „încercuiesc adversarul" și îl distrug. într-un mod neclarificat încă, ele par să-și transmită una alteia „semnalmentele" adversarului. încă înainte de a ajunge pe „cîmpul de luptă", ele știu cum a- rată adversarul și cum poate fi combătut în modul cel mai eficace. Doctorul Zavareta avea nevoie tocmai de aceste limfocite „gata antrenate". El le-a extras din locul unde era logic să fie în cantitatea cea mai mare : inflamația produsă de grefă. Prima transfuzie a lichidului de apărare din piciorul medicului asupra pacientei s-a efectuat la 5 zile după implantare. Pacienta a făcut temperatură periculos de mare. Ea avea dureri în zona abdominală și în acea parte a piciorului unde i se implantase țesut ma- , lign, extras din propriul său corp. In a șasea zi, i s-au administrat limfocite de la fiul ei Baldomero, iar în a șaptea zi — de la Angel. Acestea din urmă au cauzat o reacție slabă. „Se pare că acțiunea principală avusese deja loc", a declarat dr. Zavareta.La 20 de zile de la începutul experimentului, după îndepărtarea țesuturilor maligne implantate, dr. Zavareta a constatat că toate celulele canceroase dispăruseră, în locul lor fiind un țesut sănătos. Spre marea lui uimire, același țesut sănătos a apărut și la pacientă. Pînă astăzi, după doi ani de la experiment, nu a putut fi detectată nici la pacientă, nici la cei trei voluntari yreo celulă canceroasă sau vreo altă complicație. Această experiență poate deschide o nouă cale in terapia cancerului.
Ulrich SCHIPPKE 
publicist (R.F.G.)

îndată ce fost înlăturat chi- încă temperatura irigat de singe, din el patru cupe care le-a im- voluntari și paci-

In ultimele decenii cîștigat un teren imens in această luptă cu cancerul. Practicienii și cercetătorii „fundamentali" sînt convinși că, într-o zi, va fi posibil să ne vaccinăm contra cancerului așa cum ne vaccinăm contra poliomielitei. Cînd ? Răspunsul cere timp, cercetări minuțioase, experimentări, verificări. După doctorul Robert J. Huebner de

acțiune concentrică
■ ___ ———___________________ ___Pe lingă mijloacele devenite „clasice" ale chirurgiei cancerului, chimioterapia și imunoterapia au înarmat în ultimii ani frontul luptei anti-cancer cu arme redutabile. Fiecare nou la creșterea smulși din părea, pînă

pas cucerit a contribuit procentului bolnavilor ghearele unei boli ce mai ieri, cu totul necruțătoare. Și dacă, în multe cazuri, vindecarea nu s-a putut produce total, s-a obținut o importantă prelungire a vieții celor ce păreau iremediabil condamnați. Profesorul Mathe rămîne partizanul unei adevărate strategii de luptă cu fiecare formă de cancer în parte, prin a- samblarea tuturor metodelor de a- tac a celulelor bolnave. Coordonarea acestora și aplicarea lor succesivă au dus la remedierea stării a peste șaizeci la sută din numărul bolnavilor socotiți „incurabili".„Cel mai mare miracol teaptă din partea mentale, declarănumai prin utilizarea știința aplicată a descoperirilor făcute pînă acum de știința fundamentală s-a putut ajunge la unele rezultate concrete. După experiența practicienilor de la Villejuif, multe progrese in lupta cu cancerul se datoresc așa-numitelor metode „empirice". încă mult timp de acum încolo, practicienii vor recurge la mijloacele clasice de luptă, pe care le vor completa cu cei doi aliați de forță cuceriți în ultimii ani : chimia. și imunoterapia". Strategia

Cercetarea vizind terapia cancerului a dat rezultate încurajatoare. Atita timp cit investigarea maladiei canceroase se află in acest stadiu nu trebuie desconsi derate nici o nouă ipoteză și nici o observație empirică fără un minim de verificare experimentală.Observația empirică Ia care mă refer consemnează acțiunea preventivă și curativă a usturoiului, in principal, și a mușețelului in secundar, in „bolile de iarnă" denumire populară care desemnează gripa și alte viroze, precum și in proliferări tumorale. Am luat cunoștință de a- semenea efecte terapeutice atît din relatări, cit și in mod nemijlocit și întotdeauna remisiuni evidente și persistente au a- părut după 2—3 săptă- mini de ingestie zilnică a unor mari cantități de usturoi, fie simplu, fie tri- turat în infuzie sau decoct de mușețel.Statistici ale repartiției geografice a cancerului gastric indică o incidență de circa 2,5 ori mai mică la populațiile toare de de aici, prestigiu parat, la ratoare diferite, ții experimentale prezintă o semnificativă :

consuma- usturoi Pornind cercetători de au efectuat dis- date și în labo- observa- carecoincidență

(
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(

I
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— Culoarea galben-pai canceroșilor apare și în unele stări de anoxie celulară ; observînd această similitudine, O. Warburg constată că, intr-adevăr, chiar aprovizionat cu oxigen, țesutul tumoral este incapabil să-l utilizeze în procesele metabolice oxidative ;

— A. D. Mc. Laren constată coincidența unor factori fizici (radiații) și chimici cancerigeni și inhibitorii catalazei și per- oxidazei — enzime care fac oxigenul accesibil proceselor metabolice oxidative.— Summer și Myrback constată că adausuri infime de acid ribonucleic (A.R.N.) străin inhibă ca- talaza și peroxidaza (u- nele virusuri sînt tocmai „cantități infime de A.R.N.") și că în celula animală există un stoc de catalază de 10 ori superior necesarului fiziologic ;— J. P. Greenstein con-

...După cum se știe, declară acad. Nikolai Blohin, directorul Institutului de oncologie clinică și experimentală există nici un pentru tratarea lor cancerului.în Uniunea Sovietică este tratamentul complex, adică îmbinarea intervenției chirurgicale cu tratamentul cu raze și cu diferite substanțe medicamentoase. In acest scop au fost construite diferite surse de radiație, aparate gama terapeutice, betatroane, acceleratoare lineare. (Un aparat modern de gama-terapie cu wolfram, intr-o clinică din U.R.S.S.)

stată că activitatea cata- lazei dispare în țesutul hepatic tumoral, atît la șoarece cit și la șobolan și în orice tip de tumoră malignă, fapt ce pare a fi o caracteristică generală a cancerului ;— Studiind leucemiile acute, prof. dr. C. T. Ni- colau constată că oxida-

mușețelul ca unul din cele mai bogate rezervoare de peroxidază.Toate aceste rezultate ale cercetării științifice conduc spre ipoteza că atît cancerul, cit și maladiile virotice sînt fenomene ale agresiunii undi acid ribonucleic (A.R.N.) și A.D.N. străin și că a-

zele funcționează insuficient și totodată că peroxidaza și catalaza umană se aseamănă cu unele catalaze și peroxidaze vegetale ;— A. H. Conney și colaboratorii, B. B. Brodie și colaboratorii și alții constată că descompunerea și inactivarea substanțelor cancerigene și a altor toxine organice are loc în microzom, depozitar major al catalazei și că aceste reacții necesită oxigen molecular ;— In fine, A. D. Mc. Laren descrie usturoiul drept cel mai bogat rezervor vegetal de catalază și

ceasta agresiune se desfășoară inițial prin inhibarea activității catalazei din celula invadată. Corolarul acestei idei este că radiațiile și substanțele chimice care inhibă cata- laza favorizează agresiunea. Ca o consecință logică, întregul proces patologic consecutiv acestei inhibări a catalazei ar putea fi oprit și remis prin substituirea catalazei respective cu vegetală.funcțional celei umane, dar invulnerabilă prin coexistența unui activator protector, complexul răcind oficiul de proteză en- zimatică.

