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I n toate ramurile
producției noastre materiale
preocupări susținute pentru

RIDICAREA CALITATIVĂ

A ACTIVITĂȚII ECONOMICE

METALURGIA
în cincinalul recent încheiat, siderurgia a cunoscut o amplă dezvoltare. La Galati, Hunedoara, Buzău, Roman, Cîmpia Turzii, București și Slatina au fost puse în funcțiune numeroase obiective noi. Au fost reconstruite, modernizate și dezvoltate, totodată, un mare număr de agregate și de uzine, producția și munca nu fost mai bine organizate, s-a intensificat introducerea tehnologiilor de fabricație moderne în toate unitățile productive. Ca urmare, în 1970 producția de fontă a fost cu 108,5 la sută mai mare decît în 1965, cea de oțel cu 91,2 la sută, iar producția de laminate s-a dublat. în acest interval asimilîndu-se 118 noi mărci de oțeluri și peste 320 sortimente de laminate și țevi. Valoarea totală a producției realizate peste prevederile cincinalului 1966—1970 se ridică la a- proape 2 miliarde lei, în anul 1970 productivitatea muncii a fost cu 47 la sută mai mare decît în 1965, iar cheltuielile cu care am realizat producția — cu 1,1 miliarde lei mai mici.în urma ședinței Comitetului Executiv al C.C. al P-C-R. Și a guvernului din 25 noiembrie anul trecut, a altor indicații primite din partea conducerii partidului, a fost revizuit și definitivat programul de lucru al sectorului metalurgic pentru cincinalul 1971—1975, etapă în care se vor materializa hotărîrile Congresului al X-lea. Ca ramură de bază a economiei, siderurgiei îi revin în noul cincinal sarcini mult sporite nu numai sub aspectul creșterii cantitative a producției, ci mai ales din punctul de vedere al adincirii laturilor calita- ale activității economice. Anul este hotăritor pentru realizarea

Ing. Neculai AGACHI,
ministrul industriei metalurgice

lor, știut fiind că este anul în care se pun bazele de concepție, organizare și producție pentru obiectivele majore ale cincinalului. Planul pe a- cest an prevede creșteri însemnate față de realizările obținute în 1970 la toate sortimentele principale și în special la țevi din oțel (cu 7 la sută), la table mijlocii și groase (cu 34,6 la sută), ceea ce reprezintă o creștere cu 6,3 la sută a producției globale și cu 7 la sută a acumulărilor.Pentru dezvoltarea siderurgiei, in perioada 1971—1975 se vor aloca fonduri ,de investiții cu peste 60 la sută mai mari decît. în cincinalul precedent. Avem în vedere ca prin obiectivele și capacitățile de producție care vor fi date în funcțiune în următorii ani să asigurăm creșterea și diversificarea producției de oțel și laminate, creind astfel condiții mai bune pentru ca, prin export și schimburi, să valorificăm superior njetalul. Principala caracteristică a dezvoltării aceștio par- capaci- funcțiu-

Podurile
noastre

PICĂTURĂ DECERNEALA

industriei metalurgice în ani o constituie, pe de te, faptul că obiectivele și tățile prevăzute a fi puse în ne urmează să asigure creșterea șidiversificarea producției de metal în strictă corelare cu nevoile care se nasc din dezvoltarea și diversificarea celorlalte ramuri ale economiei, iar pe

de altă parte — recuperarea rămîne- rilor în urmă la cocs metalurgic și cărămizi refractare, dezvoltarea fabricației unor produse noi, cum sînt, bunăoară, feroaliajele și produsele refractare magnezitice.Proiectul planului cincinal prevede că producția de fontă va ajunge în 1975 la 6,5 milioane tone, și anume prin punerea în funcțiune a unor noi furnale de mare capacitate la Galați și Hunedoara și prin îmbunătățirea parametrilor de exploatare a furnalelor existente. Corelată cu aceasta, producția de cocs metalurgic va crește de două ori și jumătate, prin contribuția unor capacități noi ce vor începe să producă la Galați începînd cu anul 1972. Producția anuală de oțel urmează să atingă în 1975 circa 9 milioane de tone, adică va crește- cu 50 la sută față de cea realizată in 1970. Acest nivel se va obține în bună parte prin dezvoltarea'otelăriei existente și construirea unei noi oțelării LD la Combinatul siderurgic din Galați, prin punerea in funcțiune a unor noi oțelării electrice, ca și prin extinderea folosirii oxigenului in oțelăriile Martin. Producția de laminate va cunoaște, de. ase,menea, creșteri și îmbunătățiri substanțiale ale volumului și structurii sortimentale. Laminatele finite vor atinge în 1975 nivelul de 6.8 milioane tone, ceea ce acoperă cantitativ întregul necesar al economiei, nevoile sortimentale urmind a se completa prin schimburi sau import-export.O altă caracteristică a dezvoltării siderurgiei în perioada care urmează

Uzinele „Progresul' din Brăila : 
Linia de montaj a excavatoare
lor de 0,4 m.c. — utilaje cu per
formanțe tehnice superioare, la 

nivelul cerințelor mondiale

LA SLOBOZIA

filatura de bumbac

Și Mureșul are poduri. Ba mai mult, în copilărie 
crezusem că numai peste Mureș trec poduri. Precum 
crezusem că Mureșul e apa cea mare din povești. Po
durile peste această apă erau durate din lemn necio
plit, unele chiar acoperițe, altele deschise spre largul 
cer ardelean. Podurile de pe Mureș aparțin biografiei 
mele... de domeniul copilăriei. Atunci încă nu știam că 
podurile nu leagă numai țărmuri, ci devin punți peste 
timp, simboluri.

Și iată-mă în fața unui nou pod, sprijinit pe piloni 
de beton, arcuit deasupra Dunării. Se măsoară în tone 
și în metri. O veritabilă operă de anvergură, de in
teres național, de nivel european. O realitate nouă 
pînă-n ultima sa fibră.

11 priveam acum cîteva zile. Mai exact, priveam 
forfota mașinilor care se perindau în ambele sensuri. 
Acest pod de la Giurgeni—Vadul Oii nu mai seamănă 
cu podurile de peste Mureș, meșteșugite din lemn ne-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, a primit joi, la 
Predeal, pe tovarășul Stefan Ol- 
szowski, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, care se 
află într-o scurtă vizită în țara 
noastră.

La convorbirile care au avut loc 
cu acest prilej au luat parte tova
rășii Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Executiv, secretar

al C.C. al P.C.R., Vasile Vlad, șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

A participat Jaromir Ochedusz- 
ko, ambasadorul R. P. Polone la 
București.

In cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de cal
dă prietenie, au fost abordate pro
bleme privind preocupările actuale 
ale celor două partide, întărirea 
continuă a prieteniei dintre P.C.R. 
și P.M.U.P., colaborarea multilate
rală dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Polonă.
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Artă și industrie
rulmenții de la Birlad participă la toate activitățile industriale din țară. Siderurgia îi utilizează în mecanismul Lminoarelor, industria petrolieră in instalațiile de foraj medaliate cu aur, constructorii de'locomotive,’ tfac- toare, camioane și autoturisme; și alții incă, cu toții apelează la rulmenții bîriădeni. Fără acești rulmenți n-ar mai putea fi concepută funcționarea mijloacelor tehnice moderne care se rotesc.N-au fost lesne de obținut succesele relatate ; oamenii uzinei știu că ele constituie doar o punte către alte dimensiuni superioare, de realizat în anii noului cincinal.— în 1970, bunăoară, față de primul an al cincinalului pe care l-am încheiat, cheltuielile de producție s-au micșorat cu peste 10 Ia sută, consumul de oțel special s-a redus cu 5 la sută, în condițiile unei producții de 1,6 ori mai mari și a unei productivități a muncii sporite de 1,42 ori, ne-a spus directorul tehnic al fabricii, tov. Năstase Haralamb.Apreciind eficienta activității de la fabrica de rulmenți, modul cum colectivul acestei unități a înțeles să transpună în producție prețioasele indicații și recomandări primite de la secretarul general al partidului nostru, în timpul vizitei făcute aici în luna mai 1970, tovarășul Gheorghe Tănase, prim-secretar al Comitetului județean de partid Vaslui, ne-a spus că la uzina bîrlădeană, la 1 000 lei producție marfă s-au înregistrat cheltuieli de 500 lei, urmind ca în viitorii ani aceste cheltuieli să se reducă la 400 lei. în jurul cadrelor de bază care s-au format o dată cu dezvoltarea uzinei, atit în sectoarele de concepție. cit și în cele de producție, s-a afirmat un colectiv puternic sudat, disciplinat. Astfel, cu mult înainte de termen, ne-a mai spus tov. Gheorghe Tănase. a fost posibil să se materializeze investiția cuprinsă în prima etapă de dezvoltare planificată pînă în 1973.Ce înseamnă aceasta ? Este doar un prim spor de 900 000 de rulmenți față de capacitatea inițială de 2,5 milioane rulmenți pe an, de la care a început in 1967 noua investiție.în cadrul acestei dezvoltări și modernizări s-au și dat în funcțiune : o nouă secție de forje cu instalații automatizate care asigură o înaltă pro-

planșeta proiectantului Energiile organizate a-contura pe Sava Dobre. tunci în noul vlăstar al industriei românești și , materializate in primul rulment, piesă muzeistică azi, de-a lungul anilor și-aii definit o prestanță, au cîștigat rezonanța gravă a marilor acte creative, în care se plămădesc „bijuteriile in oțel" de la Bîrlad, exportate acum in aproape 50 de țări. în această ordine de idei, ni se

în acest oraș moldovenesc^ Bîrla- dul, cu atîta tihnă pe străzi, evenimentele industriale sînt discutate, de obicei, fie la timpul trecut, fie la viitor și, mai rar, la timpul prezent. Există și o explicație, este de părere . inginerul Constantin Alexandrescii, activist la comitetul municipal de partid. Pentru că in acest oraș, altădată eminamente un tirg unde nu se intimpla nimic, prezentul este angajat și implică zilnic un proces activ de reconsiderare și re- dimensionare a valorilor materiale și spirituale, in care se compară ceea ce a fost ieri cu ceea ce se întrevede pentru mîine, atit în privința mijloacelor tehnice moderne prin care se realizează și se exprimă apoi in lume — valoric și calitativ — produc- 1 fia de rulmenți, precum și prin modul de- afirmare individual și plenar a inteligenței și a posibilităților de creație a oamenilor care constituie excepționalul colectiv de muncă de la uzina producătoare.Recurgem, pentru o mai clară înțelegere a ideii expuse, la o detaliere a faptelor, la o schemă, la întocmirea căreia ne-a ajutat tovarășul Năs- tase Haralamb. director tehnic la F.R.B. El este unul din cei o sută de ingineri ai întreprinderii, unul din cei cinci sute prezenți în uzină de aproape două decenii, cînd primul rulment radial cu bile „6 205", produs la Bîrlad, mai era doar un gînd ce se

SLOBâziA (corespondentul „Scînteii" L. Ciobotaru). — în județul Ialomița, primul an al cincinalului debutează cu un e- veniment deosebit : la Slobozia a intrat în funcțiune filatura de bumbac, o nouă unitate a industriei textile.Amplasată în apropierea fabricilor de produse lactate și u- let noua construcție va potențialul economic al lui.Dotată cu echipament de inaltă tehnicitate, ra din Slobozia va avea în final o capacitate anuală de prelucrare de 4 800 tone fire de bumbac pur sau în amestec cu celofibră. Procesul de producție este în mare măsură automatizat, situ- înd noul obiectiv printre cele mai moderne unități similare. Demnă de remarcat este și realizarea unei linii automate de a- limentare a cardelor, prima instalație experimentală de acest , gen din țară executată de constructorii de la întreprinderea instalații-București.
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obiec-Cum

100 km 
de pe 
trec ca 
pariou- 
trebuie

maistudentului mai poate
obișnuiască cu sever profesate

Imaginea descrisă mai sus pare a fi extrasă din- tr-un roman fantastic. Dar 
nu e. Nu e decît o simplă

DE A RĂSPUNDE «HM
cioplit. Poartă amprenta unei noi ere, a unei revolu
ții in sensul cel mai adine al cuvîntului. _

Podul acesta nou are o istorie nescrisă incă, din 
ale cărei file nu lipsesc momentele romantice și chiar 
de mare spectaculozitate. Bunăoară acel moment, pe
trecut în urmă cu mai multe săptămini, cînd a fost 
traversat de primul om. Imaginați-vă oțelul arcuit 
deasupra Dunării, scăldat de luminile toamnei tirzii 
și undeva între cele două țărmuri, între cer_ și apă, un 
om pășind agale, dinspre un mal spre celălalt. E un 
moment romantic — veritabil ! Dar are și o cuceri
toare ingenuitate lirică, asemeni oricărui simbol al 
unei noi cuceriri. Natura aici, la Giurgeni—Vadul Oii, a 
fost înfrintă la nivelul omului de azi, în ritmul socia
lismului. Și iată-ne, vrind-nevrînd, ajunși la me
taforă. Arcuirea temerară a podului sugerează viitorul.

Podul cel nou a avut nu numai un episod romantic, 
dar și unul foarte real, tehnic, aș zice : probele de 
rezistență. Îmi amintesc de șirurile întregi de mașini 
care timp de trei zile și-au purtat peste pod încărcătura 
grea de piatră.

Nu pot să nu mă reîntorc iarăși la simboluri. La re
zistența unor poduri care leagă poporul român cu 
naționalitățile care trăiesc pe aceste meleaguri. Acest 
pod e mult mai larg decît orice pod din lume, iar 
rezistența lui nu mai trebuie „măsurată cu ajutorul 
convoaielor de autocamioane, căci chiar istoria noastră 
comună i-a eliberat adeverința de rezistență, acea is
torie care a legat deopotrivă viața, fericirea și destinul 
omului de pe Ungă Mureș, cu acel de pe malurile Du
nării ; acea istorie, care ne-a determinat să ne unim 
eforturile și să creăm opere de amploarea și îndrăz
neala noului pod transdanubian.

...De mult știu : nu numai podurile mici, roase de 
ploaie și de timp, plămădite de țărani peste Mureș, 
sînt ale mele. Peste toate podurile de acum trec și eu, 
ca primul om care a trecut pe podul de la Giurgeni— 
VadUl DANOS Miklos

Extinderea cooperării - premisă 
a unor producții bune în toate 

unitățile agricole

Finalitatea educației universitare

pare sugestivă și nu la îndemîna oricui asocierea durabilității în exploatare a rulmenților „F.R.B.-Made in Romania" cu renumele rulmenților suedezi de la firma „S.K.F.", sau a celor produși de firma japoneză „Koyo“....Derulăm din memoria uzinei fapte revelatorii. O dată încetățeniți la Bîrlad, micronii au devenit cartea de vizită a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor de aici, consacrind buna calitate a rulmenților. în primul an de producție (asta se petrecea în 1953). ei se încorporau în numai patru tipuri de rulmenți, pentru ca în 1970 să Se ajungă la asimilarea și fabricarea a peste 300 de tipodimensiuni, variind de la 15 grame, pînă la 120 kg. Este o paletă bogată, care acoperă o largă sferă de necesități ale industriei naționale constructoare de mașini. Date fiind posibilitățile tehnologice moderne de care dispune în prezent uzina, în cadrul multitudinii de . tipodimensiuni amintite s-au putut fabrica rulmenți cu diametrul de la 10 mm pînă la 1 000 mm. Pentru completare, Ion Dan, adjunctul șefului serviciului planificare, ne arată că Ia Birlad s-au produs pînă acum circa 30 milioane de rulmenți, ceea ce înseamnă că activitatea din 1953 s-a realizat anul trecut în numai șapte zile. Trebuie adăugat faptul că a treia parte din această producție s-a exportat. între altele, numai producția obținută peste prevederile din cincinalul trecut a fost de 100 000 de rulmenți. Nu exagerăm dacă spunem că
Un turism rulează in 

plină viteză pe o auto
stradă. La peste 
pe oră plopii 
marginea șoselei 
o străfulgerare, 
rile indicatoare 
citite intr-o clipită. Și 
viteza crește... Dar, la 
un moment dat, chiar și 
aceste laconice indicații 
dispar cu desăvîrșire, 
din autostradă se des
fac mai multe drumuri
— un adevărat evantai
— apar localități și for
me de relief necunoscu
te. Iar viteza crește 
Nici harta, harta edita
tă in urmă cu cîțiva 
ani, nu mai e de nici un 
folos ! Încotro se va 
îndrepta șoferul, cum și 
in cit timp se va decide 
pentru drumul optim 
care să-l poarte cit mai 
iute la ținta călătoriei 
sale? Și asta, in.vreme 
ce viteza continuă să 
crească...

