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@ însușirea aprofundată a politicii partidului — factorul esențial în 

pregătirea propagandiștilor • Cum vom călători cu trenul în timpul 

iernii • Cartierul viitorului • Profilarea producției, preocupare 

principală a consiliilor intercooperatiste • Invățămîntul subingineresc 

— în concordanță cu cerințele practicii!

LA PORȚILE DE FIER

Probe 
tehnologice la 
hidroagregatul 

nr. 3
Pe șantierele Sistemului 

hidroenergetic și de navigație 
„Porțile de Fier" apele Dună
rii au pus în mișcare rotorul 
turbinei șl generatorului hi- 
droagregatului nr. 3 inaugu- 
rînd astfel probele tehnologice 
la acest nou grup electroener- 
getic.

(Agerpres)

în aceste zile, in toate întreprinderile

MUNCA AVlNTATĂ.
PLINA DE ENERGIE
pentru Încheierea
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REMARCABILE
A PLANULUI PE 1970!

Oamenii muncii din fabrici și uzine își intensifică, 
în aceste zile, eforturile pentru îmbogățirea bilan
țului realizărilor de pînă acum, pentru a obține un 
spor cit mai substanțial de avuție națională. La 
redacție ne sosesc numeroase știri care înfățișează 
rezultatele de seamă obținute de multe colective 
de întreprinderi în îndeplinirea și depășirea planu
lui pe acest an. Se remarcă, de asemenea, după 
cuin au constatat la fața locului redactori și cores
pondenți ai ziarului nostru, o îmbunătățire a activi
tății de realizare a sarcinilor de plan în unele în
treprinderi unde se înregistraseră anumite restanțe 
în perioadele anterioare.

Nu există în momentul de față o sarcină mai im
portantă pentru muncitorii, inginerii și tehnicienii 
din întreprinderi decît aceea de a asigura înche
ierea cu succes a planului pe anul 1970. De aceea, 
în. răstimpul care a mai rămas pînă la sfîrșitul anu
lui, trebuie folosite din plin fiecare zi, fiecare oră, 
pentru lichidarea oricăror restanțe, pentru realizarea 
tuturor produselor prevăzute în plan și obținerea 
de producții suplimentare, potrivit necesităților eco
nomiei naționale.

(in pag. a IlI-a relatări privind îndepli
nirea și depășirea planului pe 1970 și 
pregătirea producției anului viitor).

galați : Toate satele județului au
La acest sfîrșit de an și de cincinal, un nou succes încununează eforturile pline de abnegație ale oamenilor muncii din județul Galați : luni a fost deschisă calea curentului electric și către Fundeanu, ultima din cele 172 de așezări sătești din perimetrul județului. La inaugurare a fost de față tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-secretar al comitetului județean de partid, împreună cu edilii județului, care au felicitat pe constructorii și instalatorii întreprinderii de rețele

Tovarășului EDWARD GIEREK
Prim-secretar al Comitetului Central i

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al 

meu personal, vă adresez calde felicitări cu prilejul alegerii dumnea
voastră în funcția de prim-secretar al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez.

Vă doresc succes deplin în îndeplinirea acestei înalte responsabili
tăți, în activitatea consacrată dezvoltării construcției economice și so
ciale a țării, ridicării bunăstării materiale și spirituale a poporului, cauzei 
socialismului, independenței și înfloririi Republicii Populare Polone.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie frățească și co
laborare multilaterală care s-au statornicit între Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, între Republica Socialistă 
România și Republica Populară Polonă vor cunoaște o dezvoltare con
tinuă, în interesul popoarelor noastre, al unității țărilor socialiste și a 
partidelor comuniste și muncitorești, al cauzei păcii în lume

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, 

a primit pe Alteța Sa prințul 
Shahpoor Mahmood Reza Pahlavi

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit, luni 
după-amiază, pe Alteța Sa prințul 
Shahpoor Mahmood Reza Pahlavi, 
fratele Șahinșahului Iranului, care 
se află în țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, au 
luat parte Bujor Almășan, minis

electrice din Galați pentru încheierea acestei lucrări cu un an mai devreme față de prevederile planului de stat.în prezent, rețeaua de joasă tensiune de la care se alimentează cu e- nergie electrică satele județului însumează circa 1 170 km, legînd toate a- ceste localități într-un sistem centralizat.Anunțînd acest nou succes. Comitetul județean de partid Galați a trimis o telegramă COMITETULUI 

trul industriei miniere și geologiei, 
precum și însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Iranului la Bucu
rești, Cyrus Zoka.

Au fost discutate, cu acest pri
lej, probleme privind dezvoltarea 
colaborării și cooperării între 
România și Iran.

(Agerpres)
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fost electrificateCENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune printre altele : „Țărănimea cooperatistă, specialiștii, mecanizatorii, toti cei ce muncesc in agricultura județului se angajează să participe activ la înfăptuirea măsurilor preconizate de partid, conștienți că acest program va contribui la dezvoltarea multilaterală a satelor pe cîmpul fertil al socialismului"
O nouă 

fabrică la 
CaransebeșCARAȘ-SEVERIN (corespondentul „Scînteii", Florea Ciobanul. — în cadrul combinatului de exploatare și industrializare a lemnului din Caransebeș a început conștrucția unui nou t>- biectiv. Este vorba de fabrica de înnobilare a palului, care va a- vea o capacitate anuală de 1,2 milioane metri pătrați pal emailat și 900 000 metri pătrați pal melaminat, produse necesare în fabricația mobilei.Dotată cu utilaje moderne de mare randament. în mare parte fiind realizate în țara noastră, fabrica urmează să intre în funcțiune în a doua jumătate a anului 1972

VIZITA ÎN ȚARA NOASTRĂ
A TOVARĂȘEI DOLORES IBARRURI

Luni a sosit la București tovarășa Dolores Ibarruri, președintele Partidului Comunist din Spania, care, la invitația Comitetului Central al Par

Ieri la amiază a avut loc solem
nitatea înmînării ordinului „Steaua 
Republicii Socialiste România" 
clasa I tovarășei Dolores Ibarruri, 
președintele Partidului Comunist 
din Spania, militant de seamă al 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

La solemnitate, care a avut 
loc la Palatul Consiliului de Stat, 
au luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu soția, Elene 

Ceaușescu, Emil Bodnaraș, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Florian 
Dănălache, Dumitru Poipa, Gheor
ghe Stoica, Ștefan Voitec, Miha: 
Dalea, Ion Iliescu, membri ai C.C 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului.

Au participat vechi militanți ai 
mișcării muncitorești din țara noas
tră, foști luptători în brigăzile in
ternaționale din Spania, activiști 
de partid, personalități ale vieții 
culturale și obștești.

Din partea spaniolă au participai 
membri ai Comitetului Executiv, 
membri ai C.C. al Partidului Co
munist din Spania, reprezentanți ai 
organizațiilor P.C.S. din diferite 
țări.

înalta distincție a fost înmînată 
de președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în de
cret se arată că ordinul este con
ferit tovarășei Dolores Ibarruri 
„Pentru merite deosebite în înde
lungata sa activitate revoluționară 
și antifascistă consacrată cauzei 
democrației, progresului, libertății 
și independenței naționale, trium
fului idealurilor socialismului și 
păcii între popoare, pentru contri

MASĂ OFERITĂ DE COMITETUL EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R.
Cu prilejul celei de-a 75-a ani

versări a zilei de naștere a tova
rășei Dolores Ibarruri, Comite
tul Executiv al C.C. al Partidului 
Comunist Român a oferit, luni, o 
masă.

Au luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu soția. Elena 
Ceaușescu, Emil Bodnaraș, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Florian

Cuvintul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Cuvintul tovurușei 
Dolores Ibarruri

Dragă tovarășă Ibarruri,

Stimați tovarăși,Avem deosebita plăcere de a saluta în mijlocul nostru pe tovarășa Dolores Ibarruri-Passionaria, președintele Partidului Comunist din Spania, militant de seamă al mișcării revoluționare spaniole, al mișcării muncitorești internaționale. Prilejul acesta se datorește unui eveniment important — hotă- rîrii Comitetului Central al partidului nostru, Consiliului de Stat de a acorda tovarășei Ibarruri cea mai inaltă distincție a Republicii Socialiste România. Ați fost astăzi martorii înmînării acestei distincții. Prin aceasta noi cinstim personalitatea tovarășei Dolores Ibarruri, Partidul Comunist din Spania, pe toți luptătorii pentru libertatea Spaniei, pentru o viață mai bună a poporului spaniol, pentru pace.Aș dori să adresez încă o dată, în numele Comitetului Central al partidului nostru, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, cele mai calde și sincere felicitări tovarășei Ibarruri cu prilejul împlinirii vîrstei de 75 de ani, pentru activitatea îndelungată desfășurată în mișcarea revoluționară, în rîndurile Partidului Comunist din Spania. Adresez, de asemenea, Partidului Comunist din Spania cele mai calde felicitări și urări de noi succese în activitatea sa revoluționară.Sărbătorirea acestui eveniment are loc în condițiile cînd în Spania se desfășoară o largă mișcare de masă împotriva franchismului, pentru libertate și independență, pentru dezvoltarea democratică a poporului spaniol. Amploarea pe 

tidului Comunist Român, va face o vizită în țara noastră.La sosirea pe aeroportul Otopenl, tovarășa Dolores Ibarruri a fost sa

buția sa de seamă adusă la dezvol
tarea creatoare a marxism-leninis- 
mului, la cauza unității și solidari
tății internaționaliste a mișcării 
comuniste și muncitorești, a tuturor 
forțelor antiimperialiste, precum și 
la dezvoltarea prieteniei dintre

Dănălache, Dumitru Popa, Gheor
ghe Stoica, Ștefan Voitec, Mihai 
Dalea, Ion Iliescu, membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului.

Au participat vechi militanți ai 
mișcării muncitorești din țara 
noastră, fofti luptători în brigăzile 
internaționale din Spania, activiști 
de partid, personalități ale vieții 
culturale și obștești.

care a luat-o această mișcare, larga solidaritate internațională de care se bucură și la care s-a alăturat cu întreaga sa forță și poporul român, sînt o dovadă a faptului că Partidul Comunist din Spania, împreună cu celelalte forțe revoluționare și democratice, joacă un rol tot mai important în viața politică a țării. Sîntem convinși că unirea tuturor forțelor democratice, antifasciste din Spania va asigura victoria în lupta împotriva regimului franchist. Solidaritatea internațională, deosebit de impresionantă, cu patrioții spanioli demonstrează că forțele revoluționare și progresiste de pretutindeni susțin și vor susține lupta poporului spaniol. Aceasta exprimă totodată importanța deosebită a unității și colaborării dintre partidele comuniste, dintre toate forțele antiimperialiste în lupta pentru democrație, pentru independență națională, pentru pace.Solemnitatea de astăzi se încadrează tocmai în spiritul acestei solidarități internaționale — solidaritate care leagă de altfel de mult timp partidele și popoarele noastre. Este știut că, în împrejurările grele ale războiului, civil, sute de comuniști și patrioți români, împreună cu voluntari din alte țări ale lumii, s-au alăturat comuniștilor și patrioților spanioli, au ajutat poporul spaniol in lupta sa eroică.Credincios acestor tradiții internaționaliste, spiritului de solidaritate cu toate forțele care se pronunță împotriva politicii imperialiste, pentru dreptul fiecărui popor de a se dezvolta pe cale demo- (Continuare în pag. a V-a) 

lutată de tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al

Partidul Comunist Român și Par
tidul Comunist din Spania, dintre 
poporul român și poporul spaniol, 
cu prilejul împlinirii vîrstei de 75 
de ani“.

Conducătorii partidului șl statu
lui, ceilalți participant la solemni

Din partea spaniolă au partici
pat membri ai Comitetului Exe
cutiv, membri ai C.C. al Partidu
lui Comunist din Spania, repre
zentanți ai organizațiilor P.C.S. 
din diferite țări.

In timpul mesei au rostit cuvîn- 
tări tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Dolores Ibarruri.

Au mal luat, de asemenea, cu-

Tovarășe Ceaușescu,

Tovarăși prieteni români șl dragi 
tovarăși din brigăzile Internațio
nale,

In aceste momente, de profundă emoție, cînd Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România ml-a făcut marea cinste de a-mi conferi ordinul Steaua Republicii Socialiste România, accept distincția nu ca pe ceva ce mi s-ar cuveni personal, ci ca o expresie a recunoașterii luptei poporului nostru și a partidului nostru, care a fost primul ce a înfruntat agresiunea fascistă și care, timp de 30 de ani, pînă în aceste clipe cînd se întrevăd schimbări profunde în țara noastră, nu a încetat lupta. Și în aceste momente de emoție gîndurile mele se află în Spanîa, la Burgos, în acea închisoare de tragică amintire, în care sute și sute de tovarăși și de democrați au suferit îndelungate condamnări și în care astăzi un grup de tineri patrioți basci așteaptă condamnări teribile pentru singurul delict de a fi luptat pentru libertatea patriei basce, pentru libertatea Spaniei. Prin procesul înscenat acestor tineri, pentru care procurorul cere șase pedepse cu moartea, Franco a crezut că demonstrează soliditatea regimului său și capacitatea acestuia de a zdrobi în mod sîngeros orice încercare de a-i pune capăt. Insă Franco a greșit ; procesul împotriva tinerilor basci s-a transformat într-un proces contra dictaturii franchiste și mișcarea de solidaritate cu tinerii basci, care se desfășoară în America Latină, in Europa, în toate țările unde se cere 
punerea in libertate a acestor ti

Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid. (Agerpres)

tate, au felicitat cu căldură pe to
varășa Dolores Ibarruri, urîndu-1 
sănătate, viață lungă, noi success 
în activitatea pe care o desfășoară 
pentru libertatea poporului spaniol, 
pentru triumful socialismului i 
comunismului în întreaga lume. , 

vîntul, felicitînd pe sărbătorită, 
tovarășii Valter Roman, Constan
tin Cîmpeanu, Vida Geza, Mihail 
Florescu, Elisabeta Luca șl Cons
tantin Doncea, participant! la bri
găzile internaționale din Spania.

Masa s-a desfășurat într-o atmos
feră deosebit de caldă, tovărășească.

(Agerpres)

neri basci, ne arată nouă, spanioli
lor, imensele posibilități care există 
în țara noastră de a organiza lupta 
pentru a pune capăt pentru tot
deauna regimului franchist.Eu doresc să vorbesc de politica partidului comunist. Nici o singură clipă partidul comunist nu a considerat că lupta s-a terminat o dată cu infrîn- gerea republicii. Și din momentul în care ne-am văzut obligați să plecăm din Spania am început din nou să organizăm lupta t peste 12 ani de lupte de partizani, sute și sute de tovarăși închiși și executați. O lungă epopee de lupte și eroism marchează calea Partidului Comunist din Spania în bătălia împotriva dictaturii franchiste. Noi nu uităm experiențele trecutului și în loc de a ne închista într-o politică îngustă și sectară am ținut seama care sînt forțele pe care noi ne putem sprijini pentru a lupta împotriva franchismului. Am găsit oameni care ieri au fost sprijinitori ai regimului franchist, iar azi ne găsim în fața faptului că la chemarea Partidului Comunist din Spania răspund toate forțele antifranchiste și democratice din țara noastră, și există posibilitatea de a obține o unitate antifranchis- tă largă, care să cuprindă de la democrați creștini, burghezia democratică, pînă la comuniști și socialiști. Eu consider că această unitate va fi obținută chiar dacă ea va intîmpina dificultăți. Partidul nostru militează pentru unirea tuturor forțelor, în scopul de a pune capăt regimului de teroare. Aceasta este adevărata politică revoluționară, dusă nu în vorbe, ci în fapte.
(Continuare în pag. a V-a)
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FAPTUL!

divers!
Un complex | 
feroviar în... |
podul casei |O adevărată rețea de cale fe- I 
rată, la care se adaugă poduri și I 
viaducte, cu toată recuzita elec- 
tro-tehnică modernă, impinzește, I 
pe un perimetru de circa 50 I 
metri, podul unei case din Cărei. • 
Pe linia ferată dublă porneșc, în I 
deplină siguranță de circulație, I 
minitrenuri de marfă, acționate | 
de la un pupitru de comandă de . 
către constructorul ei, Iosif Gaș- I 
par, funcționar la întreprinderea I 
„Crasna". In cei peste 10 ani de 1 
cind a început să se ocupe in I 
mod serios de jucăriile tehnice, I 
I. Gașpar a construit numeroase I 
tipuri de locomotive, vagoane, ■ 
excavatoare cu șenile și multe I 
altele. Copiii din vecini vin aici I 
adesea să se joace cu adevărat 
„de-a trenul". Desigur, nu nu- I 
mai ei ar putea fi beneficiari ai I 
acestui „complex feroviar". Con- • 
structorul ne-a mărturisit că i n-are nimic împotrivă să devină I 
conducător al unei „școli fero- | 
viare" a pionierilor din locali- . 
tate. Nu știm insă ce părere au I 
in această privință Consiliul or- I 
ganizației pionierilor și Casa 1 
pionierilor din Cărei. Cert este I 
că nimeni nu s-a gindit pini I 
acum să dea „cale liberă" mini- I 
trenurilor respective spre un ■ 
cerc tehnic pentru pionieri. De I 
ce oare ?

Butelii... | 
incendiareRafailă Barbu, din comuna Balta Doamnei (Prahova) și-a procurat nu de mult o butelie de aragaz improvizată și, știind că stațiile de specialitate vor refuza să o îmbutelieze, s-a gindit să o umple singur de la o butelie normală. „Experiența" a avut un deznodământ tragic. In urma exploziei care a avut loc, Rafailă Barbu și soția sa au fost omorîți, iar locuința lor a ars pînă în temelii. Tot o butelie improvizată a întrerupt firul vieții lui Gheorghe Comănici și a soției sale din comuna Gherghi- ța, a căror locuință a fost, de asemenea, mistuită de incendiu. Ce am mai putea adăuga după aceste tragice întîmplări ? Multe lucruri pot fi imnrovizate Cu folos. Buteliile de aragaz însă — în nici un caz I
Fără preț?

Vreți să comandați o jachetă 
sau un pantalon pentru copii in
tre 2 și 9 ani ? Nu vă adresați in 
nici un caz secției de tricotaje 
a cooperativei meșteșugărești 
„Confecția" din Botoșani. Moti
vul 7 Asemenea articole sint, 
pentru dumnealor, ...neprețuite. 
Cooperativa execută, in schimb, 
cu promptitudine, fulărașe și 
căciulițe, deoarece acestea au 
prețuri fixate. Atit jachetele, cit 
și pantalonii așteaptă fixarea 
prețului incă... din anul 1955 ! 
Cum căciulița nu poate inlocui 
pantalonașul și nici fulărașul — 
jacheta, ar fi necesar ca Uniu
nea județeană a cooperativelor 
meșteșugărești Botoșani să ana
lizeze, in sfîrșit, și această pro
blemă, pe care, pînă acum, n-a 
prea dovedit că pune „preț".