Ipoteza se extinde și a- supra peroxidazei și propune ca furnizori usturoiul și mușețelul, iar ca procedură, administrarea parenterală prin procedeul de microcapsulare elaborat la Universitatea Mc. Gill-Montreal. Prin aceasta devine posibilă, facilă și ieftină experimentarea inițială pe animale, iar în terapia uma- mă este eliminată variația individuală a toleranței digestive și absorbției intestinale.Ipoteza tratării cancerului printr-o enzimă-prote- ză se bucură de un asemenea credit incit numai grupul de cercetare al uzinelor Bayer, în colaborare cu clinica de oncologie din Essen, investiseră pînă în 1968 o sumă echivalentă cu circa 160 milioane lei în experimentarea u- nui tratament cu aspara- ginază. Extragerea acestei enzime din colibacili este foarte dificilă și reclamă cheltuieli enorme, în timp ce extragerea catalazei și peroxidazei din usturoi și mușețel este mult mai simplă și ieftină. O comunicare recentă a prof. Motanori Fujiwara, de la Universitatea din Kyoto, confirmă, de altfel, experimental acțiunea preventivă anticanceroasă a unui aminoacid extras din usturoi.
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viața internațională

CĂTRE

In cuvîntarea rostită cu acest prilej, ambasadorul. Kuweitului a transmis președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România salutări cordiale din partea emirului statului Kuweit și cele mai bune urări pentru prosperitatea și progresul poporului ro- ™ân.riște o mare onoare pentru mine spus ambasadorul kuweitian prttzint Excelenței Voastre irile mele de acreditare ca a-sador extraordinar și pleni- rnțiar al statului Kuweit în Re- lica Socialistă România, țară tenă. Relațiile puternice dintre ni Kuweit și Republica Socia- România pășesc pe o cale de oltare continuă, spre folosul două popoare.atul Kuweit, care crede în te și pacea mondială, va con- eforturile sale pentru a se _> la o pace durabilă în reia Orientului Apropiat, care bazeze pe justiție și să asi- . drepturile legitime ale po- ilui palestinean".mbasadorul statului Kuweit exprimat hotărîrea de a de- eforturi deosebite pentru didarea și dezvoltarea rela- r prietenești și constructive re țările noastre, în toate do- ■iile: politic, cultural, comer- i economic.dutînd pe ambasadorul statu- Kuweit, președintele Consiliu- Je Stat al Republicii Socialiste lânia, Nicolae Ceaușescu, a țumit pentru amabilul mesaj mirului Kuweitului, căruia i-a smis urări de sănătate și fe- e personală, precum și pace și

prosperitate poporului prieten ku- weitian.„împărtășesc părerea dumneavoastră — a spus în continuare președintele Consiliului de Stat — că relațiile dintre Republica Socialistă România și statul Kuweit cunosc o evoluție ascendentă, în interesul ambelor popoare. Profund interesată în asigurarea unui climat internațional de pace și colaborare, România militează consecvent pentru statornicirea în relațiile dintre state a principiilor suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile avantajului reciproc.Pornind de la aceste România se pronunță pentru rezolvarea politică a crizei din Orientul Apropiat în spiritul rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967, pentru soluționarea problemei populației pales- tinene în conformitate cu interesele și aspirațiile ei naționale".In încheiere, președintele Nicolae Ceaușescu a urat ambasadorului A. G. Abdullah succes deplin în realizarea nobilei misiuni ce i s-a încredințat și l-a asigurat de sprijinul Consiliului de Stat, al guvernului român și al său personal.După ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, și ambasadorul A. G. Abdullah au avut o convorbire cordială.La solemnitatea prezentării scrisorilor au participat Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, și Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe.

Marți a avut loc ședința de lucru a Comisiei permanente pentru agricultură și silvicultură a Marii Adunări Naționale, prezidată de tovarășul Dumitru Coliu, președintele comisiei. Din însărcinarea Consiliului de Stat, comisia a dezbătut modul în care se asigură punerea în funcțiune a capacităților de producție prevăzute a se executa în agricultură, pe anul 1970, din fondurile de investiții ale statului și ale cooperativelor agricole.La ședință au luat parte tovarășii Vasile Vilcu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Angelo Miculescu, ministrul agriculturii și silviculturii, președinți de Comisii permanente ale Marii Adunări Naționale, reprezentanți ai conducerii unor organe centrale ale administrației de stat, directori de întreprinderi agricole de stat și alți specialiști din agricultură.Raportul și discuțiile au scos în e- vidență rezultatele pozitive obținute anul acesta in activitatea de investiții pentru lărgirea și modernizarea mijloacelor fixe de producție din sectorul agricol de stat și cooperatist. Au fost analizate, totodată, unele

4 u ivi» n» ii«neajunsuri și dificultăți, subliniin- du-se că principalele cauze ale neîn- deplinirii integrale a planului de investiții în agricultură, pe anul în curs, se datoresc întîrzierilor în predarea proiectelor de execuție și în stabilirea amplasamentelor obiectivelor, aprovizionării neritmice cu materiale și utilaje și folosirii acestora cu randament scăzut, precum și utilizării incomplete a posibilităților și resurselor locale.Participanții la discuții au făcut propuneri în vederea îmbunătățirii activității în acest domeniu, expri- mîndu-și convingerea că înfăptuirea recentelor măsuri expuse de tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința de lucru de la C.C. al P.C.R., cu privire la îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii, va a- sigura un progres mai rapid al acestei ramuri de mare importanță pentru economia națională, va duce la creșterea nivelului de trai al țărănimii, la dezvoltarea economică, socială și culturală a satelor.Concluziile și propunerile comisiei urmează să fie prezentate Consiliului de Stat. (Agerpres)
Cronica zileiinterne șiprincipii, neabătut

tinerii din Lupeni au îndeplinit

Marți dimineață a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre Cairo, Ion Iliescu, prim-secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, ministru pentru problemele tineretului, care va face o vizită în Republica Arabă Unită și Tunisia.La plecare, pe aeroportul Otopenl, erau prezenți secretari ai Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, membri ai Biroului C C. al U.T.C., activiști ai C.C. al U.T.C.A fost de față Ibrahim Yossri, Însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Arabe Unite la București.
★Luni și marți — în mură a Casei Scinteii șurat o consfătuire cu selor de cultură ale culturale, ale sindicatelor și tineretului, consfătuire organizată de Comitetul de Stat pentru ~ " Artă, Consiliul Central Generale a Sindicatelor tul Central al Uniunii Comunist.Au mai luat parte, ca cepreședinți ai comitetelor județene de cultură și artă, reprezentanți ai unor instituții centrale și organizații obștești, directori de cluburi, ziariști.Lucrările au fost deschise de Pom- piliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă.Consfătuirea a analizat stadiul actual și perspectivele de dezvoltare a activității caselor de cultură, a dezbătut proiectul de regulament al acestor instituții, precum și proiectul de

sala de mar- — s-a desfă- directorii ca- așezămintelorCultură și al Uniunii și Comite- Tineretuluiinvitați, vi-

sarcinile planului cincinalexploatării miniere din sarcinile de actualul cincinal, asigu-electivul __ ,_________ni și-a îndeplinit lientrun spor de producție, peste pre- de 276 121 tone. în telegrama ă Comitetului Central al Par- Comunist Român, tovarășului î Ceaușescu, de către conferința rtid a exploatării miniere Lu- -e arată că în această perioadă •ductivitatea muncii s-a reali- creștere de 74 kg/post. asigu- X în felul acesta economii la *.*e cost de 13 917 000 lei. Cit .anul 1970. ultimul’an al cin- , , minerii din Lupeni, rnobi-» i organizațiile de partid, și-au lit cu succes sarcinile de planîl---------------------------------H 
țtorirea Liceului 
gogic din Birlad <■teul pedagogic din Bîrlad a ț o sesiune jubiliară prilejui- țiplinirea unui secol de exis- ' acestui lăcaș de învățămînt.■ niune au luat parte cadrele e ale școlii, foști profesori, 5 astăzi și din alte generații, j invitați.îiîndu-și bucuria pentru no- ■Inisiune de educare, pe care /pedagogic a îndeplinit-o in ( celor o sută de ani de exis- ^recum și satisfacția față de ’e pe care partidul și statul '■eat astăzi în vederea dezvol- ^ățămîntului în țara noastră, 'anții la sesiunea jubiliară au t o telegramă Comitetului Cen- warășului Nicolae Ceaușescu, .e se spune, printre *“a această sărfătc"-^ e se îndreaptă c&< i Comitetul Central '£>aT■list Român, către o,'

și propriul angajament anual de a da peste plan 45 000 tone cărbune. A- cest angajament anual este în prezent) depășit cu 13 000 tone cărbune, realizindu-se o economie la prețul de cost de 3 823 000 lei. Minerii s-au angajat ca pină la sfîrșitul anului să dea, pe lingă cele 58 000 tone cărbune peste prevederile de plan, încă 2 000 tone cărbune cocsificabil.Avînd la bază realizările anului1970, minerii de la exploatarea Lupeni și-au asumat sarcini sporite pentru 1971 : să se extragă peste prevederile planului anual cantitatea de 18 500 tone cărbune cocsificabil, să se depășească productivitatea muncii planificate cu 18 kg/post, să se depășească beneficiul planificat cu 3 200 000 lei, să se obțină o economie suplimentară la prețul de cost în valoare de 1 330 000 lei. să se reducă cheltuielile de deviz la activitatea de investiții cu 200 000 lei.Asigurăm încă o dată conducerea partidului nostru —\ se arată în telegramă — că minerii din Lupeni. în frunte cu comuniștii, vor depune toate eforturile pentru ca și în anul1971, anul aniversării a 50 de ani de la înființarea Partidului Comunist Român, angajamentele noastre să fie realizate și depășite, fiind convinși că aceste succese în muncă contribuie la continua înflorire și proSberitate a patriei noastre socialiste.