2»și destul de exactă comparație : inlocuiți autostrada cu evoluția tehnico-știin- țifică din următoarele decenii. inlocuiți automobilul cu propria dv. profesie și, implicit, puneți-vă în situația șoferului. Exagerăm?

Nu, pentru că cifrele, studiile statistice sînt și mai categorice. O autoritate în materie savantul atomist Robert Oppenheimer, constata : „Am făcut mai multe progrese în 40 de ani decît în 40 de secole. Astăzi se află incă în viață 90 la sută din savanții pe care i-a scos la iveală omenirea de la apariția ei.. “ In paralel, fluxul informațiilor în domeniul tehnico-științific a început să capete proporții

diluviene : dacă .pe vremea lui Napoleon apăreau in întreaga lume aproximativ 100 de publicații științifice, astăzi numărul lor se apropie de 130 000 !Este evident că. în această situație, efortul studentului,

ca și al profesorului, de altfel. devine mai mare, intens. Munca de azi nu se .... compara cu cea a studentului de acum două decenii, volumul de cunoștințe, noile date și descoperiri țn domeniul științei și tehnicii, circulația ideilor cunosc în lumea contemporană o amploare fără precedent, de care orice tînăr trebu’" să țină seamă. A sporit numărul orelor de curs, dar.

mai ales, a crescut numărul de ore acordate studiului individual — temelie a asimilării noilor cunoștințe, date și idei absolut necesare oricărei profesii. în orice ramură tehnică sau științifică. Muncă susținută, conștiinciozitate, disciplină superioară — iată citeva însușiri-cheie care trebuie să caracterizeze activitatea studentului de azi. Este și firesc ca pregătindu-se pentru muncă, o muncă intensă, de înaltă calitate, care îl așteaptă în următorii ani. să se de pe acum cu munca, hărnicia, cu efortul și exigent impus de sia și răspunderile viitoare.Acestea sînt date tive ale progresului.se pregătesc. în acest context, viitorii specialiști ? Ce metode educative se impun azi, ce metode anacronice trebuie înlăturate ?

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Am onoarea să vă mulțumesc pentru urările pe care ați avut amabi
litatea să mi le adresați cu ocazia sărbătorii naționale a Camerunului.

La rîndul meu, vă rog să binevoiți a accepta urările pe care po
porul camerunez, guvernul meu și eu însumi le exprimăm pentru fe
ricirea dv. personală și pentru prosperitatea poporului român.

Cu cea mai înaltă considerație.
EL HADJ AHMADOU AHIDJO

Președintele Republicii Federale
Camerun
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FAPTUL] 
'DIVERSi 
I Ca un |

singur omSchimbările bruște de tempe- I ratură au produs, în zona comu- 1 nei Cogealac (Constanta), un I ciclon local de o forță neobiș- 1 nuită. în cîteva clipe, trei case l au fost avariate, s-a prăbușit ■ acoperișul unui grajd al coope- I rativei agricole de producție în I care erau adăpostite 90 de vaci. * Ca un singur om, toți bărbații 9 din comună, o dată cu autorită- I țile locale, s-au prezentat la fata I locului. Au fost salvați copiii și i bunurile consătenilor lor. Nu I s-au înregistrat victime ome- | nești. Peste 250 cetățeni au luat parte la salvarea animalelor. în I această acțiune s-au evidențiat I în mod deosebit, prin interven- • țiile lor curajoase, țăranii coo- 1 peratori Alexandru Iuga, Gheor- j ghe Popescu, Dumitru Țapu și | Ion Berechet. ,
în evidentăEste oare cazul să mai amin- I 

tim adevărul atît de elemen
tar că fiecare cetățean este I 
sau ar trebui să fie intere- I 
sat in a avea, ținut la zi, actul I 
care-l recomandă și ii slujește ■ 
in atitea și atitea împrejurări — I 
buletinul de identitate ? Se pare | 
că da. Pentru că, după cum re
zultă dintr-o recentă statistică | întocmită la Inspectoratul gene- i 
ral al miliției, peste 167 000 de ’ persoane poartă in buzunar bu- I 
letine de identitate a căror va- I 
labilitate a expirat de luni și 9 
luni de zile ! Pe de altă parte, > 
circa 18 000 de adolescenți, care I 
au împlinit virsta de 14 ani, nu I se grăbesc incă să intre în po- 1 
sesia primului lor buletin de I 
identitate. Recordul atît în ce I 
privește buletinele nepreschim- I 
bate, cit și cele neridicate îl de- ■ 
țin municipiul București și ju- I 
dețele Dolj și Prahova. Iată un I 
aspect pe care cei în cauză spe
răm că-l vor lua în evidență și I 
vor proceda în consecință.

Explozia 
unei 
conducte

intr-una din nopțile, trecute, 9 
doi cetățeni, trecind pe strada 
Maramureșului din Cluj, au ob- 9 
servat un puternic jet de gaze 9 ce ieșea ăintr-o conductă ingro- l pată. Au anunțat de îndată ser- i 
viciul de resort din cadrul în- I 
treprinderii comunale. Trimisă $ 
la fața locului, o echipă opera
tivă a închis conducta principală I și s-a apucat imediat de lucru I 
pentru înlăturarea defecțiunii. • La un moment dat, nu departe | 
de locul unde se executa lucra- < 
rea, a izbucnit insă o explozie I 
puternică, urmată de un incendiu, . 
provocînd avarierea linei clădiri | și a unui perete de la imobilul | 
alăturat de aceasta. Au suferit 
grave arsuri 8 persoane, dintre i 
care două au încetat din viață. | 
In prezent, organele de resort I 
efectuează cercetări.

Blestemul 
necuvântă
toarelor

4 fi membru
al comitetului

orășenesc de partid
UN TITLU DE ONOARE, O SARCINĂ DE RĂSPUNDERE

CARE SE ÎNDEPLINEȘTE PRIN MUNCĂ POLITICĂ DE ZI CU ZI
în ansamblul măsurilor stabilite de plenara C.C, al P.C.R. din decembrie 1969 pentru perfecționarea continuă a muncii organelor de partid în conducerea activității economice, politice, ideologice și a vieții interne de partid se înscriu și cele privitoare la modalitățile de participare efectivă, organizată, a membrilor comitetelor de partid la elaborarea diferitelor hotărîri, la efectuarea de analize, studii, precum și la munca de îndrumare și control.A trecut de atunci un an. Ni s-a părut, de aceea, oportun să supunem unei succinte analize, împreună cu tovarășul Gheorghe Cadar, secretar al Comitetului orășenesc de partid Negrești-Oaș, județul Satu Mare, felul în care membrii comitetului orășenesc de partid sînt atrași să participe sistematic la munca de partid. La început, tovarășul secretar a fost categoric : toti membrii comitetului participă larg la îndeplinirea unor sarcini concrete de partid, orientate spre rezolvarea problemelor economice, social-culturale și educative pe care le ridică viața orașului.Intr-adevăr, aceasta s-a vădit cu prisosință în perioada de după inundații, cind ei au mobilizat populația Negreștiului să participe, cu mic, cu mare, la opera de înlăturare a urmărilor distrugerilor provocate in zona orașului, și, mai ales, la refacerea fondului locativ din comuna Odorelu și orașul Satu Mare, localitățile cele mai greu lovite de calamități. Asupra acestui lucru ne-am edificat și cu prilejul discuțiilor purtate cu mai mulți membri ai comitetului, care au avut responsabilități nemijlocite în realizarea într-un termen scurt a unui număr de locuințe noi. Numeroși membri ai comitetului orășenesc, fă- cînd parte din diferite comisii și colective, contribuie la elaborarea unor studii privind dezvoltarea economică de perspectivă a unităților din oraș, ridicarea gradului lor de rentabilitate. Alții — Vasile Baltă, președintele C.A.P. din Negrești-Oaș, și medicul veterinar Gheorghe Dănuț — ne-au vorbit despre o acțiune amplă, pe care au desfășurat-o împreună cu diverși membri ai colectivului pentru creșterea producției agricole, în vederea rentabilizării cooperativei, o unitate dintre cele mai slabe din județ. Un ' prim pas important al activității acestui colectiv s-a concretizat în valorificarea unor spații de mult timp nefolosite pentru înființarea unui sector a- vicol în care, pentru început, sînt crescuți 16 090 pui. Acesta este,-între altele, un exemplu de activitate eficientă a unor membri ai comitetului, oameni care își înțeleg calitatea

în comitetul orășenesc nu ca pe o funcție onorifică, ci ca una care le cere gindire și preocupare constantă, care le întărește simțul răspunderii pentru înfăptuirea hotărîrilor partidului și guvernului.Dar oșțre toți membrii comitetului au o optică asemănătoare ? Ne-am continuat investigația adresînd altor tovarăși care fac parte din comitetul orășenesc de partid întrebarea : ce sarcini, ce atribuții au primit din partea organului orășenesc ? Fusesem, de exemplu, informați că tovarășele Cornelia Lobonț și Elena Lohan, lucrătoare în comerțul cooperatist. se ocupă de educarea tinerelor
viața de partid

fete din comerț. Spre surprinderea noastră, însă, ambele ne-au declarat că... nu-și amintesc să fi primit sarcini în această direcție ! Firesc, ne-am adresat din nou tovarășului secretar Cadar, care s-a arătat, la rîndu-i, surprins. Ne-am deplasat împreună la fața locului. în magazinul unde lucrează Cornelia Lobonț, tovarășul secretar a întrebat o tînără vînzătoare ce îndrumare și ce ajutor a primit de cind este angajata magazinului. Răspunsul a fost edificator : ajutorul se limitase la., unele indicații privind întocmirea notelor de comandă. Este lesne de înțeles că îndeplinirea acestei elementare obligații profesionale nu poate echivala nici pe departe cu exigențele pe care le presupune o sarcină de asemenea complexitate cum este aceea a educării, a formării profesionale și politice a tinerilor din comerț.La magazinul unde lucrează Elena Lohan, scena s-a repetat. Aici, tovarășul secretar a fost chiar nevoit să-i pună acesteia mai multe întrebări „ajutătoare", spre a-i aminti dacă a desfășurat sau nu o oarecare activitate pe tărîmul educării cadrelor tinere. Și așa. din întrebare în întrebare. tov. Lohan a ajuns la concluzia că, de fapt, știa — sau, mai bine zis, știuse cîndva — despre obligațiile foarte precise ce-i reveneau ca membră a comitetului orășenesc, de partid.Aceeași concluzie se poate desprinde și din discuția avută cu tovarășul loan Mureșan. vicepreședinte al cooperativei de consum. în afară de faptul că a lucrat cîteva zile pe teren în perioada de după inundații, nu rie-ă

mai putut spune decît că a făcut parte dintr-un colectiv de pregătire a documentelor pentru adunarea de a- legeri a organizației de partid din cooperativa agricolă de producție Tur. în ce constă însă îndatorirea sa permanentă ca membru al comitetului orășenesc ? Interlocutorul, pur și simplu, nu, știa 1 Și de data aceasta a fost nevoie de ajutorul secretarului comitetului orășenesc de partid, care i-a amintit că răspunde de îndrumarea organizației de partid de la cooperativa agricolă de producție Tur. Exemplele ar mai putea continua. Pe tovarășul Liviu Silaghi, directorul filialei din Negrești-Oaș a Băncii Naționale, l-am rugat să ne relateze despre modul cum se achită de sarcina de partid ce-i revine în calitate de conducător al unui colectiv creat în cadrul comisiei economice a comitetului orășenesc pentru întocmirea unui studiu privind dezvoltarea cooperației meșteșugărești. Relatînd aspecte privind tema în discuție — pe care le cunoaște în mod firesc prin natura funcției sale — nu ne-a putut spune în schimb decit lucruri vagi despre modul cum lucrează colectivul în vederea efectuării studiului menționat, reieșind, de fapt, că nu există o preocupare stăruitoare, colectivă, pentru materializarea, în scurt timp și cu eficiența scontată, a sarcinii încredințate.Și iată că, la capătul anchetei noastre, secretarul Comitetului orășenesc de partid Negrești-Oaș a ajuns la o concluzie diametral opusă afirmațiilor sale inițiale : sînt încă destui membri ai comitetului care își uită răspunderile încredințate sau „pasează" altora îndeplinirea lor. Cauza a- cestei stări de lucruri se referă. însă atît la membrii comitetului de partid ca atare, cît și la biroul comitetului care nu efectuează un control sistematic asupra felului în care se realizează măsurile adoptate, sarcinile stabilite. De aceea, socotim că se impune cu necesitate o analiză amplă, aprofundată, a stilului și metodelor de muncă ale comitetului orășenesc și biroului său, a căilor de atragere a comuniștilor învestiți cu asemenea răspunderi la o activitate efectivă, eficientă. Ea trebuie să se repercuteze în angajarea la conducerea activității de partid, economice și de stat, la întărirea și dezvoltarea muncii colective, la exercitarea controlului și înfăptuirea hotărîrilor, a fiecărui membru al comitetului orășenesc ■ de . partid.
Octav GRUMEZA
corespondentul „Scînteii"

Expoziția de sistematizare a Bucu- reștiului a oferit cetățenilor prilejul să participe la o dezbatere publică cu privire la perspectivele municipiului. Ni s-au înfățișat realizări tonice ale anilor din urmă, ale unui prezent încununat de eforturi și succese. Au fost creionate problemele majore ale viitorului, intențiile arhi- tecților și urbaniștilor, posibilitățile și căile de rezolvare. Ca cetățean, ca specialist preocupat de soarta orașului nostru, încerc o profundă bucurie pentru succesele realizate ; am însă rezerve cu privire la anumite intenții și tendințe, conturate cu ocazia expoziției amintite.Mă incearcă teama ca, după o lăudabilă, dar timidă incursiune in sfera dezbaterii publice, specialiștii noștri să nu fie tentați de a se înconjura din nou cu mistere urbanistice ; este o teamă oarecum motivată de faptul că prevederile pentru dezvoltarea Bucureștiu- lui pînă în anul 2 000 sînt abordate în general de pe poziții tradiționale. Noile dimensiuni ale transformărilor cantitative și calitative, către care ni se arată — pe drept cuvînt — că, împreună cu întreaga societate, ne î; dreptăm, găsesc, litate.