Cadou din... 
gestiune

Însușirea aprofundata
A POLITICII PARTIDULUI

factorul esențial
în pregătirea propagandiștilor

Peste două milioane de comuniști, uteciști și alți oameni ai muncii din țara noastră studiază în prezent în sistemul invățămîntului de partid. De la pupitrele uriașului „amfiteatru" pe care aceștia îl populează vorbesc mii de lectori și propagandiști. Pornind de la această realitate, ne-am propus să investigăm felul în care se preocupă unele comitete de partid — județene, orășenești — de ridicarea pregătirii politice și ideologice a propagandiștilor la nivelul cerințelor tuale, element de care depinde med precumpănitor conținutul idei, nivelul studiului.Este cunoscut că în ultimii ani, __ ganele de partid depun eforturi susținute pentru depistarea unor căi și modalități noi, cu un grad sporit de atractivitate și eficiență, de pregătire a propagandiștilor, la cabinetele de partid. Asemenea căutări am constatat și la Comitetele județene de partid Argeș, Harghita, Vrancea, Bihor, ca și la unele comitete de partid ale sectoarelor din Capitală.— Concepem pregătirea propagandiștilor — ne spunea tovarășul Petre Popa, secretar al Comitetului municipal de partid Pitești — nu ca o pre- amă-

ac- in deor-

socialistă și cerințele conducerii ei științifice (Argeș) ; simpozioane consacrate informării propagandiștilor asupra schimburilor de idei de la recentele congrese internaționale de istorie și sociologie (Bihor) etc.O stăruitoare preocupare manifestă comitetele de partid amintite pentru a-i informa șl orienta multilateral pe propagandiști în vederea e- laborării unor expuneri, organizării unor dezbateri consacrate evenimentului de deosebită însemnătate și semnificație politică : apropiata aniversare a cinci decenii de existentă glorioasă a P.C.R. Astfel. în afară de expunerile și simpozioanele care au avut loc în principalele orașe ale județului Vrancea cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la greva generală din 1920 și a 25 de ani de la Conferința Națională a P.C.R. din octombrie 1945, mai sînt prevăzute, tot pentru propagandiști, simpozioane care să reliefeze momentul crucial pe care l-a marcat crearea P.C.R. în istoria contemporană a României, rolul său conducător în revoluția populară și în opera de

Stația „Peco" din Șos. Panteli- mon nr. 418. In fața ei a oprit autoturismul 6-B-3920. Gestionarul Teodor Duță (Str. Maior Co- ravu 30) îi face un semn discret „clientului" și acesta deschide port-bagajul în care se găseau 4 canistre a cîte 20 kg fiecare. Cînd toate au fost umplute ochi, amîndoi s-au pomenit față în față cu o echipă de control. Proprietarul mașinii — medicul Gh. Marinescu, de la spitalul „Dr. Babeș" nu găsea, chipurile, nici o explicație acestui fapt. Gestionarul însă, revenindu-și mai repede în fire, a declarat că benzina deșertată în canistre reprezintă un... cadou oferit de el pentru un consult pe care medicul i l-ar fi acordat cu mai multe zile în urmă. Acum, se pare că e nevoie de o nouă consultație. Juridică însă ! Cine le-o oferă 7

„dădăceală" măruntă, care să figureze didacticist, pînă la nunt. conținutul expunerilor ori discuțiilor programate a se desfășura în diferite cercuri sau cursuri. Un a- semenea sistem de pregătire, practicat în trecut, nu se mai justifică acum, dată fiind actuala structură, larg diferențiată, multiformă și dinamică, a învățămîntului de partid și înseși exigențele considerabil mai mari azi decît în urmă cu numai cîți- va ani ale propagandiștilor, ca și ale cursanților. Ceea ce urmărim este să-f ajutăm pe propagandiști în informarea lor promptă asupra actualității politice interne și internaționale, în cunoașterea bazelor principiale ale politicii partidului, a măsurilor luate într-un domeniu sau altul al vieții noastre sociale, în lărgirea orizontului lor politico-ideologic, în descifrarea și pătrunderea în adîn- cime a sensului diferitelor procese și fenomene sociale contemporane.Firește, această informare îi vizează pe toți propagandiștii, indiferent de nivelul șl profilul cercurilor sau cursurilor pe care le conduc. Avînd o orientare generală clară, ei vor putea apoi adinei, cu eforturi personale, acele probleme concrete, speciale, proprii tematicii fiecărei forme de studiu. Este adevărat — observa tovarășul Anton Petrovici, directorul cabinetului județean de partid Vrancea — că teama de acest efort îi face pe unii propagandiști mai comozi să ..regrete" vechea formă de pregătire la cabinetele de partid. Cred însă că ceea ce făceam în urmă cu mai multi ani la cabinete nu merită deloc a fi regretat. Dimpotrivă, este necesar să întreprindem tot ce depinde de noi pentru ca sistemul de pregătire a propagandiștilor, pe care l-am adoptat în prezent, să fie bine aplicat și perfecționat, fructificîndu-se toate posibilitățile pe care Ie oferă.Acestui țel îi răspund direct, cient, consultațiile, simpozioanele ganizate pentru propagandiști de binetele de partid din Focșani, tești. Miercurea Ciuc, ale comitetelor de partid de sector din municipiul București ș.a. pe teme de deosebită actualitate.Marea bogăție de idei cuprinsă în recentele cuvîntări ale secretarului general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind perfecționarea organizării, planificării și conducerii a- griculturii, dezvoltarea economiei naționale în următorii cinci ani a fost transformată operativ, de numeroase organe de partid. In substanța consistentă a pregătirii actuale a propagandiștilor, in îndreptar major și prioritar al activității ce urmează să se desfășoare de acum înainte în învățămintul de partid. Astfel. programele de pregătire a propagandiștilor prevăd — în numeroase locuri — activități largi, modalități deosebit de diverse de reliefare a conținutului celor două documente : roiul și atribuțiile consiliilor intercooperatiste, organizarea șl retribuția muncii în C.A.P. : sarcinile noi ce revin organizației județene de partid în domeniile industriei, a- griculturii și social-cultural? în anul 1971 și în perioada 1971—1975 (Vrancea) ; aspectele calitative noi ale procesului de industrializare socialistă In viitorul cincinal ; direcțiile principale privind dezvoltarea sectorului electronic și de automatizări în țara noastră (sectorul 2-București) etc.Pe lingă asemenea activități, programele amintite neri și dezbateri valoare supremă listă ; activitatea pentru refacerea mișcării comuniste internaționale (Vrancea) ; societatea

Din experiența unor 
cabinete de partid

50 de ani
printre floriEmil Burdariu, din Piatra 
Neamț, a împlinit de curind 50 
de ani de cind lucrează printre 
flori. Creator de semințerii și pepiniere, ca și al unor noi so
iuri floricole, in fiecare an, de 
primăvara pini toamna tirziu, el 
țese mereu cu aceeași migală 
frumoasele covoare vii din cen
trul și de pe esplanadele munici
piului Piatra Neamț. Recent, cu 
prilejul expoziției „Florile recu
noștinței", a prezentat un stand 
de flori, în care Emil Burdariu, 
acum pensionar, a ales un bu
chet cu cele mai frumoase flori 
din grădina sa, situată nu in altă 
parte, decit pe strada... Marga
retelor. Se putea altfel ?

Rubricd redactata de :
Dumitru TTRCOB
Gheorghe POPESCU 

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

efi- or- ca- Pi-

mai cuprind expu- pe tema : omul — In societatea socla- stăruitoare a P.C.R. și întărirea unității și muncitorești

construire a socialismului, organizarea unei expoziții documentare care ilustrează activitatea revoluționară desfășurată în preajma creării P.C.R. pe actualul teritoriu al județului, în- tîlniri ale propagandiștilor cu vechi militanți ai partidului etc.Demn de relevat ni se pare efortul unor comitete de partid de a îmbina pregătirea orientativă, cu caracter teoretic, principial, a propagandiștilor cu organizarea unor acțiuni menite să răspundă mai direct și imediat specificului activității in cercurile pe care le conduc. Nici în acest caz nu este vorba de o pregătire școlărească, care să urmeze temă cu temă programul fiecărui cerc, ci de abordarea problematicii majore, a fondului principal de idei al domeniului respectiv (sau domeniilor înrudite).Aflindu-ne la Pitești și Focșani. în zilele cînd au avut loc pregătiri ale propagandiștilor, am avut prilejul să constatăm „pe viu" că, atunci cînd principiul enunțat mai sus este aplicat cu diștilor ciențe rea de unor expuneri deosebită actualitate ideologică a partidului nostru, activitatea pe plan internațional, expuneri ce au fost urmate de întrebări și răspunsuri clarificatoare, aceștia au participat — repartizați pe forme de studiu — la consultații ori dezbateri privind chestiuni principiale și practice proprii cercurilor de studiere a științei organizării și conducerii economiei. filozofiei marxist-leniniste. problemelor de bază ale moralei socialiste, istoriei și statutului P.C.R., problemelor specifice ale activității U.T.C. ș.a. La cabinetul de partid al sectorului 2 din Capitală. diferențierea pregătirii propagandiștilor merge și mai in profunzime — așa cum informa tovarășul Gh. Simțea, directorul acestuia — îa sensul că pentru cei care conduc forme de studiu în întreprinderile industriale, de pildă, se organizează discuții aparte pe grupe mai restrînse, în raport cu preocupările diferite ale acestora : organizarea științifică a producției și a muncii, eficiența economică a investițiilor, activitatea financiară a întreprinderilor etc. In acest sens s-au grupat propagandiștii de Ia I.P.R.S. — Băneasa, Fabrica de elemente de automatizare. Electronica, F.E.M.I -Cinescoape, Electrobobinaj, A.M.I.T. ș.a. Separat sînt pregătiți propagandiștii din institutele de proiectări, Instituțiile cu profil juridic etc.Este bine că, ajutîndu-1 pe propagandiști să-și lărgească orizontul pregătirii lor politico-ideologice și de cultură generală, multe organizații de partid se îngrijesc, totodată, să le ofere acestora și utile cunoștințe metodologice, să-i înarmeze cu priceperea și deprinderea de a îmbina judicios teoria cu practica, generalul cu particularul, și mai ales de a stimula schimbul de Idei, a dezvolta gindirea proprie a cursanților. Am asistat la consultația dată de tovarășul Vasile Călinescu, șeful catedrei de filozofie a Cabinetului județean de partid Argeș, propagandiștilor din orașul Pitești care conduc cercuri de educație moral-cetățeneas-

că, la tema privind sensul social și etic al disciplinei muncii, etica profesională. Am apreciat cu acest prilej faptul că lectorul nu s-a mărginit să puncteze unele din aspectele teoretice legate de această temă, ci a insistat asupra modului practic, concret, in care trebuie să se documenteze propagandiștii pentru a putea imprima discuțiilor în cercuri un caracter viu, interesant. Recomandîndu-le să studieze cele mai recente lucrări apărute pe această temă, el a insistat totodată asupra necesității ca fiecare să investigheze personal aspectele semnificative privind etica muncii în u- nitățile în care muncesc.Am avut prilejul să întîlnim în numeroase întreprinderi și instituții propagandiști care dau viată entuziaști îndemnului de a analiza personal ■ probleme importante ale activității diferitelor colective de muncă, considerind pregătirea individuală perseverentă, metodică, o datorie de cinste. Un propagandist cu bogată experiență și înaltă pregătire profesională, cum este, de pildă, tov. Petre Birișteică, inginer-șef la Fabrica de elemente de automatizare-București. arăta că „nu îndrăznește" să se prezinte în fața cursanților săi (din cercul de studiere a organizării și conducerii științifice a procesului de producție în unitatea respectivă) fără a consacra cel puțin 14—16 ore pentru a studia cele mai recente documente de partid și de stat, a consulta publicațiile de specialitate.Mai sînt însă propagandiști care așteaptă totul de la cabinetele de partid, care se înfățișează cursanților fără a fi citi nimic nou, închipuindu-și că pot face față numai cu ceea ce au învățat cîndva. Cum pot, oare, aceștia să explice cu claritate o problemă nouă, să dezvolte o teză, o idee interesantă, nebătătorită, să aducă o contribuție reală la dezvoltarea gîn- dirii cursanților, cînd însăși gîndirea lor rămîne cantonată în zone lipsite de fluxul viu, proaspăt, al vieții 2Eforturile conjugate ale organizațiilor de partid, ale cabinetelor de partid și ale propagandiștilor — iată ceea ce este necesar pentru ca pregătirea acestora să se ridice la ace1 nivel care să asigure învățămîntului conținutul bogat al ideii, forța de convingere și influențare corespunzătoare actualelor exigențe.
Gh. ZAMFIR

Iarna solicită in mod intens calea ferată. In această perioadă, datorită condițiilor atmosferice, ea trebuie să preia și o parte dintre călătorii care, în cursul anului, apelează și la serviciile altor mijloace de transport — TAROM, întreprinderile de transporturi auto din județe etc. Calea ferată este obligată astfel ca, pe timpul iernii, să facă față atît sezonului rece — cu cunoscutele lui dificultăți — cit șl solicitării unui aflux sporit de călători. Este pregătită calea ferată să facă față în bune condiții solicitărilor pe timpul iernii 7 Pe această temă am avut o convorbire cu ing. Alex. Filioreanu, adjunct al șefului Departamentului C.F.R., din Ministerul Transporturilor.— Precizez din capul locului — ne-a declarat domnia-sa — că la departamentul C.F. există o preocupare continuă și susținută pentru Îmbunătățirea condițiilor de transport și de siguranță a circulației. Această preocupare se reflectă atît în e- forturile generale care se fac pentru modernizarea și dotarea căii ferate, cît și in e- forturile pe care le depun salarla- țli noștri de a servi în mod cît mai corespunzător publicul călător. Sînt cunoscute măsurile stabilite de conducerea de partid și de stat, în ultimii ani, pentru dotarea transportului feroviar cu locomotive Diesel-elec- trice, pentru fabricarea în țară a locomotivelor e- lectrice, precum și trecerea la electrificarea și dublarea unor linii etc. Sint măsuri care au contribuit — și în anii următori vor contribui și mai mult — la modernizarea transportului feroviar, la îmbunătățirea condițiilor de călătorie. Dar, cu toate acestea, trebuie să spun că parcul nostru de vagoane nu este tn măsură să asigure o deservire la parametrii optimi în toate perioadele anului. Această problemă este cunoscută, a făcut obiectul unor studii și măsuri din partea Ministerului Transporturilor și a Comitetului de Stat al Planificării și, in anii următori, capacitatea de transport a căii ferate va fi imbunătățită.— Această perspectivă nu poate decit să bucure pe oricine. Totuși, ce posibilități imediate, de a fi îmbunătățite condițiile de călătorie, există pentru această iarnă ?— Pentru sezonul de iarnă 1970- 1971, capacitatea de transport crește — față de aceeași perioadă a anului trecut — cu peste 300 de vagoane, ceea ce echivalează cu posibilitatea de a transporta zilnic, în plus, circa 75 000 de călători. Subliniez însă în mod deosebit faptul că sporul total de capacitate pe care-1 obținem, atît datorită îmbunătățirii dotării, cît și datorită exploatării intense a vagoanelor existente, se cifrează la aproape 200 000 de călători pe zi.— Ne aflăm în pragul sărbătorilor de iarnă. Nu este o noutate pentru dv. că în zilele de sfîrșit și de început de an apare un „vîrf de trafic". Ce măsuri s-au luat pentru ca

transportul pe calea ferată să se desfășoare, în această perioadă, in condiții bune ?— Ați reținut, în primul rînd, faptul că dispunem de o capacitate de transport sporită față de anul trecut. In al doilea rînd, spre a putea prelua întregul trafic de călători, am luat măsuri pentru compunerea unui număr sporit de trenuri, pentru suplimentarea cu vagoane a garniturilor pe principalele distanțe, unde afluența de călători — in special în perioada vacanței elevilor și studenților — este mai mare. Astfel, în perioada 19—26 decembrie și 26 decembrie 1970 — 4 ianuarie 1971 vor fl îndrumate din București, în diferite direcții ale țării, un număr de 75 de trenuri suplimentare, cu o capacitate totală de peste 70 000 de călători. Subliniez, de asemenea, faptul că în direcțiile cele mai solicitate (Bucu-

Cum vom călători
cu trenul

în timpul iernii
Convorbire cu ing. Alex. FILIOREANU

adjunct al șefului Departamentului C.F.R. din Ministerul Transporturilor

rești—Craiova, București—Timișoara, București—Brașov, București—Cluj,București—Suceava, București—Mă-rășești, București—Galați—Iași, București—Constanța etc) am luat măsura de a pune în circulație, în perioada de vîrf, garnituri care să dubleze trenurile din programul obișnuit. Pentru a evita apariția vreunei strangulări a traficului într-o direcție sau alta, conducerea departamentului a indicat și anumite măsuri de siguranță. In București vor exista în permanență 1—2 garnituri de rezervă, care să poată prelua în orice moment solicitările ce pot a- părea. Regionalele de căi ferate — în care există centre muncitorești și studențești — vor organiza, de menea, în raza lor de activitate, nuri speciale, care vor circula, plimentar, în raport cu cerințele, de cele înscrise curent in mersul nurilor.— în perioada cînd există un flux mare de pasageri. în ciuda existenței unor trenuri suplimentare, procurarea biletelor de călătorie se face, în unele locuri, cu greutate. Cum in- y tenționați să preintimpinați asemenea deficiențe ?— Conducerea departamentului a stabilit anul acesta din timp o serie de măsuri pentru a asigura o mai rapidă deservire a călătorilor. In Capitală, în primul rînd, s-a suplimentat capacitatea agențiilor de voiaj. Am stabilit, de asemenea, ca programul tuturor agențiilor de voiaj din țară să fie prelungit în zilele de 24, 26, 30 și 31 decembrie — pină la orele

ase- tre- su- față tre-

suplețe, pregătirea propagan- se înscrie în planul unei efi- sporite. Astfel, după audie- către toți propagandiștii a pe teme politice de privind viața

Revelion 1971 
la hanurile turistice

Ca și în alți ani, Coopera
ția de consuni lansează ama
torilor de drumeție Invitația 
de a petrece revelionul în u- 
nitâțile sale amplasate în 
locuri pitorești, pe numeroase 
trasee turistice. Pentru sărbă
torirea Anului Nou — 1971 se 
pregătesc hanurile turistice 
Valea Ursului șl Rucăr (jude
țul Argeș), Horezu (județul 
Vîlcea), Piatra Craiului (jude
țul Bihor), Bucura-Hațeg și 
Geoaglu (județul Hunedoara), 
Agapia și Hanul Ancuței (ju
dețul Neamț). Restaurantele 
„Dacia* din Orăștie, „Mihail 
Kogălniceanu* din Constanța, 
restaurantul din cadrul Com
plexului turistic Slănlc Praho-

va, „Podgoria* din Drâgâșanl, 
județul Vîlcea, șl altele sînt și 
ele în așteptarea oaspeților 
de Revelion. De pe acum, în 
aceste unitâți se fac pregătiri 
pentru ornamentația multico
loră a carnavalului cu măști, 
lampioane, ghirlande și artifi
cii. Organizatorii îi asigură pe 
amatori că li se vor servi me
niuri alese de Revelion, de la 
aperitiv, friptură, sarmale, 
tort etc pînă la... ciorba de 
potroace.

O invitație gastronomică în 
plus — preparatele culinare 
cu specific local și vinuri din 
podgorii renumite. In rest, mu
zică, dans, surprize... ca de 
Revelion 1

In vacanfâ, pe Postăvarul Foto : Gh. Vlntilă

în dezbatere

Cartierul viitorului
încă-

*•<

următorii 5 construi, în 21 000 locu- astfel că în

se supune la relației dintre necesitate și Dacă acum 15 construiau lo

de lo- numai

PROIECTUL BUCUREȘTI, ANUL 2000

După cum se știe, din inițiativa Comitetului Executiv al Consiliului popular al municipiului București, in luna octombrie a.c. s-a deschis, în sălile Institutului de arhitectură „Ion Mincu", o expoziție menită să facă cunoscut proiectul schiței de sistematizare a Capitalei. Ziarul nostru și-a informat cititorii Ia timpul cuvenit și a prezentat pe o pagină întreagă principalele date ale proiectului care, în spiritul indicațiilor date de conducerea de partid șl de stat, urma să fie supus unei largi dezbateri publice. Cu articolul de față, inaugurăm o rubrică în cadrul căreia specialiștii, oamenii de cultură, cetățenii — din București și din întreaga țară — sint Invitați să-și spună cuvîntui.Cum era de așteptat, la expoziția privind sistematizarea Capitalei, problema locuinței a ocupat un loc de seamă atît printre proiecte și machete, cit și in chestionarul adresat publicului. Vizitatorii au subliniat, la rîndul lor — In discuții sau cartea de impresii — că acordă o atenție considerabilă problemelor de locuire. Pe de altă parte, diferite publicații au inserat In notele despre expoziție date suplimentare pe aceeași temă. Se conturează astfel o imagine ale cărei repere generale le-am socoti următoarele : Capitala dispune în prezent de vreo 17 milioane mp camere de locuit (dormitoare și camere de zi), ceea ce ar însemna circa 10 mp la un locuitor. In ani se vor medie, peste Ințe anual, 1975 jumătate din populația municipiului ar urma să locuiască în case noi, suprafața camerelor de locuit crescînd la 21 milioane mp și o persoană beneficiind de 11,5 mp (față de 13—14 mp propuși a se realiza în 1990).Evident, Intr-o schiță de sistematizare, de previziune predomine, cu mult cu cit elementele trebuie să atît mai marchează pași însemnați înainte, așa cum se desprinde din cifrele citate. Dar In același timp sînt utile și datele prezentului. La ele

s-a ajuns In urma unor eforturi susținute, care au șters într-o măsură remarcabilă semnele unei moșteniri de neinvidiat. Consider însă că aceste

date, ale prezentului, ar trebui să constituie obiectul unor cercetări mai temeinice. De la ele pornește transpunerea în realitate a previziunilor conturate prin studiu. Părea, deci, indicată adîncirea a- nalizei stării actuale a fondului de locuit și, mai ales, explicitarea evoluției probabile a acestei stări.Confortul de locuire — frecvent menționat In cartea de impresii a expoziției — rîndul său posibilități, aspirație, ani se mai cuințe cu sisteme tradiționale de încălzire (combus-

tibili solizi), astăzi chiar apartamentele de confort IV sint racordate la rețeaua de termoficare sau la centrala termică. Aspirațiile s-au realizat, ele au devenit o necesitate de ' neocolit, iar in locul lor au apărut alte aspirații. Procesul continuă după închiderea fiecărui ciclu. Judecind prin această prismă, ne putem pune întrebarea : ce se va întîm- pla mai tirziu cu locuințele de categoriile III și IV, construite din materiale durabile 7 Oare nu s-ar putea găsi soluții mai e- lastice, care să permită ulterior gruparea a două sau trei apartamente în-

tr-unul singur, cu peri mai mari 7Evoluția funcției cui re privește nu _______celula de' locuit (casa, a- partamentul), ci și întreaga ierarhie de unități urbanistice complexe (grupa de locuit, microraionul, cartierul). Or, în ceea ce privește proiectele de ansambluri de locuit, expoziția aduce prea puține noutăți față de concepțiile vehiculate în ultimul deceniu. Desigur, soluțiile au cîștigat în eleganță dar conținutul lor nu a evoluat mult. S-a folosit computerul pentru a fundamenta căi odată bătute : plombări, placări de