Ședințe ale unor comisii
permanenteMOSCOVA 1 (Agerpres). — La Moscova a avut loc ședința a XlV-a a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru industria alimentară. Au luat parte delegații din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Germană, Mongolia, Polonia, România, Ungaria și U.R.S.S. în calitate de observatori au participat reprezentanții Republicii Cuba.Comisia a elaborat o serie de măsuri privind realizarea hotărîrilor sesiunii a XXIV-a a C.A.E.R. și ale ședinței a 48-a a Comitetului Executiv al consiliului referitoare la adîncirea și perfecționarea colaborării țărilor membre C.A.E.R. în domeniul industriei alimentare.Totodată, a fost examinată problema privind noile forme de colaborare

★

C. A. E. R
I

la Șiîntre țările membre ale C.A.E.R. efectuarea cercetărilor științifice tehnice; Comisia a adoptat recomandări referitoare la dezvoltarea colaborării țărilor membre ale C.A.E.R. pe perioada 1971—1975 în domeniul folosirii tehnicii electronice de calcul în diverse ramuri ale industriei alimentare. Au fost puse, de asemenea, de acord recomandări de standardizare pentru unele tipuri de ambalaje pentru produsele alimentare.Comisia a aprobat planul său lucru pe anul 1971 1971—1973.Ședința a decurs prietenească și de procă.
deși pe perioadaîntr-o atmosferă înțelegere reci-

★

’ ■_ As- durile jțtință tidului■ mist Român, către cf„r .eavoa- nult stimate tovarăși, Nicolae Cea uf eseu, pentru neobosita activitate pe care o desfășurați în scopul înfloririi scumpei noastre patrii și al făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, înscriindu-ne eforturile pe linia Directivelor C.C. P.C.R. cu privire la dezvoltarea vățămîntului.Vă asigurăm, stimate tovarășe cretar general, că întreaga noastră ființă o vom dărui patriei, poporului, formării generațiilor de mîine, in așa fel incit viitoarele forțe ale societății noastre să fie capabile de a continua măreața operă de edificare a socialismului și comunismului pe pămîntul patriei noastre. ' (Agerpres)

ăl Inse-

DE LA ADASAdministrația Asigurărilor de Stat anunță că la tragerea de a- mortizare a asigurărilor de viață din 30.XI.1970, ale cărei rezultate s-au publicat în ziarul nostru de ieri, cea de-a doua combinație de literei corectă ieșită la tragere este : E. Y. S. și nu E. Z. S. Eroarea s-a produs din cauza defecțiunilor de transmitere telefonică de către ADAS a rezultatelor tragerii din orașul Alexandria.

regulament al concursului republican dintre casele de cultură, intrecere cu caracter permanent, a cărei primă ediție va avea loc în anul viitor, în cadrul consfătuirii au fost analizate măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru asigurarea unui program zilnic, bogat și variat, în toate casele de cultură, pentru îmbunătățirea colaborării dintre factorii care participă la această activitate, pentru atragerea maselor largi de cetățeni la activitățile caselor de cultură Au fost relevate acțiunile pe care și le propun casele de cultură în întîmpinarea semicentenarului Partidului Comunist Român.
★Cu prilejul celei de-a 12-a aniversări a Republicii Africa Centrală, marți seara, ambasadorul acestei țări la București, Alberto Sato, a vorbit la posturile noastre de radio și televiziune.
*Marți dimineața a plecat în Italia dr. Alexandru Ciucă, șef de secție la Institutul de gerontologie din București, pentru a participa la Simpozionul internațional cu tema „Problemele metodologice ale cercetării ge- rontologice". ale cărui lucrări se vor desfășura lă Roma, intre 1 și 6 decembrie. In cadrul acestei manifestări, cercetătorul român va conduce lucrările grupelor de studiu privind metodologia cercetărilor de gerontologie socială. (Agerpres)

MITING DE SOLIDARITATE

CU LUPTA POPORULUI VIETNAMEZMarți după-amiază a avut loc in Capitală un miting de solidaritate a tineretului și studenților din București cu lupta poporului vietnamez. La miting au luat parte tineri muncitori, elevi și studenți români, precum și studenți străini care urmează cursurile instituțiilor de învățămînt superior din centrul universitar București.Au fost prezenți reprezentanți al Ambasadei R. D. Vietnam la București.Din partea tineretului și studenților din Capitală a vorbit Dumitru Gheorghișan, membru al Biroului C.C. al U.T.C., prim-secretar al Comitetului municipal București a! U.T.C., care a spus, printre altele : Tineretul român, întregul nostru popor au aflat cu indignare faptul că recent avioane americane au încălcat spațiul aerian al R. D. Vietnam, lan- sînd atacuri și provocînd pierderi în rîndul populației civile. Alături de întregul nostru popor, tineretul român își exprimă protestul față de noile acțiuni ale imperialismului american împotriva eroicului popor și tineret vietnamez.In cuvîntul său, doctorandul vietnamez Le Van Ba a subliniat gravitatea pe care o reprezintă noile acte

de agresiune ale imperialismului american și a'’chemat tineretul și studenții ain întreaga lume să sprijine lupta dreaptă a poporului, a tineretului vietnamez, pentru apărarea independenței naționale, suveranității, integrității teritoriale și reunificării patriei. El a exprimat mulțumiri poporului român pentru sprijinul material și moral âcordat luptei drepte a poporului vietnamez.Din partea studenților străini care se pregătesc în facultăți bueureștene au dat glas solidarității frățești cu lupta poporului și tineretului vietnamez Eredio Fuentes — Cuba, Mohamed Aziz — președintele Uniunii studenților din țările arabe, și Hidalgo Jose — reprezentant al studenților din America Latină.In încheiere, participanții la miting au adoptat textul unei telegrame adresate organizațiilor de tineret și studențești din R. D. Vietnam, prin care își exprimă solidaritatea și deplinul sprijin cu lupta dreaptă a poporului, tineretului vietnamez și cer cu hotărîre ca S.U.A. să pună capăt războiului din această zonă a lumii, să se respecte dreptul inalienabil al poporului vietnamez de a-și hotărî singur destinele fără nici un amestec din afară (Agerpres)

PRAGA 1 (Agerpres). — între 24 și 27 noiembrie, la Praga s-au desfășurat lucrările celei de-a XlX-a ședințe a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru probleme valutar-financiare.La lucrări au participat delegații din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Germană, Mongolia, Polonia, România, Ungaria și Uniunea Sovietică. în conformitate cu acordul dintre C.A.E.R. și guvernul R. S. F. Iugoslavia, la ședință a participat o delegație a R. S. F. Iugoslavia. Au participat, de asemenea, reprezentanți ai Băncii internaționale de colaborare economică.

La ședință au fost analizate probleme legate de aplicarea hotărîrilor celei de-a XXIII-a sesiuni (speciale) și celei de-a XXIV-a sesiuni ale C.A.E.R. referitoare la colaborarea în domeniul problemelor valutar-finan- ciare.A fost discutat și adoptat planul de muncă pe anul 1971. Totodată, au fost examinate și alte probleme valutar- financiare oare interesează țările membre ale C.A.E.R.Ședința s-a desfășurat într-o atmosferă de înțelegere reciprocă.

LIMA 1 (Agerpres). — Președintele Perului, generalul Velasco Alvarado, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că a sosit timpul ca atitudinea țărilor latino-americane față de Cuba, luată în baza hotărîrii O.S.A. din 1964, să fie schimbată. El s-a pronunțat pentru reintegrarea Cubei în sistemul interamerican. Președintele peruan a relevat, totodată, că guvernul său promovează o politică de colaborare — pe baza respectului reciproc, a independenței naționale neintervenției în treburile interne cu toate țările latino-americane.Referindu-se la unele aspecte politică internă, Velasco Alvarado
Șide a afirmat că guvernul peruan este ho- tărît să asigure finanțarea investițiilor necesare pentru dezvoltarea e- conomiei, în special a industriei extractive. In ceea ce privește investițiile de capital străin, a subliniat el. acestea nu vor fi acceptate decît în cazul respectării legilor țării și a in-' tereselor naționale. Anul acesta, a anunțat Velasco Alvarado, se va proceda la definitivarea procesului de transferare a minelor aflate incă ,sub controlul capitalului străin, în proprietatea statului.