lungată a concepțiilor tradiționale a dovedit că această complexitate depășește posibilitățile actuale de analiză.Din sistemul de probleme bucu- reștean, poate că relațiile între cetățean, oraș, automobil și circulație sau trafic merită o atenție deosebită, și este cazul să încercăm o redefinire, în mod fortuit sumară, a valorilor. în .lumea contemporană se constată un dezechilibru între realitate și iluziile pe care și le face omul cu privire Ia eficiența și confortul inerente noului mod de viață. Omul contemporan este atît de obișnuit să se bucure de binefacerile automobilului, de pildă, de ale mecanizării, automa-

nu oferă altă perspectivă 1 Pietonului și celor care folosesc in masă mijloacele de transport in comun li se pregătește o soartă asemănătoare 1 Unde, in zona centrală, ar putea bucureșteanul să se plimbe, ce spații pietonale animate și demne îi oferă planul de sistematizare ? Calea Victoriei ? Va deveni o arteră cu dublu sens, pe întregul parcurs, reducînd și mai mult decit azi spațiul de plimbare ! Piața Unirii se conturează în imaginile prezentate ca nod major de circulație fluentă ; pe aici, azi curge un flux neîncetat de camioane și tractoare, ce va fi mîine ? Face oare parte Piața Unirii din așa-numitul miez central,

Brigadier zootehnic la coope- j rativa agricolă de producție din I comuna Izvorul Berheciului (Ba- 1 cău), Ion Ciobanu se afla de | mult într-un conflict surd cu a- I nimalele a căror soartă era pe | mîna sa. Mai întîi s-a supărat pe . vaci, distrugînd materialul bio- I logic adus pentru însămînțările I artificiale și consemnînd, in ’ schimb, în registru că operațiu- | nea s-a făcut la timp și fără I greș. în ce-i privește pe purcei, 1 un simplu proces verbal de mor- ■ talitate întocmit în același mod I a făcut ravagii printre ei. Dar | cum grăsunii erau sănătoși tun și cum dumnealui ținea să fie I milostiv cu ei, i-a trecut în goș- I podăria personală, unde le asi- • gurase grăunțele necesare din . i magazia cooperativei agricole 1 I Și așa, în timp ce toată lumea | era alarmată de lipsa lor, purceii se lăfăiau și grohăiau în cocina brigadierului. Se vede însă treaba că blestemul animalelor s-a împlinit, căci brigadierul stă acum după gratii.
Peștera 
cu coloane

în timpul lucrărilor de desco- pertare a unor straturi de rocă degradată, la exploatarea de I marmură din Moneasa (Arad) I ciocanele pneumatice au început I deodată să bată în gol. După > îndepărtarea stratului respectiv, I în fața lucrătorilor carierei a a- | părut o peșteră cu o lungime de circa 50—60 metri, înălțimea I boitei atingînd în zona cen- I trală aproape 7 metri. Deco- ’ rațiunile interioare sînt for- I mate din stalagmite și sta- I lactite negre, splendida ima- | gine fiind completată de cu- loaraa alb-cenușiu deschis a I pereților acoperiți cu milioane de I cristale fine de calcit. Cum era ' și firesc, descoperirea acestei > peșteri unice în felul ei a de- I terminat organele locale de re- J sort să înceapă imediat amena- jările necesare pentru a pune la I dispoziția iubitorilor de drume- I ție un nou punct turistic de o 1 rară frumusețe. I
Rubrics redactată de : | 
Dumitru TÎRCOB •
Gheorghe POPESCU

cu sprijinul corespondenților ’ 
„Scînteii"

rezervat pasămite cetățenilor 7 Din proiectele prezentate nu se degajă asemenea intenții.Desigur, problema traficului este dificilă ; pentru rezolvarea sa ar trebui căutate mijloace multiple, complexe ; dar ele să fie cu adevărat înnoitoare și, mai ales, nu facă abstracțiece nu convin. Relațiile între spațiul stradal și caracterul marelui trafic sînt contradictorii și nu înțelegem, de pildă, motivul pentru care dezvoltările urbane viitoare se propun de-a lungul arterelor principale de penetrație, cu trafic intens. Iar în ceea ce privește pietonul menționăm în treacăt că în zona centrală a orașului Tg. Mureș există trotuare mult mai late decît în Piața Bălcescu cea nouă sau pe Calea Victoriei cea veche !Ar fi înțelept să ținem seamă de greșelile altora : la San Francisco, o mare lucrare de construcție — pentru o autostradă menită să deservească orașul — a fost oprită recent ; cele două intersecții denivelate care ar fi trebuit să o lege de rețeaua stradală a orașului, neterminate, au fost lăsate în această stare drept monumente care să marcheze începutul redefinirii problemei automobilului, în orașele americane 1 în principiu, socotesc că ar trebui inițiate studii suplimentare pentru patrulaterul central al Bucureștiului : este prea mare, și nu i s-a atribuit vreun caracter deosebit, așa cum se declară ; așa cum ar fi bine să fie, intr-adevăr al cetățeanului, al transportului în comun.Să reanalizăm investițiile propuse, menite să asigure fluența automobilului particular, ceea ce nu înseamnă însă să mai tolerăm marele număr de intersecții pe cescu (din Piața Romană, pînă în Piața Unirii sînt 9 I). Să ne orientăm cu precădere spre dezvoltarea transportului în comun, să amenajăm parcaje pentru automobile Ia miezului central ; să creăm reșteanului, în Piața Unirii — urban de tradiție veche — demne și atrăgătoare, unde să strivit, sufocat sau asurzit de mijloa- c.ele, mecanice de transport, care n-ar trebui să existe acolo. Să lăsăm Calea Victoriei pietonului, să fie dezvoltat — cum se propune pentru str. Lipscani — un centru complex de viață civică, frumos și ferit de trafic.Mai sînt multe, prea multe de spus cu privire la „Bucureștiul 2000“ în viziunea ce ni s-a înfățișat, viziune de o clipă, din păcate încă schematică, lipsită de idei înnoitoare. Nu trebuie întrerupt dialogul ; să continuăm, pe toate căile, confruntările de opinii cu privire la problemele orașului nostru. Doar așa vom izbuti să ne ridicăm la nivelul cerut in procesul de adaptare, care se face cu sau fără voia noastră, insă care ar putea fi stăpînit și acomodat, prin e- forturi comune, la realitățile Bucureștiului în devenire, pe linia umanismului creator promovat astăzi, la noi, pe toate planurile.
Conf. arh. L T. STAADECKER

nu 'își în tota- o reflectare corespunzătoare. Concepțiile aflate la baza rezolvărilor propuse — pentru, de pildă, problemele de trafic corelate cu nevoile cetățeanului — sînt, in ma- 1 rea lor majoritate, cele care în ultimii 50 de ani au produs în alte țări situații critice, de stagnare în dezvoltarea orașelor.Prin ideile de funcționalitate, prin spațiile oferite pentru anul 2000, spre a le adăposti, nu se reflectă o recunoaștere a criticilor fundamentale adresate nouă, specialiștilor, de către opinia publică, în sensul că orașul contemporan tinde să fie o creație abstractă, lipsită de animația și demnitatea așezărilor istorice ; omul tinde să fie considerat doar ca un purtător al evoluției materiale. „Bucu- reștiul 2000“ propus nu respectă tradiția, dar nici nu imaginează inovațiile pe care trăsăturile dezvoltării umane și sociale, caracteristice vremurilor noastre, le cer.în completarea concepțiilor și me- todologiilor statice, tradiționale, ale sistematizării și combătînd scindarea dintre urbanist, arhitect și inginer, multă vreme tolerată, și arhitectura trebuie fGrmind un sistem de grat. Pentru mediul struit, acest sistem creație dinamică, o acomodare între posibilitățile tehnico-economice și necesitățile, _' sociale specifice. Doborînd interdisciplinare tradiționale, cu dezvoltarea științei din noastră, acest sistem își află evoluția într-o abordare din ce in ce mai. riguroasă a unor realități de o foarte mare complexitate : practicarea înde

„București 2000"

UN ORAȘ
AL AUTOMOBILELOR
SAU AL OAMENILOR?

puncte de vedere

azi urbanismul considerate ca probleme inte- de viață con- urmărește otehnico-economice aspirațiile ecologice și bariere în pas vremea
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Animalele nu beau... 
promisiuniS-au împlinit 3 ani de cind cooperativa agricolă de producție din Găvănești, județul Buzău, a contractat cu întreprinderea de foraje București construcția unui bazin și a unei stații de alimentare cu apă, necesare sectorului zootehnic al cooperativei noastre. Lucrarea a costat 650 000 lei. Deși a trecut puțină vreme de cind a fost terminată, stația automată s-a defectat, iar bazinul are mari fisuri prin cate curge apa. Sîntem în plină iarnă și nu ne putem folosi de aceste instalații pentru care s-au investit sume mari din munca cooperatorilor. Menționez că am sesizat de mai multe ori conducerea întreprinderii bucureștene pentru a veni să pună lucrarea la punct, dar nu a vepit nimeni. Ne-am adresat și Direcției agricole județene Buzău — tov. ing. Romulus Condruț, care de aceste lucrări. Ne-am promisiuni. Acum sîntem să adăpăm animalele tot din rîul Buzău, apa-i rece și multe dintre ele s-au îmbolnăvit.Cred că nu-i cazul să mai argumentăm că, în schimbul banilor plătiți, sîntem îndreptățiți să avem instalațiile corespunzătoare de alimentare cu apă.

Vasile SAVA
președintele C.A.P. Găvănești, 
jud. Buzău

vegetația și animalele de pe lingă case, dar și propria noastră sănătate. Nu putem lăsa un geam deschis pentru aerisire, că nu știm dincotro va 'bate vintul și atunci praful de sare împrăștiat de agregatul de măcinat este luat și răs- pîndit pe o rază de 2—3 km. Noi am adus la cunoștința tovarășului director al minei și organelor locale această situație și le-am propus să ia măsuri tehnice pentru a împiedica împrăștierea sării în atmosferă. Dar noi am zis, noi am auzit.

ziarului. El ne aduce la cunoștință fapte din munca și viața oamenilor în mijlocul cărora trăiește, redă din experiența lor înaintată, critică a- numite neajunsuri. Zilele trecute ne-a trimis insă o scrisoare ce ne-a atras atenția în mod deosebit și pe care o redăm în întregime :„La 27 noiembrie 1970 am sesizat ziarul „Scînteia" despre unele lipsuri ce există la moara din comuna Coteana : nu este electrificată, deși curentul electric trece la numai 10 m de moară. Din această cauză
• RECLAMATII

• sesizări
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ajuns sesizarea mea în mîna acestui tovarăș, deoarece eu arătam că vinovată de lipsurile de la moară se tace I.I. „Oltul", al cărei ing. șef este tocmai cel ce a venit la mine. Vă asigur că cele sesizate corespund realității și vă rog să luați măsurile ce le veți crede de cuviință".Prima măsură, stimate tovarășe Tonu, la îndemîna ' " 'publicarea scrisorii sat-o. Cît privește înăbușire a criticii, dat ing.-șef al I.I. consiliului popular__ _________________toată seriozitatea cazul relatat și să ia măsuri în consecință. Precizăm că redacția a trimis scrisoarea, pentru luarea măsurilor corespunzătoare, la consiliul popular județean, și nu la I.I. „Oltul".

redacției, este ce ne-ai adre- incercarea de la care s-a dc- „Oltul“, cerem să analizeze cu

sădateledeconstrîngerile

răspunde ales cu nevoiți

Prea multă sare 
în jurul salineiLuna trecută am citit la rubrica de reclamații nota critică „Să fi secătuit salinele ?“, in care se vorbea despre lipsa de sare fină la Cimpu- lung Muscel și în satele de prin împrejurimi. Ei bine, noi, locuitorii din preajma minei de sare din orașul Slănic, dispunem de sare ex- trafină in cantități industriale. Avem sare in grădină, pe pomi, pe case, pe drumuri, pe haine — avem peste tot. Avem atît de multă sare incit se află în pericol nu numai

• RĂSPUNSURI
Deocamdată ne ajută natura care, prin ploi și ninsori, umezește aerul și nu dă voie prafului de sare să se așeze prin curțile și casele noastre. Dar ce va fi cînd vor înflori pomii și va înverzi iarba, iar noi ne vom uita neputincioși cum se usucă? A- devărat că pînă atunci este destul timp să se ia toate măsurile pentru a asigura purificarea aerului din preajma minei.

Ștefan P. SOPOLTA
str. Calea Ploiești nr. 36 A 
Slănic-Prahova

interesează autorulVă 
sesizării sau înlăturarea 

lipsurilor?De peste 10 ani, corespondentul nostru voluntar Vasile Tonu din comuna Coteana. județul Olt. scrie

alse reduce programul de lucru morii. Pentru răcirea motorului morii se aduce apa tocmai din orașul Slatina, cu autocisterna întreprinderii industriale „Oltul", distanță de peste 20 km, cheltuindu-se sume însemnate, in timp ce în curtea morii există o fîntînă nefolosităPe data de 16 decembrie 1970 a venit în comuna Coteana tovarășul Ștucă, inginer-șef al I.I. „Oltul" din Slatina, de care aparține moara. în loc să se intereseze de îndreptarea lipsurilor de la moară, s-a interesat cine scrie la ziar. A venit la mine și, în prezența mai multor tovarăși, pe un ton ridicat, a început să mă ia la zor de ce am scris la ziar, adresîndu-mi cuvinte insultătoare. Mai mult, mergînd la moară, a spus In fața mai multor cetățeni că mă va da in judecată.Nu știu prin ce împrejurări a

Acum, în blocuri există 
căldurăRăspunzînd unei scrisori, Consiliul popular ai municipiului Alba lulia ne face cunoscut că „la toate centralele termice existente în oraș au fost necesare reparații, iar la unele chiar mărirea capacității', fapt pentru care procesul tehnologic a fost perturbat. Prin măsurile luate de către comitetul executiv al consiliului popular municipal și conducerea întreprinderii de gospodărie comunală și locativă, deficiențele existente au fpst remediate. Toate centralele termice asigură în prezent apă caldă și căldură tuturor locatarilor".