22,00. In toate stațiile din capitalele de județ vor fi organizate, prin redistribuirea personalului, ghișee șl case de bilete suplimentare, astfel incit servirea călătorilor să se facă cît mai rapid.— Ni s-a sesizat că unele trenuri intîrzie, altele circulă fără încălzire în anumite vagoane și compartimente.— E adevărat că iarna — datorită condițiilor atmosferice — există și cauze obiective, care determină apariția unor întîrzieri. Dar sînt cauze care se pot întrevedea din timp și se pot lua măsuri. Zăpada sau viscolul pot produce anumite pertur- bații, de o zi sau două, dar asta nu înseamnă că iarna trebuie să dea peste cap regularitatea circulației. Calea ferată este astfel organizată Incit poate asigura o regularitate a circulației șl pe timp de iarnă. Apariția unor întîrzieri — cu excepția condițiilor de înzăpezire bruscă — e determinată, în unele cazuri, și de existența unor cauze subiective : neglijențe ale personalului care îndrumă și dirijează circulația. Vă asigurăm însă că sintem ferm ho- tărîți să nu admitem asemenea a- bateri și vom sancționa sever a- cele conduceri de regionale și unități de bază pe raza cărora se vor produce întîrzieri datorate nerespectării normelor de circulație, In legătură cu cea de-a două problemă, n-am exista trenuri carefost sesizat că ar circulă fără încălzire.Tovarășul adjunct al șefului de departament l-a invitat la discuție pe directorul tehnic din Direcția generală tracțiune și mișcare, tovarășul Sedderz; am citit împreună cîteva din scrisorile primite din partea unor cetățeni. în urma confruntării celor semnalate cu informațiile de care se dispune concluzii, ce anul circulat compartimente mai circulă și acesta la fel. Centrala aflată în construcție în București-Grivița, cu scopul de a pre- incălzi vagoanele noi, nu e încă terminată. Adjunctul șefului de departament îi atrage atenția tovarășului director ca — și în aceste condiții — verificarea instalațiilor de încălzire ale trenurilor să se facă cu toată a- tenția. In stația de formare a garniturilor (București-Grivița) există posibilitatea ca preîncălzirea vagoanelor să se verifice prin folosirea surselor de energie ale unor locomotive. în prezența noastră adjunctul șefului de departament a dat dispoziție ca, atît din București cît și din oricare stație de formare, nici un tren să nu fie pus in circulație pînă nu este iluminat și încălzit.Pe lingă aceste deficiențe a mal apărut și următoarea situație : vagoanele noi au instalații de încălzire moderne, electrice, și înlăturarea unor defecte care apar în timp ce trenul se află in parcurs nu se face decit Ia cap de linie, fiindcă tablourile de comandă au fost sigilate. Motivul ? Sînt unii călători care se transformă in „reparatori" și le strică de-a binelea. Adjunctul șefului de departament a făcut apel la cetățeni de a lăsa pe seama personalului repararea instalațiilor și a cerut direcției de specialitate să ia măsuri ca apariția oricărei defecțiuni în parcurs să fie înlăturată cu maximă promptitudine.— Pe baza unul program ordonat de conducerea Ministerului Transporturilor, în perioada 18 decembrie 1970—5 ianuarie 1971 — ne-a spus în încheiere tovarășul Filioreanu — se va organiza, cu participarea directă a tuturor cadrelor de răspundere din sector, un control general în toată țara asupra activității de deservire și de siguranță a circulației.Nu putem decît să apreciem această inițiativă. E de așteptat ca o asemenea acțiune, la care iau parte toți factorii de răspundere din departament, să determine îmbunătățirea în continuare a transportului pe timpul iernii.

aici, ajungem la anumite Aflăm, printre altele, de trecut unele vagoane au fără încălzire, de ce unele anul termică stația

Convorbire realizată de 
Constantin PRIESCU

magistrale, ansambluri de locuințe pe structuri stabilite mai demult. Chiar dacă condițiile obiective și subiective în care lucrează proiectanții mai sint pasibile de ameliorări, asta nu scuză lipsa curajului novator. M-aș referi la două aspecte calitative importante, care nu-și găsesc conturate, în expoziție, nici intențiile de abordare, nici rezolvarea : desfășurarea vieții civice și circulația vehiculară crescîndă.Extinderea orașului ca urmare a realizării noilor mari ansambluri se reflectă nu numai prin deplasarea locuințelor spre

margine, ci și a unor serii de dotări, care — la un anumit nivel de autonomie a unităților urbanistice respective — capătă valențe de viață socială. Or, dispunerea în nuclee izolate a acestor dotări (așa cum s-a întîm- plat cu primele microra- ioane), nelegarea lor coerentă într-un sistem, nu poate facilita dezvoltarea contactelor sociale ; acestea continuă să fie limitate la zona centrală, care își așteaptă — la rîndu-i — redimensionarea. De aici — imagini de cartie- re-dormitor, golite de viață intensă, din lipsa necesarelor centre locale ; de

aici — probleme dificile de transport, în tot cursul zilei.Circulația vehiculară revine și sub alt aspect. Proiectanții propun drept indice de motorizare pentru 1990 cifra de 25 vehicule la suta de locuitori. Față de 4 în prezent, la finele viitorului cincinal numărul vehiculelor la suta de locuitori va crește peste dublu, lucru care își va găsi reflectarea nu numai în circulația de pe marile artere orășenești, ci și în ansamblurile de locuințe. Creșterii numerice de vehicule pare să 1 se fi rezervat spații de parcare și re (deși nicăieri nu vreo mențiune în sens, care să dovedească că vrem să evităm greșelile altora) ; aceasta nu înseamnă că s-au prevenit toate efectele neplăcute. Desfășurarea normală a vieții — în limitele unităților autonome, ca și în afara lor — presupune grija pentru asigurarea securității copiilor în drum spre școală, a gospodinelor plecate după cumpărături, a bătrînilor care se plimbă. E necesară, deci, separarea aleilor pietonale de căile vehiculelor. Or, nici un proiect nu abordează concret problema (necum să urmărească efectele compoziționale care decurg), probabil socotindu-se că, la noi, nu s-ar fi atins pragul necesar unei asemenea separări. Numai că, atunci cînd va fi fost a- tins, ce se va mal putea, oare, face ’Problemele sumar notate aici nu sînt dezbătute numai la noi. De aceea ar fi fost de așteptat să le vedem înregistrate de proiectant) cu grija demonstrată în abordarea și rezolvarea altor domenii prezente în expoziția amintită. ■

unele gara- apare acest

Arh. Petre DERER
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PREZENTĂ ÎN ACESTE ZILE ÎN TOATE UNITĂȚILE ECONOMICE:
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Alte sectoare din Capitală
anunță îndeplinirea

planului cincinal
telegrame a- Comitetului al Partidului Român, to- NICOLAE comite-

Prin dresate Central Comunist varășuluiCEAUȘESCU, tele de partid ale sectoarelor 3, 4 și 7 din Capitală raportează îndeplinirea planului cincinal și a sarcinilor pe anul 1970.In întreprinderile sectorului 3, care și-au îndeplinit planul cincinal la 15 decembrie, ritmul mediu anual de < creștere a producției industriale a fost de 14 la sută, iar al productivității muncii de 10,7 la sută. Sporul producției industriale realizate pe seama creșterii productivității muncii este de 83,1 la sută. în această perioadă s-au obținut peste prevederile planului cincinal mai 130 milioane ficiLUtilizarea cientă a capacităților de producție, a forței de muncă, conjugată cu preocupările susținute pentru ridicarea gradului de tehnicitate a produselor fabricate, creșterea calității a- cestora și reducerea cheltuielilor materiale se vor concretiza în obținerea pînă la sfîr- șitul anului a unui volum de producție su-

mult de lei bene-mai efi-

plimentară în valoare de 515 milioane lei față de prevederile inițiale ale planului cincinal.în întreprinderile industriale și unitățile cooperației meșteșugărești din sectorul 4, ziua de 20 decembrie a marcat îndeplinirea planului anual, fapt ce deschide, după cum se arată tn telegramă, perspectiva realizării pînă la sfirșitul anului a unui volum de producție marfă peste plan în valoare de 140 milioane lei, concretizat în 38 compresoare, 5 000 obiective foto, medicamente în valoare de 24 milioane Iei, 460 tone lacuri și vopsele, 26 tone cerneluri, 300 tone rășini sintetice, peste 287 000 metri pătrați țesături, 28 090 bucăți tricotaje, 39 000 perechi încălțăminte, 37 tone talpă, 15 000 metri pătrati piele, 77 000 bucăți articole tehnice și de marochinărie șl alte produse.In numele muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor din industria sectorului 7, care și-au realizat cu 130 de zile mai devreme sarcinile actualului cincinal, comitetul de partid raportează realizarea planului producției

globale industriale pe întregul an 1970. Pînă la sfirșitul cestui an urmează să se obțină, potrivit angajamentului luat, un spor de producție de 218 milioane milioane Iei peste plan și de 2 000 tone de metal. In __________ ,industria sectorului va produce 630 semănători matice de ] 55 000 kVa matoare băi din fecții în milioane bucăți tricotaje, tone artioole sanitare și altele.In încheiere, comitetele de partid ale celor trei sectoare ale Capitalei, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, asigură conducerea partidului, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că vor depune întreaga lor energic șl capacitate de muncă pentru îndeplinirea cu rezultate cît mai bune a sarcinilor ce le revin din prevederile viitorului plan cincinal, din amplul program stabilit de cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român.

a-
iei, 80 beneficii mai mult economii acest fel,suplimentar i pneu- precizie, transfor- forță, 3 000 fontă, con- valoare de 30 lei, 470 000 250

(Agerpres)

Concentrare de forte
9

în secțiile de
9Judecind realizarea nouă luni, jorare in Fabricii de . din București de a recupera, pînă la sfirșitul anului, restanțele survenite în îndeplinirea sarcinilor de producție. Astăzi sîntem insă în măsură să constatăm un reviriment substanțial. Ca urmare a eforturilor depuse de toți muncitorii fabricii, de cadrele tehnice și economice, s-au asigurat un ritm susținut de fabricație, o a- provizionare mai bună cu materiale și piese de calitate, ceea ce a făcut ca realizările din ultimele trei luni să fie cu circa 35 la sută mai mari decît media trimestrelor anterioare. In plus se estimează că se va obține o producție mai mare cu 19 la sută decil nivelul planificat pentru trimestrul IV al acestui an.— Există reale condiții ca, pînă la sfirșitul anului, să îndeplinim integral planul la producția globală — ne-a declarat ing. Valeriu Mateescu, inginerul-șef coordonator al fabricii. Sîmbătă (19 decembrie — n.n.), toate secțiile de uzinaj au raportat realizarea sarcinilor de plan pe întregul an. Aceasta înseamnă că toate piesele și subansamblele ce urmează a fi montate pe mașinile-unelte sînt, la ora actuală, fabricate. Totul depinde acum de montaj.Interlocutorul a apreciat că pînă Ia 31 decembrie va fi finalizată fabricația a 11 strunguri carusel, 12 mașini de alezat si frezat. 4 freze, 13 mașini de rectificat, a unui agregat de găurit-alezat. precum si asimilarea unor produse din planul tehnic, cum ar fi mașina de alezat și frezat cu comandă-program. Se consideră că există condiții pentru montarea a încă 10 mașini de danturat pile peste plan.Am mers, la fata locului, tn diferite secții ale fabricii. Tn secția montaj mașini-unelte grele, de care, potrivit afirmației interlocutorului nostru, ar depinde acum totul, se lucrează intens, organizat. Șeful sectorului, ing. Gheorghe Buciu. ne Informează că

după cifrele referitoare la indicatorilor de plan pe existau motive de ingri- legătură cu posibilitățile mașini-unelte și agregate
toate piesele fabricate de secția uzi- naj au fost controlate și sînt de bună calitate. Bătălia pentru plan se fășoară din plin în toate cele schimburi.— In această perioadă, flecare gadă, fiecare muncitor își au precizate sarcinile de lucru. De menea, toate schimburile beneficiază de asistență tehnică de calitate. In secție se află permanent un inginer

des- treibri- bine ase-

La Fabrica de
mașini-unelte
și agregate 

din București

șef, un șef sau un adjunct de secție, precum și reprezentanți ai serviciilor colaboratoare, cum ar ti, de pildă, constructorul-șef.Intr-o altă secție de montaj — și anume cea a mașinilor de rectificat — măsurile luate sînt asemănătoare. Intrucît aici lucrează mulți muncitori tineri, cu mai putină experiență, s-a luat și măsura de a se întări temporar echipele cu muncitori de la sectorul de întreținere al fabricii. Oamenii sînt într-o adevărată competiție cu orele, cu minutele. Esențial este acum ca grăbirea montajului să nu ducă cu nimic la slăbirea exigenței față de calitate ; toate mașinile-uncl- te fabricate in aceste zile trebuie să fie ireproșabile sub aspect calitativ, pentru că de aceasta depinde apoi funcționarea lor în bune condiții.Potrivit preliminărilor actuale, toți indicatorii de plan vor fi realizați, cu excepția producției-marfă. Totuși, la producția-marfă vîndută și înca-

montajsată se va obține un spor peste prevederi de circa 0,7 la sută (deci și de beneficii) pe seama accelerării încasării contravalorii producției livrate. Ceea ce trebuie insă să rețină atenția conducerii fabricii e diferența destul de importantă între gradul de îndeplinire a planului de producție- marfă (estimat la circa 96 la sută) și cel la producția globală <100,1 la sută). înseamnă că acest din urmă indicator va fi realizat îndeosebi prin creșterea stocului de producție neterminată, aflată deci în diferite faze de fabricație. Un asemenea stoc, avînd în vedere și faptul că sarcinile din trimestrul I 1971 sînt sensibil apropiate de cele ale trimestrului prezent, ar putea genera o imobilizare de fonduri greu de lichidat prea curînd.Desigur, în cel mal scurt timp posibil vor trebui recuperate restanțele la producția fizică ce vor rămîne din acest an, pentru a nu fi afectate termenele de intrare în funcțiune a obiectivelor de investiții cărora le sînt destinate. Din ceea ce am aflat de la directorul comercial, tov. Valeriu Cișmașu, contractele restante, în valoare de circa 22 milioane lei — ponderea revenind unităților beneficiare din industria construcțiilor de mașini — au fost reprogra- mate, cu acordul beneficiarilor. Dacă avem în vedere necesitatea scurtării termenului de execuție a investițiilor cărora le sînt destinate mașinile- unelte restante, e de așteptat ca ele să fie fabricate și livrate cît mai repede. încă din primele luni ale anului 1971.Am plecat din uzină cu convingerea că, prin munca intensă, plină de dăruire, pe care intreg colectivul o desfășoară în aceste zile, vor fi obținute rezultate dintre cele mai bune ; în același timp, credem că din greutățile și situațiile critice din acest an s-au tras toate învățămintele necesare și că se vor lua cele mai hotărîte măsuri practice pentru evitarea repetării lor în anul ce vine.
Corneliu CÂRLAN
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preocupare principală a consiliilor 

intercooperatiste
Petre IONESCU

prim-secretar al Comitetului județean al P.C.R. Constanța

Mai sînt doar cîteva zile din a- cest an de joncțiune între două cincinale. Constructorii de utilaj petrolier din cadrul centralei noastre se prezintă la acest hotar al timpului cu rezultate deosebit de bune. Potrivit estimărilor făcute, planul aiftial al producției globale și marfă va fi îndeplinit, pe ansamblul centralei, cu șase zile înainte de vreme, ceea ce va însemna un plus de produse, mai ales pentru export, de circa 30 milioane lei. Rezultatele amintite sînt cu atît mai prestigioase, cu cît a- vansul realizat ne dă posibilitatea să ne pregătim temeinic pentru producția anului viitor. Evident, fiecare colectiv și-a început pregătirile cu mult mai inaintei Și s-a putut face acest lucru pentru că în acest an, spre deosebire de trecut, am știut din timp ce vom face în 1971. Sarcinile de plan pe 1971 au fost precizate nu global, ca înainte, ci nominalizate pe produse. în acest fel am avut posibilitatea să ne planificăm și să ne organizăm producția cum se cuvine, în cunoștință de cauză, nu într-un mod aproximativ, cum făceam înainte.Care este acum situația în uzinele centralei în ce privește pregătirea producției materiale din anul care vine ? Toate cele cinci unități și-au perfectat contractele cu beneficiarii din tară și străinătate. De asemenea, s-au stabilit toate relațiile cu furnizorii de materii prime și materiale, precum și cu întreprinderile colaboratoare. Avînd la îndemînă un instrument juridic eficace, cum este legea contractelor economice, care a introdus elemente noi. de ordine și disciplină. în relațiile dintre unitățile economice, mi-as permite să anticipez că în anul 1971 angrenajul a- provizionării tehnico-materiale si al colaborării interuzinale va funcționa mult mai bine, lucru ce ne va asigura ritmicitatea necesară în fabricație. Pentru că cel mai Important lucru pentru noi este de a ne îndeplini sarcinile de plan în mod ritmic, zi de zi. decadă cu decadă, fără turi la sfîrșit de lună.Am reușit să ne asigurăm din me o serie de materiale, mai pentru trimestrul I al anului viitor. Asta nu înseamnă că nu mai sînt necazuri, nevoi nerezolvate și că directorul comercial al centralei, ceilalți salariați care se ocupă cu aprovizionarea pot sta liniștiți. Nu. Ei. noi toți, trebuie să facem eforturi în continuare pentru a primi ritmic și la dimensiunile absolut necesare laminatele solicitate combinatelor siderurgice In 1971 nu mai vrem să a- pelăm la derogări (anul acesta numai la uzina „1 Mai" din Ploiești ele s-au ridicat la aproape 2 009). practică păgubitoare, care ne-a dus la un exagerat consum de metal. Mi-aș permite să spun că în întîmpinarea dorinței și eforturilor colectivelor

noastre vor trebui să vină mal mult și unitățile siderurgice, ministerul de resort al acestora, ținînd seama nu numai de încărcarea utilajelor siderurgice, ci și de cerințele contractuale ale beneficiarilor. In acest sens, am inițiat o serie de contacte directe. am trimis delegați la fața locului. Acționăm. într-un cuvînt. nemijlocit, metodă care rezultate.Să revenim însă în coordonare mai bună mitetelor de direcție producției, s-a creat
cred că va dauzine. Pcintr o din partea co- a problemelor un climat de

lucrăm tn centrala Industrială, nu trebuie să acordăm un sprijin real și competent unităților componente în solutionarea problemelor complexe ale activității lor economice. Dar nu înseamnă că totul trebuie rezolvat de la centrală. Pentru că aceasta ar diminua mult răspunderea și inițiativa conducerilor de întreprinderi. In cadrul atribuțiilor și competențelor pe care le au. ele trebuie să rezolve cu răspundere și o- perativitate problemele organizării și desfășurării efective a producției, să nu aștepte pentru orice chestiune dis-

sal-vre- ales

/zAm creat condiții

pentru o lucru ritmic

din prime decadă

o primei luni"

strînsă conlucrare Intre proiectanți. tehnologi și colectivele de execuție din secțiile și sectoarele de fabricație. S-a reușit — ca să mă refer concret la o carență mai veche — ca lansarea comenzilor să se facă mai operativ, iar tehnologia de fabricație să se pună la punct în toate amănuntele. Evident, este un pas înainte. Dar mai sînt și alți pași de făcut. Trebuie să învingem total conservatorismul unor cadre, să le dez- bărăm de lucrul după stilul inoperant, din birou. La încă se lucrează cu multe Aș spune că nu atît dinsalariaților centralei, cît mai degrabă dintr-un obicei al conducerilor de u- zine. de ateliere. încă se teaptă să vină instrucțiuni, pentru a muta o mașină dintr-un colț în alt colț.acționează cu maximă inițiativă, unii oameni fiind încă robi scrise, ai dădăcelii... cu registrare.Nimeni nu spune că