ITALIA

Adoptarea unor
acte legislative in
Camera deputațilorROMA 1. — Corespondentul A-gerpres N. Puicea transmite : După 180 de ore de ședință neîntreruptă, consacrată alternativ dezbaterilor asupra decretului guvernamental de redresare a economiei italiene și proiectului de lege privind instituirea divorțului, Camera Deputaților a aprobat în cursul nopții de luni spre marți, cu 359 voturi, contra 246, așa- numitul „Decret-bis" din 26 octombrie, care prevede o serie de măsuri ariticonjuncturale menite, in intenția guvernului, să favorizeze dezvoltarea producției și productivității muncii, să asigure noi resurse financiare pentru investiții, să garanteze stabilitatea monedei și să acopere o parte din deficitul administrației publice. Pentru a putea fi considerat aprobat definitiv de către parlament, decretul ‘guvernamental va trebui să obțină, pină la 26 decembrie, și votul afirmativ ăl Senatului.Pronunțîndu-se împotriva măsurilor conjunctur.ale preconizate de vern, reprezentanții partidului munist și ai celorlalte partideopoziției de stingă din Camera Deputaților au subliniat în cadrul unor dezbateri aprinse că nu pot accepta ca greutățile momentului actual să fie aruncate pe umerii oamenilor muncii, favorizindu-se, încă o dată, marele capital Ca urmare a acestei poziții hotârîte a forțelor de stingă, guvernul a fost silit să aducă o serie de îmbunătățiri, și modificări prevederilor inițiale ale decretului său, modificări care nu merg însă pină la orientarea politicii de dezvoltare e- conomică a țării spre direcțiile solicitate cu insistență și de către sindicate și de către masele muncitoare.Proiectul de lege, care pentru prima oară în istoria Italiei asigură obținerea oficială a divorțului, în- frîngîndu-se, astfel, opoziția bisericii, a fost adoptat cu 319 voturi pentru, munist, socialist blican, stingă, reprezentanții monarhiștilor și Mișcării sociale italiene.

gu- co- ale

de partidele co- socialist unitar, proletare, repu- independent de
exprimatesocialist, al unității liberal șicontra a 286 exprimate de democrat-creștinilor,
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„Cupa cupelor" (bascheți

La ora 21,10, la Amsterdam În cîteva rînduri
ROMÂNIA-OLANDA

reluat meciul dedintre Florin Gheorghiu și Ciocîltea, pentru desem- campionului național pe

POZIȚIA R. A. U. PRIVIND
PERIOADA DE ÎNCETARE ACAIRO 1 (Agerpres). — „Republica Arabă Unită nu va accepta o nouă perioadă de încetare a focului dacă nu va fi întocmit un calendar precis al retragerii forțelor inamice din toate teritoriile arabe ocupate", a declarat președintele R.A.U., Anwar Sadat, în fața forțelor armate staționate pe frontul Canalului de Suez. După cum relatează agenția M.E.N., Anwar Sadat a subliniat, totodată, că „R.A.U. nu va ceda nimic din teritoriul său și că nu-și va retrage nici o singură rachetă".

0 NOUA
FOCULUI1 (Agerpres). —WASHINGTONStatele Unite și-au încetat zborurile de recunoaștere cu avioane „U-2" deasupra zonei Canalului de Suez, informează agențiile de presă citind surse oficiale ale Departamentului de Stat. In prezent nu există planuri pentru noi zboruri de recunoaștere, afirmă sursele citate, dar asta nu înseamnă că ele nu vor fi reluate dacă administrația le va considera necesare.După cum se știe, guvernul R.A.U. a protestat împotriva acestor zboruri.

Prima etapă a turneului
întreprins deRIAD 1 (Agerpres). — însoțit de o delegație alcătuită din membri ai guvernului, consilieri, regele Hussein al Iordaniei a sosit luni la Riad, capitala Arabiei Saudite, unde urmează să întreprindă o vizită oficială. La aeroport, el a fost primit de suveranul saudlt, Feisal, precum și de alte inalte oficialități ale țării.Convorbirile care vor avea loc cu acest prilej, menționează agențiile de presă, voi permite abordarea unor probleme referitoare, în esență, ătît

regele Husseinla evoluția situației din Orientul A- propiat (în special a celei din Iordania), cit și la premisele de consolidare a bunelor relații existente între C cele două țări.Capitala sauclilă reprezintă prima etapă ă turneului proiectat de suveranul hașemit printr-o serie de țări, pe o perioadă de 20 de zile. Programul acestui turneu cuprinde vizite similare la Cairo, Londra, New York, Paris și Bonn.
AGENDĂ ECONOMICĂ

*

*

*

I

ISTANBUL (prin telefon, de la trimisul special Agerpres). — In orașul de pe malurile Bosforului, baschetul este, ca popularitate, al treilea — după lupte și fotbal. Am remarcat acest fapt pentru a explica în buna parte interesul cu care amatorii de sport de aci așteaptă meciul de baschet de astă-seară, din cadrul „Cupei cupelor", intre e- chipele Steaua București și Ga- latasaray Istanbul. - Mult așteptata partidă va fi . găzduită în sala de sport „Sergi Serai", a cărei capacitate este de 5 000 de locuri.Baschetbaliștii de la Steaua, sosiți la Istanbul luni, au făcut cunoștință cu sala de joc in a- ceeași zi. Optimismul lor este legat de faptul că, deși învinși în derbiul de duminică cu Dinamo, echipa pare să meargă bine. Printre cei ce vor forma „scheletul" echipei în partida de astă-seară sînt Savu, Tarău, Di- mancea, Gheorghe Valeriu. Echipa taircă se anunță un adversar foarte redutabil, mai ales prin prisma evoluției excelente din campionat : două victorii categorice asupra formațiilor Moda Spor și Besiktas (cu 93—52 și respectiv 84—64).După cum au convenit conducerile celor două formații, returul acestei partide va avea loc la 9 decembrie (la București).
Paul OCHIALBI

*

*

I

o mult așteptată confruntare fotbalistică
Meciul va fi televizat în întregimeAMSTERDAM (prin telefon). — La puțină vreme după ce s-a întors de la antrenamentul pe care in cursul dimineții, sub o ploaie persistentă, echipa noastră l-a făcut pe un teren (foarte moale, firește) alăturat Stadionului Olimpic din Amsterdam, tov. Ion Șiclovan, vicepreședinte al F.R.F., ne-a furnizat, la cererea noastră, cîteva amănunte despre ultimele pregătiri ale echipelor României și Olandei în vederea meciului de astă-seară. Știm cu toții — știu bineînțeles și gazdele — că a- cest meci are un caracter amical, fiind al doilea între formațiile reprezentative ale celor două țări. Primul meci direct România-Olanda s-a disputat la București, în iunie 1968. Scorul a fost alb (0—0).între timp însă, între fotbalul nostru și cel olandez au mai avut loc o serie de confruntări — e adevărat la nivel de cluburi — dar de data a- ceasta în cadrul unor competiții oficiale. Aci, în rîndul acestor înfocați suporteri, orice referire la fotbalul românesc predispune imediat la readucerea în memorie a marii surprize produse de campioana României, U.T.A., în dauna campioanei Olandei, Feijenoord, la foarte puține zile după ce aceasta fusese încoronată, dacă mă pot exprima astfel, cu titlul de campioană mondială de club (după cîști- garea dublei finale a „Cupei Intercontinentale"). Intr-un anume fel, a- cum se mizează pe o posibilă revanșă, gîndul acesta nutrindu-1 mai ales a- cei jucători de la Feijenoord care se află în naționala Olandei. Este vorba,

intre alții, de Israel și Van Hanegem. Noul antrenor al selecționatei Olandei, dr. Fadrhone, preconizează de altfel o formație foarte puternică, din rindul căreia fac parte, in afara celor doi binecunoscuți jucători de la Feijenoord, o serie de valoroși internaționali ca Cruyff, Keizer (ambii de la Ajax Amsterdam), portarul Van Beveren •_ . -publicul nostru l-a putut urmări cu ocazia -----—.. —...Steaua, pelor".Tricolorii noștri, deși la capătul u- nui sezon extrem de încărcat, sint deciși să confirme buna impresie lăsată ori de cite ori au evoluat peste hotare. Echipa pe care o vom alinia astă-seară cuprinde, după toate probabilitățile, pe următorii : Răducanu — Sătmăreanu, Lupescu, Hălmă- geanu, Mocanu — Dumitru, R. Nun- veiller — Dembrovschi, Dobrin, Du- mitrache, Dumitrescu. Noutățile în acest „11“ preconizat de antrenori constau în absența din centrul liniei de fundași a lui Dinu (accidentat), prezent și el la antrenamentul de ieri, iar din linia de înaintași, a lui Neagu (de asemenea, accidentat) Pe de altă parte, revine in formație, să sperăm complet restabilit, băcăuanul Dembrovschi. La înaintare, deci, linia „celor patru D“.O ultimă veste care, sper... ați a- flat-o : prin intermediul televiziunii, meciul de astă-seară România-Olanda va putea fi urmărit în direct, cu începere de la ora 21,10 (ora Bucureș- tiului).•

Aseară a fost șah i Victor narea anul acesta. Jucînd cu piesele albe în cea de-a 3-a partidă, V. Ciocil- tea a obținut victoria, astfel -s scorul este egal 1,5—1,5 puncte, tăzi are loc partida a 4-a.
★Ieri, la Tîrgoviște, s-a disputat vanșa întilnirii internaționale de bal dintre selecționatele de juniori ale R. D. Germane și României. Ca și in primul joc, tinerii fotbaliști români au învins (1—0). Autorul cea (min. 7).