Lumină în întreaga 
comunăîn urma sesizării unui grup de cetățeni din comuna Roata, județul Ilfov, Direcția tehnică-investiții a Consiliului popular al județului Ilfov ne-a răspuns că s-a intervenit la I.R.E.B în vederea execuției lucrărilor de electrificare. „I.R.E.B., se subliniază în răspuns, a precizat că lucrările urmează să fie executate în cursul trimestrului I (1971), după care comuna va fi complet electrificată"

tlzărll etc. îneît multiplele lor acțiuni nocive îi scapă din atenție. Automobilul particular (de care beneficiază de fapt o minoritate) a devenit o constrîngere socială nestăpînită pe cale de a periclita viața urbană ; calea liberă pentru automobilul personal — oricînd, oriunde, cît mai fluentă și nestînjenită — a ajuns să fie declarată cu bună credință, alături de activitățile de producție, drept motivare de bază în sistemele urbane. Automobilul are nevoie de o infrastructură specifică ; dar el nu trebuie lăsat să intre în conflict cu spațiile orășenești, care aparțin exclusiv cetățeanului. Imaginarea, pentru București, a unor prevederi asemănătoare celor realizate în multe orașe occidentale ar putea avea în acest sens rezultate negative ; ele reflectă nevoile mașinii, ale minorității care folosește mașina. și le exclud pe cele ale cetă- țeanului-pieton.în rezolvarea contemporană și de viitor a urbei, trebuie să echilibrăm acești factori ; amenințarea cu sufocarea prin automobil — atît de acută în cazul Parisului, ca și al altor orașe mari — ne obligă să declarăm că ar fi primejdios să acordăm acestui mijloc de transport o valoare de fetiș. Fiecărui cetățean trebuie să i se asigure posibilitatea ca, la un moment dat, în anumite zone centrale, să devină pieton cu depline drepturi. Prioritate pentru transportul mecanizat, rapid, da ! Dar numai pentru cel în comun, sub toate formele ! Să nu mai admitem, drept rezolvare „spațială" pentru pieton, gardul (oricît de frumos), pe marginea unor trotuare mult prea înguste.Intersecția denivelată — propusă, pentru rețeaua de circulație automobilă a Bucureștiului anului 2000, în 30 de exemplare — ar reprezenta sacrificiul suprem oferit automobilului particular. Această soluție s-a dovedit dăunătoare, inutilă, o adevărată rană în corpul urban, costisitoare și urîtă. în orașele occidentale, care de 50 de ani urmăresc asemenea scopuri, congestia traficului rezultat din pricina fluenței devine in orele de vîrf aproape totală ; din această ca.uză, transportul în comun stradal are azi. ca și acum o sută de ani, o viteză medie de 8 km/oră. Prevederile proiectanților noștri
Artă și

(Urinare din pag. I)ductivitate a muncii, o nouă secție de strunguri cu linii automate de producție, instalații complexe pentru tratamentele termice, mașini de precizie în secția multe altele.— Dar asta nu tlnărul inginer șeful șantierului montaj.(Știm despre el că are 28 de ani, că de 5 ani este inginer și conduce la „Rulmentul" o investiție de 600 000 000 lei. Mă gindesc : iată încă un exemplu semnificativ de cită prețuire și încredere se bucură tinerii specialiști la noi în țară, care-și dăruiesc priceperea și puterea lor de muncă unui ideal nobil — înflorirea patriei socialiste).— Adică, ce mai urmează ?— în 1971 începe aici construcția u- nei noi fabrici de rulmenți care, împreună cu producția ce se va realiza in secțiile modernizate ale actualei fabrici, vor situa orașul moldovenesc printre cele mai importante centre industriale de rulmenți. Calculele prevăd pentru 1976 O producție de 40 milioane rulmenți pe an, în circa 350 tlpodimensium, in care scop se vor investi pînă la finele acestui cincinal importante fonduri.

înaltăde rectificare șie totul, ne spune Constantin Ioniuc, de construcții-

Bulevardul Băl-
limita bucu- nucleu spații nu fie

industrie
— Și cine va conduce această in- vestiție ? — îl întreb pe tovarășul director tehnic.— Constructorul, bineînțeles 1 Ce părere ai, tovarășe Ioniuc ?...A Început o nouă zi de muncă. S de fiecare dată asemănătoare celei precedente și totuși e mereu mai bogată în bijuterii de oțel. Trec prin secții, prin laboratoare. în ciuda anilor scurși, tinerețea uzinei rămîne elementul dominant, culoarea cea mal frumoasă a ei. Lingă veterani se ridică o nouă promoție de muncitori talentați. Gheorghe Stan, Constantin Bojianu și ceilalți colegi care au absolvit anul trecut școala profesională a întreprinderii. într-unul din laboratoare s-a montat o nouă mașină. E cea mai recentă inovație a lui Do- bre Sava, e o construcție profund originală și ingenioasă, cu ajutorul căreia se studiază durabilitatea cu sarcină constantă și variabilă a rulmenților produși. La forje îl întîlnim pe maistrul de întreținere Tănase Gheorghe. De 17 ani lucrează în această u- zină. Ni se spune despre el că este un adevărat „academician" in meseria sa, de a da viață lungă utilajelor în deplinătatea capacității lor de producție. Și ca el sint cu sutele in această uzină. Altfel nici nu s-ar putea. Pentru că atunci n-ar mai exista nici renumele mondial al rulmenților bîrlădeni.

NOI MODELE DE TRICOTAJE PENTRU COPII
Pentru colectivul fabricii de 

tricotaje „1 Iunie" din Timi
șoara, ziua de 4 ianuarie — 
prima zi de muncă din acest 
nou an — a coincis cu lansa
rea în fabricație a unui nu
măr de 24 de noi modele de 
lenjerie și articole de îmbră
căminte destinate copiilor 
pînă la vîrsta de 14 ani. După 
cum ne-a informat conduce
rea unității, este vorba de o 
gamă largă de produse — de 
la pieptărașe, ștrampeli, cămă- 
șuțe și alte articole pentru noi 
născuți pînă la obiecte de tot 
felul necesare adolescenților.

Noile modele suscită un viu 
interes nu numai prin ’linie și 
culoare, ci și din punct de ve
dere al materiei prime utili
zate.

Primele cantități din noile 
produse au fost livrate unită
ților de desfacere. In dorința 
de a satisface in și mai mare 
măsură cererile cumpărători
lor, fabrica timișoreană a pre
văzut să realizeze anul acesta 
o producție cu 13 la sută mai 
mare decît cea din 1970, ceea 
ce corespunde unui spor, 
în unități fizice, de 400 000 
bucăți tricotaje.
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EXTINDEREA COOPERĂRII Rezultate

premisă a unor producții bune
în toate unitățile agricole

importante 
obținute 

de industria
Capitalei in 1970

a-
în județul Timiș, sub directa îndrumare a comitetului județean de partid, are loc aplicarea măsurilor elaborate de conducerea .partidului și statului în vederea îmbunătățirii organizării, planificării și conducerii agriculturii. Prima etapă dinceastă amplă acțiune, cea a constituirii consiliilor intercooperatiste și reorganizării I.M.A. s-a încheiat. Am urmărit ca în întreaga noastră activitate să respectăm indicația cuprinsă în expunerea tovarășului Nicolac Ceaușescu, ca măsurile preconizate să fie introduse în practică în mod diferențiat, ținîndu-se seama de condițiile specifice locale, adoptindu-se formele cele mai eficiente de lucru. Membrii comitetului județean de partid, specialiștii din cadrul organelor agricole, cadre didactice de la Institutul agronomic, cercetători de la stațiunea experimentală agricolă Lovrin, ______miști și reprezentanți hi cooperativelor agricole, constituiți lective de lucru au studiat pe teren diferite variante privind stabilirea razei de acțiune a fiecărui consiliu intercooperatist, precum și amplasarea noilor S.M.A., în funcție de factorii naturali economici și sociali locali, de tradițiile în cultivarea pămîntulul și creșterea animalelor, de apropierea față de centrele urbane și muncitorești, A fost un examen care a solicitat la maximum capacitatea activului nostru de partid, a specialiștilor din agricultură, dar care s-a finalizat în alegerea celor mai valoroase soluții.Crearea consiliilor intercooperatiste oferă noi posibilități de unire a eforturilor mai multor cooperative agricole în vederea efectuării unor acțiuni sau lucrări care depășesc posibilitățile unei singure unități. Pentru județul Timiș-lucrările de îmbunătățiri funciare, de pildă, au o importanță cu totul deosebită. Și pînă acum au fost organizate șantiere intercooperatiste de hidroameliorații pentru redarea în circuitul agricol la întregul lor potențial productiv a unor însemnate suprafețe de teren pe care de obicei băltește apa. In 1970, bunăoară, au fost executate — cu participarea a zeci de cooperative a- gricole de producție — lucrări de desecări pe o suprafață de 7 500 de' hectare. învățămintele desprinse din activitatea acestor forme de organizare sînt foarte valoroase pentru activitatea viitoare a consiliilor intercooperatiste în vederea utilizării raționale a fondului funciar. Chiar de la constituirea lor, multe consilii intercooperatiste și-au propus să lucrări de desecare pe aparținînd mai multor cooperative. Deși pînă acum, cu ajutorul statului, au fost executate mari sisteme de desecare, acestea nu aU avut peste tot eficiență, deoarece unele cooperative neglijau întreținerea canalelor sau a șanțurilor de scurgere, iar apa băltea în continuare. Acum toate acestea se vor face organizat, cu sprijinul consiliilor intercooperatiste.Firește, s-au stabilit și unele sarcini cu însemnătate practică imediată, cum ar fi găsirea unor soluții eficiente privind reașezarea planului pe unități, amplasarea culturilor care au mai rămas de semănat, zonarea cît mai corespunzătoare a acestora

Mihai TELESCU
prim-secretar 

al Comitetului județean Timiș 
al P.C.R.

econo-în co-

organizeze terenurile

etc. Iată cîteva exemple privind primele acțiuni pornite de unele consilii intercooperatiste din județul Timiș. Pe baza experienței acumulate pînă acum, s-a constatat că în zona din jurul orașului Timișoara, legumicultura — sector vital în buna a- provizionare cu produse agroalimen- tare a populației — se poate dezvolta substanțial in condiții de irigare și în unități mari, specializate, de sere și solarii. Ca urmare, consiliul intercooperatist a stabilit ca actualul bazin legumicol să fie extins și profilat pe cooperative și culturi în funcție atît de condițiile naturale, cît și de tradițiile existente în această privință. în zona de șes a județului, și anume în, raza de acțiune a consiliilor intercooperatiste de la Lovrin, Sînnicolau Mare, Remetea Mare și altele, s-a trecut la reamplasarea culturii sfeclei de zahăr, cînepii etc., pe terenurile cele mai adecvate.O altă problemă de importanță majoră de pe agenda de lucru a consiliilor intercooperatiste o constituie utilizarea mai judicioasă a fondurilor de investiții în vederea sporirii la maximum a eficienței lor. în unele locuri s-a și trecut la întocmirea unor planuri de acțiune concrete în concordanță cu posibilitățile materiale de care dispun unitățile respective. Zestrea cooperativelor noastre crește în anul viitor cu alte citeva importante obiective, printre care un complex intercooperatist pentru ingrășarea a 30 000 de porci la Peciul Nou și a altuia de 72 000 păsări la Giroc, ambele aflate în plină construcție. în curînd, vor fi puse și temeliile a două complexe de cite 30 000 de porci fiecare la Bacova și Periam, a altuia pentru 5 000 de taurine la Racovița, precum și a unui complex pentru 30 000 de miei la Je- bel.La fel de imperioasă este și problema colaborării între cooperativele agricole de producție și. alte unități economice din județ, problemă . care, de asemenea, stă în a- tenția noilor consilii intercooperatiste. Este vorba de colaborarea cu unele întreprinderi de industrie alimentară în sensul profilării cîtorva cooperative din apropierea municipiului Timișoara pentru producerea legumelor necesare fabricii „Fructus" și cu întreprinderile agricole de stat în creșterea eficienței bazinului pomicol de la Honorici, în creșterea păsărilor. etc. Aceste aspecte ale colaborării cu unitățile industriale și a- gricole de stat au constituit obiectul unor studii aprofundate, finalizate chiar de curînd și care au relevat mari și numeroase avantaje economice pentru ambele părți.în consiliile intercooperatistefost aleși oameni cu înalte calități profesionale, politice și morale, pri- cepuți în munca cîmpului, dar și în gospodărirea banului, oameni cu spirit de inițiativă, receptivi la nou,
au

Ce soartă va avea centrul horticol 
de la Băneasa?De prin 1930 și 

piuă în 1948, la Băneasa, una din subur
biile Capitalei, a func
ționat o școală teh
nică de horticultura. 
In 1948 clădirea res
pectivă a fost ocupată 
de facultatea de horti- 
cultură. După ce facul
tatea s-a 'mutat in lo
calurile noi ale Insti
tutului agronomic ,.Ni- 
eolae Bălcescu", clădi
rea principală a fost 
destinată Institutului 
de cercetări • pentru 
mecanizarea, agricultu
rii, iar cea care fusese 
căminul studențesc a 
fost ocupată de In
stitutul de cercetări 
horV,viticole. In 1967 
I.C.H.V.-ul se desfiin
țează și iau naștere 
trei institute dc specia
litate : de pomicultură 
la Mărăcineni-Argeș, 
de viticultură si viniii- 
cație la Valea Călugă- 
rească-Pralwva și de 
legumicultură și flori- 
cultură la Vidra-Il
fov, ultimul deținind 
pină de curînd clădirea 
de la Băneasa, serele 
de flori și terenurile 
din jur. Crearea a- 
cestor institute și am
plasarea lor în cele 
mai caracteristice zone 
pomicole, viticole și le
gumicole a corespuns 
cerinței de a se apro
pia și lega activitatea 
de cercetare de cea de 
producție.

Dar în cei 40 de 
ani de activitate hor- 
tiviticolă desfășurată 
la Băneasa s-a creat 
aici o bază materială 
puternică. Ferma com
plexă a Institutului 
de legumicultură și 
floricultură are o su
prafață de 62 hecta

re și este folosită 
astfel: o plantație 
intensivă de pomi pe 40 
hectare, 5 000 mp de 
seră pentru flori și un 
hectar teren cu plante 
de ornament, un hectar 
sere de roșii, un hectar 
de răsadnițe cu încăl
zire tehnică, De aseme
nea, și sectorul de cer
cetare dispune de o 
seră de 4 500 mp pentru 
flori, un hectar teren cu 
culturi floricole și altul 
cu plantație dendrolo- 
gică. Există și 20 hec
tare cu pomi, din care 
cea mai mare parte 
este reprezentată de 
colecția de soiuri de 
piersici.

Iată deci ce mare 
bogăție se află la Bă
neasa ! De altfel, de 
aci se. livrează pen
tru aprovizionarea Ca
pitalei mari canti
tăți de legume, fructe 
și flori. Șeful fermei, 
tov. Călin Stelian, spu
nea : „Am făcut plan
tație de pomi în 1962 
eu cheltuieli mari, de
oarece s-a adus mate
rial sădltor din Italia. 
Acum obținem, de aci 
producții mari.. Pentru 
anul 1970 am avut un 
plan de livrare de 
145 009 kg fructe și am 
dat 210 000 kg. Livrăm, 
de asemenea, mari can
tități de legume, flori".

Am arătat toate a- 
cestea pentru a de
monstra cit de puter
nică este baza ma
terială care există la 
Băneasa. Dar acum, 
prin mutarea institute
lor — ultimul care a 
plecat fiind cel pentru 
legumicultură și flori
cultură — toate aces
tea sînt amenințate de 
degradare.

Cu trei ani în urmă, 
tot la Băneasa a fost 
amplasat noul Institut 
de cercetări pentru 
protecția plantelor, că
ruia l s-a atribuit și 
plantația de vie pe care 
o avusese I.C.I1.V: 
Plantația, care era . o 
colecție de, 3oiuri de 
viță de vie, a fost în. 
bună parte defrișată.

S-ar putea întimpla. 
dacă nu se iau măsuri 
hotărîte, ca și celelalte 
plantații de pomi, vii, 
flori, arbuști ornamen
tali de la Băneasa, pe 
un considerent, sau al
tul, să aibă aceeași 
soartă. Or, acest lu
cru trebuie împiedicat. 
Altfel cine știe ce sur
prize ne va rezerva 
viitorul. Care ar fi so
luția ?

Cei intervievați, in
clusiv specialiști din 
Ministerul Agricultu
rii și Silviculturii, sus
țin că. pe lingă dez
voltarea plantației de 
piersic, aici ar trebui 
să se dezvolte un cen
tru floricol unde să se 
facă cercetări și să se 
producă flori și alt ma
terial ornamental, ceea 
ce Capitala noastră re
clamă de multă vre
me. S-ar putea orga
niza. de exemplu, în
mulțirea plantelor de 
apartament, a plan
telor dendrologice, 
s-ar putea produce 
semințe de flori. Efi
ciența ridicată a cul
turii florilor ar per
mite autofinanțarea 
acestei activități.