țreoi. noi, hîrtii. cauza
mai aș- dispoziții sau alta Nu seai dispoziției număr de în-noi, cei care

spoziții și precizări. Pe bună dreptate sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu in cuvîntarea rostită la încheierea lucrărilor plenarei C.C. al P.C.R. din 16 decembrie 1970 că e- sențialul pentru realizarea in bune condiții a planului pe 1971 il constituie buna organizare a activității sus pînă jos, creșterea spiritului răspundere și a operativității in luționarea problemelor practice, conducerea treburilor economice.Cu toată hotărîrea vrem ca in anul viitor, instituind. în primul rînd, o ritmicitate perfectă in sectoarele primare, sâ rezolvăm problema grea a rebutului. Anul acesta, cantitatea de piese rebutate — la prelucrare și în sectoarele calde — se cifrează la aproape 1 800 de tone. Mult, toarte mult. Am studiat în consiliul de administrație acest fenomen negativ și am tras concluziile de rigoare. In primul rînd. rebutul se datorește neglijenței, neatenției, dar și calificării slabe a unor muncitori și lipsei de exigență din partea anumitor mai
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ștri. Problema pregătirii cadrelor la toate nivelurile a fost lăsată, recunoaștem, pe plan secundar — ș! rău s-a făcut 1 In momentul de față ne îndreptăm eforturile asupra ridicării cunoștințelor profesionale ale colectivelor noastre. Desfășurăm o intensă acțiune de testare a pregătirii și aptitudinilor fiecărui salariat, înce- pind de la cadrele de conducere și pînă la șeful de echipă. Sînt convins că această acțiune ne va da posibilitatea să găsim soluțiile cele mai bune ca „omul potrivit să locul potrivit".Dacă în 1970 toate secțiile și s-a desfășurat intîmplat mai fect al organizării slabe a locului de muncă. Nu toți maiștrii au știut și știu să organizeze bine lucrul. Trebuie să-i învățăm să aibă mai multă inițiativă, mai mult disce,nămînt, mai multă răspundere în ateliere, la punctele de lucru. Aceasta este una dintre primele datorii ale noastre, ale organizațiilor de partid. Este firesc că nu trebuie să neglijăm pe muncitorii tineri, cărora oricînd le putem f.îna etanul prin indiferență și rigiditate. Ne-am propus, pentru a asigura emulația necesară între muncitorul tînăr. cel mai vîrstnic și maistru, ca în luna Ianuarie să organizăm în fiecare uzină consfătuiri cu aceștia din urmă, pentru ca să-și perfecționeze capacitatea organizatorică. Repartizînd lucrul — după calificare, bineînțeles, dar nu preferențial — maiștrii, șefii de secție trebuie să asigure folosirea integrală a timpului de lucru. In aceasta constă, de fapt, marele secret al ritmicității în fabricație. Avînd în vedere abundența de comenzi și contracte încheiate, nu se mai pune deloc problema unor goluri în producție. Dacă ele vor exista, atunci la mijloc nu poate fi vorba — repet — decît de o slabă organizare locală, de o defectuoasă aprovizionare cu materiale, scule și dispozitive, cuIn încheiere pet că pentru mai bine decît turile conjugate ale tuturor colectivelor din unitățile centralei vor asigura îndeplinirea ritmică a sarcinilor de plan sporite fată de acest ultim an al cincinalului. Sporul, aș adăuga, il vom obține mai ales pe seama creșterii productivități! muncii. Dorim ca prima decadă, prima lună, primul trimestru al anului ce vine să confirme buna pregătire a fabricației, să dea certitudinea unor rezultate superioare In producție, obținute în condiții de eficiență economică sporită.
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„Scîn- — In constructo- de la Cen- Mintia au la întreaga — cel de-al de
DEVA (corespondentul teii". Sabin Ionescu). cursul zilei de ieri, rii și energeticienii trala termoelectrică pus în funcțiune — capacitate proiectatătreilea grup energetic 210 MW, cu 11 zile inainte de termen. In aceste zile cîștigate se vor trimite in plus, în sistemul energetic național, peste 45 milioane kilowați oră energie e- lectrică.O dată cu ne a celui energetic, centralei s-a ridicat la 630 MW.punerea tn funcțiu- de-al treilea grup puterea instalată a
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In județul Constanta, ca în toate județele țării, s-a trecut la aplicarea măsurilor cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii. Două dintre acestea — reorganizarea întreprinderilor de mecanizare și crearea consiliilor intercooperatiste — au constituit și constituie preocupări de bază ale activității comitetului județean de partid. în această direcție am pornit de la experiența și rezultatele care au fost obținute în decursul anilor. Anul acesta, deși condițiile climatice n-au fost favorabile, cooperați' ele agricole din județul Constanța au obținut, în medie la hectar, 2 500 kg griu, 3 400 kg porumb, 1 600 kg floarea-soarelui, precum și producții bune de legume, struguri, lapte, carne si ouă. Aceasta se datorește, in primul rînd, dezvoltării bazei tehnico- materiale a agriculturii, cît și măsurilor luate, în anii din urmă, în vederea amplasării mai bune a culturilor în cooperativele agricole care au permis folosirea mai judicioasă a mașinilor agricole, aplicarea tehnologiilor moderne. în județ există cooperative agricole care au extins cultura cerealelor, iar altele care cresc 1—2 specii de animale. In unitățile din apropierea orașului Constanța, de pe litoral, precum și în jurul centrelor muncitorești, se produc îndeosebi legume, lapte, carne și ouă. De asemenea. în cooperativele agricole care au terenuri in pantă s-au înființai plantații de vii și pomi amenajate in terase, iar acolo unde există suprafețe mai mari de pășuni a sporit numărul de oi. Acestea s-au materializat in creșterea producției și a veniturilor. La Rasova, de exemplu, unde în trecut valoarea zilei-muncă era, în medie de numai 12 lei — în urma stabilirii unui profil adecvai s-a ajuns ca norma de muncă să fie retribuită cu 32 lei.Aceste măsuri n-au fost suficiente pertru a asigura o zonare judi cioasă a culturilor in funcție de condițiile pedoclimatice și economice. De aceea analizele făcute de comitetul județean de partid și organele agricole locale, care au stat la baza reorganizării întreprinderilor de mecanizare și creării consiliilor intercooperatiste, au avut in vedere posibilitățile de specializare a producției în cooperativele agricole, iar în cadrul acestora, a muncii fermelor, brigăzilor și echipelor. Mă voi opri, în rîndurile care urmează, numai asupra acestor probleme care se condiționează reciproc.O deosebită atenție s-a acordat delimitării razei de activitate a întreprinderilor de mecanizare a agriculturii. Intr-o ședință de lucru lărgită a comitetului județean de partid, la care au luat parte specialiști și președinți din cooperativele agricole de producție, toți directorii întreprinderilor de mecanizare, s-au dezbătut pe larg, în mai multe variante, propunerile de delimitare a zonei fiecărei întreprinderi de mecanizare în parte. S-a stabilit să se înființeze încă 8 întreprinderi de mecanizare în localitățile Mihai Viteazu, Horea, Ion Corvin, Rasova. Mircea Vodă, Cumpăna, Crucea și Comana, care împreună cu cele 18 întreprinderi existente să cuprindă și să realizeze operativ, la un înalt nivel calitativ, volumul tot mai mare de lucrări solicitate de către cooperativele agricole de producție. In același timp, am avut in vedere ca înființarea noilor unități să se facă cu minimum de cheltuieli. Hotărîrea luată a început să se materializeze. Au fost stabilite amplasamentele noilor întreprinderi de mecanizare, folosindu-se unele clădiri din localitățile respective, au fost selecționate cadrele de conducere a întreprinderilor și a secțiilor de mecanizare. S-au tăcut, totodată, propuneri pentru dotările necesare pe 1971.Insă problema căreia comitetul județean de partid i-a acordat cea mai mare atenție a constituit-o crearea consiliilor Intercooperatiste și sprijinirea lor ca să-și înceapă acti-
Lucrările consfătuirii 

pe țară a legumicultorilor

documentație etc. sînt îndemnat să re- 1971 ne-am pregătit tn anii trecuți. Efor

Ing. Dumitru NISTOR
director general al Centralei 
industriale de utilaj petrolier 
din Ploiești

In sala mare a Palatului au început luni lucrările consfătuirii pe țară a legumicultorilor, în cadrul căreia se analizează activitatea din acest an, precum și organizarea producției și valorificării legumelor in anul 1971.La lucrările consfătuirii participă președinți de cooperative agricole și directori de întreprinderi agricole de stat, șefi de ferme din cooperative și I.A.S., specialiști din stațiuni experimentale. institute de cercetări și invățămînt agricol superior, reprezentanți ai fabricilor de conserve și ai întreprinderilor și centrelor de valorificare a legumelor și fructelor.Consfătuirea a fost deschisă de Angelo Miculescu, ministrul agriculturi! și silviculturii, care a prezentat succint programul preconizat pentru sporirea producției și a eficienței e- eonomice în legumicultura, în vederea îmbunătățirii aprovizionării populației și a industriei de conserve.Din expunerile prezentate a reieșit că, deși recolta de legume a fost la nivelul celei din anii precedenți. totuși producția prevăzută — totală și pe sortimente — nu a fost realizată integral. Aceasta se datorește atît calamităților naturale, cît mai ales deficiențelor în utilizarea bazei materiale, în aplicarea tehnologiilor da

cultură adecvate condițiilor specifice din fiecare unitate, în recoltarea, transportarea și desfacerea produselor pe piață. S-au scos în evidență rezultatele bune obținute de unele u- nități agricole de stat și cooperatiste, care au dovedit posibilitățile mari de care dispune agricultura noastră în creșterea și îmbunătățirea calității producției legumicole.In ce privește producția și valorificarea legumelor în anul viitor, s-a precizat că, datorită sprijinului acordat de conducerea de, partid și de stat, a fost asigurată dezvoltarea bazei tehnico-materiale în acest sector al agriculturii, care permite extinderea mecanizării și chimizării, precum și folosirea unor soiuri valoroase de legume. Aceasta creează posibilitatea ca în fiecare județ să se realizeze necesarul de consum iar în zonele cu cele mai favorabile condiții și tradiții In acest domeniu, producția să fie concentrată în ferme specializate și tn centre de producere și valorificare a legumelor, pentru a contribui la aprovizionarea marilor orașe, centrelor industriale și fabricilor de conserve.După-amiază, consfătuirea ■ continuat pe grupe de lucru.Lucrările consfătuirii continuă.

vitatea imediat, să înfăptuiască mal repede sarcinile privind zonarea culturilor, specializarea producției in cooperativele agricole, realizarea diferitelor lucrări de interes comun, organizarea întrajutorării. Acțiunea a fost precedată de o temeinică analiză, de o largă consultare a cadrelor de conducere din cooperativele agricole. La constituirea consiliilor intercooperatiste s-a avut în vedere nu numai apropierea teritorială a unităților, ci, mai cu seamă, puterea lor economică, perspectiva apropiată a zonării și specializării producției.Gruparea cooperativelor agricole în cadrul unui consiliu intercooperatist a avut în vedere, în primul rînd, profilul producției care urmează să fie realizat, profil care dă posibilitate unităților să se specializeze în anumite direcții. In consiliul intercooperatist de la Valul lui Traian vor fl cooperative agricole cu o pondere mare în cultura legumelor : Palazu- Mare, Anadolchioi, Ovidiu, în timp ce celelalte vor dezvolta creșterea animalelor și vor extinde cultura cerealelor. Crearea consiliilor intercooperatiste rezolvă multiplele probleme care se ridică în urma extinderii irigațiilor. în anii următori vor fi irigate circa 299 990 hectare. în cadrul unul consiliu intercooperatist din care fac parte cooperative agricole cu terenuri amenajate pentru irigat se va putea realiza o colaborare mai strînsă în ce privește stabilirea celor mai potrivite culturi, întrajutorarea în muncă și altele. Se rezolvă, de asemenea, și problema întreținerii utilajelor de irigat.Și pînă acum județul Constanța a produs cantități mari de cereale. Prin extinderea irigațiilor și aplicarea altor măsuri producția de cereale va crește și mai mult. Aceasta impune ca ele să fie transformate în lapte, carne, ouă și alte produse, ceea ce se realizează prin dezvoltarea zootehniei. Dar și în acest domeniu intervine necesitatea specializării. Avem o experiență bună pe care vrem să o amplificăm. în județ s-au constituit asociații cooperatiste pentru construirea a 5 complexe de îngrășare a porcilor, cu o capacitate de 129 990 capete pe an, două complexe de îngrășare a berbecuților cu 60 990 capete pe an și două avicole în cooperare cu I.A.S. A fost pusă pe baze noi producerea furajelor. Prin unirea eforturilor materiale a 11 cooperative agricole, la Agigea s-a construit o fabrică de făinuri furajere, care valorifică scoici, midii, alge marine, precum și deșeuri din industria alimentară. De asemenea, la Costinești, Oltina, Topraisar și în alte localități funcționează astăzi stații de preames- tec a furajelor. In cooperare cu mai multe cooperative agricole din județul Tulcea, în localitatea Lumina se construiesc o stație de uscat furaje verzi și o fabrică de nutrețuri combinate care vor asigura, anual, unităților cooperatiste asociate 99 990 tone nutrețuri combinate și 13 000 tone făină de lucernă.In județul Constanta au fost constituite 17 asociații intercooperatiste, din care fac parte toate cooperativele agricole. Consiliile intercooperatiste se vor ocupa îndeaproape de această activitate. Totodată, va continua procesul de concentrare și specializare a producției. în 1971, de exemplu, urmează să se investească în activitățile intercooperatiste 117 milioane lei pe baza cărora se vor realiza un complex de creștere a păsărilor ouă- toare cu o capacitate anuală de 216 009 capete, un complex de creștere a vacilor de 2 200 capete, un complex de îngrășare a tineretului taurin de 5 000 capete. Se va mări actuala capacitate a complexului de îngrășare a porcilor de la Cobadin de la 15 000 la 30 000 capete.Toate acțiunile care vizează zonarea culturilor și specializarea producției zootehnice se fac pe baza respect ării dorinței și voinței cooperativelor agricole, astfel ca rezultatele ce se vor obține să corespundă intereselor lor, să obțină anumite avantaje ca urmare a specializării și cooperării. Spun aceasta deoarece măsurile pe care le preconizăm vor putea fi considerate ca eficiente cînd vor fi urmate de o creștere substanțială a producției agricole, a veniturilor realizate de cooperativele agricole Și de membrii lor. De aceea, încă din preajma constituirii consiliilor intercooperatiste au avut Ioc dezbateri largi în cooperativele agricole. La indicația biroului comitetului județean de partid, problemele legate de constituirea consiliilor intercooperatiste au fost analizate în cadrul consiliilor de conducere din fiecare cooperativă agricolă. Cu această ocazie au fost propuși delegații care să participe la constituire și ceî care urmează să facă parte din consiliu. Propunerile au fost supuse apoi adunărilor generale. în felul acesta, la constituirea consiliilor s-a manifestat plenar democrația cooperatistă, izvorînd multe Inițiative care urmează să fie aplicate în practică. Urmărim ca de la început activitatea consiliilor intercooperatiste să se desfășoare sub conducerea și controlul comitetelor comunale de partid, iar secretarii acestora să se întîlnească periodic și, sub îndrumarea unui activist al comitetului județean de partid, să le analizeze activitatea, asigurînd înfăptuirea corespunzătoare a sarcinilor ca le revin.Comitetul județean de partid mobilizează pe toți oamenii muncii din agricultura județului la aplicarea noilor măsuri preconizate de conducerea partidului pentru a contribui la creșterea producției în cooperativele agricole, la înflorirea, în continuare, 
a satelor.
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SUBINGINERESC Manifestări dedicate

aniversării semicentenarului

- in concordanță cu cerințele practicii!
învățămîntul de ingineri tehnici (subingineri) se află, după cum se știe, în al treilea an de funcționare. Este o perioadă suficientă pentru ca, pe baza experienței de pînă acum, să încercăm primele retrospective care să contribuie la delimitarea mai precisă a rolului și atribuțiilor acestui specialist, la legarea mai strînsă de sarcinile construcției socialiste a acestei importante forme de învăță- mînt superior. în ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. din 25 noiembrie 1970 se aprecia că una din condițiile importante pentru îndeplinirea viitorului plan cincinal se identifică în formarea unor specialiști de larg orizont tehnico-știintific și de intensă vocație practică, din rîndurile cărora inginerul tehnic (subinginerul) se detașează ca o prezență activă în conducerea procesului de producție. în această perspectivă am adresat interlocutorului nostru. mai întîi. următoarea întrebare :

— După părerea dv., care 
sînt atribuțiile specifice ale a- 
cestui specialist in etapa ac
tuală ?— Aș prefera denumirea de Inginer tehnic celei mai vechi de sub- inginer, pentru că ar defini mai exact rolul unui specialist cu formație și rol foarte distincte, chemat să conducă efectiv procesul de producție, pentru ca în felul acesta inginerii de specialitate (diplomații să fie folosiți în funcții de concepție, în activitatea de cercetare și aplicare a soluțiilor de progres tehnic...

— ...Ceea ce, de fapt, s-a avut 
In vedere și atunci cînd au fost 
alcătuite planurile și progra
mele după care funcționează 
actualul învățămînt de sub
ingineri.— Așa este. Există, Intr-adevăr, planuri și programe de învățămînt, există, de asemenea, mai multe instrucțiuni cu privire la organizarea acestei forme de învățămînt, lipsește însă și la ora actuală o reglementare a utilizării acestor cadre în producție după terminarea școlii și încadrarea lor în nomenclatorul de funcțiuni. Destul de recent. Ministerul Petrolului, la solicitarea noastră, a căzut de acord asupra unui punct de vedere cu privire la necesitatea și perspectiva de utilizare a subingine- rilor, dar celelalte foruri care trebuie să ooncure la reglementarea definitivă a problemei nu și-au spus încă cuvîntul. Este, desigur, o situație nenormală a lucrurilor : întîi organizăm învățămîntul de subingineri și cînd sîntem pe punctul de a în- mîna diploma primei promoții, ne punem încă întrebări în legătură cu situația viitoare a acestor cadre. Cred că aici identificăm una dintre lacunele organizatorice ale învățămîntul lui nostru ; în faptul că o inițiativă, 

o nouă formulă organizatorică nu întotdeauna își subsumează o analiză prospectivă riguroasă, pe baza căreia să putem ști din timp care sînt o- biectivele de perspectivă. în cît timp le vom atinge și cu ce posibilități.
— Poate că aveți dreptate ; 

dar v-am ruga să concretizați 
natura și orientarea actualelor 
planuri și programe ale învăți-

Convorbire cu prof. dr. docent 
ing. Mihai BOGDAN, 

rectorul Institutului de petrol, gaze 
și geologie din București

mîntului de subingineri. Ce le 
lipsește și, îndeosebi, in ce di
recții ar trebui să fie corectate 
după părerea dv. spre a se con
stitui intr-adevăr ca instrumente 
optime ale procesului de in
vățămint ?

— Aș vrea să spun de la început că sarcina de bază a comisiilor de specialiști, care au lucrat la întocmirea planurilor de învățămînt pentru subingineri în anul 1968 și la revizuirea lor în anul 1969, a fost de a adapta într-o structură nouă o serie de discipline care stau la baza pregătirii inginerilor în cadrul cursurilor cu durata de 5 ani și de a stabili ce discipline specifice sînt necesare. Procesul de perfecționare atît a planurilor de învățămînt, cît și a programelor de curs continuă și în prezent, în vederea definitivării unui profil bine determinat al pregătirii de ingineri în cadrul unor cursuri cu durata de 3 ani. independent structurat față de oel realizat în cadrul cursurilor cu durata de 5 ani. Dar, repet, acest proces se va putea desfășura în condiții mai bune atunci cînd, pe de o parte, se va statornici printr-un document utilizarea acestor cadre în producție și, pe de altă parte, se va vedea, cel puțin cu titlu de experiență, pe un interval minim de timp, ce rezultat va da în unitățile productive prima promoție de absolvenți ai acestor cursuri.— Recent, In învățămîntul de 
arhitectură a fost aplicată, cum 
știți, o formulă nouă : arhitectul 
conductor, echivalentul subingi- 
nerului, este absolventul unui 
prim ciclu de 3 ani, pe care-l 
parcurge împreună cu viitorul 
arhitect diplomat. Vedeți posibilă 
transpunerea acestei formule și 
in învățămîntul tehnic ? Cum a- 
nume 1— Eventual într-o altă variantă (primul ciclu urmat de un al doilea ciclu cu durata de 1,5... 2 ani). Mi se pare că o asemena soluție ar favoriza nu numai la admitere, ci și pe parcursul procesului de învățămînt o mai bună selecție, ceea ce îl obligă pe student să se mențină intr-un efort continuu de pregătire, într-o competiție de durată. In plus, o asemenea soluție prezintă și avantaje materiale, întrucît cursurile primilor ani fiind comune, se realizează o economie de spațiu și de personal didactic. Iar existența acestor două trepte aflate într-o directă continuitate ar oferi șanse de perfecționare maximă tuturor tinerilor, într-o mai strînsă legătură cu capacitățile lor individuale. Ca să nu mai vorbim de faptul că prin aplicarea acestei formule însuși prestigiul inginerului specialist ar spori, întrucît prin selecția amintită s-ar putea evita situația de azi cînd atît absolventul cu

media 5, cît și cel cu media 10 primesc o diplomă de inginer cu aceleași drepturi.
— Dar pregătirea practică cum 

o vedeți perfecționată ? în ce 
direcții credeți că ar trebui să 
se acționeze ?— Eu cred că dacă se asigură o mai bună corelare și continuitate, de care vorbeam, în procesul de învățămînt superior, pregătirea practică a subin- ginerului sau inginerului va ciștiga.

— Vă gindiți, desigur, la ne
voia de a se asigura un aseme
nea proces de invățămint care 
prin întreaga lui structură să 
vizeze în principal o bună pre
gătire practică ?— Exact. Dar cred că în plus trebuie adăugat măcar dezideratul ca fiecare cadru tehnic cu pregătire superioară pe parcursul însușirii profesiunii sale să deprindă rînd pe rînd tehnica și îndemînarea practică a muncitorilor, maiștrilor, tehnicienilor pe care ulterior îi va avea sub îndrumare. O asemenea obligație comportă o valoare științifică și morală. Științifică, întrucît nu poți a- junge la condiția unui adevărat specialist decît parcurgînd progresiv toate treptele din care se constituie valoarea unei profesiuni ; morală, pentru că nu-i poți pretinde unui om din subordine să efectueze o activitate de o anume natură și complexitate decît dacă tu însuți ești capabil s-o efectuezi. Dar prin acestea încă n-am spus totul. Tocmai în perspectiva unor asemenea obiective care țin de structura științifică a specialistului, mi se pare firesc ca această sporire a timpului destinat studiului practic să se efectueze pe fondul u- nei continue educări a tînărului pentru a se adapta și a interpreta teoretic aspectele practice, concrete ale producției. Așa îneît primul imperativ pedagogic care rezultă de aici constă în cultivarea gîndirii și deprinderilor practice ale studenților de către întregul corp profesoral, pe parcursul fiecărei ore de activitate cu studenții.Punem punct aici consemnării convorbirii cu profesorul Mihai Bogdan. Am înfățișat un punct de vedere din numeroasele posibile, cu privire la îndeplinirea vocației practice a inginerilor tehnici. Sarcină cu atît mai importantă cu cît realizarea obiectivelor noului plan cincinal implică, în contextul general al pregătirii cadrelor, formarea unui număr considerabil sporit de ingineri tehnici, în vederea îmbunătățirii raportului dintre numărul de ingineri specialiști și ingineri tehnici. Concluziile pe care le oferă pregătirea actuală a subingi- nerilor se cer analizate sistematic dar operativ de către Ministerul Invăță- mîntului și de alte instituții centrale interesate, pentru a se asigura neîn- tîrziat c asemenea structură a învă- țămintului inginerilor tehnici, incit pregătirea noilor promoții să fie în deplină concordanță cu sarcinile ce li se vor încredința în diferitele compartimente ale economiei naționale.