Protocol comercial între 
România și SuediaSTOCKHOLM 1 (Agerpres). .— In urma tratativelor care au avut loc la Stockholm, marți a fost semnat protocolul comercial privind listele de mărfuri ce vor face obiectul schimburilor între Republica Socialistă România și Suedia în anul 1971. Protocolul a fost semnat din partea română de Petre Sin, director în Ministerul Comerțului Exterior, iar din partea suedeză de Hans Ewerlof, director în Ministerul Afacerilor Externe al Suediei. La semnare au fost de față Eduard Mezincescu, ambasadorul Republicii Socialiste România în Suedia, și membrii celor două delegații.• La peruan brigadă __ ______________Presa poloneză subliniază, cu ______prilej, evoluția relativ rapidă a relațiilor comerciale, reciproc avantajoase, dintre cele două țări. După cum notează ziarul „Kurier Polski", Peru se află pe locul trei printre” partenerii comerciali ai Poloniei în America Latină, după Brazilia și Argentina.

Varșovia a sosit ministrul al agriculturii, generalul de Jorge Brandiaran Pagador. '----- ------------------ acest

® Sporirea schimburilor 
economice dintre R.D.G.

și R.F.G.în cadrul unei declarații de presă făcute la Bonn, Karsten Rohwedder, secretar de stat la Ministerul Economiei al R.F.G., a anunțat că schimburile economice dintre R. F. a Germaniei și R. D. Germană vor depăși a- nul acesta 4 miliarde de mărci vest- germane, Inregistrind cel mai mare volum cunoscut pină în prezent. în primele 9 luni ale anului în curs, livrările de mărfuri vest-germane in R.D.G. au sporit cu 17 la sută, iar livrările de mărfuri din R.D.G. către Germania Federală au sporit cu 20 la sută față de perioada corespunzătoare a anului trecut. Karsten Rohwedder a declarat că măsurile luate în luna iulie a.c., privind introducerea unei taxe de 6 la sută la exporturile vest-germane către R.D.G. și scutirea de taxe a importurilor din R.D.G. au avut e- fecte pozitive asupra schimburilor dintre cele două state germane. Pentru anul 1971 se prevede o creștere în continuare a schimburilor economice dintre R.F.G. și R.D.G. — a declarat el.

(P.S.V. Eidhoven), pe caremeciurilor echipei sale cu in turul doi al „Cupei Cu-

caAs-
re- fot-

cu scorul de 1—0 golului : Sandu Mir-
★a grupei semifinale a1“ laîn ultima zicampionilor europeni' apă de la Belgrad s-au în- următoarele rezultate : Belgrad—Akademik Sofia ’ 2-0, 1-0, 2-3) ; S.K.

„Cupei polo pe registrat Partizan 7—4 (2—1,Stockholm—Ethnikos Pireu 3—3 (0—0, 9—1, 2—1, 1—1). “ .......................competiției se va desfășura la Belgrad intre participarea formațiilor Dinamo Moscova, Mladost Zagreb, Partizan Belgrad și S. K. Stockholm.
★Concursul internațional de călărie de la Viena a continuat cu o nouă probă de obstacole, în care victoria a revenit cunoscutului campion italian Pietro d’Inzeo. Pe locui secund s-a clasat fratele său Raimondo.
★în cadrul unei reuniuni atletice de sală desfășurate la Koln, proba de 150 yarzi garduri a fost cîștigată de americanul Tom Hill cronometrat în 5” 9/10 Clasați pe locurile 2—3, cu timpul de 6”, francezul Guy Drut și vest-germanul Gunther Nickel au egalat cea mai bună performanță europeană a probei.

• La Caracas s-a deschis cel de-al 2-lea Congres venezuelean pentru problemele petrolului. Sînt discutate situația industriei petrolului din Venezuela, modalitățile exercitării controlului de stat și pregătirea cadrelor naționale. Președintele Asociației venezuelene a inginerilor petroliști, Arevalo Gusman Reyes, a dezaprobat restricțiile aplicate de S.U.A. la importul de petrol venezuelean, a- vînd in vedere că economia țării depinde integral de exportul de petrol. Gusman a cerut ca statul venezuelean să reintre în posesia zăcămintelor de petrol ale țării în 1983, cînd expiră concesiunile acordate societăților străine.

© S.U.A.: Masuri de re 
lansare a economiei

Turneul final al18 și 20 decembrie cu La Paris, „Săptămîna 
tehnicii cehoslovace"
Cehoslovacia este sincer intere

sată in dezvoltarea relațiilor sale 
cu toate țările lumii, fapt demon
strat și de creșterea substanțială 
înregistrată in acest an de comer
țul cu țările occidentale, a decla
rat I. Zahradnik, ministru-preșe- 
iinte al Comitetului federal ceho
slovac pentru industrie, deschi- 
zind la Paris „Săptămina tehnicii 
cehoslovace". Scopul acestei ma
nifestări, scrie agenția C.T.K., 
este de a prezenta cercurilor in
dustriale franceze posibilitățile 
participării Cehoslovaciei la coo
perarea industrială a celor două 
țări.

Oficiul federal pentru rezerve al S.U.A. a anunțat reducerea taxei de scont de la 5,75 la 5,50 la sută. Măsura, cea de-a doua de acest gen din ultimele trei săptămîni, urmărește, prin ușurarea condițiilor de acordare a creditelor, relansarea e- conomiei americane, care, după cum subliniază o serie de experți, a urmat, în ultima perioadă, o evoluție defavorabilă. De asemenea, au fost adoptate unele măsuri care au ca scop să încurajeze băncile americane de a păstra în seifurile lor o cantitate cit mai mare din „eurodolarii" împrumutați în ultimii trei ani, pentru a face față penuriei de credite resimțite în S.U.A.Prin aceste măsuri, Oficiul federal pentru rezerve răspunde cererilor administrației, care consideră că va putea favoriza astfel o redresare economică și reducerea șomajului.Pe de altă parte, Comisia senatorială a S.U.A. pentru problemele financiare s-a pronunțat luni pentru revizuirea și ameliorarea prevederilor protecționiste ale proiectului de lege „Mills", aprobat de Camera Reprezentanților. Potrivit noii versiuni elaborate de comisie, contingentarea importurilor nu va putea fi impusă decît în cazurile în care precia că ramurile dustriei americane tate.Surse informateau anunțat, de altfel, că Nixon pregătește în această săptă- mînă un raport privind situația economiei americane.

se va a- respective ale in- sînt grav afec-din Washington președintele



viața internațională
O. N. U.

Discriminarea 
rasială și națională 

condamnate de 
Adunarea GeneralăNEW YORK 1 (Agerpres). — Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat luni patru rezoluții de condamnare a tuturor formelor de discriminare rasială și națională. Una dintre aceste rezoluții, adoptată cu 71 de voturi pentru, 12 contra și 28 abțineri, condamnă guvernele care încalcă dreptul la autodeterminare al popoarelor „din Africa de Sud și Palestina". Documentul reafirmă legitimitatea luptei popoarelor „aflate sub dominație colonială și străină" pentru autodeterminare și dreptul lor de a solicita și primi în acest scop sprijin material și moral. „Cucerirea și deținerea de teritorii in contradicție cu dreptul poporului acelui teritoriu la autodeterminare sînt inadmisibile și constituie o violare flagrantă a Cartei", a- rată rezoluția. La cererea reprezentantului permanent al R.A.U. la O.N.U., Abdullah el-Erian, a avut loc un vot separat asupra menținerii în textul rezoluției a cuvintelor „și Palestina". Un număr de 48 de state s-au pronunțat pentru, 27 contra, iar 35 -s-au abținut.Celelalte rezoluții recunosc legitimitatea luptei popoarelor oprimate din Africa de sud-v’est, Rhodesia și coloniile portugheze „pentru a obține egalitatea rasială prin orice mijloace posibile", chemînd toate guvernele statelor membre ale O.N.U. să sprijine lupta acestor popoare și să suspende relațiile de orice natură cu regimurile rasiste.