Este o invitație la 
meditare.

Ion HERȚEG

atașați intereselor obștei. Printre ei se numără președinți, ingineri agronomi, medici veterinari, țărani cooperatori, directori și alți specialiști de la S.M.A., reprezentanți ai consiliilor populare comunale, lucrători de la Banca Agricolă etc. — oameni în stare să mandateze interesele maselor largi de țărani cooperatori atit în ce privește sporirea producției a- gricole, cît și creșterea veniturilor acestora. In fruntea unui asemenea consiliu, cel de la Lovrin, a fost ales ca președinte tovarășul Petru Fenesi, om apreciat în localitățile din împrejurimi pentru priceperea și spiritul său de • bun gospodar, președinte al cooperativei agricole din Tomnatic, unitate cunoscută în întreaga țară pentru rezultatele deosebite obținute în legumicultură și în cultura plantelor de cimp. Capacitatea organizatorică a unor asemenea oameni, experiența de viață, cea profesională, calitățile lor de buni gospodari ne îndreptățesc să credem că în îndeplinirea acțiunilor pe , care noile consilii și le-au înscris pe a- genda de lucru vor fi obținute rezultate bune.In realizarea vastului program elaborat de conducerea partidului privind' îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii, organizațiilor de partid le revine sarcina de mare răspundere de a explica tuturor lucrătorilor de pe ogoare necesitatea înfăptuirii cu maximum de operativitate surilor expuse de tovarășul Ceaușescu, de a declanșa maselor de țărani cooperatori, mecanizatori și specialiști pentru ridicarea, pe noi trepte de progres, a întregii noastre agriculturi cooperatiste. In ședințele de lucru de la comitetul județean și cu prilejul deplasării pe teren a membrilor biroului, a altor tovarăși cu muncă de răspundere din aparatul de partid, am pus accentul în special pe marea responsabilitate ce revine comitetelor comunale de partid, secretarilor acestora, pentru ajutorarea efectivă a noilor organisme intercooperatiste in adoptarea unui asemenea stil de lucru care să pună pe prim plan permanenta consultare a membrilor săi, țn vederea promovării celor inai valor roase soluții. In perioada de'început a activității consiliilor, comitetele comu- • nale de partid au fost îndrumate .să > sprijine acțiunile privind aplicarea diferențiată, în funcție de condițiile locale, a măsurilor inițiate de conducerea partidului, printr-o intensă muncă politică de. masă, să ajute la stabilirea formei de retribuție celei mai potrivite și unanim acceptate de membrii cooperativei agricole de producție etc. în zilele următoare, comitetul județean va lua și alte măsuri în vederea ridicării muncii de partid de la sate pe o treaptă superioară — corespunzătoare etapei actuale și de perspectivă privind îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii. Socotim că este bine ca în viitor organizațiile de partid din S.M.A., care deservesc consiliile intercooperatiste de pe raza u- nei. singure comune, să fie subordonate comitetului comunal respectiv. Pentru organizațiile de partid din S.M.A. care deservesc celelalte consilii intercooperatiste, studiem încă forma cea mai potrivită de subordonare. Ne preocupă, de asemenea, îmbunătățirea formei organizatorice pe linie de partid în cooperativele agricole de producție, aceasta pornind de la noua realitate care s-a creat o dată cu integrarea secției de mecanizare în viața și activitatea cooperativelor agricole de producție.Am încheiat o etapă — cea a organizării consiliilor intercooperatiste și S.M.A. — dar munca în vederea aplicării măsurilor luate de conducerea partidului privind îmbunătățirea activității în agricultură continuă. Comitetul județean, întregul activ de partid și din agricultură își concentrează atenția spre punerea în valoare a tuturor resurselor umane și materiale de care dispune agricultura județului Timiș, astfel ca noile măsuri să-și găsească o finalizare cît mai. eficientă pentru ca mănoasele ogoare din această parte a țării, lucrate cu hărnicie cot la cot de țăranii cooperatori români, germani, maghiari, sîrbi și de alte naționalități, să rodească mai spornic, mai îmbelșugat.

a mă- Nicolae energiile

După cum rezultă din datele centralizate la Direcția de statistică a Capitalei, planul producției globale pe anul 1970 a fost îndeplinit in proporție de 102,4 la sută, iar cel al produc- ției-marfă in proporție de 102,5 la sută, obținindu-se o producție suplimentară in valoare de 1 246 milioane lei față de 940 milioane lei, cit reprezenta angajamentul luat de municipiul București in întrecerea socialistă dintre județele țării. Aceste însemnate depășiri de plan se concretizează în : 3 467 tone laminate finite, 3 657 tone țevi din oțel, mijloace de automatizare ir. valoare de 55,3 milioane lei, 16,6 mii mc prefabricate beton armat, 1,3 milioane țesături tip bumbac, 173 000 bucăți tricotaje, 813 tone conserve de legume și altele. O contribuție prețioasă în realizarea acestor succese au adus-o colectivele Combinatului de confecții și tricotaje, uzinelor „23 August", „Autobuzul", uzinei de medicamente, „Vulcan", „Danubiana", Fabricii de cabluri și materiale electroizolante și altele.Nivelul planificat al productivității muncii pe acest an a fost depășit cu 1,9 la sută, pe această cale obținîndu-se 82,3 la sută din sporul de producție realizat față de anul 1969.(Agerpres)
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IA COMBINATUL 
DE TRICOTAJE 

ȘI CIORAPI DIN SÎBÎU

Fantezie, bun gust,
eleganțăPrintre importantele obiective ale industriei ușoare care prelucrează superior și eficient firele sintetice realizate în retortele chimiei moderne se numără și Combinatul de tricotaje și ciorapi din Sibiu. Produsele realizate în fabricile combinatului sibian se impun nu numai prin marea diversitate, ci și prin calitățile lor superioare, fiind tot mai solicitate de beneficiari din țară și din Austria, R.F. a Germaniei, Franța, U.R.S.S., Canada, Elveția etc.Din melana Săvineștiului, cunoscută și sub denumirea de fibre P.N.A., harnicul colectiv al combinatului sibian realizează o gamă variată de tricotaje pentru toate vârstele și preferințele. Ele se disting prin linie modernă, prin fantezie, eleganță și bun gust. Dacă modelele și culorile în caro sînt realizate articolele destinate femeilor se bucură de un plus de atraotivitate, colectivele de creație au conceput pentru bărbați noi modele de articole tip sport, pulovere, fulare, mănuși, precum și șosete din bumbac mercerizat în amestec cu fire relon supraelastice și ciorapi fini, din fire tip lînă.Pentru continua diversificare și ■ îmbunătățire a. calității produselor sale, Combinatul de tricotaje și ciorapi Sibiu a fost dotat în . ultimii ani cu mașini și utilaje moderne. Concomitent cu creșterea calificării salariaților, pe lîngă unitățile combinatului funcționează un grup școlar profesional și o școală de maiștri, ambele constituind o pepinieră de viitoare cadre de concepție și execuție de noi și noi produse, care să onoreze și mai mult a- preOiata carte de vizită a combinatului sibian.
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Uzina cocsdchimicâ din cadru! Combinatului siderurgic Hunedoara Foto : Gh. Vințilă
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A ACTIVITĂȚII ECONOMICE

%

(Urmare din pag. I)o constituie faptul că în 1975, prin diversificarea producției, se va ajunge ca peste 51 la sută din producția ramurii să fie obținută in sortimente noi sau după tehnologii îmbunătățite, în cadrul acțiunii de diversificare a producției se prevede ca ponderea laminatelor plate să crească, în principal, prin punerea in funcțiune a u- nor noi capacități la Galați, organizarea producției de table groase aliate, extinderea fabricației tablelor zincate și începerea producției de table electrotehnice cu proprietăți superioare. Prin dezvoltarea puternică a producției de laminate aliate, ațît pe baza noilor laminoare de la Tîr- goviște, cît și prin valorificarea mai bună a capacităților existente la Hunedoara, Reșița și sigura acestor produse un grad de finisare înalt, vom beneficiarilor noi oțeluri forjate de scule, oțeluri inoxidabile pentru sectorul chimic și, totodată, posibilități sporite de a reduce consumul de metal.La realizarea sarcinilor de diversificare și creștere litatival producției, cercetarea științifică este chemată să aibă o contribuție hotărî toare, îndeosebi în ceea ce privește însușirea tehnologiilor de fabricație a. produselor care se vor realiza pentru prima dată în țara noastră, asimilarea oțelurilor speciale necesare în industria de autoturisme, autocamioane și autobuze, construcția de turboagregate, cazane cu parametri înalți de funcționare, precum și' în îmbunătățirea continuă a standardelor.Pentru a rezolva aceste sarcini complexe ne propunem să dezvoltăm activitatea Institutului de cercetări metalurgice și să organizăm, totodată, centrele de cercetare-proiec- tare ale centralelor, primul pas fiind făcut în acest sens în 1970 la Combinatul siderurgic din . Galați. Avem în vedere, totodată, ca în cadrul acțiunii de organizare și dezvoltare a activității de cercetare in centrale și în institute să dotăm aceste sectoare cu noi instalații pilot concepute și executate în țară, urmînd ca pe această cale, pe lîngă lărgirea bazei materiale a cercetării, să asigurăm și dezvoltarea unei microproducții de oțel și laminate. Considerăm că prin organizarea microproducției vom putea satisface operativ cererile în

cantități mici ale economiei, vom crea condiții ca laminoarele de mare capacitate să respecte programele de lucru stabilite.O a doua sarcină — de importanță majoră pentru metalurgie — la realizarea căreia cercetarea are un rol de prim ordin, o constituie găsirea unor noi posibilități de reducere a consumurilor specifice, îndeosebi a celui de cocs. Avem sarcină ca în anul 1971 să reducem norma de consum de aprovizionare la cocs cu 16 kg/tonă, iar pînă în ' 1975 — cu 77 kg/tonă. Pentru a atinge aceste obiective ne-am propus un întreg complex de măsuri.Sarcini deosebite ăn Și în' c'ă'eă ce mai largă a bazei indigene. In acestconducerii partidului, împreunăBrăila, care vor a-
ne revin în acest privește folosirea de materii prime sens, la indicația cumai oferi

METALURGIA
a nivelului ca- Ministerul Industriei Miniere și Geologiei, am constituit colective de specialiști care au sarcina să determine posibilitățile de punere in valoare a unor noi zăcăminte de minereu de fier și totodată de îmbunătățire a gradului de pregătire a acestor minereuri în scopul creșterii valorii lor metalurgice. Analizăm în același timp posibilitățile de a îmbunătăți utilizarea cenușilor piritice, resursă importantă, insuficient valorificată pînă în prezent. O atenție cu totul deosebită acordă specialiștii noștri, in această perioadă, stabilirii măsurilor pentru traducerea în fapt a indicației conducerii partidului de a dezvolta puternic producția de cocs brichete, bazată pe folosirea cărbunilor indigeni, astfel îneît în 1975 să se realizeze o producție de 3—4 ori mai mare decit cea prevăzută în prezent și să se reducă importul de cocs metalurgic.în siderurgie, ca în toate domeniile economiei de altfel, 1971 este anul unor eforturi deosebite îndreptate spre asigurarea creșterii eficienței întregii activități. în ramura noastră, aceasta înseamnă, în primul rînd, o ..la 1 000 lei fonduri fixe care să corespundă eforturilor statului pentru înzestrarea siderurgiei cu tehnică su-dinamică a producției globale

L A S E M N A LE LE ZIA R U LUI
UN ALT RĂSPUNS AȘTEAPTĂ 

OPINIA PUBLICĂDupă apariția în ziarul nostru a articolului „Formularistica excesivă știrbește eficacitatea deciziei" („Scinteia" nr. 8606 din 13 noiembrie 1970), in care era criticat faptul că munca vie a specialiștilor și cadrelor de conducere din sectorul de foraj și extracție a țițeiului este împiedicată de un noian de hirtii, am primit la redacție o scrisoare de răspuns din partea Direcției plan și investiții a Ministerului Petrolului. In; răspuns se încearcă să se explice și justifice fiecare afirmație și fiecare accent critic din articolul amintit.Cităm : „Se poate aprecia că numărul corespondenței a crescut în această perioadă, mai ales- ca efect al problemelor ridicate de reorganizare, (al apariției) de noi legi, decrete, hotărîri și mai ales instrucțiuni pentru aplicarea acestora, primite din afară, multiplicate și apoi transmise la unități sau chiar' formulate ia nivelul ministerului în funcție de specific și apoi difuzate, cu conținut intre 5—50 file". Cu alte cuvinte, .perfecționarea cadrului organizatoric și legislativ al activității economice ar fi aceea care a amplificat și complicat sistemul informațional. Or, trebuie precizat că așa ceva, se întîmplă numai dacă o nouă măsură adoptată nu e bine gindită pe toate fețele de cei care urmează să o execute, iar aplicarea ei nu este corespunzător or; ganizată. Continua înnoire. îmbunătățire și perfecționare a cadrului legislativ, ca și a celui

organizatoric constituie o caracteristică a dezvoltării dinamice a economiei noastre socialiste. Legi noi, structuri noi de organizare vor mai fi introduse și de acum înainte, dar este nefiresc ca acest lucru să fie invocat ca o scuză pentru supraîncărcarea specialiștilor, a cadrelor cu munci de răspundere, pentru că replica nu poate fi decit una singură : totul trebuie organizat bine de la început pentru a preîntîmpina orice per- turbații în munca oamenilor.Tot în scrisoare se spune : „Deși s-au dat indicații ca unitățile cu gestiune internă să nu mai încheie bilanț, ci numai balanță de verificare, totuși măsura nu a putut fi tradusă integral în practică, datorită a o serie de factori (dispersarea unităților, profilul lor diferit, necesitatea de a determina realizarea indicatorilor din planul de stat pe activități, plata unor drepturi personalului în funcție de rezultatele unităților conform H.C.M. 914/1968), problema urmînd a fi soluționată în cel mai scurt timp".Ni se pare că argumentele oferite nu lămuresc chestiunea în discuție. Pentru că și în viitor unitățile vor fi tot dispersate, vor avea același profil diferit, nu va dispare necesitatea de a se urmări realizarea indicatorilor din planul de stat pe activități. Rezolvarea problemei constă,, deci, în preluarea de către grupurile industriale a atribuțiilor unităților în domeniul evidenței contabile,, lucru care putea fi făcut și pînă acum.Referindu-ne la caracterul în bună măsură formal al răspunsului, punem în mod cît se poate de serios întrebarea : se intenționează sau nu să se întreprindă ceva pentru ca, în cel mai

scurt timp, să se degreveze efectiv cadrele de conducere a activității productive, specialiștii din industria petrolului de sarcini administrative, funcționărești ? Dacă da. cînd anume se va petrece acest lucru ?
S-A TERMINAT CU MUNTELE