Mihai IORDANESCU

partidului
La Botoșani. în aula Liceului „A.T. Laurian", a avut loc simpozionul cu tema „Momente ale mișcării muncitorești și democratice pe teritoriul Botoșanilor", consacrat aniversării semicentenarului partidului. Au fost evocate aspecte ale primelor acțiuni revoluționare din această parte a țării, inițiate și conduse de comuniști, relevîndu-se totodată activitatea presei democratice, a ziarului „Clopotul", în anii grei ai ilegalității, pentru apărarea drepturilor și libertăților democratice, centru eliberare socială și națională.Expuneri pe aceeași temă au fost prezentate și în orașele Săveni și Do- rohoi.

★în școlile din județul Hunedoara au avut loc în ultimele zile variate manifestări consacrate apropiatei aniversări a semicentenarului partidului. La Liceul din Ghelar a fost organizat un simpozion pe tema „Crearea Partidului Comunist Român — victorie istorică a leninismului In mișcarea muncitorească din România". Cadrele didactice și elevii Liceului „Aurel Vlaicu" din Orăștie au ascultat cu viu interes conferința „Dezvoltarea economică și culturală a județului Hunedoara in anii construcției socialiste". Peste 800 de elevi și pionieri din orașul Petroșani au audiat o expunere in cadrul căreia Clement Negruț, prim-secretar al comitetului municipal de partid, a înfățișat trecutul Văii Jiului, lupta minerilor desfășurată sub conducerea partidului, pentru o viață mai bună, precum și profundele transformări care au avut loc în acest important bazin carbonifer al țării in anii construcției socialiste.
★Teatrul de Nord din Satu-Mare a găzduit o șezătoare literară organizată de Uniunea Scriitorilor și Revista de limbă maghiară „Igoz Szo“, dedicată aniversării a 50 de ani de la crearea partidului. Scriitorii Fenyi Istvan. Pop Simion. Gellert Sandor și

T. Georgescu au citit din creațiile lor dedicate partidului.*S-a Încheiat Festivalul cultural-artistic „Serbări in amfiteatrul Bucegi- lor-Sinaia ’70". care a prilejuit, timp de cinci zile, o serie de manifestări dedicate apropiatei aniversări a semicentenarului Partidului Comunist Român.Manifestări consacrate aceluiași e- veniment au mai avut loc la casele de cultură din Tîrgoviște, Comarnic, Cimpina, Mizil, Urlați, Găești și Pucioasa, la cluburile petroliștilor de la Moreni, Băicoi, Boldești și în cele 80 de cămine culturale din județele Prahova și Dîmbovița.*în cadrul manifestărilor inițiate de Comitetul județean de partid Vîlcea, în întîmpinarea semicentenarului partidului, la Casa municipală de cultură a avut loc un simpozion pe tema „Sensuri și motive contemporane în creația populară vîlceană". Organizat de Casa județeană a creației populare, simpozionul a reunit reprezentanți ai Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea și aiU. C.E.C.O.M.-ulul, un mare număr de specialiști, creatori populari etc. După încheierea simpozionului, parti- cipanții au vizitat colecțiile de artă populară de Horezu și Măldărăști și expoziția de artizanat a cooperației meșteșugărești.
♦„Colocviile ziaristice", organizate la Deva, în cinstea aniversării semicentenarului partidului, de către Comitetul județean Hunedoara pentru cultură și artă și filiala din localitate a Uniunii ziariștilor, s-au încheiat. în cadrul manifestării au fost organizate simpozioane, expoziții, expuneri privind dezvoltarea economică și culturală a județului Hunedoara și perspectivele de viitor.în ultima zi a avut loc o consfătuire cu colaboratorii și corespondenții ziarului județean „Drumul socialismului", pe tema „Presa în preajma semicentenarului partidului".(Agerpres)

încheierea lucrărilor Seminarului științific 
privind problemele prelucrării electronice 

a informațiilor economico-statisticeLa Sinaia s-au încheiat lucrările Seminarului științific privind problemele prelucrării electronice a informațiilor economico-statistice în țările membre ale C.A.E.R.La seminar au participat specialiști din Bulgaria. Cehoslovacia, R. D. Germană, Polonia. România, Ungaria și U.R.S.S. în calitate de observator a participat o delegație de specialiști din Iugoslavia.Seminarul a avut drept scop cunoașterea rezultatelor și experienței pozitive obținute pînă în prezent în domeniul creării și utilizării băncilor automate de date și prelucrării electronice a datelor rezultate din cercetările statistice selective și punerea în discuție a problemelor cu caracter

practic sau metodologic ce au apărut cu prilejul elaborării de studii și cercetări pe linia dezvoltării și perfecționării acestei activități în țările participante.Referatele științifice prezentate și dezbaterile care au avut loc au constituit pentru participanțl un prețios schimb de experiență în activitatea lor practică. Ei au vizitat, totodată, Centrul electronic de calcul al Direcției Centrale de Statistică și Centrul de calcul al Academiei de Studii E- conomice.Cuvîntul de închidere a lucrărilor seminarului a fost rostit de ing. P. Buzoianu, director general al Direcției Centrale de Statistică.
BICENTENARUL ȘCOLII DE LIMBĂ ROMÂNĂ 

DIN COMUNA EFTIMIE MURGUCadrele didactice și elevii, împreună cu locuitorii comunei Eftimie Murgu, din județul Caraș-Severin, au aniversat 200 de ani de existență a școlii de limbă română din această localitate. La festivitate au venit să-și exprime bucuria numeroși fii ai comunei, astăzi profesori, lectori, învățători în diferite orașe șl sate ale patriei.în cadrul adunării prof. Alexandru Ciocîltan, directorul școlii, a vorbit despre străvechile tradiții ale acestui lăcaș, subliniind că, acum, copiii din această comună învață într-o școală nouă, cu săli luminoase și spațioase, cu laboratoare și cabinete metodice, ateliere de practică, bibliotecă cu mii de volume.în amintirea jubileului a fost dezvelită o placă comemorativă, care e- vocă data începutului învățămîntulul școlar în limba română pentru copiii din comună.

într-o atmosferă de puternică însuflețire, participanții la adunare au trimis o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, in care se spune printre altele : „La sărbătorirea celor două secole de școală românească din comuna noastră, cadrele didactice, elevii și părinții din comuna Eftimie Murgu își exprimă profunda lor recunoștință șl dragoste față de dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, față de conducerea partidului și statului, pentru grija permanentă ce o purtați școlii de toate gradele din patria noastră. Vă asigurăm că vom munci neobosit pentru pregătirea noii generații de tineri, hotărîți să contribuim cu toate forțele la întărirea și înflorirea scumpei noastre patrii, la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate din România".(Agerpres)
La toate chioșcurile și librăriile

ALMANAHUL SCÎNTEIA'1971

Premiere cinematografice: „CEAIKOVSKP*

y

î
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L. Cara- 
Fanny — 

Travesti

• Opera Română : Lakme — 19,30. 
O Teatrul de Operetă : Secretul 
Iul Marco Polo — 19,30.
• Teatrul Național „I. 
giale“ (sala Comedia) : 
15; 20; (sala Studio) : 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra» (sala din str. Alex. Sa- 
hia) : Purîcele în ureche — 20.
• Teatrul de Comedie : Cher 
Antoine — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Năzdrăvanul Occiden
tului — 10; Bărbați fără neveste —

8,

19,30; (sala Studio) : Năzdrăvanul 
Occidentului — 20.

t atr
• Teatrul Giuleștl : Tango la Nisa
— 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Searâ

literară : Un înțelept popular 
— 18.
• Teatrul „Ion Creangă" t Coco- 
șelu» neascultător — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
cîntec — 10; (sala din str. Acade
miei) Căluțul cocoșat — 10.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Grădina 
„Cărăbuș" — 19,30; (sala Victoria) : 
Sonatul Lunii — 19,30.

*7

Ă

Film in culori, pe ecran panoramic, producție 
a studiourilor „Mosfilm", în regia lui Igor Talan- 
kin. Cu: Innokenti Smoktunovski (premiul de inter- V

pretate masculină la San Sebastian 1970), Antonina Su
ranova, Evgheni Leonov, Evgheni Evstigneev, Alla De
midova, Maia Plisefkaia.

• Circul „Globus" : Spectacol 
pentru copii și elevi — 10; 19.30.

Schimbul de experiență, de public și de săli, inițiat recent între Teatrul Național din București și omologul său clujean, a fost (pentru spectatorii Capitalei) de natură să satisfacă, înainte de toate, o de mult și viu nutrită curiozitate.Ne-am bucurat, desigur, de cele două performanțe scenice care au lăsat atît de frumoase amintiri peste hotare (tragedia lui Camus, „Caligula", și comedia sha- kespeareană „Un vis în noaptea miezului de vară" — versiunea românească de Mircea Alexandru Pop) și care au întărit acolo prestigiul artelor noastre. Prin ele am asistat, în zilele turneului bucureștean, la două demonstrații de „zile mari" ale teatrului și ale animatorului său, regizorul și directorul Vlad Mugur.Am recunoscut, în adevăr, în ambele spectacole, în ciuda deosebirilor tonale cerute de substanța lor dramatică, dispoziția și armătura cu precădere poetice ale regizorului și marea lui conștiință profesională, marcată de un deosebit dar al minuției în rotunjirea creației și de un nu mai puțin deosebit simț pedagogic pe planul animării și orientării artistice a inter- preților. Toate aceste daruri se vădesc ilustrate deopotrivă în imaginile de ansamblu, ca și în cele de amănunt, în capacitatea de a valorifica resursele constructive proprii teatrului, ca și în forța de a-și apropia resursele creatoare ale artelor ajutătoare (muzica lui Pascal Bentoiu, plastica scenică realizată cu contribuția scenografilor Mircea Matcaboji și T. Th. Ciupe, coregrafia, corpul de balet ale Operei române din Cluj) ; toate acestea impresionează adesea în sine, prin încărcătura lor solidar expresivă.Am recunoscut, de asemenea, în delicatețea de pastel a culorilor ce îmbă- iază atît sumbra meditație dramatică a lui Camus, cît și spumoasa legănare sha- kespeareană între vis și rea

litate, o veche, verificată atitudine artistică a regizorului Vlad Mugur pentru care argumentul scenic — destinat să pună în lumină o dezbatere sau o situație dramatică — se pretinde, înainte de toate, aderent la sensibilitatea imediată, nesofisticată, a spectatorului de azi și se constituie, din această perspectivă, într-un cadru de mare echilibru al.

Spectacole remarcabile 
dintr-un repertoriu 

care-și așteaptă împlinirile
însemnări prilejuite de turneul la București al Teatrului Național din Cluj

volumelor, de atent deliberată dinamică a mișcării. (Aceasta, fără a eluda posibilele momente dure sau de încrîncenare, utilizarea unor foarte „la zi", dar nu arareori și comode soluții „violente").Regizorul conferă, prin contrast, tocmai estompei și surdinei, valențele unui șoc specific. Așa se face că nietzscheana „nevoie de oribil", sub zodia căreia pare a fi fost văzută crescînd demonica aspirație spre total și spre inaccesibil a lui Caligula, s-a tradus la Vlad Mugur (și la protagonistul spectacolului, George Motoi) printr-un rafinat joc de subtexte și de reliefuri ambivalențe, refuzîndu-se tentațiilor (multe) crude și ve

hemente. „Hidoasa paliditate iradiind nebunie", în care l-a văzut Seneca pe Caligula (imperatorul), capătă, in fața și gestica, și sistemul de joq al ochilor și al glasului, pe care i le împrumută Motoi „eroului" lui Camus, tensiunea unei continue oscilări — cu reminiscențe hamletiene — intre polii unor dileme. Un spectacol hamletizînd pe 

fondul unei paradoxale poezii a cinismului și a inumanului : aceasta este, mi s-a părut, formula ce ar putea sintetiza, în cazul lui „Caligula", viziunea scenică a lui Vlad Mugur. Au venit să-i dea, diti plin, concursul — în afară de surprinzătoare înnoiri și creștere artistică a lui George Motoi— amestec de candoare și perfidie, de ironie retractilă și de luciditate agresivă— și in afară de știința și talentul învestite în jocul de adînci rezonanțe al Silviei Ghelan (în rolul Ceso- niei), disciplina strînsă a unei echipe care știe să renunțe la veleitatea prim- planurilor individuale, pentru a excela în memorabile grupaje. (Așa este, de pil

dă, acea davinciană „Cină" in care Caligula își ospătează curtenii și în care caldele valori ale elementelor1 picturale ies, pe ne- gîndite, din propria lor matcă pentru a se răsfira, „răzvrătite" sau buimace, în imaginea-simbol a descompunerii și a anihilărilor), în genere, ceea ce s-ar numi tipurile spectacolului au renunțat a se afirma cu 

orice preț, pentru a se închega, înlăuntrul asprei monodrame a lui Caligula, într-o figurație a vieții și a umanității ce-1 Înconjoară.De la actul greu, de întunecat răsunet, al dramei lui Caligula (nefericit bufon al puterii și al absolutului), la încețoșatul farmec al Visului lui Shakespeare, distanța este, firește, mare. Dar, oricît ar părea de necrezut, aparentă numai, pe planul atmosferei artistice. Pentru că și aici, Vlad Mugur se angajează și își angajează trupa in realizarea, in primul rind, a unei imagini din afara timpului și a ambianței imediate. Plutim și aici — cu atît mai mult și mai îndreptățit aici — intr-o alternanță continuă de 

lumini și umbre, de păreri și adevăr, de poezie festivă și proză cotidiană. La ea ne invită, firesc, chiar comedia lui Shakespeare. Și totuși — această pastă de vrajă, in care a fost gîndit și turnat spectacolul, este tocmai partea neprevăzută, șocantă, nouă, cu care ține să ne confrunte, refuzîn- du-se în întregime chemărilor de altădată, către 

feerie, pitoresc cromollto- gfafie, imagini romantice șl romanțioase în care, pînă mai ieri, eram deprinși să vedem închegîndu-se a- ceastâ întrepătrundere a apolinicului cu dionisiacul.Vlad Mugur a adus spre zilele noastre simbolul bucuriei de a Iubi, al vieții sxistente, stilizînd pînă la esențe (și cu o vădită credință în efectul esențializă- rilor Ironice) natura înconjurătoare — cu ce este mai ales mister în ea — torțele ei ascunse, senzuale, resorturile ei cînd jucăușe, cînd tandre, cînd primare șt butucănoase, întotdeauna înviorătoare. Asistăm iarăși, nu la profiluri clare de caractere, ci la ipostaze tem

peramentale, de configurări subiective ale sentimentelor. „Un vis din noaptea miezului de vară", conceput și muzical (cu nespus de inventivă inspirație și aplicație teatrală) de Pascal Bentoiu, este, mai degrabă, o desfășurare de impuls coregrafic.Menționăm printre protagoniști cu deosebire pe cei ce-au „condus balul". Pe Valentino Dain, pentru talentul matur și neobosita lui forță comică (în Bottom), pe Liliana To- mescu (în Titania), pentru naturalețea cu care a plutit, stăpînă, peste lumea elfelor; din nou, pe George Motoi (în Oberon), pentru unilateralitatea sa de astă dată, pentru placiditatea distantă cu care a purtat masca de var a lui Oberon; pe Carmen Galin (Puck) pentru efortul de a intra (într-un timp, pare-se, record) în pielea atît de pretențioasă a lui Puck. Ei au marcat liniile nervoase ale spectacolului, fără a pune insă in umbră pe ceilalți protagoniști (Melania Ursu, Viorel Comanici, Ion Tudo- rică, Nicolae Rusu, Liliana Welther, Teodora Mazani- tis-Fugaru, Stief Magda și ceilalți, mai ales grupul „meseriașilor"). Dincolo însă de personaje ca individualități și deasupra lor, spectacolul se configurează tntr-o atmosferă caracteristică, In mișcare, in muzicalitate (mai puțin a rostirii versurilor, adesea sărăcită de sensuri și melodicitate) și mai mult a atitudinilor, a gesticii, a grupajelor, a costumelor, a luminilor șl, incă o dată — a partiturilor muzicale ca atarePentru aceste două spectacole „de zile mari", chiar dacă s-ar fi aflat ș! păreri mal reținute, artiști! clujeni au binemeritat aplauzele spectatorilor-gazdă. Numai că turneul Teatrului Național din Cluj a interesat și pentru altceva. Ne-am legat de el speranța de a putea aprecia prezența și acțiunea lui în procesul general de viață al culturii 

noastre teatrale. Era un interes legitimat de gîndul la cerințele deosebite cărora un teatru — mai cu seamă unul național — are a le face față, și de impresia pe care ne-o doream infirmată că, — pe acest plan al programului de acțiune, al repertoriului național (ca să punem degetul pe rană) și al felului in care este slujit acesta în raport cu această chemare esențială și primordială, Naționalul clujean se află într-o postură cel puțin dificilă. După ce, acum un an, stagiunea s-a bizuit propriu- zis pe un spectacol Pirandello (montat de un regizor musafir), și pe acest „Caligula", pe drept aplaudat, s-a încheiat, spre satisfacția, mai înaintea altora, a publicului străin, cu „Visul" lui Shakespeare... Prima parte a actualei stagiuni, acum la sfîrșit de an. se încheie — după două exerciții scenice, cel puțin niinore — cu vagi promisiuni, „un" D. R Popescu, „un" Mazilu etc. Vagi, in ce privește eventuala lor realizare artistică, dacă ținem seama de destinul precar ce i-a fost hărăzit de mina regizorală a lui V. Tudor Popa, comediei lui Aurel Baranga „Opinia publică" (spectacol intrat in domeniu] amintirilor, la Cluj) șl salvat, in turneu, de prezența în reprezentație a lui Radu Beligan, alături de el de irezistibila și exploziva exuberanță a Melanfei UrsuAplaudînd, așadar — cu prilejul turneului Teatrului Național clujean — In Vlad Mugur pe regizorul șl animatorul necontestat al unei echipe care crede in el, am vrea să-1 putem aplauda cu un șl mal mare entuziasm șl pentru calitățile șt grija tul de director al instituției pe care o conduce. Sîntem convinși că nu va tntîrzia să ne ofere prilejul unei demonstrații și pe această linie.
Florin TORNEA

*
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18,00 Deschiderea emisiunii. Tineri 
soliști de muzică populară. 
Cîntă : Elena Marin, Mariana 
Bălănescu, Ileana Domuță, 
Vasilica Pop, Octavia Igna, 
Gheorghe Mureșan, Gheor- 
ghe Roșoga.

18.30 Brățara de aur. In întîmpi
narea semicentenarului P.C.R. 
Emisiune-concurs realizată în 
colaborare cu C.C. al U.T.C. 
Participă tineri strungari, 
radiotehnlcieni, constructori 
și mecanizatori din județele 
Bistrița-Năsăud, Botoșani, 
Brașov, Brăila, Buzău.

19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri. Emisiune pen

tru cel mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Reflector.
20.15 Seară de teatru. Premieră 

TV. „Doi pe un balansoar" 
de William Gibson. Cu : Leo- 
poldina Bălănuță și Victor 
Rebengiuc. Regia : Radu Pen- 
ciulescu. Scenografia • Teo
dora Dinulescu.

22,00 Sibiul sentimental. Reportaj 
de Marla Preduț șl Constan
tin Berteanu.

22,25 Divertisment muzlcal-core- 
grafic cu Narghlta.

22,35 Telejurnalul de noapte.
22,45 închiderea emisiunii.

*
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cinema

• B. D. Intră tn acțiune : SALA 
PALATULUI (seria de bilete 3402)
— 17,15; (3407) — 20,15, PATRIA — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, LU
CEAFĂRUL - 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21.
• Pomul de crăciun : CAPITOL
- 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Șarada : BUCUREȘTI — 8,30;
11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• In ghearele invizibile ale doc
torului Mabuse ; FESTIVAL — 
9,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, FA
VORIT — 10; 12; 14; 16; 18; 20,30.
• Vagabondul : VICTORIA — 8,45; 
12,15; 16; 19,30, EXCELSIOR — 9: 
12,30; 16; 19,30, GLORIA — 9; 12,30; 
16; 19,30, TOMIS — 9; 12,30; 16, 
19,30, MELODIA — 9; 12,30; 16; 
19,45.