Vizita delegației P. C. R.
in Belgia

DELEGAȚIA U.G.S.R. 
A SOSIT LA PEKINBRUXELLES 1 (Agerpres). — Delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Manea Mănes- cu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care se află în Belgia la invitația Partidului Socialist Belgian, a vizitat luni regiunea Liege. întîmpinați de Georges Dejardin, senator, membru al Biroului național al P.S.B., de Simon Pa- que, președintele Federației P.S.B. din Liege, și de alți reprezentanți ai partidului socialist, oaspeții au fost invitați la sediul Consiliului comunal din orașul Seraing, important centru al industriei siderurgice. Aici, membrii delegației P.C.R. au fost salutați de primarul Fernand Dauwen, de secretarul național al P.S.B., Guy Matt- hot, de consilieri comunali ai palidelor socialist, comunist și ai altor partide.într-un cald cuvînt de salut, primarul Dauwen, vechi militant socialist, și-a exprimat satisfacția de a fi putut întîlni delegația P.C.R. și a e- vocat în termeni de înaltă apreciere dezvoltarea multilaterală a României socialiste. înfățișînd evoluția economică și industrială a regiunii, strîns

legată de creșterea forței clasei muncitoare, de tradițiile sale revoluționare de luptă, vorbitorul a subliniat importanța contactelor și a legăturilor dintre partidele, organizațiile și toate forțele democratice atașate cauzei păcii și cooperării între popoare.în numele delegației P.C.R., tovarășul Manea Mănescu a mulțumit pentru primirea prietenească făcută în acest important centru muncitoresc, bine cunoscut pentru rolul pe care îl ocupă în istoria luptei revoluționare a clasei muncitoare din Belgia. Vorbitorul a relevat că împărtășește convingerea exprimată de gazde în ce privește utilitatea extinderii relațiilor dintre cele două partide, țări și popoare, în interesul securității și păcii.La Liege, delegația a depus din partea P.C.R. o coroană de flori la Monumentul național al Rezistenței — simbol al recunoștinței întregului popor belgian față de marea contribuție adusă de populația regiunii în lupta de rezistență împotriva ocu- panților fasciști din perioada celui de-al doilea .război mondial.

PEKIN 1. — Corespondentul Agerpres, I. Gălățeanu, transmite : Delegația Uniunii Generale a Sindicatelor din România, condusă 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., a sosit marți la Pekin, într-o vizită în R.P. Chineză.La aeroport, delegația a fost în- tîmpinată de Tzi Tang Kui, membru supleant al Biroului Politic al CC. al P.C. Chinez, U Da, membru al C.C. al P.C. Chinez, vicepreședinte al Comitetului revoluționar orășenesc Pekin, Liu Si Ciuan, membru al C.C. al P.C. Chinez, membru al conducerii Adunării reprezentanților muncitorilor din orașul Pekin, Shen Cen, secretar general al secției legături externe a C.C. al P.C. Chinez, și alte persoane oficiale.A fost prezent, de asemenea, Aurel Duma, ambasadorul României la Pekin.

Intilnire cu membri
ai Biroului Politic al P.C. din BelgiaMarți la amiază, la sediul Ambasadei Republicii Socialiste România a avut loc o intilnire între delegația P.C.R., condusă de tovarășul Manea Mănescu, și membri ai Biroului Politic al Partidului Comunist din Belgia : Marc Drumaux, președintele partidului, Jean Terfve, vicepreședinte, Albert de Coninck și Jean

Blume, secretari naționali, Louis van Gent, secretar politic al Federației din Bruxelles a partidului.în cinstea tovarășilor belgieni a fost oferit un dejun. întîlnirea, în cadrul căreia a avut loc un cald și sincer schimb de păreri, s-a desfășurat într-o atmosferă de tovărășească prietenie.

HELSINKI

Convorbirile S.A.L.T.HELSINKI 1 (Agerpres). — Marți a avut loc la Helsinki, la sediul Ambasadei sovietice, cea de-a 9-a ședință de lucru din cadrul convorbirilor sovieto-americane asupra limitării cursei înarmărilor strategice (S.A.L.T.).Ședința de marți a fost calificată de surse oficiale ale S.A.L.T. ca o reuniune de lucru constructivă, ca și cele precedente. Următoarea ședință a acestei faze a convorbirilor S.A.L.T. va avea loc vinerea viitoare, la . sediul Ambasadei S.U.A

INSTALAREA 
NOULUI PREȘEDINTE 

AL MEXICULUICIUDAD DE MEXICO 1 (Agerpres). — în Mexic a fost instalat marți noul președinte al țării, Luis Echeverria Alvarez, ales în urma scrutinului de la 5 iulie a.c.Lider al partidului de guvernă- mînt — Partidul Revoluționar Instituțional — Echeverria a promis, în cadrul campaniei sale electorale, că va continua liniile directoare ale politicii predecesorului său. Gustavo Diaz Ordaz, transpunînd în practică programele privind dezvoltarea economică și socială a țării. Aceste programe pun accentul pe aplicarea reformei agrare și crearea de noi locuri de muncă. „Mexicul, declară noul președinte, nu are probleme politice deosebite", dar țara este confruntată cu „o sărăcie care durează de secole". „Acest flagel trebuie combătut prin reorganizarea producției și modificarea structurilor în vederea folosirii potențialului material și uman de care dispunem. Pentru a apăra țara împotriva controlului străin, va trebui să modernizăm sistemul nostru bancar și să nu folosim investițiile străine decît ca mijloace suplimentare", sublinia Echeverria.
★

Luis Echeverria Alvarez, în vlrstă 
de 48 ani, este de profesie avocat. 
Intre anii 1964—1968 el a făcut parte 
din vechiul guvern al președintelui 
Gustavo Diaz Ordaz, definind, ultima 
dată, portofoliul de ministru al afa
cerilor interne.

ale forțelor democratice
Mari manifestații

din Spania
• CERERI PENTRU ELIBERAREA CELOR 16 MILI 

BASCI.TANȚI

Demonstrație de protest la Lagos, capitala Nigeriei, împotriva agresiunii co
lonialiste din Guineea

MISIUNEA DE ANCHETA 
A 0. N. U. ELABOREAZĂ 
UN RAPORT PRIVIND 

EVENIMENTELE DIN GUINEEANEW YORK 1 (Agerpes). — Misiunea specială a O.N.U. pentru anchetarea situației din Guineea, care s-a înapoiat duminică la New York, elaborează un raport detaliat asupra cercetărilor desfășurate la fața locului în legătură cu actele de agresiune ale unor grupuri de mercenari, anunță un comunicat oficial. Raportul va fi remis Consiliului de Securitate, care se va reuni pentru a-1 dezbate într-o ședință specială. Comunicatul precizează că misiunea a fost primită de președintele Seku Ture și s-a bucurat de asistență și cooperare deplină din partea guvernului guineez. Misiunea a obținut informații din surse variate, inclusiv de la diplomații acreditați la Conakry.Membrii misiunii au avut luni întrevederi cu secretarul general al O.N.U., U Thant, și cu președintele Consiliului de Securitate pe luna noiembrie.

Premierul Indiei 
despre premisele 

consolidării 
independenței 

naționaleDELHI 1 (Agerpres). — Luind cu- vîntul la un miting consacrat electrificării integrale a statului Hariana (primul stat complet electrificat), premierul Indiei, Indira Gandhi, a lansat un apel pentru combaterea forțelor reacțiunii, în vederea realizării progresului social. Indira Gandhi a relevat necesitatea consolidării și lărgirii „bazei trainice a revoluției sociale" create in urma cuceririi de către India a independenței naționale. „Toți oamenii trebuie să beneficieze de. roadele acestei cuceriri — a declarat Indira Gandhi. Libertatea nu poate și nu trebuie să fie monopolul capitaliștilor și moșierilor".

agențiile de presă
Președintele R. S. F. Iugo

slaviei IosiP Broz Tito, eu soția, va sosi la 10 decembrie într-o vizită oficială in Italia, la invitația președintelui Italiei, Giuseppe Saragat — informează agenția Taniug.
Potrivit noii legi consti

tuționale intrate în vigoare înYemenul de sud, țara se va numi, începind de la 30 noiembrie, Republica Democratică și Populară a Yemenului de Sud — a anunțat, într-un discurs rostit cu ocazia celei de-a treia aniversări a independenței, președintele Consiliului prezidențial, Sa- liem Rabya Aii.
Populația S.U.A.8 aJuns 111 1970 la 204 765 770 locuitori — se relevă într-un raport al Biroului american de recensămînt înaintat președintelui Nixon.VlENA 1. — Corespondentul 

Agerpres, P. Stăncescu, trans
mite : Ambasadorul României la 
Viena, Dumitru Aninoiu, a înmi- 
nat un dar în cărți românești In
stitutului de limbi romanice din 
cadrul Academiei de comerț 
mondial. Lucrările, care cu
prind cele mai diverse domenii 
de creație — literatură, istorie, 
geografie, economie politică — 
vin să completeze fondul de 
volume românești al institutu
lui, unde, de anul trecut, func
ționează un rectorat de limbă 
română.

Pentru darul primit, expresie 
a bunelor relații statornicite in
tre România și Austria, a mul
țumit prof. univ. Erich Weiss, 
rectorul Academiei de comerț 
mondial.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria, Todor Jivkov, a primit delegația norvegiană, condusă de ministrul industriei, Sverre Walter Rostoft, care se află în vizită în Bulgaria. în cursul convorbirii care a avut loc cu acest prilej, scrie agenția B.T.A.,' au fost abordate probleme ale colaborării industriale și tehnico-științifice, precum Și ale extinderii relațiilor comerciale dintre Bulgaria și Norvegia.