DE LA MĂLDĂRĂȘT5La rubrica „Contraste" din „Scînteia" nr. 8610 (17 noiembrie 1970) in nota intitulată „Geografii au înregistrat Muntele de la Măldărăști ?“ se critica faptul că în apropierea sediului fermei I.A.S. din localitatea respectivă s-a format un adevărat munte de îngrășăminte chimice, în răspunsul trimis redacției de către Inspectorul I.A.S, Bacău se arată că s-a putut a- precia cu exactitate ce cantitate de îngrășăminte chimice există. „Vă precizăm — se arată în răspuns — că, din evidențele contabile, la data de 26 octombrie 1970 existau in stoc 140,1 tone din care 74 tone superfosfat și 52 tone azotat, în punctul despre care s-a semnalat, restul fiind adăpostite în mod corespunzător". Sesizarea referitoare la proasta adăpostire a îngrășămintelor este justă. Pentru faptul că nu s-a acordat toată atenția protejării lor contra intemperiilor, s-au luat măsuri de sancționare a tehnologului șef al I.A.S. Sascut, șefului de fermă, economistului de fermă și tehnicianului de fermă. S-au luaț măsuri de conservare a stocurilor de îngrășăminte chimice și la această dată problema este rezolvată.
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perioară. La ședința din 25 noiembrie 1970 a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a guvernului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a criticat faptul că în 1971 producția globală la 1 000 lei fonduri fixe va fi mai mică, pe ansamblul industriei metalurgice, cu 50 de lei. Această critică este pe deplin îndreptățită, întrucît în timp ce la unitățile vechi, care vor beneficia de puține investiții în 1971, acest indicator va înregistra o îmbunătățire de circa 40 lei la 1000 lei fonduri fixe, la unitățile și obiectivele noi, care dețin ponderea principală în creșterea producției globale în acest an, acest indicator va scădea simțitor. în scopul creșterii randamentului productiv al mijloacelor tehnice, specialiștii din minister și din centrale desfășoară în prezent o analiză aprofundată, urmind ca pînă la sfîrșitul lunii ianuarie să prezinte măsuri concrete de îmbunătățire "a activității noastre și din a- cest punct de vedere. Căile pe care trebuie să urmărim rezolvarea acestei sarcini sînt, în primul rînd, reducerea costului investițiilor și scur- de atingere a pa- Concomitenttarea termenelor rametrilor proiectați, însă vom urmări și ridicarea continuă a valorii unitare a producției, prin îmbunătățirea structurii și a gradului de finisare a produselor.Creșterea în ritm susținut a productivității muncii și a rentabilității producției constituie o altă caracteristică importantă a planului nostru de dezvoltare pe perioada 1971—1975. în ce privește productivitatea muncii, siderurgia are sarcina să asigure un ritm superior mediei pe economie, respectiv o creștere, pînă în 1975, de 40,9 la sută față de cea din 1970, intr-un ritm mediu anual de 7,1 la sută. La unele unități, creșterile vor fi mai accentuate. In cadrul Centralei siderurgice de la Galați, bunăoară, valoarea producției realizate de un salariat va fi în 1975 cu 94 la sută mai mare decit în 1970. Trebuie menționat, de asemenea, că la produsele de bază ale siderurgiei sînt prevăzute creșteri însemnate ale productivității.Pentru asigurarea condițiilor de, realizare a indicatorilor de productivitate planificați și de îmbunătățire, în continuare, a productivității muncii, vom asigura o preocupare mai largă a cadrelor din uzine, combinate și centrale pentru problemele organizării producției și a muncii, în acest sens, s-a elaborat un program de măsuri care prevede creșterea gradului de mecanizare și automatizare a proceselor de producție din fabricile de aglomerare și de la furnale și, în general, a activităților cu volum mare de muncă, perfec-' ționarea tehnologiilor de fabricație, adincirea specializării și extinderea cooperării în producție, tipizarea pe scară largă a pieselor și a subansam- blelor de schimb, îmbunătățirea organizării sectoarelor care produc piese de schimb și execută reparații siderurgice prin înființarea, în cadrul centralelor, a unor unități cu gestiune economică internă.Problemele pe care va trebui să le soluționăm începînd din acest an pentru a realiza sarcinile care ne revin în actualul cincinal, și, îndeosebi, acelea care privesc ridicarea calitativă a întregii activități economice în industria metalurgică — crește- . rea eficienței, asigurarea unei calități superioare și diversificarea producției, sporirea productivității muncii, sint, desigur, mai se și mai complexe putut fi prezentate de față. Considerăm insă periența cîștigată în decursul anilor de colectivele noastre de muncă, potențialul și capacitatea ridicată de cuprindere a sarcinilor de care dispun centralele, nivelul înalt al dotării pe care o avem și, totodată, perspectivele pe care ni le creează în acest sens noile fonduri puse la dispoziție, modul științific în care au fost fundamentate sarcinile noastre pe acest an și pe perioada care urmează constituie elemente care dau garanția realizării în bune condiții a prevederilor înscrise în planul de stat pentru ramura noastră.

în numeroa- decît au rindurile că ex-
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Istoric
doctrinelor politice

Relațiile și instituțiile politice alcătuiesc o zonă existențial umană de mare mobilitate, determinată și corelată nemijlocit de baza economică a societății, oferind principalele mijloace sau forme de apărare și promovare a intereselor diferitelor clase sau categorii sociale. Tocmai de aceea, reflecțiile teoretice asupra structurilor acestei zone, asupra tendințelor și orientărilor vieții politice au nu numai tensiunea unor dezbateri de idei detașate de temporalitatea imediată a faptelor și acțiunilor politice, dar și pe aceea a înfruntărilor și confruntărilor de interese in peisajul atit de eterogen al civilizației de pînă a- cum. A analiza și expune evoluția ideilor politice înseamnă a face o secțiune transversală în miezul cel mai fierbinte al istoriei ideilor. Este ceea ce întreprinde Marin Voiculescu după mai multi ani de eforturi perseverente, de cercetări sistematice intr-un domeniu a cărui vastitate și polivalentă sînt de-a dreptul amețitoare. Fiind la bază un curs universitar, mereu îmbunătățit, ținut la Academia de în- vățămint politic „Ștefan Gheorghiu". lucrarea sa Istoria doctrinelor politice, apărută recent în Editura didactică și pedagogică, se prezintă ca prima lucrare marxistă de acest fel din tră.în sistematizarea gatului material, călăuzit după criterii metodologice științifice care i-au permis să înfățișeze ideile și doctrinele politice investigate, ținind seama de cadrul general al epocii și de nivelul de dezvoltare al țării respective, de principalele forme ale luptei de clasă, de problematica politică și lupta ideologică. Pe primul plan se situează un principiu metodologic pe care M. Voiculescu îl aplică de cele mai multe ori cu succes : principiul istorismului. Pe temeiul acestui principiu, el pune in lumină nu numai condiționarea social-economică a doctrinelor politice, dar și traiectoria sinuoasă a evoluției lor. înfruntările și confruntările ideilor progresiste cu cele retrograde, progresele realizate de dezvoltarea gîndirii politice.Printre ideile și valorile politice aflate în centrul dezbaterilor ideo- „ logice, incepînd cu Renașterea și pînă la victoria revoluției și consolidarea statului burghez, autorul se ocupă îndeosebi de teoria drep-

literatura noas-și analiza autorul bo- s-a

tutui natural, menită să fundamenteze egalitatea și libertatea indivizilor ca cetățeni, de ideea statului național, puternic centralizat și a suveranității naționale, idei dezvoltate in opoziție cu ideologia feudală, de afirmarea unor virtuți sau trăsături de psihologie politică : dragostea de patrie, libertatea, o- noarea și demnitatea națională etc.După consolidarea orînduirii burgheze, doctrinele politice s-au bifurcat în cîteva direcții mai importante, pe care Marin Voiculescu le a- nalizează în ultimele capitole din cele 25 ale cărții sale. Intre altele, liberalismul, identificat adesea cu un fel de realism pragmatic și caracterizat prin individualism și lipsă de simț istoric. Din carte nu rezultă însă cu toată claritatea aceste caracteristici ale liberalismului și nici faptul că. fără a fi epuizat în întregime disponibilitățile de progres economic și social, ideologia și politica liberală nu mai pot . oferi azi o perspectivă de soluționare legitimă și consecvent progresistă sub raport istoric a marilor probleme cu care este confruntată lumea modernă de peste un secol.Pe primul plan se situează, în această parte a cărții, capitolele consacrate marxismului, revoluției pe care a reprezentat-o el în dezvoltarea gîndirii politice. Gîn- direa politică marxistă este prezentată după același criteriu al istorismului : mai intii contextul general al gîndirii politice, a epocii, apoi primele lucrări, gîndirea marxistă pînă și după Comuna din Paris, răspindirea sa in diverse țări europene, contribuția lui Lenin la dezvoltarea gîndirii politice revoluționare. I-am putea reproșa autorului că aceste capitole sînt, totuși, prea istoriste și mai puțin analitice, nu circumscriu cu limpezime știința politică marxistă în raport cu celelalte componente ale marxismului. Observăm, de - asemenea, referindu-ne . la ansariiblul lucrării, caracterul prea schematic al unor paragrafe.O lucrare de asemenea proporții, cu o arie tematică atît de vastă este, inevitabil, inegală și incompletă, dar ea există ca o prezență masivă care se adresează nu numai politologilor Cercetări viitoare o vor continua, dezvolta, completa sau corija, dar vor trebui să țină seama de ea.
Al. TĂNASE

TEHNICA

D. PETCU, C. NIȚĂ, D. BOIANGIU

„Pneumoautomatica
A fost așteptată cu mult interes cartea „PNEUMOAUTOMATICA", publicată de Editura Tehnică. Lucrarea prezintă cuprinzător o rivală de temut a electronicii în domeniul reglării automate : pneumatica. A- mintim că în tehnică se urmărește comanda automată a unui număr din ce în ce mai mare de obiecte și procese tehnologice, ceea ce se. realizează prin așa-numitele „bucle" (circuite) de reglare, care în afară de obiectul automatizat cuprind elemente de automatizare. Trei sînt criteriile după care se aleg aceste elemente în urma sintezei buclelor de reglare : timpul de răspuns, siguranța de funcționare și prețul de cost. Pînă nu de mult, primul dintre deziderate era greu de îndeplinit de către elementele pneumatice ; de curind, însă, prin studiul și dezvoltarea elementelor pneumatice cu jeturi (la care și-a adus contribuția și savantul român H. Coandă), acest criteriu limitează utilizarea lor.Astfel, ceea ce face ca mentul de față — în țările tate tehnic și industrial — la sută din buclele de reglare din sfera proceselor petrochimice, de pildă, să fie realizate cu elemente pneumatice sînt însușirile superioare ale acestora : o gamă de frecvență care se întinde pînă la ordinul zecilor de kHz ; o mare siguranță în funcționare (mai ales în condiții de viteză și temperatură excesive sau în microclimat umed, exploziv, contaminat cu radiații nucleare sau cosmice) ; un preț de cost scăzut datorită uzinării relativ ieftine etc. în țara noastră, unde industria petrochimică cunoaște o dezvoltare susținută, literatura tehnică era datoare cu o asemenea lucrare de profil. Cartea de față cuprinde, deci, 

o expunere detaliată, la un nivel teoretic ce permite atît studiul cit și proiectarea tuturor elementelor ce intră în componența unui circuit pneumatic. E interesantă analogia care există în acest caz cu circuitele electronice. Se regăsesc, astfel, și in pneumatică rezistențe, capacități inductante, linii de transmisie, diode, relee etc., precum și ansamble. ca traductoare, amplificatoare, elemente de calcul logice și analogice. întrucît, pe lingă prezentările teoretice, în lucrare se fac și expuneri detaliate asupra principiilor de funcționare, cartea se dove-

dește de un real folos și personalului cu pregătire medie ce lucrează direct cu asemenea dispozitive.N-ar fi foșt lipsită de interes poate și prezentarea unei părți din acest material prin prisma teoriei circuitelor electrice, întrucât gama presiunilor și debitelor de lucru ale unui mare număr de elemente pneumatice e plasată în domeniul în care acestea se comportă liniar. Oricum, așteptările celor interesați sint răsplătite prin faptul că se prezintă stadiul actual al acestei tehnici moderne și direcțiile ei de dezvoltare, precum și prin aceea că, implicit, s-a pus la dispoziția specialiștilor interesați un îndreptar in ceea ce privește proiectarea și utilizarea în industrie a elementelor pneumatice.
Ing. Mihai BOITA

Atunci cind luăm în mină Estetica lui Benedetto Croce — operă capitală a gînditorului italian, una din lucrările care au făcut epocă in istoria gîndirii din acest secol — trebuie să o privim tot astfel după cum considera autorul ei opera lui Francesco de Sanctis, istoricul literar, criticul și gînditorul pe care l-a respectat, de la care a învățat, dar pe care s-a străduit să-l depășească. Pentru Croce gîndirea maestrului său era o „gîndire vie, care se adresează unor oameni vii, dispuși să o elaboreze și să o continue". La fel trebuie să ne raportăm și noi, critic, la o cugetare filozofică ce a știut să se păstreze vie — cu toate erorile, cu toate limitele ei — de-a lungul deceniilor.în studiul care însoțește traducerea în limba română a Esteticii, Nina Fașon a căutat să prezinte personalitatea lui Benedetto Croce, urmărind evoluția gîndirii sale filozofice, judecind rolul jucat de opera sa în cultura italiană, precum și semnificația ei în cultura universală contemporană.Spirit enciclopedic, urmaș al umaniștilor Renașterii ca și al intelec-

Una dintre cărțile care impus în ultima vreme atenției celor pasionați de ramurile moderne ale științei este și cea a- părută nu de mult sub titlul „SCIENTICA", în Editura Politică. Colectivul de autori — O- vidiu Bădina, Vladimir Kras- naseschi, Octavian Neamțu, Ia- cob-Marius Nestor, Constantin Popovici, Virgil Stancovici, I. M. Ștefan, R. Vasiliu — și-a propus

sa prezinte, m cele aproape 400 de pagini, cit mai cuprinzător acest domeniu nou de cercetare științifică, al scienticii, adică al „științei despre știință", conceput ca „un sistem de sociologie, etică și politică a științei". Interesind deopotrivă tători și pe cei ce se organizarea activității volumul este împărțit toarele capitole: Introducere la o . știință nouă: Scientica; Știința ca obiect de cercetare în științele sociale ; Statul și știința ; Politica științei. Planificarea cercetării ; Mecanismul cercetării ; Aprecierea rezultatelor cercetării ; Difuzarea rezultatelor cercetării : Știința și cultura.O carte actuală care răspunde Interesului sporit al publicului cititor față de problemele științei, mai ales față de cele noi, dovedindu-se în același timp un instrument util specialiștilor ce lucrează in diverse foruri și colective profilate pe organizarea și coordonarea activității institutelor și centrelor de cercetări.