• Povestirile piticului Bimbo :
CENTRAL — 9; 11; 13; 15; 17;
19; 21.
• Z4: FEROVIAR — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, AURORA — 9,30; 12; 
15,15; 17,45; 20,15, MODERN — 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21.
• Omul din Sierra : GRIVIȚA — 
9,45; 11,45; 16; 18,15; 20,30, ARTA
— 15,30; 18; 20,15, FLAMURA — 9; 
11,45; 14,45; 17,30; 20,15.
• Călugărița din Monza : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20, COTROCENI — 15.30;
17,45; 20.
• Departe de lumea dezlănțuită : 
BUZEȘTI — 15,30; 19.
• Sechestru de persoană t DA
CIA — 8,45—20,30 în continuare.
• Răzbunarea Sfîntului : BUCEGI
— 10; 12,15: 16; 18,15; 20,30, GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30, MIORIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• King Kong evadează : UNIREA
— 15,30; 18; 20,15.
• 100 de carabine : LIRA — 15,30; 
18; 20,15, COSMOS — 15,30; 18;
20.15.
• Cinematograful de altădată —
10; 12; 14; 16; Retrospectiva șl 
concursul filmului documentar ro
mânesc — 18; Antologie de filme 
vechi franceze (partea I) — 21 :
CINEMATECA (sala Union).
• Rîdem cu Stan și Bran : TIM
PURI NOI — 9—19,30 în conti
nuare.
• Retrospectiva filmului docu
mentar : TIMPURI NOI — 20.
• Adio prieteni ; LUMINA — 8; 
14; 16; 18,15; 20,30.
• Un cuib de nobili : LUMINA
— 11.
• O poveste veche, veche i DOI
NA — 9—16 în continuare.
• Splendoare în Iarbă t DOINA
— 18; 20,30.
• Canarul șl viscolul i MUNCA— j6; 18; 20.
• Vinătoarea de vrăjitoare : DRU
MUL SĂRII — 15,30.
• Femela să se teamă de bărbat : 
DRUMUL SĂRII — 17,45; 20.
• De șapte ori șapte : FEREN
TARI — 15,30; 17,45; 20.
• Căpitanul Florian : FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20,30, FLACARA
— 15,30; 18; 20,15.
• Fantasme : VIITORUL — 16;
18.15.
• Al grijă de Suzl : VIITORUL
— 20,15.
• Medicul de la asigurări : MO
ȘILOR — 15,30; 18; 20,15.
• Paria : VITAN — 15,30; 18; 20,15. 
CRÎNGAȘI — 16; 18; 20.
• Soarele alb al pustiului s RA
HOVA — 15,30; 18; 20,15.
• Sentința î PROGRESUL — 15,30; 
18; 20,15.
• Greșeala regelui î PACEA — 
16; 18; 20.
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Vizita în țara noastră a tovarășei Dolores Ibarruri

MASĂ OFERITĂ DE COMITETUL EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R.
Cuvîntul tovarășului

Nicolae Ceaușescu

Cuvîntul tovarășei

Dolores Ibarruri
(Urmare din pag. I) cratică, fără amestec din afară, Partidul Comunist Român, poporul român se află din tot sufletul alături de comuniștii spanioli, de patrioții spanioli, sprijină lupta lor pentru o Spanie liberă, independentă, democratică și prosperă. Milităm pentru întărirea colaborării și coeziunii mișcării comuniste și antiimperialiste, considerind că această unitate constituie chezășia victoriei fiecărui popor in lupta pentru independență și dezvoltare democratică, chezășia victoriei socialismului in lume.Partidul Comunist Român iși desfășoară astăzi activitatea în alte condiții decit Partidul Comunist din Spania. In fața noastră stă sarcina de a transpune in viață țelurile pentru care am luptat in anii asupririi burghezo-moșierești, pentru care am participat și la lupta revoluționară din Spania. In condițiile din România, dovada fermității în înfăptuirea concepțiilor mar- xism-Ieninismului, dovada fermității și consecvenței internaționaliste rezidă in primul rind in felul cum Partidul Comunist Român știe să rezolve problemele complexe ale construcției socialiste, ale ridicării bunăstării materiale și spirituale a poporului, ale înfloririi României socialiste libere și independente. Avem rezultate mari în această direcție ; din păcate mai avem și neajunsuri.Construcția unei orînduiri noi nu se face ușor; ea cere eforturi mari, cere pricepere. Mai mult decît toate însă cere să ții permanent seama de realități, să întărești necontenit legăturile cu poporul, să te consulți cu poporul, să acționezi întotdeauna corespunzător intereselor poporului. Vorbesc de popor, tovarăși, pentru că în condițiile socialismului, care a lichidat clasele exploatatoare — acum clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, precum și celelalte categorii sociale formează un tot. Numai ținind seama de interesele tuturor, rezolvînd problemele construcției socialiste în strînsă colaborare cu toate a- ceste forțe, cu întregul popor, cu toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, se poate a- sigura victoria socialismului, partidul comunist își poate îndeplini cu succes roiul de conducător al societății.Am pus și punem un preț deosebit pe prietenia cu țările care, ca și noi, construiesc orinduirea nouă.
Sărbătorirea unor întreprinderi 

și instituțiiMal multe întreprinderi și instituții din țară au sărbătorit zilele acestea diferite date jubiliare de existență și activitate : Fabrica de ipsos din Aghireș, județul Cluj — 90 de ani ; Centrul medical aeronautic, una din primele instituții de acest fel din lume, — 50 de ani ; Fabrica de cultura și fermentarea tutunului, din Arad — 100 de ani.Cu acest prilej muncitorii, tehnicienii și inginerii întreprinderilor
ȘTIRI CULTURALEaPrimul film de animație de lung metraj realizat in țara noastră a fost prezentat în premieră luni seara la cinematograful Capitol din București. „Poveștile piticului Bimbo", producție a studiourilor Animafilm, este realizat după 6 dintre cele mai cunoscute lucrări ale marelui fabulist francez La Fontaine.Premibra primului lung metraj de animație românesc se înscrie în ciclul de filme organizat pentru elevi cu prilejul vacanței de iarnă de către C.C. al U.T.C., Ministerul învă- țămîntului, Consiliul National al Organizației Pionierilor și C.S.C.A.

★La Ateneul Român a avut loc, luni seara, un nou concert din ciclul sonatelor pentru plan și vioară de Beethoven, organizat suh auspiciile Filarmonicii de stat „George Enescu", cu prilejul bicentenarului nașterii marelui compozitor.Pianistul Valentin Gheorghiu și violonistul Mihai Constantinescu au interpretat sonatele a V-a, a VIII-a și a X-a. *La Alexandria a luat ființă filiala județeană Teleorman a Societății de științe filologice din Republica So-
PRONOEXPRESPREMIILE CONCURSULUI PRONOEXPRES NR. 51 DIN 18 DECEMBRIE 1970 :Extragerea I : Cat. I : 1 variantă 50’/» a 100 000 lei ; a 2-a : 1,50 a 44 816 lei ; a 3-a : 13,45 a 4 998 lei ; a 4-a : 42,15 a 1 595 lei ; a 5-a : 114.85 a 585 lei ; a 6-a-: 4 037,85 a 40 lei.REPORT CAT. I : 510 519 lei.Premiul de cat. I a revenit participantei CIOATA TEREZIA, orașul Gh Gheorghiu-Dej, județul Bacău.Extragerea a Il-a : Cat. A : 1 variantă 10°/o a 100 000 lei : B : 17,75 a 3 517 lei ; C : 60.75 a 1 028 lei ; D : 2 254,55 a 60 lei ; E : 127,60 a 200 lei; F : 2 580,10 a 40 lei.REPORT Cat. A : 44 584 lei.

Apreciem că dezvoltarea colaborării și prieteniei între toate țările socialiste trebuie să contribuie la construcția in condiții cît mai bune a socialismului in fiecare țară și, prin aceasta, la creșterea forței, influenței și prestigiului socialismului în întreaga lume. Pornind de la aceste considerente, Partidul Comunist Român face totul pentru ca, în noile condiții în care își desfășoară munca, să-și îndeplinească atît îndatoririle naționale cît și cele internaționale, considerind că ele constituie un tot unitar dialectic, indisolubil. Vom face totul și în viitor pentru a ne îndeplini cu cinste aceste îndatoriri.Rog pe tovarășa Ibarruri și pe ceilalți tovarăși spanioli să mă ierte dacă am vorbit prea mult despre România, dar am făcut-o cu speranța și cu convingerea că nu peste mult timp și tovarășii spanioli vor avea preocupările pe care le avem noi astăzi. Dorim să le împărtășim cîte ceva din experiența noastră — și bună, și rea — pentru a nu mai repeta anumite greșeli pe care le-am făcut noi, pentru a desfășura cu mai mult succes activitatea de dezvoltare democratică a țării, de construcție a noii orînduiri, corespunzător intereselor poporului spaniol.Aș dori, tovarăși, să închei, ex- primînd încă o dată, în numele Comitetului nostru Central, în numele tuturor comuniștilor, al întregului popor român, cele mai bune urări de sănătate tovarășei Ibarruri, președintele Partidului Comunist din Spania, precum și dorința de a dezvolta relațiile de colaborare frățească dintre partidele noastre, dintre popoarele noastre. Doresc Partidului Comunist din Spania, care își desfășoară munca în condiții grele, Comitetului său Central, președintelui partidului, tovarășei Ibarruri, secretarului general al partidului — care nu se găseste aici — tovarășul Santiago Carillo, noi și noi succese în întărirea unității partidului, în întărirea unității tuturor forțelor antifranchiste. în condițiile de astăzi problema unității partidului este o problemă hotărîtoare. Urăm tovarășilor spanioli să aibă în continuare un partid puternic, unit, ferm în apărarea intereselor poporului spaniol, în lupta pentru socialism și pace.Doresc să urez tovarășei Ibarruri multă sănătate și viață lungă.

sărbătorite au trimis COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, telegrame în care își asumă diferite angajamente în muncă și își exprimă hotă- rîrea neclintită de a nu precupeți nici un efort pentru a contribui, cu întreaga putere de muncă, la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, la continua înflorire a patriei noastre.

cialistă România. Totodată, la Tr. Măgurele și Roșiori de Vede au fost constituite subfiliale ale acestei societăți.Noile instituții vor contribui la stimularea creației literare și a cercetărilor în domeniul limbii și literaturii. (Agerpres)
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL• în campionatul Franței conduce Marsilia cu 27 de puncte, urmată de St. Etienne cu același număr de puncte, Rennes — (23 p.), Nantes și Metz — (22 p.). Rezultate mai importante înregistrate în etapa de duminică : Angers—Bastia 3—0 ; Nantes—Nimes 5—1 ; Marsilia—Red Star 1—1 ; Valenciennes—Bordeaux 1—1 ; Sochaux— Nisa 1—0 ; Reims—Metz 1—1 : Ajaccio—St. Etienne 1—1 ; Nancy—Sedan 1—0.• Echipa braziliană Fluminense Rio de Janeiro a terminat la egalitate (1—1) cu Atletico Mineiro (Minas Gerais), cîștigînd competiția de fotbal dotată cu cupa „Roberto Pedrosa Gomes". Fluminense a totalizat 5 puncte, fiind urmată în clasament de Palmeiras cu 4 puncte, Atletico — 2 puncte și Cruzeiro — 1 punct. A- ceastă competiție este apreciată de oficialitățile braziliene ca un campionat național al Braziliei. Fluminense și Palmeiras vor reprezenta Brazilia în „Cupa Americii de Sud".• în campionatul Greciei continuă să conducă Panathinaikos, cu 31 de puncte. Alte două echipe, aflate pe locurile 2—3, AEK și Panionios, au de asemenea cîte 31 de puncte. Rezultate din etapa de duminică : Apollon—AEK 2—1; Panathinaikos—Ethni- kos 3—0 ; Panionios—Kavala 1—0 ; Aris—Pierikos 1—0.

(Urmare din pag. I)Noi avem experiența frontului popular. Frontul popular în Spania era format din republicani de dreapta, din republicani de centru, din naționaliști catalani, o parte din naționaliștii basci, din socialiști și comuniști. Datorită frontului popular a fost posibilă organizarea rezistenței în fața agresiunii fasciste ; datorită existenței frontului popular au fost posibile organizarea armatei populare, înfăptuirea reformei agrare, transformarea Spaniei într-o republică populară de un nou tip, care, dacă ar fi triumfat, fără nici o îndoială Spania ar fi fost astăzi o țară socialistă. Spri- jinindu-ne pe această experiență, în noile condiții de astăzi, noi căutăm să unim toate forțele capabile să lupte împotriva regimului. Nu ne preocupă atitudinea de ieri a acestor forțe. Ne interesează poziția lor de astăzi în lupta împotriva lui Franco și hotărîrea lor de a lupta alături de noi, iar noi vom căuta această unitate cu toată loialitatea, fără a ignora însă dificultățile ce vor apărea în calea noastră. Tovarășul Ceaușescu vorbea de greutățile pe care românii le-au întîmpi- nat în construcția socialistă. Este

Ministrul comerțului exterior, Cornel Burtică, a plecat luni dimineață in R. D. Germană, unde va purta convorbiri cu reprezentanți ai vieții economice din această țară și va semna Acordul comercial pe termen lung 1971—1975, precum și Protocolul privind schimburile de mărfuri pe anul 1971 între România și R. D. Germană.La plecare, pe aeroportul Otopeni- București, Cornel Burtică a fost salutat de membri ai conducerii Ministerului Comerțului Exterior și de reprezentanți ai ambasadei R. D. Germane la București.
★Cu ocazia celei de-a 26-a aniversări a armatei populare vietnameze, ministrul forțelor armate ale Republicii Socialiste România, general colonel Ion Ioniță, a trimis o telegramă de felicitare generalului de armată Vo Nguyen Giap. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministrul apărării naționale a Republicii Democrate Vietnam.Cu același prilej, la Casa Centrală a Armatei a avut loc luni seara o adunare festivă, la care au luat parte generali, ofițeri, maiștri militari și subofițeri din garnizoana București.Au fost de față membri ai ambasadei R. D. Vietnam în România. A participat, de asemenea, Nguyen Duc Van. ambasadorul Republicii Vietnamului de Sud la București.Adunarea a fost deschisă de general locotenent Vasile Cutoiu. Despre însemnătatea evenimentului a vorbit Hoang Manh Tu, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R. D. Vietnam in țara noastră.După încheierea adunării, partici- panții au vizionat o expoziție de fotografii și un film înfățișînd aspecte din viața și lupta poporului vietnamez și a armatei sale populare.
★Cu prilejul celei de-a 29-a aniversări a Zilei armatei populare iugoslave, ministrul forțelor armate ale Republicii Socialiste România, general colonel Ion Ioniță, a trimis o telegramă de felicitare secretarului de stat pentru apărarea națională a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia. genera’ colonel Nikola Liu- bicici.Cu prilejul celei de-a XXIX-a aniversări a Armatei populare Iugoslave, atașatul militar, aero și naval al R. S. F. Iugoslavia la București, Branko Damjanovic, a oferit luni seara o recepție in saloanele ambasadei.Au luat parte general colonel Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului forțelor armate, șeful Marelui Stat Major, general locotenent Vasile Ionel, adjunct al ministrului forțelor armate, Nicolae Ecobescu, adjunct al

PE GLOBe in campionatul spaniol. Real Madrid a învins in deplasare cu 1—0 pe Espagnol. Alte rezultate : Las Palmas—Barcelona 3—2 ; Atletico Madrid—Malaga 2—1 ; Saragossa— Real Sociedad 1—0 ; Valencia—Elche 3—1 ; Atletico Bilbao—Gijon 3—0 ; Celta—Granada 2—0. în fruntea clasamentului se află Atletico Madrid cu 21 de puncte, urmată de Barcelona — 20 puncte, Valencia — 19 puncte și Real Madrid cu 17 puncte.• Cu toate că a pierdut meciul cu Barreirense (0—1), Sporting Lisabona continuă să se afle în fruntea campionatului Portugaliei, totalizind 23 de puncte. Urmează în clasament Academica cu 21 puncte. Setubal — 21 puncte și Benfica — 19 puncte. în e- tapa de duminică Academica a tn- vins cu 2—1 pe Leixoes, Setubal a întrecut cu 1—0 pe Varzim, iar Benfica a dispus cu 2—0 de Cuf.• Rezultate mai importante înregistrate in etapa de duminică a campionatului belgian : Standard—St. Trond 2—1 ; Antwerp—F.C. Bruges 0—2 ; Beveren—Anderlecht 2—1 ; Racing White—Liege I—0. în clasament conduce Standard cu 24 de puncte, urmată de F.C. Bruges — 23 puncte și Anderlecht — 21 de puncte. 

de înțeles că noi astăzi nu ne propunem să construim socialismul ; noi ne propunem să restabilim în Spania democrația, o democrație deschisă tuturor cuceririlor, tuturor progreselor. Noi știm că în a- ceastă luptă a noastră pentru democrație unii dintre aliații noștri de azi vor rămîne pe drum. Insă principalul, în prezent, pentru noi este de a pune capăt dictaturii franchiste, de a restabili democrația, de a deschide poporului spaniol calea spre libertate, justiție și dreptate.In încheiere, vă rog, tovarăși, să-mi permiteți să salut poporul român, muncitorii, țăranii, intelectualii, harnicele femei care, sub conducerea Partidului Comunist Român, construiesc socialismul, transformă vechea Românie a boierilor într-o Românie industrial- dezvoltată, făcînd să devină realitate visul atîtor generații de luptători revoluționari.Eu vă doresc, tovarăși români, multe succese în această nobilă sarcină, pentru că acesta este, de asemenea, cel mai bun sprijin pe care ni-1 puteți acorda.Vă mulțumesc mult pentru întregul ajutor pe care ni l-ați acordat și pe care ni-1 acordați.Mulțumiri tovarășului Ceaușescu.
Cronica zileiministrului afacerilor externe, generali și ofițeri superiori.Au participat șefi ai unor misiuni diplomatice, atașați militari și alți membri ai corpului diplomatic.

★Ministrul comerțului interior, Nicolae Bozdog, a primit, luni, delegația Ministerului Comerțului al U.R.S.S., condusă de Secghei Mihai- lovicl Semicev, adjunct al ministrului, care face o vizită în țara noastră.Cu acest prilej au fost abordate probleme privind lărgirea schimburilor directe de mărfuri și colaborarea tehnico-științifică între cele două ministere.La întrevederea care s-a desfășurat intr-o atmosferă prietenească au participat membri ai conducerii Ministerului Comerțului Interior, precum și membri ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București.Luni la amiază a sosit în Capitală o delegație a Ministerului Agriculturii al Uniunii Sovietice, condusă de G. G. Petrov, adjunct al ministrului, care va avea convorbiri la Ministerul Agriculturii și Silviculturii cu privire la Încheierea protocolului de aplicare în anul 1971 a aranjamentului de colaborare directă între cele două ministere.La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de Ion Moldovan, adjunct al ministrului agriculturii și silviculturii, de funcționari superiori din minister, precum și de membri ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București
★La invitația Uniuni! Centrale a Cooperativelor de Consum, în țara noastră a sosit o delegație a Uniunii Centrale a Cooperativelor din R. P. Bulgaria, condusă de Stoian Siule- mezov, președintele Uniunii.Lun; dimineața, delegația bulgară a fost primită la Centrocoop de către Dumitri Bejan, președintele Uniunii Au fost discutate probleme privind colaborarea între cele două organizații cooperatiste
★Luni au sosit în Capitală secretarul general al Federației Mondiale a Tineretului Democrat, Michel Jouet, și corespondenta ziarului L’Humanitd la Budapesta, Silvie Jouet, care vor întreprinde o vizită tn România la invitația Comitetului Central al U.T.C.La sosire, pe aeroportul Otopeni au fost de față Vasile Nicolcioiu, secretar al C.C. al U.T.C., activiști ai C.C. al U.T.C.
★Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă a oferit, luni la amiază, la

In cîteva rînduriHOCHEI PE GHEATA. - Selecționata de hochei pe gheață a U.R.S.S., campioană mondială, a susținut la Tampere un meci amical in compania echipei Finlandei. Hocheiș- tii sovietici au repurtat victoria cu scorul de 6-4 (1—1, 4—1, 1—2).POLO PE APA. - în acest an, „Cupa campionilor europeni" la polo pe apă a revenit echipei Partizan din Belgrad care, în jocul decisiv, a invins cu scorul de 4—3 (2—1, 1—1, 0—1, 1—0) pe Dinamo Moscova. Clasamentul final : 1. Partizan Belgrad 5 puncte (15—9) ; 2. Mladost Zagreb 5 puncte (13—11) ; 3. Dinamo Moscova 2 puncte ; 4. S.K.K. Stockholm, zero puncte.HANDBAL. — La Copenhaga s-au Intîlnit, intr-un meci internațional amical, echipele feminine ale Ungariei și Danemarcei. Handbalistele maghiare au terminat învingătoare cu scorul de 13—11 (5—5).ATLETISM. — Tradiționalul ero» .nternațional disputat la Granolers (Spania), a fost cîștigat de spaniolul Mariano Haro. El a parcurs 10 km in 29’48”8/10. Pe locul doi s-a clasat Mike Tagg (Anglia) — 29’51” 4,T0, urmat de tunisianul Zaddam — 29’55”8/10.SCHI. — Al doilea concurs Internațional de sărituri cu schiurile de la trambulină, desfășurat la Spind- leruv Mlyn (Cehoslovacia) ■ fost