A eșuat lansarea celui 
mai mare telescop spațial 
american destinat cercetării galaxiilor și radiațiilor în ultraviolet, deoarece conul de protecție nu s-a detașat de corpul satelitului. Ca urmare, satelitul nu a putut fi plasat pe orbită, greutatea sa depășind forța de tracțiune a rachetei „Atlas- Centaur". El a reintrat în straturile superioare ale atmosferei, dezinte- grîndu-se.

Conferința reprezentanți
lor țărilor membre ale Or
ganizației Internaționale a 
Aviației Civile consacrată problemei „pirateriei aeriene" și-a început lucrările la Haga. La dezbateri ' iau parte 230 de delegați ? din 69 de țări, care urmează să elaboreze o convenție internațională privind condamnarea delictului de piraterie aeriană.

Celebrul navigator brita
nic Francis Chichester V8 încerca din nou să traverseze Atlan-

STABIlmil Iii RIIMII OlPlOmilCI 
IW II. P. CHINEZĂ SI iIIOPUPEKIN 1 (Agerpres). — Guvernele R. P. Chineze și Etiopiei au hotărit, în conformitate cu interesele și dorința țărilor lor, să stabilească relații diplomatice la nivel de ambasadori — se arată într-un comunicat difuzat de agenția China Nouă Comunicatul menționează că guvernele celor două țări au căzut de acord să dezvolte relațiile lor diplomatice, prietenia și colaborarea reciprocă in conformitate cu principiile respectării suveranității și integrității teritoriale.

neagresiunii, neamestecului în treburile interne, egalității și avantajului reciproc și coexistenței pașnice.Guvernul etiopian afirmă că guvernul R. P. Chineze este singurul guvern legal care reprezintă întregul popor chinez. La rîndul său, guvernul chinea reafirmă sprijinul hotărit a! R. P. Chineze față de poporul etiopian în lupta împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonia- lismului.

PATRIOTII SUD-VIETNAMEZI 
VOR SUSPENDA ACȚIUNILE 

OFENSIVI IN PERIOADA 
SĂRBĂTORILOR DE IARNĂSAIGON 1 (Agerpres). — Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud a dat publicității o declarație prin care își anunță hotă- rîrea de a suspenda toate acțiunile ofensive în perioada sărbătorilor de iarnă. Documentul, transmis de a- genția de presă „Eliberarea", precizează câ forțele patriotice vor înceta orice atacuri asupra pozițiilor trupelor inamice între 24 și 27 decembrie, intre 31 decembrie 1970 și 3 ianuarie 1971, precum și în perioada 26—30 ianuarie 1971.
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în cursul zilei de luni, la Barcelona și în alte orașe din zona industrială a Cataloniei au avut loc manifestații pe care agenția France Presse le caracterizează ca fiind de „o amploare neobișnuită". Manifestațiile au fost organizate pentru a protesta împotriva procesului intentat celor șaisprezece militanți basci, ce urmează să se desfășoare joi. După cum se știe, procurorul militar a cerut deja pentru șase dintre inculpați pedeapsa capitală și zeci de ani de închisoare pentru ceilalți.în timpul serii de luni — relatează agenția citată — aproximativ 3 000 de manifestanți s-au adunat în piața Catalonia din Barcelona strigînd lozinci ca : „Libertate! Amnistie! Jos cu pedeapsa capitală !“ La intervenția forțelor de ordine, ma- nifestanții au fost împrăștiați, dar la puțină vreme ei s-au reunit din nou, de astă dată în inima Barcelonei, continuind manifestația. Simultan, au fost organizate acțiuni asemănătoare în celelalte cartiere ale Barcelonei.Manifestațiile din seara zilei de luni sînt apreciate ca punctul culminant al unei serii de acțiuni organizate de forțele democratice din Spania, _ cuprin- zînd greve parțiale și întruniri

ale muncitorilor din circa nouăzeci de întreprinderi textile, metalurgice și de construcții din Barcelona, Ia care au participat aproximativ 7 000 de muncitori, în semn de solidaritate cu acțiunile oamenilor muncii, cei 15 000 de studenți de la cele două universități din Ba? Tona. au declarat grevă totală pînă la3 decembrie, cînd va începe procesul celor 16 basci.La Tarrasa, alt centru industrial important din Catalonia,4 000 de muncitori constructori au declarat grevă ; aproximativ 15 000 de muncitori de la alte 30 de întreprinderi din oraș au organizat greve parțiale și întruniri la locul de muncă. Și aici au avut loc ciocniri între poliție și muncitori.Marile manifestații desfășurate luni în Catalonia de forțele democratice, în fruntea cărora se află încercatul Partid Comunist din Spania, amploarea participării oamenilor muncii, caracterul net politic al acestor acțiuni demonstrează încă o dată adeziunea largă la politica promovată de comuniștii spanioli, capabilă să reunească toate forțele democratice și progresistă din Spania în lupta comună pentru libertate.
D. M.

„Săptămînă atlantică ' 
la Bruxelles

JAPONIA

Sprijin larg în favoarea
reconsiderării politicii
față de R. P. ChinezăTOKIO 1 — Corespondentul Agerpres, F. Țuiu, transmite : „Problema 

, chineză este cea mai importantă in 
Asia" — a declarat premierul Eisaku Sato in cuvintarea sa la actuala sesiune extraordinară a Dietei. El a relevat să guvernul japonez va aborda această problemă „ținihd seama de dezvoltarea viitoare a situației in lume, in spiritul încrederii reciproce in comunitatea internațională, al intereselor naționale și dorinței de a slăbi tensiunea în Extremul Orient".în opinia ziarului „THE DAILY YOMIURI", nu este exclusă „o coti
tură majoră in politica față de R. P. 
Chineză". Guvernul — scrie același ziar — „intenționează să abandoneze 
poziția rigidă față de această pro-

transmit:
ticul la bordul unei ambarcațiuni cu pînze. Chichester a anunțat că tentativa sa va începe la 13 decembrie.

BERLIN 1. — Corespondentul Agerpres, Șt. Deju, transmite: La Berlin se desfășoară cel de-al 5-lea festival al filmului militar din unele țări socialiste. Participă studiouri militare din 7 țâri socialiste, printre care și România. Vor fi prezentate 51 de filme. Studiourile militare române participă cu filmele „Memoria hărții", „Constructori și apărători", „Poem pentru erou" și „E- chipajul".

blemă și să elaboreze o politică de 
perspectivă".în sînul Partidului liberal-democrat 
de guvernământ se înmulțesc vocile care cer stabilirea de relații diplomatice cu R. P. Chineză. „Guvernul de 
la Pekin este singurul care reprezintă 
China", declara deputatul liberal-democrat S. Matsumoto ziarului „Mai- nichi". La rîndul său, Aichiro Fujiyama. fost ministru de externe, afirmă că „din punct de vedere interna
țional concepția că guvernul din Pe
kin reprezintă China și-a consolidat 
terenul, așa cum arată votul din Ă- 
dunarea Generală a O.N.U.".La 9 decembrie va fi creată Liga deputaților Dietei pentru restabilirea relațiilor diplomatice chino-japoneze, din care vor face parte 320 de depu- lați iiberali-democrați și ai partidelor de opoziție.Toate partidele de opoziție și-au intensificat cererile pentru stabilirea relațiilor diplomatice cu R.P. Chineză. Partidul Comunist din Japonia a declarat câ votul din Adunarea Generală a O.N.U, a constituit o victorie istorică a forțelor democratice din lume, care se pronunță neîncetat pentru recunoașterea guvernului din Pekin și pentru restabilirea drepturilor poporului chinez in organizația mondială. Koichiro Ueda, membru al Prezidiului C.C. al P.Q.J.. redactor șef al ziarului „Akahata". a relevat că partidul „a depus și continuă să depună toate eforturile pentru stabilirea relațiilor diplomatice cliino-ja- poneze".Partidul Socialist Japonez a inițiat deja o mișcare largă condusă de Congresul național pentru restabilirea relațiilor prietenești dintre China și Japonia.Partidul Komeito anunță Intenția de a lansa la 13 decembrie o mișcare 
de masă condusă de „Consiliul națio
nal pentru normalizarea relațiilor ja- 
pono-chineze".

Un interviu al lui 
Nguyen Unu ThoSAIGON 1 (Agerpres) — Nguyen Huu Tho, președintele Prezidiului Comitetului Central al F.N.E. și al Consiliului Consultativ din Republica Vietnamului de Sud, a acordat agenției de presă „Eliberarea" un interviu în care a denunțat atacurile săvîrșite la 21 și 22 noiembrie de aviația americană asupra unor regiuni populate din R. D. Vietnam. Aceste raiduri aeriene, se subliniază în interviu, constituie acte de război extrem de grave, o încălcare flagrantă a suveranității și securității R. D. Vietnam, amenință în mod serios activitatea Conferinței cvadri- partite de la Paris și zădărnicesc eforturile îndreptate spre soluționarea problemei vietnameze. Populația sud-vietnameză, care a cunoscut în ultimii 25 de ani ororile războiului, dorește în mod sincer pacea — a declarat vorbitorul. Calea rezonabilă și logică pentru instaurarea păcii în Vietnam constă in aplicarea programelor anunțate de F.N.E. și de Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud.