pe cerce- ocupă de științifice, in urmă-

După volumul „Klio es Kalliope, vagy a tdrtâne- lem es az irodalom ha- târairâl (Clio și Calliope sau limitele istoriei și literaturii), apărut recent intr-o nouă ediție, profesorul clujean Csehi Gyula a publicat, în, Editura Kri- terion din București, al doilea volum, din trilogia pe care o elaborează, volum intitulat „Modern Kaliope, • vagy regeny 6s valosăg" (Calliope modernă, sau roman și realitate). Prin proporții și materialul documentar conținut, prin maniera în care dezbat problematica romanului într-o amplă perspectivă teoretică și istorică, ambele lucrări constituie, ' . ' ’tribuții remarcabile. Cercetare d* *"'’-rie și manului, metode mele la sînt o expresie elocventă a dezvoltării ascendente a reflecției asupra fenomenului literar, stimulată de maturizarea culturii și vieții noastre ideologice. Pentru că nicicînd problema romanului ca epopee a vremurilor nu a foșt luată în discuție pe un plan atit de vast, investigațiile coborînd ade- . sea pînă la detaliu filologic.In primul său volum, care reprezintă o construcție monumentală — deși uneori prea barocă, datorită excesului de detalii — autorul analizează raportul dintre epică și realitatea istorică din cele mai vechi timpuri pînă în veacul nostru, iar în „Calliope modernă..." realizează analiza istorică și sociologică a romanului modern, care, după părerea Iui, este o creație a secolului al XIX-lea. în rîndurile de față nu mi se pare că este cazul să

deopotrivă, con-de istorie, teo- sociologie a ro- realizată cu marxiste, volu- care mă refer
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tualilor libercugetători din secolul luminilor, spirit liberal, antifascist, dar de pe pozițiile liberalismului burghez, Croce a conceput viața întreagă ca pe un efort continuu spre desăvîrșire, sau — cum însuși o spune — ca pe o „continuă educație". De aceea, înțelegem că el vedea în filozofie mai curind filozofarea, înaintarea activă a spiritului uman. Această gîndire filozofică — arată Nina Fațon — era animată de „patosul intelectual al marilor căutători ai adevărului". Citindu-i operele, vom găsi „sistematizările succesive" (Croce) la care procedează un spirit în căutarea unor cit mai adecvate formulări ale adevărurilor descoperite.Această străduință spre perfecțiune, această continuă înaintare progresivă a gîndirii este evidentă atunci cînd studiem concepția estetică a lui Croce. în itinerarul filozofic al gînditorului italian, Estetica — publicată pentru întîia oară în 1902, apoi revizuită în mai multe ediții succesive — joacă rolul unui sistem ordonator al filozofiei spiritului. Mai tîrziu, polul gîndirii croceene se va muta pe un alt tă-

„CRONOFAGIE"
Poezia Ninei Cassian a parcurs, de-a. lungul timpului, momente și atitudini diferite. Cu toate*hcestea, strîn- se în volum, versurile alese de autoare arată caracterul unitar al creației ei. Ar fi vorba, mai intii, de o rigoare a compoziției ; poeziile sale nu sfirșesc niciodată în indeter- minat, în vag, dimpotrivă : poeta are totdeauna ceva limpede de spus. Mai departe, spontaneitatea și îndrăzneala asociațiilor verbale întîlnite în cele, mai izbutite creații ale sale, exprimînd, de fapt, o reală originalitate în explorarea cotidianului, continuă să fie pînă azi unele dintre principalele calități ale scrisului său. Pentru Nina Cassian viața simplă, de fiecare zi, și obiectele obișnuite, se constituie intr-un univers capabil de surprize, în care neprevăzutul, ba chiar feericul, așteaptă la fiecare pas. „Metoda" poetei ar fi a- ceasta : inteligența și fantezia pot înnobila cele mai umile acțiuni, pot face să fie frumoase Intîmplările, locurile, gesturile oarecare, adică cele pe care ne-am obișnuit să le considerăm astfel. Așadar, nu avem de-a face cu o poezie de invenție în raport cu vocabularul, ci de o inventivitate în acțiunea de abordare a realului, reflectată, firește, în expresia sa verbală. Ba mai mult, am sublinia că nu trebuie să căutăm în „Cronofagie" aspirația

Se poate spune că Nina Cassian scrie o poezie ce respinge solitudinea. E o poezie care încearcă să comunice, să exprime și să transmită un mesaj. Faptul de a scrie este înțeles ca o activitate care-i conferă dreptul de a locui în Cetate („cetățenească" -deci), este o misiune : „nu mă mai prăbușdsc în albul paginii ca intr-un gol înfricoșat". Solilocviile sale justifică și explică această răsfrîngere în afară, spre. social. E vorba, în versurile sale de o solidaritate umanistă, în sensul că se naște in chip necesar din condiționările existenței.Opțiunile fundamentale sînt formulate răspicat : „Azi, deci 
exiști ! Ce vilvătăi I, ce 
rug superb sint anii 
tăi'. (Dac-ai pieri și iar 
te-ai naște), in acest 
semn te voi cunoaște / 
trecut prin flăcări pur, 
subfire, / — și mistuit 
in omenire. (PORTRET 
DE COMUNIST). Șl, încă în cartea sa din 1947, anunța un „Program" pe care urma să-l reflecte „un volum optimist" : Nu a fost 
ușor ; nici nu e încă / 
Viețuitoarele își mai 
simt greutatea cind 
umblă l Mai e o culoa
re ștearsă lingă / Și 
trupurile mai iasă um
bră / Să crească '.ung 
plantele /. Si stilpii de 
telegraf / Am interzis 
infantele / Și genul e- 
pitaf". Firește, poeta dă expresie, în poezie, unor experiențe și trăiri complexe, însă impresia durabilă este aceea de răsfrîngere înostentativă de a găsi exterior. Monologul, în cuvîntui rar. adevăratul sens al cu-

rîm, acela al practicii etice și politice. Dar, în acea primă etapă reprezentată prin Estetică, aceasta constituie primul volum al filozofiei spiritului (care cuprinde, de a- semenea, filozofia " ~mei economice Croce studiază sa concretă. în cînd activitatea fel, estetica va noașterij intuitive, deosebită de cunoașterea logică și independentă de practicăTezele tabile și marxiști, fi amendate de însuși autorul lor, in lucrări privind problemele teoretice ale artei, publicate mai tîrziu. Dintre acestea, unele — ca Lirismul și totalitatea artei sau Breviarul de estetică — au fost traduse la noi. De astă dată, biblioteca cititorului român se îmbogățește cu o operă majoră, tradusă de Dumitru Trancă — cu. o deosebită atenție și pricepere.

practică a for- și a celei etice), spiritul în unitatea dinamica sa, impli- și dezvoltarea. Ast- cerceta forma cu-

recurg la rezumări conținut și nici la aprecieri de amănunt. Ceea ce cred că se impune, primordial, după lectura a- cestor volume este vasta și autentica erudiție isto- rico-literară pe care le reflectă, și nu mai puțin, simțul istoricității, dublat de o fină sensibilitate so-

istoriei. Csehi Gyula lărgește — într-o manieră diferită de cea a regretatului Lucien Goldman — conceptul tradițional de sociologie a literaturii, descifrînd acțiunea Societății printr-o nuanțată a- naliză de psihologie so- ■ cială și individuală a creatorului de roman și a o-
ESEISTICĂ

CSEHI Gyula

$

Romanul și
•mF

realitatea"

cială, formată la școala înaltă a umanismului socialist. Atenția lui Csehi se îndreaptă mereu asupra întrepătrunderii socialului și literarului, în faza actuală a investigației rămînind încă oarecum în umbră — cred — planul propriu-zis estetic al ființării romanului, care, după cum anunța autorul, va fi explorat în volumul următor, în curs de pregătire. Accentul cade, evident, pe valorificarea metodei de sociologie a literaturii în teoria romanului și în studiul

perei sale. Pînă la formularea explicită a esteticii romanului cu care operează Csehi, vom remarca fundamentarea umanistă a preferinței sale pentru roman ca modalitate spirituală : romanul modern, după el, implică o opțiune pentru înțelegerea și trăirea autentică a vieții, fără înfrumusețări, dar în toată plenitudinea sa. De aici și o nouă apreciere asupra naturalismului, ca reproducere sinceră a realității sociale, umane, în' complexitatea sa, în care frumosul și urîtul, binele

și răul, excepționalul banalul stau laolaltă. O- pusă, așadar, interpretării date de teoreticianul marxist de prestigiu mondial Lukăcs Gyorgy, viziunea lui Csehi înscrie în noi coordonate teoretice naturalismul, reținînd ca esențiale valoarea umană ă sincerității și autenticității, pe care le promovează.Firește, ar fi greu să ne pronunțăm asupra contribuției de ansamblu a profesorului Csehi la o teorie a romanului înainte de apariția ultimului volum din triptic (intitulat „Urania, sau roman, cunoaștere, știință) Pentru că, după cum releva chiar autorul, în acest volum va preciza detaliat modul în care concepe teoria estetică a „epopeii moderne", interpretarea estetică constituind „cea mai grea problemă a analizei romanului". Mi se pare însă că putem să ne întrebăm de acum, înainte de a avea o perspectivă completă numeroaselor contribuții ale profesorului Csehi in acest domeniu atît de complex și controversat, dacă ampla construcție de erudiție și reflecție pe care o consemnăm nu depășește cadrele istoriei, sociologiei și teoriei romanului, definindu-se, mai degrabă, ca o reflecție filozofică asupra semnificației umane, sociale, a romanului ?Creație de maturitate, lucrarea lui Csehi Gyula se înscrie printre înfăptuirile semnificative ale culturii socialiste din România ultimului deceniu. Traducerea în limba română a volumelor apărute se va bucura, cred, de o largă și binemeritată audiență.

chiarasupra

Pavel APOSTOL

LITERARĂ

vîntului, ii este străin, poeta dialoghează și a- runcă punți spre ceilalți.Nu se poate ignora, de asemenea, aspirația spre simplitate și candoare, de unde și reîntoarcerea spre universul copilăriei : „Știu să 
intreb / despre miei, 
despre flori /. Odaiă-n 
pădure I, am sărutat 
un izvor /. Știu ce ui- 
mită-i I culoarea al
bastră / Am o grădi
nă I și o fereastră". Nu tocmai convingătoare sînt „naturismele" cu pădurea, veverițele etc., însă Nina Cassian se află în pea mai autentică ipostază poetică atunci cînd descoperă rafinamentul simplității sau, cum spuneam mai înainte, poezia faptelor obișnuite.Nina Cassian este și unul dintre acei poeți ce izbutesc să scrie poezie folosind conceptele, să sensibilizeze idei limpezi păstrînd mereu o reală distincție intelectuală. Peste ani, după ce au fost publicate, au rămas în memoria cititorilor ei versuri întregi, multe din poeziile ce pot fi , regăsite în acest volum — antologie care datorită unei selecții nu întotdeauna dusă la exigența extremă, cuprinde și poezii inegale ca valoare artistică, a căror temperatură lirică este scăzută.în ce are mai bun, a- cest volum propune profilul liric al unei poete cu trăiri autentice, cu un vers patetic și, în egală măsură, lucid cenzurat, cu o a- titudine esențialmente stenică față de real.
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Aurel Dragoș MUNTEANU

„Scarabeul sacru
a devenit esențial moderne

tu- aces- a-
(fi

Explorarea universului lăuntric al omului obiectiv prozeicare investigarea mai adincă a procese sufletești pătă un loc giat. Romanul „Scarabeul sacru" al lui Aurel Dragoș Munteanu atestă și el o asemenea preocupare. Ceea ce autorul refuză cu consecvență personajelor sale e discreția lăuntrică. Interesul prozatorului vizează mai puțin înfățișarea lor exterioară, gesturile și comportamentul lor cit, îndeosebi, ceea ce ele gîndesc și simt. Nu a stat în intenția autorului realizarea unui roman în care să primeze acțiunea, înlănțuirea epică a faptelor.Romanul nu se reduce însă la o minuțioasă descriere de stări existențiale. El impresionează în primul rînd prin vibrația gravă și intensitatea meditației asupra unor aspecte fundamentale ale existenței umane : nașterea, copilăria, dragostea, realizarea de sine și setea de cunoaștere a omului, moartea. Asupra lor gindesc sau le exprimă prin propria experiență trei personaje " " ~briei, Georges și Leon care, in fond, reprezintă ipostaze diferite ale unuia și aceluiași personaj sau destin u- man văzut in momentele esențiale ale devenirii sale. Deslușind tainele alfabetului, Gabriel pătrunde în infinitul cunoașterii, contact cu prima periență esențială vieții. Curiozitatea tempestivă care-1 termină să intre în mera lui Leon si

un al în totunor ca- privile-
sa.a-

constate, înaintea turor, sfirșitul tuia constituie, de semenea, un episod deosebit în viața Georges ilustreazăcel moment critic al vieții cind tinerețea se maturizează nu fără acute oscilații lăuntrice. Trăind cu febrilitate în imaginație o serie de stări, de cumpănă și întrebare — pretext pentru el și, implicit, pentru autor de a dizerta filozofic, cu patos vizionar și exuberantă erudiție a-, supra unor sensuri ale vieții — el ajunge de fapt la acea cunoaștere de sine care-i îngăduie să se elibereze de neliniști și temeri artificiale și, astfel, să-și depășească impasul. Rătăcirile personajului iau uneori aspectul unor adevărate căderi în transă, cînd tot ceea ce se mai poate distinge e un murmur întrerupt de insidioase aprehensiuni, neraportabile la un plan concret, real. Sondajul psihologic al autorului se deplasează uneori către zonele liminare ale biologicului, lăsînd în penumbră ceea ce ar fi fost mult mai important de relevat : condiția socială a personajului.O structură imagina-, tivă este și avocatul Leon Bulgăreanu, al treilea personaj, care, aflat la capătul vieții, îi percepe sensurile dintr-o altă perspectivă, cu mai multă a- cuitate. Agitația, consumația sa interioară, refugiul în imaginație, unde, ca într-o luxuriantă panoramă, se derulează aevea marile momente din evoluția spirituală a umanității, nu apar de- astă dată nefirești, ca în cazul lui Georges, ci justificate, febrilitatea

cugetului său sugerînd rezistența tenace a o- mului in fața morții. Paginile destul de numeroase care-i surprind frămîntarea sufletească, momentele de ascensiune spirituală prin care acesta își domină destrămarea fizică sînt de o indiscutabilă profunzime. Ele ne amintesc de două, capodopere ale ...................... universale lui Ivan Tolstoi șiliteraturii „Moartea Ilici" de „Ghepardul" de Lampedusa.Aceste pagini se impun, o dată mai mult, și sub aspect stilistic. Fraza e concisă, neori alteori trată, ______ _ ___pirație amplă ce sugerează parcă vastitatea gîndului a cărui fulgurantă traiectorie o descrie.Roman de pronunțată factură analitică, „Scarabeul sacru" e, în același timp, și o carte cu ușor ........................ ...substanță Examenul concentrat asupra torva personaje îi servește autorului drept pretext pentru o remarcabilă dezbatere de idei care vizează însă deseori un plan abstract și o problematică universal umană și prea puțin decurge din evoluția unor raporturi umane, din dinamica unui univers de viață bine constituit, de mare efervescență socială. Tumultul vieții, pulsația realului, iată ce ar fi sporit considerabil — dacă ar fi fost implicate în suficientă măsură — dimensiunile umane și filozofice ale acestei originale cărți, ce vădește de altfel multiplele disponibilități creatoare ale autorului.
Adrian ANGHELESCU

MEDICALA

O dată cu prelungirea mediei de viață — fenomen bine evidențiat și în țara noastră, în ultimele decenii — patologia a început să înregistreze unele schimbări semnificative, cum ar fi creșterea ponderii bolilor metabolice și de nutriție. Iată de ce lucrarea realizată de prof. dr. docent I. Mincu și colaboratorii săi, „BOLI DE METABOLISM ȘI NUTRIȚIE" (Editura medicală), este de un mare folos marii mase a medicilor, umplînd un gol în literatura românească de specialitate.Cartea sintetizează armonios datele clinice, trecindu-le prin filtrul riguros al experienței personale. După o introducere judicioasă în fiziologia și patologia metabolismului intermediar, se dezbat problemele diabetului zaharat, într-un capitol avînd o extindere bine justificată, în contextul actual al patologiei moderne. Datele moderne sînt redate sintetic, fiind îmbinate cu ceroetări proprii și statistici valoroase, rezultate din îndelungata supraveghere a bolnavilor dispen- sarizați. Toate acestea permit autorilor să tragă concluzii utile privind, de exemplu, stabilirea conexiunilor între vînsta bolnavului,

vechimea maladiei, tratamentul a- plicat și apariția complicațiilor.Capitolul următor este dedicat hipoglicemiilor funcționale și organice. în continuare, după o succintă, dar completă prezentare a metabolismului apei și electroliți- lor, se dezvoltă pe larg diferitele aspecte ale obezității, boală cu largă răspîndire în condițiile sedentarismului impus de societatea modernă. Ignorată pînă nu de mult, obezitatea poate constitui — după cum subliniază autorii — sursa u- nor importante complicații degenerative cardio-vasculare. De mare importanță practică sint și celelalte capitole, tratind despre urmările alimentației incorecte — cum ar fi a- vitaminozele, denutriția, intoxicația alcoolică, etc.Complexitatea problemelor tratate face ca lucrarea să fie deosebit de utilă nu numai interniștilor și medicilor de medicină generală dar și chirurgilor, pediatrilor, neurologilor, ginecologilor etc., oferin- du-le date importante ce au tangență directă cu specialități dintre cele mai diverse.