INFORMAȚIEȘedința Comitetului miniștrilor a- părării ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia care urma să aibă loc între 21—23 decembrie a.c., în orașul Budapesta, s-a amînat pentru o dată ulterioară.
tntîlnire 

cu Henri CoandâSavantul Henri Coandă s-a întîl- nit, luni seara, la sala mică a Palatului Republicii Socialiste România, cu oameni de știință și cetățeni din Capitală.După ce prof. unlv. Edmond Ni- colau, prorector al Universității Populare București, a salutat prezența savantului în mijlocul asistenței, prof. univ. Radu Voinea, secretar general al Academiei Repu- I blicii Socialiste România, a vorbit I despre activitatea desfășurată de | Henri Coandă pe tărimul științei și H tehnicii. Au fost astfel evocate momente semnificative din munca de constructor și inventator a pionierului aviației reactive, contribuția sa la elucidarea unor probleme fundamentale ale științei contemporane.în cuvîntul de răspuns, acad. Henri Coandă a subliniat forța și capacitatea creatoare a poporului român, care a impus lumii personalități de seamă în multiple domenii de activitate, și și-a exprimat convingerea că și în viitor știința românească va avea o contribuție majoră la progresul material și spiritual al omenirii. (Agerpres)
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 23, 
24 și 25 decembrie. In țară : vremea a 
se răcește, începînd din nordul țării. H 
Cerul va fi mai mult noros. Vor cădea ■ 
precipitații sub formă de ninsoare. Vint H 
potrivit, cu intensificări temporare, ■ 
predomlnînd din sectorul nordic. Tem- 9 
peraturile minime vor fi cuprinse între 9 
minus 12 și minus 2 grade, iar maxi- 9 
mele între minus 6 și plus 4 grade. 
Ceată locală la începutul intervalului, 
tn București : vreme în curs de răcire. 
Cerul va fi mai mult noros, favorabil 
ninsorii. Vînt potrivit cu unele inten
sificări. Temperatura în scădere.

restaurantul Athenee Palace, un cocteil cu prilejul turneului întreprins in țara noastră de Ansamblul de balet al Operei de stat din Budapesta.Au participat Ion Brad, prim-vice- președinte al C.S.C.A., funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, numeroși oameni de artă.Au fost prezențl, de asemenea, Ferenc Martin, ambasadorul R. P. Ungare la București, și membri ai ambasadei.
★La București s-au desfășurat luni lucrările simpozionului „Dezvoltarea producției de aparatură pentru cercetarea științifică din domeniul chimiei fizice în Republica Socialistă România".Reuniunea, la care au participat specialiști in cercetare și în producția de aparatură științifică, a dezbătut unele aspecte privind extinderea și diversificarea producției acestei aparaturi.în cuvîntul de deschidere a simpozionului dr. tng. Dinu Buznea, vicepreședinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice, a subliniat rolul ce-i revine cercetării în progresul economiei naționale, precum și necesitatea dezvoltării producției proprii de aparatură științifică în institutele de cercetare și unitățile industriale din tară.
★O delegație a Consiliului Central al Organizației Pionierilor „V. I. Lenin" din U.R.S.S. se află, în prezent, în țara noastră, la invitația Consiliului Național al Organizației Pionierilor.Oaspeții sovietici vot vizita case ale pionierilor din București și din țară și se vor întîlni cu comandanți de unități și detașamente pionierești.
★Sub auspiciile Institutului de studii sud-est europene al Academiei de Științe Sociale și Politice și ale Departamentului de Istorie din cadrul Universității din Colorado, luni dimineață au Început tn Capitală lucrările colocviului „Popoarele din sud-estul Europei în politica internațională, la sfîrșitul secolului al XVI-lea și începutul secolului al XVII-lea".La reuniune participă specialiști din Austria, Bulgaria, Iugoslavia. Polonia, S.U.A., Turcia și RomâniaDupă cuvîntul inaugural, rostit de prof. Mihai Berza, membru corespondent al Academiei, directorul Institutului de studii sud-est europene, au prezentat rapoarte profesorii W. Leitsch — Austria, R. Veselinovici — Iugoslavia si Eugen Stănescu — România.Lucrările continuă. (Agerpres) 

ciștigat de Jaroslav Slama cu 216,4 puncte (76,7—77,5 m). în clasamentul general conduce Jiri Raska (Cehoslovacia).VOLEI. — în meci retur pentru „Cupa campionilor europeni" la volei (feminin), echipa italiană Fini Modena a invins cu 3—0 formația olandeză Bekkerveld. învingătoare în primul joc, tot cu 3—0, voleibalistele olandeze s-au calificat pentru turul următor, datorită unui setaveraj mai bun.TENIS DE MASA. - Echipa maghiară de tenis de masă F.T.C. Budapesta a învins cu scorul de 5—1 formația T.T.C. Hamburg. Ca urmare a acestui succes, echipa buda- pestană 3-a calificat pentru turul următor al „Cupei europene a tîr- gurilor".NATAȚIE. — Cunoscuta înotătoare franceză Kiki Caron și-a tăcut o promițătoare reintrare, tn cadrul unui concurs disputat la Paris (bazin mic), ea a parcurs 200 m spate tn 2’44”7/10. Caron speră ca în primăvară să atingă adevărata sa valoare, care a corisacrat-o pe plan mondial.CICLISM. — Turul ciclist internațional al Algeriei se va desfășura intre 16 și 28 martie. La competiție și-au anunțat oficial participarea alergători din Belgia, Franța, R. D. Germană, Polonia, Cehoslovacia.

viața internațională 

începerea lucrărilor sesiunii 
Comisiei interguvernamentale 

româno - sovietice 
de colaborare economicăLa 21 decembrie a.c., Ia Moscova au Început lucrările Sesiunii a patra a comisiei interguvernamentale româ- no-sovietice de colaborare economică.Delegația română este condusă de Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, președintele Părții române a comisiei, iar delegația sovietică — de M. A. Lese- ciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele Părții sovietice a comisiei.La lucrări participă, de asemenea,

SESIUNEA COMUNA A CELOR DOUA CAMERE
AIE ADUNĂRII FEDERALE CEHOSLOVACEPRAGA 21. — CorespondentulAgerpres, Eugen Ionescu, transmite: în zilele de 20 și 21 decembrie, s-au desfășurat lucrările celei de-a 6-a Sesiuni comune a celor două Camere ale Adunării Federale Cehoslovace. Cu acest prilej, deputății au dezbătut și aprobat o serie de proiecte de lege ale guvernului R. S. Cehoslovace, printre care legea privind scopurile și principalele sarcini ale planului de dezvoltare a R. S. Cehoslovace și bugetul de stat al țării pe anul 1971. La lucrările sesiunii au participat Gustav Husak, prim-secretar al C.C. al P.C.C., Ludvik Svoboda, președintele R. S. Cehoslovace, Lubomir Strougal, președintele guvernului cehoslovac, și alți conducători de partid și de stat ai R. S. Cehoslovace.Prezentînd proiectul planului șl bugetului de stat pe anul 1971, Vaclav Hula, vicepreședinte al guvernului federal, ministrul planificării din R. S. Cehoslovacă, a arătat că în acest an planul producției industriale va fi depășit, realizîndu-se un ritm de creștere cu circa 7,5 la sută mai mare decît în anul 1969. Va fi îndeplinit planul și în construcții, precum și la pro-
Cu prilejul semicentenarului 
Partidului Comunist Francez

Festivitățile de la ToursSimbătă 19 decembrie la Tours, oraș in care cu 50 de ani în urmă a luat ființă Partidul Comunist Francez, s-au desfășurat festivitățile prilejuite de aniversarea semicentenarului gloriosului detașament din fruntea clasei muncitoare franceze Oraș cu vechi tradiții de luptă proletară, Tours păstrează și astăzi casa veche de piatră cu acoperiș de ar- dezie care de 50 de ani găzduiește sediul federației departamentale a P.C.F. ; la 19 decembrie 1920, în prezența Clarei Zetkin, reprezentanta personală a lui V. I. Lenin, și a lui Maurice Thorez a avut loc congresul de constituire și s-a semnat aderarea tînărului Partid Comunist Francez la cea de-a treia Internațională comunistă.
Declarația P. C. din Japonia 

în legătură cu situația din OkinawaTOKIO 21 — Corespondentul Agerpres FI. Țuiu transmite : în localitatea Koza din Insula Okinawa au continuat duminică incidentele între populația locală și autoritățile militare americane. 35 de persoane au fost rănite, iar alte cîteva sute arestate. Chobyo Yara, șeful puterii executive locale, a cerut autorităților a- mericane să ia măsuri imediate împotriva personalului militar, vinovat de numeroase crime.Hotărîrea guvernului american de a menține în Okinawa importante stocuri de substanțe toxice, precum și comportarea trupelor S.U.A. staționate în insulă au contribuit la intensificarea mișcării de protest împotriva prezentei militare a S.U.A. in Okinawa.Incidentele din Okinawa au provocat vii reacții din partea partidelor
Ședința Consiliului■» ■»

de Miniștri 
al R. 0. Vietnam

HANOI 21 (Agerpres). — La Hanoi a avut loc o ședință a Consiliului de Miniștri, prezidată de premierul Fam Van Dong. Au fost discutate probleme privind îndeplinirea planului de stat și a bugetului R. D. Vietnam pe 1970. De asemenea, au fost examinate sarcinile planului de stat și prevederile bugetului pe 1971.Cu acest prilej, s-a subliniat importanța sporirii, în cursul anului viitor, a producției agricole, a investițiilor capitale, a creșterii producției unor mijloace de producție și a bunurilor de larg consum.
Evoluții în agricultura R.A.U.CAIRO 21 — Corespondentul Agerpres C. Oprică transmite : în cei 18 ani care au trecut de la prima reformă agrară înfăptuită In R.A.U., a fost împărțită micilor cultivatori de pămînt o suprafață de aproximativ 450 000 hectare. Aproximativ 2 milioane de țărani au beneficiat de prevederile reformei agrare, contribuind prin aceasta la ridicarea nivelului de trai al unei importante mase de producători agricoli. Randamentul terenurilor agricole distribuite țăranilor, în virtutea prevederilor reformei a- grare, a crescut cu 100 la sută la orez, cu 20 la sută la bumbac și cu 40 la sută la trestia de zahăr.

Teodor Marinescu, ambasadorul Republicii Socialiste România la Moscova.în cadrul lucrărilor sesiunii, urmează să se examineze stadiul acțiunilor de colaborare și cooperare economică și tehnico-științifică, convenite anterior între cele două părți, precum și posibilitățile de dezvoltare, în continuare, a relațiilor economice dintre România și Uniunea Sovietică, în vederea convenirii de măsuri pentru concretizarea acțiunilor care vor prezenta interes reciproc.

ducția agricolă globală. îndeplinirea sarcinilor fundamentale ale planului pe 1970 permite — a arătat V. Hula — elaborarea de sarcini mai înalte în ceea ce privește dezvoltarea economiei naționale în anul viitor. Dinamica globală a dezvoltării economice în anul 1971 se bazează pe creșterea producției industriale cu circa 6 la sută. Productivitatea muncii în industrie urmează să crească cu 5,7 la sută. Venitul național va înregistra o creștere de 5,2 la sută. Un ritm de creștere mai mare decît cel mediu vor înregistra ramurile industriei constructoare de mașini, industriei chimice și industriei materialelor d» construcții.în construcții, planul prevede creșterea volumului global de activități de construcție cu 6,8 la sută.Planul pe anul 1971 prevede o creștere a producției agricole.Ponderea R. S. Slovace la producția industrială globală a R. S. Cehoslovace va crește în anul viitor de la 23,4 la sută la 24 la sută. Volumul de investiții pe cap de locuitor va fi în Slovacia cu 5 la sută mai mare decit in R. S. Cehă.

Festivitățile prilejuite de această aniversare s-au desfășurat în același timp și în vechea vatră muncitorească de la Saint-Pierre-des- Corps. oraș în care, începînd din 1920 și pină în zilele noastre — cu excepția anilor celui de-al doilea război mondial — în fruntea municipalității au fost, fără întrerupere, reprezentanți ai Partidului Comunist Francez.Luînd cuvîntul la un mare miting care s-a ținut la Tours, Franțois Billoux, veteran al Partidului Comunist Francez, a scos în evidență momentele cele mai semnificativa din istoria P.C.F.
I. GR. Paris 

de opoziție din Japonia. Partidul comunist a dat publicității o declarația in care se arată că incidentele de duminică demonstrează în mod clar că forțele militare de ocupație au violat drepturile fundamentale ale populației Okinawei. întreaga responsabilitate revine forțelor militare americane. Guvernul japonez trebuie să întreprindă acțiuni corespunzătoare pentru a proteja interesele locuitorilor din Okinawa, chiar înainte ca insulele să fie retrocedate Japoniei, afirmă în încheiere declarația partidului comunist. Un purtător de cuvînt al Partidului socialist japonez, Kanji Kawasaki, a declarat că problemele fundamentale ale populației din Arhipelagul Ryu-Kyu pot fi soluționate numai prin retrocedarea imediată șl necondiționată a Okinawei către Japonia.
TUNIS

Rezultatele alegerilor 
parțiale pentru 

Adunarea NaționalăTUNIS 21 (Agerpres). - Hedl Nouira, primul ministru al Tunisiei, Ahmed Mestiri, ministrul de Interne, și Frej Jabbes, secretar de stat la Ministerul Educației Naționale, au fost aleși duminică, in cadrul scrutinului parțial pentru completarea mandatelor de deputați In Adunarea Națională, cu o mare majoritate de voturi. Rezultatul acestor alegeri este considerat ca deosebit de important, deoarece, așa după cum a subliniat premierul, scrutinul parțial reprezintă un test pentru 'noul program economic al guvernului.
Una din importantele probleme ale agriculturii egiptene o constituie irigațiile. în prezent se depun eforturi pentru mecanizarea operațiunilor de irigare. în ultimii ani au fost instalate 14 stații noi mecanizate de irigații care dau posibilitatea cultivării, în condiții moderne, a unei suprafețe de peste 60 000 de hectare. Au fost înființate, de asemenea, 13 stații de drenare, care deservesc o suprafață de aproximativ 300 000 hectare, ceea ce a determinat o creștere a producției agricole cu 40 la sută.



viața internațională______
VIETNAMUL DE SUD

Baza de la Da Nang 
sub tirul patrioțilorSAIGON 21 (Agerpres). — Marea bază aeronavală americană de la Da Nang a fost bombardată cu rachete în cursul nopții de duminică spre luni de către forțele patriotice din Vietnamul de sud. Concomitent, cartierul general al unui regiment de pușcași marini americani, situat în apropierea complexului militar de Ia Da Nang, a fost supus tirului artileriei F.N.E.Corespondenții agențiilor de presă relatează, de asemenea, că în ultimele 24 da ore au fost semnalate ciocniri intre detașamente ale forțelor patriotice și unități ale armatei saigoneze în provinciile Quang Ngai și Binh Thuan din regiunea septentrională a Vietnamului de sud, precum și in Delta Mekongului.Pe de altă parte, un purtător de cuvînt al comandamentului militar american a anunțat că în cursul săp- tămînii trecute forțele S.U.A. au pierdut 14 elicoptere in Vietnamul de sud. Numărul total al elicopterelor americane doborîte pe teritoriul sud- vietnamez începînd din anul 1961 pînă în prezent — menționează agenția Reuter — se ridică la 1 832.

★
O mare manifestație de solidaritate cu lupta pentru libertate și independență a poporului vietnamez și împotriva agresiunii americane în Vietnam a avut loc duminică după amiază la Bologna. Răspunzînd chemării organizațiilor de tineret ale partidelor comunist, socialist, socialist al unității proletare și republican, lansată cu prilejul aniversării a zece ani de la crearea Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, zeci de mii de tineri din sudul țării au străbătut străzile centrale ale Bolognei, purtînd steaguri roșii și vietnameze, scandînd lozinci antiiimperialiste și în sprijinul patrioților vietnamezi.

FILIPINE

Spre o reconsiderare 
a relațiilor 

cu țările socialisteMANILA 21 (Agerpres). — Președintele Filipinelor, Ferdinand Marcos, a făcut duminică o declarație în care a anunțat că în luna ianuarie va convoca Consiliul prezidențial de politică internațională pentru a examina problema stabilirii de relații diplomatice cu unele țări socialiste. Consiliul filipinez de politică internațională este format din foștii președinți ai statului, conducătorii tuturor partidelor politice reprezentate în Adunarea Națională și din principalii membri ai guvernului. Consiliul este prezidat de șeful statului, Ferdinand Marcos.
GUVERNUL CHILIAN ESTE HOTĂRÎT Amănunte privind diplomații răpiți

SĂ ÎNFĂPTUIASCĂ PROGRAMUL DE REFORME
O cuvîntare aSANTIAGO DE CHILE 21 (Agerpres). — Președintele Republicii Chile, Salvador Allende, i-a avertizat pe latifundiarii care urmăresc să reintre in posesia terenurilor preluate de țărani că dacă se vor deda la acțiuni conspirative și violente, se vor lovi de o ripostă hotărîtă. Avertismentul președintelui Allende, formulat în termeni categorici în cuvîn- tarea rostită la cel de-al doilea Congres național al agricultorilor, ținut

agențiile de presă transmit:
---------------—————«—MMM—MM1

Acordul dintre R.D.G. și
R S C Pr>vind colaborarea în domeniul circulației și în unele probleme privind controlul vamal la frontierele dintre cele două țări a fost semnat la Praga de către Otto Win- zer, ministrul afacerilor externe al R. D. Germane, care se află la Praga într-o vizită oficială, și Jan Marko, ministrul afacerilor externe al R. S. Cehoslovace.

Guvernele Bulgariei și 
Boliviei, informează agenția B.T.A., au căzut de acord să stabilească relații diplomatice la nivel de ambasadă.

Un acord privind con
struirea pe teritoriul ceho
slovaciei a unei mari con
ducte pentru transportul 
gazelor naturale sovietice către țările Europei occidentale a fost

SPANIA»

Continuă persecuțiile împotriva 
elementelor progresisteMADRID 21 (Agerpres). — La Madrid se consideră că sentința în procesul intentat celor 16 patrioți basci nu va fi pronunțată, după toate probabilitățile, decît în ultimele zile ale anului. Surse apropiate cercurilor armatei spaniole, citate de agenția Reuter, afirmă că întîrzierea anunțării verdictului s-ar datora unor disensiuni în rîndurile ofițerilor superiori.în același timp, un tribunal din Madrid a condamnat patru persoane la Închisoare sub acuzația de a fi încercat să creeze o organizație sindicală. Cei patru condamnați au fost, de asemenea, învinuiți că au editat buletinul ilegal „Panorama". Tribunalul ordinii publice din Madrid a condamnat pe ziaristul spaniol Jose Carlos Mauricio Rodriguez la șase luni închisoare și la plata unei amenzi de 10 000 de pesetas pentru

ÎN APĂRAREA ANGELEI DAVIS!In Statele Unite capătă amploare mișcarea pentru eliberarea cunoscutei militante progresiste americane de culoare, Angela Davis, arestată la 14 octombrie.
Angela Davis, în virstă de 26 de 

ani, a fost, pînă la începutul anului 
universitar 1970—71, profesoară de 
filozofie la Universitatea din Califor
nia. Ea s-a afirmat ca o militantă 
activă împotriva războiului dus de 
S.U.A. in Vietnam, ca o luptătoare 
neînfricată împotriva discriminării 
rasiale și a injustiției sociale.

★După cum s-a mai anunțat, Angelei 
Davis i s-a adus falsa acuzație de a 
fi fost complice într-un incident pe
trecut la 7 august la judecătoria San 
Rafael (California). Poliția nu a pre
zentat nici un fel de dovezi privind 
așa-zisa complicitate a Angelei Da
vis. Arestată la New York, ea ur
mează să fie extrădată către auto
ritățile din statul California, fapt 
apreciat că ar putea agrava si
tuația tinerei militante de culoare, 
știut fiind că în acest stat cercu
rile rasiste dețin poziții importante. 
John Abt, avocatul Angelei Davis, a 
contestat în fața Tribunalului Federal 
din New York hotărirea adoptată de 
Curtea de Apel a statului privind ex
trădarea ei către autoritățile din statul 
California. Ordinul de extrădare a 
fost deocamdată suspendat, dar tri
bunalul a refuzat să accepte pu
nerea în libertate provizorie. Or
ganizațiile democratice din S. U. A. 
denunță această înscenare ca o încer
care de intimidare a forțelor de stin
gă din America. Ministrul de justiție 
al S.U.A. a cerut „un rproces exem
plar" împotriva tinerei militante ame
ricane ; organizațiile democratice au 
răspuns cu chemarea la „solidaritate 
exemplară cu Angela Davis".

Pe adresa autorităților statului New 
York sosesc zilnic mesaje și telegra
me de protest) Totodată, au loc de
monstrații și mitinguri de solidarita
te cu tinăra luptătoare comunistă 
pentru drepturile civile ale popu
lației de culoare din S.U.A. Perso
nalități marcante ale vieții publice 
americane, organizații și publicații 
democratice s-au alăturat acestei 
mișcări, relevînd că Angela Davis 
este victima unei înscenări judiciare.