BRUXELLES 1 (Agerpres). — Săp
tămâna „atlantică" a debutat marți 
la Bruxelles printr-o reuniune se
cretă a miniștrilor apărării ai N.A.T.O. 
(la care au absentat reprezentanții 
Franței, Portugaliei și Islandei). In 
zilele următoare, in capitala bel
giană se vor desfășura sesiunea de 
iarnă a Consiliului N .A.T .O. și reu
niunile Comitetului de planificare a 
apărării al N.A.T.O. și Comitetului 
pentru problemele apărării nucleare.

Reuniunea de la 1 decembrie a mi
niștrilor apărării ai „Eurogrupulut" 
N.A.T.O. a avut in centrul atenției 
deosebit de spinoasa problemă a re
distribuirii cheltuielilor militare, 
prin sporirea contribuției țărilor vest- 
europene. După cum se știe, la pre
cedentele întruniri ale „Eurogrupu
lui", delegații nu au putut ajunge la 
un punct de vedere comun. R.F. a 
Germaniei și Olanda au făcut pro
punerea ca țările vest-europene 
membre ale N.A.T.O. să cheltuiască în următorii cinci ani cu 500-^600 mi
lioane dolari mai mult. Marea Bri- 
tanie însă, angajată in direcția re 
ducerii masive a cheltuielior guver
namentale, a refuzat să-și aducă con
tribuția stabilită la 90 milioane do
lari.

★în aju? icestei sesiuni, ministrul de e ' al Canadei, Mitchell Sharp, ca’ află într-o vizită oficială la B 'cs, a avut^ un schimb de vederi cu colegul său belgian Pierre Harmel asupra problemelor ce vor fi supuse dezbaterilor Consiliului ministerial al N.A.T.O. : relațiile Est- Vest, prezenta trupelor americane în Europa occidentală, eventuala convocare a unei conferințe general- europene pentru securitate. De ase

în zonele calamitate din Pakistanul de est a început munca de refacere a 
orașelor și satelor. în fotografie : în aceste zile, într-un sat din provincia 
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menea, interlocutorii au abordat probleme privind Piața comună și, In mod deosebit, evoluția tratativelor de aderare a Angliei la C.E.E.
MELVIN LAIRD DECLARA CA 

S.U.A. VOR MENȚINE 
ACTUALUL NIVEL 

AL EFECTIVELOR LOR 
MILITARE DIN EUROPA 

OCCIDENTALAWASHINGTON. Ministrul apărării al S.U.A., Melvin Laird, a informat că Statele Unite vor menține acthahll nivel al efectivelor lor staționate în Europa occidentala, precum și forța lor militară din N.A.T.O. și in anul fiscal 1972. Agenția Associated Press subliniază că „este pentru prima oară cind Administrația Nixon își dezvăluie un asemenea angajament pentru a- nul financiar care va începe la 1 iunie 1971".Pe de altă parte, adepții din Congres ai reducerii trupelor americane ■ din Europa occidentală au anunțat vor cere administrației să aducă a- casă un număr de aproximativ 100 000 de soldați staționați în Europa. Intr-o recentă dezbatere din Comisia senatorială pentru afacerile externe, senatorii Stuart Symington, William Fulbright și Mike Mansfield au avertizat că menținerea actualului nivel al forțelor americane în Europa va continua să afecteze serios situația e- conomiei americane, care va resimți și mai acut scurgerea de dolari necesari întreținerii acestor trupe. Totodată, ei au afirmat că însăși actuala atmosferă de destindere din Europa impune o reducere a numărului trupelor americane și că nimic nu trebuie să afecteze acest proces pozitiv.
MAREA BRITANIE

Barometrul politic și frămîntările 
de pe frontul social

Cunoscutul cotidian londonez „Daily Telegraph" a publicat datele unei anchete desfășurate în rîndul opiniei publice, care, prin rezultatele sale, a stirnit vilvă in cercurile politice. La întrebarea : „Dacă mîine ar avea loc alegeri generale, ce partid ați sprijini?" — 48 la sută. din. cei chestionați au răspuns că și-ar da votul laburiștilor, 43,5 la sută conservatorilor, 6,5 la sută liberalilor, [.uni dimineața, rin alt ziar de mare tiraj, „Daily Express", a dat publicității rezultatele unui al doilea sondaj, care confirmă avansul laburiștilor (48 la sută, față de 45 la sută pentru conservatori). Este prima dată de la alegerile generale din iunie, la care, după cum se știe, victoria e fost ci.știgată de conservatori (cu 46,2 la sută din voturi, comparativ cu 43,8 la sută ale laburiștilor) cînd asemenea sondaje de opinie dau cîștig de cauză laburiștilor. Și trebuie subliniat că atit „Daily Express*, cit și „Daily Telegraph" sint ziare de o- rientare conservatoare, ceea ce face ca sondajul să îmbrace un caracter cu atit mai semnificativ.Deși asemenea anchete nu exprimă întotdeauna cu fidelitate opinia majorității populației — iar exemplul sondajelor dinaintea alegerilor generale din vară, cînd era considerat ca cert un succes laburist, constituie o ilustrare elocventă — totuși răspunsurile date de cei chestionați sînt simptomatice pentru definirea atitudinii opiniei publice față de problemele majore ale actualității politice. Trebuie spus că presa londoneză, și în special cea de opoziție, nu face economie cînd trebuie să arate cauzele care au determinat o asemenea deplasare în preferințele corpului elec

toral in numai cinci luni de la ultimele alegeri. Fără îndoială că, așa cum se subliniază aici, trebuie avut în vedere în primul rînd efectul atit social-politic, cit și psihologic al unora din măsurile adoptate de guvernul conservator în acest interval de timp, între acestea sînt enumerate măsurile economice cu consecințe nefavorabile asupra prețurilor, precum și împotrivirea oficială față de mărirea salariilor celor ce muncesc în conformitate cu creșterea costului vieții, ofensiva dezlănțuită împotriva drepturilor fundamentale ale sindicatelor prin proiectul privind „relațiile in industrie" și, în fine, atitudinea în unele probleme ale vieții internaționale, cum ar fi intenția de a livra arme regimului rasist dih Africa de Sud și de a adera la Piața comună. Toate acestea au declanșat un val de nemulțumiri și de critici la adresa politicii guvernamentale, ale cărei aspecte stîrnesc decepții chiar in rîndul unor cercuri conservatoare și explică faptul că săptămînă trecută guvernul a suferit prima sa infrîn- gere în parlament de la venirea la putere. Un număr de deputați conservatori au votat alături de laburiști in cadrul unui comitet al Camerei Comunelor asupra unui proiect in legătură cu penalitățile împotriva deversării ilegale de reziduuri petroliere în mare. Deși votul a avut loc intr-o problemă minoră, faptul in sine este edificator.După cum subliniază presa londoneză, aproape nu este măsură pe care s-o adopte guvernul și care să nu stîrnească imediat un val de proteste. Așa este, de pildă, cazul cu anunțarea Intențiilor guvernamentale privind reglementarea „relațiilor In in

dustrie ... 'snții pe care săptămînă* iul „Ti A *‘-J ; aprecia ca o încercare „d :e Uîî<ltușa sindicatele". „Document» j] a.âultativ“ asupra relațiilor în in .rfJrie, care, de faptt prefațează viitorul proiect de lege privind organizarea sindicatelor și dreptul de grevă al muncitorilor, a fost inițiat de guvern în scopul opririi valului mișcării revendicative. După cum se știe, ca urmare a înrăutățirii situației economice și a creșterii continue a costului vieții, de mai multe luni scena po- litico-socială este bintuită de o amplă mișcare grevistă. Potrivit datelor oficiale, în primele 10 luni ale anului, în acțiunile greviste au fost angajați 1 520 000 de muncitori, pierzîndu-se 8 828 000 zile de muncă. Se apreciază că acesta este „cel mai nefavorabil an de la greva generală din 1926". După cum s-a anunțat, la' 8 decembrie urmează să aibă loc o „zi de acțiune" în cursul căreia, prin greve, demonstrații și mitinguri, oamenii muncii își vor exprima protestul față de proiectul guvernamental. Aproximații’ 500 000 de muncitori britanici au ho- tărît pînă în prezent să răspundă u- nui apel în acest sens, lansat de grupul sindical „Comitetul de legătură pentru apărarea Trade Unionu- rilor". prin care muncitorii sînt chemați la grevă pentru a protesta contra proiectului guvernamental de reformă a legislației sindicale. Se a- preciază că proiectata acțiune grevistă va putea conta pe participarea a cel puțin 1 000 000 de sindicaliști.Desigur că ultimele sondaje nu puteau să nu înregistreze toate aceste momente de tensiune socială în continuă creștere.
N. PLOPEANULondra, 1 decembrie.
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