Acțiunile de solidaritate au luat un 
caracter internațional.

lui S. Allendein localitatea Temuco, provincia Cautin, constituie, potrivit agenției Prensa Latina, un răspuns la declarația unor politicieni din această provincie, prin care se afirmă sprijinul pentru latifundiarii expropriați. El coincide cu o serie de informații a- părute în presa chiliana în ultimele zile în care se relevă că elemente retrograde, legate de cercurile moșierești din sudul țării, se dedau la acțiuni ostile regimului.

semnat la Moscova. Prin conducta, ce va avea o capacitate anuală de 28 miliarde m.c.. vor începe, în 1973, livrările către R. S. Cehoslovacă și R. D. Germană. De asemenea, prin această conductă, Uniunea Sovietică va putea furniza gaze naturale în Austria. Italia, R. F. a Germaniei.
Noul ambasador al R. P. 

Chineze în Republica Cuba, Cian Teh-ciun, și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Osvaldo Dorticos Torrado. informează agenția China Nouă.
Fan I, președintele Comi

tetului pentru relații econo
mice cu străinătatea al R.P. 
QțljlieZe Charles Semba Sis- soko, ministrul afacerilor externe și al cooperării al Republicii Mali, au semnat luni la Pekin un acord cu privire la colaborarea economică și teh

că a fost găsit în posesia unor ziare ilegale.Pe de altă parte, în diferite țări ale lumii continuă manifestațiile de protest împotriva procesului de la Burgos intentat de autoritățile spaniole patrioților basci, tn centrul Londrei, duminică, partici- panții la o astfel de demonstrație au cerut punerea în libertate a celor 16 militanți, încetarea campaniei de intimidare și represiune din Spania.Intr-o declarație făcută luni presei, președintele Partidului Comunist din Belgia, Marc Drumaux, a calificat procesul de la Burgos intentat celor 16 patrioți basci drept o „înscenare machiavelică pusă la cale de guvernul spaniol, care a implicat și armata". El a condamnat actele de represiune ale autorităților spaniole împotriva persoanelor cu vederi progresiste.

Ziarul „L’Unită" relevă că in Italia 
se desfășoară acțiuni de constituire 
a unor comitete unitare de solidari
tate cu Angela Davis, compuse din 
membri ai P.C.I., P.S.I., P.S.I.U.P.,

catolici.
Opinia publică progresistă, demo

cratică își unește glasul cu fermitate 
în apărarea tinerei militante progre
siste.

URUGUAY
MONTEVIDEO. — Două cotidiene 

proguvernamentale din Montevideo 
— „Action" și „El Diario" — relevă 
că poliția uruguayană a arestat trei 
persoane care „ar putea fi direct 
implicate" în răpirea, la 31 iulie, a 
consulului general al Braziliei, Dias 
Gomide, operată de membri ai unei 
organizații clandestine. Arestările au 
fost efectuate in timpul descinderii 
efectuate de poliție într-un magazin 
din Montevideo, unde s-au găsit do
cumente refeiitoare la Gomide. Sub 
imobilul în cauză a fost, de aseme
nea, descoperit un tunel, unde există 
probe materiale care atestă că osta
ticul s-a aflat recent acolo.

nică dintre cele două țări. Agenția China Nouă menționează că printre cei prezenți la ceremonia semnării s-a aflat și Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze.
Convorbiri ungaro-cuba- 

nOZO. Lun* și*a ‘ncheiat vizita în Ungaria Carlos Rafael Rodriguez, membru al Secretariatului C.C. al P.C. din Cuba, ministru fără portofoliu al Republicii Cuba. In cursul convorbirilor purtate eu Miklos Ajtai, membru al C.C. al P.M.S.U., vicepreședinte al guvernului ungar, s-a procedat la un larg schimb de păreri în probleme privind legăturile comerciale dintre cele două țări, precum și posibilitățile de extindere a cooperării economice și tehnico-știin- țifice. Cu acest prilej, au fost discutate bazele acordului în conformitate cu care Ungaria va spori importul de zahăr din Cuba.
Lucrările conferinței la 

nivel înalt a statelor mem
bre ale Uniunii economice

MOSCOVA

Convorbiri soviete - egipteneMOSCOVA 21 (Agerpres). — La Moscova au început luni convorbirile dintre Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., Nikolai Podgornîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Alexei Kosighin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și delegația de partid și guvernamentală a R.A.U., condusă de Aii Sabri, membru al Comitetului Executiv Suprem al Uniunii Socialiste Arabe, vicepreședinte al R.A.U.Agenția T.A.S.S. arată că părțile au făcut un schimb de păreri în probleme ale relațiilor dintre U.R.S.S. și R.A.U., precum și în unele probleme actuale ale situației internaționale.
★CAIRO 21 (Agerpres). — La încheierea vizitei în Republica Arabă

MĂSURI ÎN VEDEREA 
APLICĂRII ACORDURILOR 

1ORDANIANO—PALEST1NENEAMMAN 21 (Agerpres). — Operațiunea de colectare a armelor deținute de membrii grupurilor paramilitare iordaniene a fost încheiată, a anunțat duminică seara postul de radio Amman, citind un purtător de cuvînt al comandamentului miliției populare palestinene. El a adăugat că, în conformitate cu deciziile adoptate de Comitetul suprem arab însărcinat cu supravegherea aplicării acordurilor iordaniano-polestinene, „toate aceste arme sînt depozitate în locurile stabilite în acest scop în diferite localități din țară".
★RIAD. — Primul ministru al Iordaniei, Wasfi Tall, care se află într-o vizită oficială în Arabia Saudită, a fost primit duminică de regele Feisal și de emirul Khaled Ben Abdel Aziz, prințul moștenitor și vicepreședintele cabinetului. Nu a fost dat nici un comunicat oficial privind problemele discutate în cursul întrevederilor. Observatorii politici de la Am

VIZITA MINISTRULUI 
COMERȚULUI EXTERIOR 

Al ROMÂNIEI
IN R. 0. GERMANĂBERLIN 21 — Corespondentul A- gerpres St. Deju transmite : Cu prilejul vizitei în R.D. Germană, ministrul comerțului exterior al României, Cornel Burtică, a fost primit luni de Kurt Fichtner, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.D.G. La întilnire au participat Heinrich Meier, vicepreședinte al Comisiei de stat a planificării, și Eduard Sch- wierz, adjunct al ministrului pentru problemele economice externe.Luni seara, ambasadorul român la Berlin, Nicolae Ghenea, a oferit un dineu cu prilejul prezenței în R.D.G. a ministrului comerțului exterior al României.

BRAZILIA
RIO DE JANEIRO. — Un purtător 

de cuvînt al ambasadei elvețiene la 
Rio de Janeiro a declarat că însăr
cinatul cu afaceri, Max Feller, trimis 
special pentru a contribui la elibe
rarea diplomatului răpit, Giovanni 
Enrico Bucher, este „optimist", iar 
Ministerul de Externe al Elveției spe
ră că Bucher va fi pus în curînd in 
libertate. Ambasada Algeriei a 'anun
țat, de asemenea, că guvernul nige
rian s-a oferit neoficial să acorde 
azil politic deținuților în schimbul 
cărora răpitorii au acceptat să-l elibe
reze pe ostatic.

Guvernul mexican a acceptat să 
acorde drept de azil la o treime din 
numărul deținuților politici brazilieni

și vamale a Africii Centrale s-au încheiat în capitala Camerunului. In comunicatul final dat publicității se menționează că participan- ții au adoptat măsuri vizînd întărirea colaborării economice dintre statele membre ale U.D.E.A.C., în special în domeniile transporturilor și industriei.
Consiliul de Miniștri al 

Sudanului a r34'4'034 duminică o eerie de acorduri economice și teh- nico-științifice încheiate cu alte țări. Printre acestea figurează un acord de cooperare economică și tehnică cu Republica Populară Chineză, de asistență economică și tehnică cu R.P.D. Coreeană și de cooperare economică, științifică și tehnică cu R. P. Ungară.
Șomajul în Anglia. AProxi- mativ 620 000 de oameni nu aveau de lucru săptămîna trecută în Marea Britanie, potrivit cifrelor publicate de Departamentul folosirii forței de muncă. Aceasta reprezintă 2.7 

Unită a delegației P.C.U.S., condusă de Boris Ponomariov, secretar al C.C. al P.C.U.S., a fost dat publicității un comunicat. In cursul convorbirilor purtate cu o delegație a Uniunii Socialiste Arabe, condusă de Abdel Mohsen Aboul Nour, secretarul general al uniunii, părțile și-au reafirmat hotărirea de a continua să dezvolte colaborarea și prietenia dintre popoarele Uniunii Sovietice și R.A.U. și au căzut de acord asupra unor măsuri concrete privind strîngerea relațiilor dintre cele două partide.Cele două delegații au relevat poziția lor comună în problema căilor de soluționare a crizei din Orientul Apropiat pe baza aplicării depline a rezoluției Consiliului de Securitate al O.N.U. din 22 noiembrie 1967.
man afirmă că vizita premierului iordanian, Wasfi Tall, în Arabia Saudită s-ar datora situației financiare și economice dificile prin care trece în prezent Iordania. Se știe că Arabia Saudită acordă Iordaniei, în conformitate cu hotărîrile conferinței la nivel înalt a țărilor arabe de la Khartum, din noiembrie 1967. un ajutor anual în valoare de 14 milioane de dinari.

REUNIUNEA CABINETULUI 
ISRAEL1ANTEL AVIV. — Guvernul israelian a examinat, în cadrul reuniunii de duminică, rapoartele prezentate de miniștrii apărării și de externe — Moshe Dayan și Abba Eban — asupra evoluției situației din Orientul Apropiat și a rezultatelor activității diplomatice depuse în cursul călătoriilor întreprinse recent în străinătate. Un comunicat publicat la sfîrșitul reuniunii . precizează că dezbaterile cabinetului vor continua, urmi nd ca să fie definitivată pozițiflSSsraelului față de reluarea negocierilor sub auspiciile lui Gunnar Jarring.

PREMIERUL 
CEYLONEZ A PRIMII 
PE AMBASADORUL 

ROMÂNIEICOLOMBO 21 (Agerpres). — Primul ministru al Ceylonului, Sirimavo Bandaranaike, a primit pe ambasadorul Republicii Socialiste România la Colombo, Petre Tănăsie. Cu acest prilej, au fost discutate diverse aspecte ale dezvoltării relațiilor de colaborare și prietenie româno-ceylo- neze.
„Lunohod-T‘ 

în pragul 
celei de-a doua 

nopți lunareMOSCOVA 21 (Agerpres). — Pro
gramul de cercetări științifice al ce
lei de-a doua zi lunare a laboratoru
lui mobil sovietic „Lunohod-1“ se a- 
propie de sfirșit. In cursul obișnuitei 
legături prin radio între lunomobil și 
Centrul terestru pentru legături cos
mice la mari distanțe a fost tatonat 
locul unde urmează să staționeze a- 
paratul în timpul viitoarei nopți lu
nare. In cursul emisiunii radio, care 
a durat trei ore și treizeci de minute, 
lunomobilul s-a deplasat pe o dis
tanță de 78 metri in direcția sud-vest. 
El a urcat panta unui mare crater 
in centrul căruia s-a aflat in cursul 
nopții precedente. Condițiile în care 
s-a deplasat aparatul au fost dificile, 
pantele ajungind pînă la o inclinație 
de 23 grade. Aparatul autopropulsat 
a efectuat mai multe rotații și a mers 
înapoi. Studierea suprafeței care în
conjoară locul unde se află in prezent 
„Lunohod-1“ și fotografiile stereosco
pice transmise pe Pământ au dus la 
ipoteza că este vorba de o zonă din 
apropierea unui crater relativ „tinăr".

„Lunohod-l" își continuă cercetă
rile științifice in regiunea Mării 
Ploilor.

la sută din totalul persoanelor apte de muncă.
Un puternic incendiua iz~ bucnit la un hotel din localitatea Tucson, statul Arizona. Focul, care s-a extins extrem de rapid, a provocat moartea a 22 de persoane și rănirea altor 30.
Cutremur în Turcia. Dumi- nică după-amiază, întreaga regiune de vest a Turciei a fost zguduită de un cutremur. Autoritățile turcești au anunțat că nu s-au înregistrat victime sau pagube materiale importante.
Operațiunea de retragere 

a ultimilor 400 de membri 
ai Legiunii străine franceze 
din Ciad a început duminică seaca — transmite agenția France Presse din Fort Lamy.

0 nouă „maree neagră" amenință plăjile de pe coastele sudice ale statului Louisiana (S.U.A.). Stratul de petrol purtat de valuri se află la numai 32 km de țărm și provine din erupția provocată de incendiul care s-a produs la 1 decembrie la una din platformele de foraj din Golful Mexic. /

TOVARĂȘUL EDWARD GlEREK,
7

prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.
— Date biografice —VARȘOVIA 21 (Agerpres). — A- genția PAP transmite biografia lui Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.Edward Gierek s-a născut la 6 ianuarie 1913, la Poromb- ce, în districtul Bendzinsk, intr-o familie de mineri. După moartea tatălui. care și-a pierdut viața într-un accident în mină, E. Gierek a emigrat în 1923, împreună cu mama sa. în Franța, unde, începînd de la 13 ani, a lucrat ca miner.Timp de mai mulți ani. Edward Gierek a participat intens la activitatea sindicatelor franceze (C.G.T.) ; în 1931. el a intrat în rîndurile Partidului Comunist Francez. A participat la luptele de clasă ale proletariatului francez, a condus mișcarea grevistă, a luat parte la activitatea Societății muncitorești pentru invățămînt și cultură, în 1934, pentru participarea la greva minerilor, a fost arestat și expulzat din Franța în Polonia. In 1937 a emigrat din nou. de data aceasta în Belgia, unde a lucrat tot ca miner. E. Gierek a lucrat în mine timp de 17 ani. In Belgia, el a desfășurat o intensă activitate politică în rîndurile Partidului Comunist din Belgia. In timpul ocupației, aflîndu-se în Belgia, a participat la mișcarea de rezistență. luptînd împotriva hitleriștilor.După război, a luat parte la organizarea pe teritoriul Belgiei a Uniunii patrioților polonezi și a Partidului Muncitoresc Polonez și a condus activitatea Consiliului Național în Belgia, aflîndu-se la conducerea acestuia timp de doi ani.în 1948, înapoiat în Polonia, a început să lucreze în Comitetul Central al P.M.U.P., iar din 1949 și-a desfășurat activitatea în aparatul de partid din Silezia, ca secretar al C.C. al P.M.U.P. la Katowice. A absolvit

Cuvîntarea rostită 
de Edward Gierek, 

prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.VARȘOVIA 21 (Agerpres). — A- genția P.A.P. a transmis cuvîntarea rostită de Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., la posturile de radio și televiziunea poloneză.In ultima sâptămînă, a spus vorbitorul, au avut loc evenimente care au zguduit profund întregul popor și au creat un mare pericol pentru patrie. In orașe de pe litoral — Gdansk, Gdynia, Szczecin și Elblag — au avut loc manifestări ale muncitorilor, excese și ciocniri pe străzi. Au murit oameni. Noi toți trăim această tragedie.Nu putem să nu ne întrebăm : cum s-a ajuns la această nenorocire, cum s-au ivit și de ce s-au maturizat conflicte sociale atit de acute ? Există oare asemenea probleme interne pe care nu le-am putut rezolva pe altă cale ?Obligația noastră, obligația conducerii partidului și a guvernului, este de a da partidului și poporului un răspuns deplin la aceste întrebări. Acesta va fi un răspuns dificil și m spirit autocritic. Dar el va fi clar și veridic. La baza actualei situații din țara noastră se află cauze care decurg din dificultăți reale. Dar există și cauze care au decurs din concepții nechibzuite în politica economică. A- ceste cauze le vom înlătura. O lege de fier a politicii noastre economice și a politicii noastre în general trebuie să fie Întotdeauna luarea în considerare a realității, consultările largi cu clasa muncitoare și intelectualitatea, respectarea principiilor colegialității și democrației în viața de partid și în acțiunile organelor lui conducătoare.Ultimele evenimente ne-au amintit în mod dureros adevărul fundamental că partidul trebuie să mențină întotdeauna legătura strînsă cu clasa muncitoare și cu întreg poporul, că el nu trebuie să piardă limbajul comun cu oamenii muncii.Hotărîrile adoptate recent privind modificarea prețurilor, a spus vorbitorul, au sporit cheltuielile populației pentru cumpărarea produselor alimentare.C.C. a însărcinat Biroul Politic să analizeze în zilele imediat următoare posibilitatea de îmbunătățire a situației materiale a familiilor cu salarii mici și cu mulți copii și al căror buget, în urma modificării recente a prețurilor, a fost afectat în mod serios. Pentru aceasta, trebuie să depistăm fondurile necesare.Există și multe alte probleme care preocupă oamenii muncii și care impun o rezolvare — cele referitoare la situația femeilor din cîmpul muncii, problema locuințelor, problema tineretului. Doresc să vă asigur că ele vor fi analizate cu cea mai mare atenție de conducerea partidului și
Starea sănătății lui Wladyslaw GomulkaVARȘOVIA 21 (Agerpres). — In legătură cu îmbolnăvirea lui W. Gomulka, agenția P.A.P. transmite un comunicat asupra stării sănătății sale, în care se arată că de cîteva săptămîni au apărut la pacient tulburări în sistemul circulator, care au provocat întreruperea temporară a funcțiilor văzului. I s-a recomandat odihnă și tratament medicamentos. în dimineața zilei de 19 decembrie, a-

secția fără frecvență a unui institut de invățămînt superior, obținînd titlul de inginer de mine.In 1954, la Congresul al II-lea al partidului, a fost ales membru al C.C. al P.M.U.P. și a început să activeze la Comitetul Central ca șef al Secției pentru industria grea.La plenara a șasea a C.C. al P.M.U.P., în 1956, a fost ales secretar al C.C., iar la plenara a șaptea a C.C., în același an, a fost ales membru al Biroului Politic al C.C. ; din 1957, a cumulat această funcție cu sarcina de prim-secretar al Comitetului voievodal al P.M.U.P. din Katowice. La Congresul al IV-lea al partidului, în 1964, și apoi, la Congresul al V-lea, in 1968, a fost reales in Biroul Politic al C.C. al P.M.U.P., din care face parte și în prezent.Este deputat în Seim din 1952. A fost distins cu Ordinul „Constructorii Poloniei populare", cu Ordinul „Steagul Muncii" clasa I și cu alte ordine.La 20 decembrie 1970. la plenara a șaptea a C.C. al P.M.U.P., a fost ales prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.

guvernului și vor fi soluționate potrivit posibilităților și numai în funcție de posibilitățile economice ce ne vor sta la dispoziție. Acestea vor depinde de buna noastră activitate, a tuturor, fără excepția.Va trebui să reanalizăm în mod detaliat problemele planului economiei naționale pe anul viitor și întregului nou cincinal. Va trebui să trecem la activitatea pentru elaborarea unor planuri, înfăptuirea unor schimbări și reforme. Chemăm Oamenii muncii, intelectualitatea, oamenii de știință, toate cercurile opiniei publice, să participe la soluționarea acestor importante probleme și pentru aceasta vom crea condiții politice și organizatorice, respectînd în toate sferele vieții normele democrației socialiste.Hotărîrile noastre de astăzi — a subliniat vorbitorul — le vom realiza împreună cu partidele aliate — Partidul Unit Țărănesc și Partidul Democrat — cu toate organizațiile Frontului Unității Poporului. Fiecare cetățean va avea o participare la rezolvarea și înfăptuirea lor.In continuare, tovarășul E. Gierek a spus : Potrivit tradițiilor internaționaliste ale poporului nostru, ideologiei marxist-leniniste a partidului nostru, Polonia a fost și va fi o verigă trainică a forțelor socialismului, democrației și păcii.Pacea și securitatea patriei noastre sînt indestructibil legate de pacea și securitatea Europei. Vom depune și de acum înainte eforturi pentru întărirea Jor, vom fi gata să acționăm în această direcție și să colaborăm în mod reciproc avantajos cu toate statele, indiferent de orînduirea lor socială. Cu acest gînd vom porni alături de alte state socialiste pe calea normalizării relațiilor cu R.F.G.Referindu-se la muncitorii care au întrerupt munca, vorbitorul a spus : Răspunderea cu care sînt investit eu și întreaga conducere de partid îmi impune să declar cu toată sinceritatea că această comportare a însemnat o uriașă primejdie pentru țară, deși înțelegem că cel mai adesea aceste acțiuni au fost dictate de considerente cinstite. Aceasta însă a fost folosită de dușmanii socialismului, de elementele antisociale și criminale. Și nu protestul muncitorilor, ci acțiunile acestor elemente au primit riposta hotărîtă din partea forțelor care stăteau de strajă ordinii — miliția și trupele poloneze — care și-au îndeplinit datoria.Vorbitorul a adresat apoi, în încheiere, un apel tuturor muncitorilor polonezi, tuturor oamenilor muncii, spunînd : să tragem împreună concluzia din experiența amară a ultimei săptămîni.
ceste întreruperi au apărut din nou în mod intens și consiliul medicilor i-a recomandat regim de spital, la care pacientul a fost supus. S-a stabilit diagnosticul : tensiunea arterială crescută, tulburări circulatorii care au dus la reducerea temporară a vederii și la o stare de oboseală generală. Tratamentul necesită o perioadă îndelungată de timp.
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