PAGINA 5SCINTEIA — vineri 8 ianuarie 1971

Plecarea unei delegații de activiști 
ai P. C. R. in R. P. PolonăJoi seara, a- plecat la Varșovia o delegație de activiști ai Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Bujor Sion, membru supleant al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., care, la invitația C.C. al P.M.U.P., va face o vizită în schimb de experiență în R. P. Polonă.

La plecare, la aeroportul Otopeni, delegația a fost condusă de tovarășul Vasile Vlad, membru supleant al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.A fost prezent Jaromir Ocheduszko, ambasadorul R. P. Polone la București.
Cronica zilei
SOSIREA AMBASADORULUI 

URUGUAYULUI 
LA BUCUREȘTIJoi seara a sosit în Capitală Victor Mario Pomes, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Orientale a Uruguayului în Republica Socialistă România.

★La invitația Ministerului Afacerilor Externe, la București a sosit ieri, într-o vizită de prietenie, Anton Vratușa, locțiitor al secretarului de stat pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia. 'La sosire, pe aeroportul Otopeni, tnspelele a fost întîmpinat de George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, și funcționari superiori din M.A.E.Au fost de față Iso Njegovan, ambasadorul Iugoslaviei la București, și membri ai ambasadei.
★între 3 și 7 ianuarie s-a aflat in țara noastră, la invitația ministrului turismului, dl. Christian Albertsen, deputat în parlamentul danez, președintele Clubului pensionarilor din Danemarcă^ care, împreună cu reprezentanți 

a firmei Folke-Turist, a perfectat v. ntractul pe anul 1971 cu privire la sosirea în România a pensionarilor membri ai clubului amintit.în timpul șederii în țara noastră, Christian Albertsen a luat parte la un dineu oferit în cinstea sa de Ilie Voicu, prim-adjunct al ministrului turismului.
★Ieri s-au încheiat lucrările consfătuirii pe țară cu conducătorii cercurilor pionierești de agrobiologie, or

ganizată de Consiliul Național al Organizației Pionierilor. Timp de 3 zile, participanții la consfătuire (cadre didactice, agronomi, specialiști în api- cullură, legumicultura, pomicultură etc.) au dezbătut o serie de teme privind : valorificarea condițiilor locale — factor de bază în orientarea cercurilor pionierești âgrobiologice ; cultivarea legumelor în medii artificiale (hidrocultură și aerocultură) ; lucrări pentru producerea materialului sădi- tor viticol și pomicol și lucrări de modernizare a culturilor din livezi și vii ; noutăți din apicultură și organizarea stupinelor școlare ; organizarea crescătoriilor de iepuri în diferite medii. Cadre didactice universitare au făcut expuneri în legătură cu ultimele noutăți din domeniul agro- biologiei. Au fost organizate cu acest prilej și o serie de activități practice, vizite și vizionări de filme documentare. (Agerpres)

Aranjament 
de colaborare 

tehnico-științifică 
româno-bulgarJoi după-amiază a fost semnat la București aranjamentul de colaborare tehnico-științifică între Ministerul Agriculturii și Silviculturii și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al R. P. Bulgaria.Aranjamentul prevede extinderea schimburilor de documentații și informații tehnico-științifice, de material biologic, vizite reciproce de documentare a oamenilor de știință și specialiștilor din agricultura celor două țări.Din partea Ministerului Agriculturii și Silviculturii, aranjamentul a fost semnat de Nicolas Ștefan, adjunct al ministrului, iar din partea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al R. P. Bulgaria, de Di- miter Iurukov, adjunct al ministrului.La semnare au fost de față Angelo Miculescu, ministrul agriculturii și silviculturii, și ambasadorul R. P. Bulgaria la București, Spas Gospo- dov.

★Seara, ministrul agriculturii și silviculturii a oferit o masă în cinstea oaspeților bulgari. (Agerpres)
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FOTBAL

IMPORTANTE HOTÂRÎR! ALE F.I.F.Â.
• Totuși, 16 echipe în turneul final ai C.M., dar o altă for
mulă de disputare • Termenul de înscriere la noua ediție ex
piră la 30 iunie 1971 c Turneul final începe în luna iunie 

1974în cadrul ședinței de lucru a Federației internaționala de fotbal s-a stabilit că la viitorul campionat mondial, care va avea loc în anul 1974 în R. F. a Germaniei, numărul echipelor participante la turneul final să fie de 16. Aceste echipe urmează, ca și pînă acum, să fie repartizate în 4 grupe. Primele două e- chipe calificate din fiecare grupă vor avea dreptul să joace in sferturile de finală, care, spre deosebire de pînă acum, se vor disputa după alt sistem. Cele 8 echipe calificate în „sferturi" vor fi repartizate în două grupe : A și B. Meciurile din grupe se vor juca după sistemul fiecare cu fiecare (ca și în optimi). Pentru fiecare meci cîștigat se vor acorda 2 puncte, 1 punct pentru meci egal și zero puncte pentru joc pierdut. în finala competiției se vor întîlni echipa clasată pe primul loc în grupa A cu cea care a ocupat primul loc in grupa B. Golaverajul va departaja e- chipele în caz de egalitate de. puncte. în cazul că nici golaverajul nu va despărți echipele, atunci se va da

prioritate în clasament echipei care a înscris cele mai multe goluri. Pentru stabilirea clasamentului final de la 1 la 8, celelalte echipe vor juca între ele, adică cea clasată pe locul doi din grupa A cu respectiva din grupa B ș.a.m.d. ‘Printre altele s-a mai stabili» ca fiecare echipă care aciștigat pînă a- cum cupa „Jules Rimet" să. primească o „copie" a acestui trofeu. Originalul este păstrat de echipa Braziliei, care a cucerit campionatul mondial de trei ori alternativ. Trofeul „Jules Rimet" a fost înlocuit cu „Cupa Mondială F.I.F.A.". S-a mai hotărît ca termenul de înscriere la noua ediție a campionatului mondial din anul 1974 să expire la 30 iunie 1971. Meciurile preliminare vor avea Ioo în perioada 1 octombrie 1971—31 decembrie 1973. După preliminarii, cînd se vor cunoaște cele 16 echipe participante la turneul final, acestea vor fi repartizate în cadrul unei ședințe speciale, care va avea loc în luna ianuarie 1974. Turneul final al campionatului mondial va începe Ia 14 sau 21 iunie 1974.

DIN VIATA PARTIDELOR COMUNISTE

Ș 1 MUNCITOREȘTI

Rezoluția C.C. al Partidului Comunist 
Portughez cu privire la a 50-a

aniversare a

Premiile literare ale Consiliului Național 
al Organizației PionierilorOrganizația pionierilor din Republica Socialistă România, preocupată de stimularea creației literare destinate copiilor, acordă anual premii celor mai valoroase lucrări beletristice. Premiile literare ale Consiliului Național al Organizației Pionierilor se acordă cu' prilejul Zilei pionierilor, de către un juriu alcătuit din repre

zentanți ai Uniunii scriitorilor, Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă și ai Consiliului Național al Organizației Pionierilor.Anul acesta se vor acorda trei premii în valoare de 10 000 lei fiecare celor mai valoroase creații literare a- părute în perioada 1 mai 1970 — 1 mai 1971.

9 
9:
9

VIITORUL — 20.

persoană :

0 Fablio magicianul î SALA PA
LATULUI (seria de bilete 3415) — 
17,15, (3418) — 20,15.
0 Ursul și păpușa : PATRIA — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, CAPITOL
— 8,45; 10,45; 12,45; 15; 17,15.
0 Șoimii : CAPITOL — 19,15; 21. 
0 Genoveva de Brabant : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; . 
18,30; 20,45, BUCUREȘTI — 8,30; 
10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 19; 21.
0 Șarada : FESTIVAL — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, FAVORIT — 
10; 12,30; 15,30; 18; 20,30, MODERN
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
0 Circ fără frontieră : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;,. 20,45. . 
0 Z : GRI VIȚA — 9,30; 12; 15,30; 
18; 20,30, ARTA — '15,30;‘18; '20,30.
0 Pentru pace șl colaborare in
ternațională — film dedicat parti
cipării președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, la sesiu
nea jubiliară O.N.U. șl vizitei în 
S.U.A. ; Vizita de lucru a tova
rășului Nicolae Ceaușescu in ju- . 
dețele Satu-Mare, Maramureș șl 
Sălaj ; Prieteni de vatră veche — 
TIMPURI NOI — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
0 B. D. intră In acțiune : FERO
VIAR — 9; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30, 
MELODIA — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 20,45.
0 Idiotul : CENTRAL — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21.
0 Atenție, broasca țestoasă : LU
MINA — 9,30—15,30 în continuare. 
0 Capcana: LUMINA — 18,30;
20.45.
0 Program pentru copil : DOINA
— 9—16 în continuare.
0 Mayerllng : DOINA — 19.
0 Pomul de Crăciun : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
0 King Kong evadează l ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20, COSMOS — 15,30; 19.
0 Dansatoarea din Singapore — 
9, Cînd tu nu ești — 10,30; 12,30
14.30, Rapsodia diabolică — 16,30
18.45, Bestia umană — 21 : CINE 
MATECA (sala Union).

X.
(Urmare din pag. I)Am încercat să găsim răspuns la aceste întrebări ascultând opiniile unor studenți și cadre didactice din vechea citadelă universitară a lașului.în formarea unui spirit de muncă creatoare, a unei personalități cu un larg orizont profesional, științific, intelectual este esențial dialogul profesor-stu- dent. Care sint trăsăturile acestui dialog și. nu mai puțin important, care este temperatura acestei relații ?— Există profesori pe care îi venerăm, ale căror expuneri sint așteptate cu plăcere și curiozitate, dar există, din păcate, și cursuri pe care le frecventăm din obligație, afirmă Dan Rebegea, student în anul V al Facultății de electrotehnică.— Dar nu există și discipline interesante, atrăgătoare prin ele însele, indiferent de autorul cursului?— Există, desigur, dar dacă profesorul nu reușește să creeze o punte intre catedră și amfiteatru, dacă expunerea e citită monoton, faptele sint prezentate sec și rigid, atunci studentul preferă să caute în bibliotecă acele cărți in care capitolele disciplinei respective sint abordate original, într-o manieră vie, interesantă și, în plus, de la' altitudinea unei somități în materie, opinează Monica Dumitriu, studentă în anul III la Facultatea de tilozo- fie-istorie.(Cu cîteva ore mai devreme intrasem intr-un amfiteatru al Facultății de fizică. Timp de un ceas am urmărit chipurile studenților. Ei bine, nu exprimau nimic decît o vagă atenție rutinieră. Singura mișcare f.ra acea alergătură febrilă și automată a mîinilor, mîini zorite să nu piardă un -cuvînt. Mi-am dat sea

Ediția jubiliară - a 40-a - 
a raliului „Monte Carlo" 

® Una dintre cele zece plecări se va da de ia București, 
la 23 ianuarie

0 Poveștile piticului Blmbo: 
BUZEȘTI — 15,30; 18.
0 De șapte ori șapte : BUZEȘTI
— 20,30.
0 Răzbunarea Sfîntului : DACIA
— 8,45—20,30 în continuare, POPU
LAR — 14; 16,15; 18,30; 20,45.
0 Vagabondul : BUCEGI — 
12,30; 16; 19,30, FLOREASCA — 
12,30; 16; 19,30, MIORIȚA —
12,30; 16; 19,30.
0 100 de carabine :• UNIREA 
15,30; 18; 20,15.
0 Căpitanul Florian : LIRA 
15,30; 18; 20,15, MUNCA — 15; 17,45; 
20,30.
0 Amintiri bucureștene : DRU
MUL SĂRII — 16; 18.
0 Lacul lebedelor : DRUMUL 
SĂRII — 20.
0 Sechestru de
RENTARI — 15,30; 17,45^20.
0 Omul din Sierra :
— 15,30; 18; ...............
16; 18.
0 Procesul :

■- s

GIULEȘTI
20,30, VIITORUL —

Filarmonica de stat : „George 
Enescu" (Ateneul Român) : Con
cert simfonic. Dirijor : George 
Gyrd (S.U.A.). Solist : Dan lordă- 
chescu — 20.
e Opera Română : Trubadurul — 
19,30.
• Teatrul de Operetă : My fair 
lady — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Enigma 
Otiliel — 15, Fanny — 20, (sala 
Studio) : Moartea ultimului golan 
— 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Iubire pentru iubire — 
20, (sala din str. Alex. - - ■ 
Gluga pe ochi — 20.
• Teatrul de Comedie : 
publică — 20.
• Teatrul Mic : Fata care 
o minune — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19;30, 
(sala Studio) : Năzdrăvanul Occi
dentului — 20.
a Teatrul Giuleștl: Tango la Nisa 
— 19,30.

Sahia) :

Opinia

a făcut

• Teatrul „Ion Creangă" : 
moara din insula piraților — 10, 
Roata morii — 16.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Floare de cactus 
— 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu cîn- 
tec — 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.

18,00 Deschiderea emisiunii. Cămi
nul • Ancheta de Anul Nou 
0 Magazinul „Interiorul"
• Păreri de rău. — reportaj 
de Liviu Tudor Șhmuilă
• Floi dulci • Confort pe 
16 m™ pătrațl o Sfaturi 
pentru tinerii căsătoriți, de 
Cosma Brașoveanu.

18,45 Revista economică TV 0 De
but în 1971. Ritmicitatea rea
lizării planului incă din pri
mele zile ale anului 0 Direc
torul și preocupările lui. Con
vorbire cu Stellan Grlndea- 
nu, directorul general al 
uzinelor „23 August" din 
București 0 Poșta emisiunii. 
Gheorghe Airlnei, adjunct al 
ministrului poștelor și tele
comunicațiilor despre pro
blemele extinderii rețelei de 
telefoane.

19,10 Tragerea Loto.
19,20 1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 “ “ 
20,15

Reflector.
Film artistic: „Taifun 
Nagasaki"
Muzică ușoară cu Gabriela 
Teodorescu, Norina Alexiu, 
Ana Lăcătușu, George Răp
eau. Crochiuri de Neagu Ra
dulescu. Emisiune de Simona 
Patraulea șl Sorin Grlgo- 
rescu.

22,20 Cărți și idei. In cuprins : Ion 
Pascadi : „Din tradițiile gîn- 
dirii axiologice românești".

22,45 Telejurnalul de noapte.

22,00

, Ediția jubiliară — a 40-a — a cunoscutului raliu „Monte Carlo" va avea, potrivit ultimei hotăriri a comitetului de organizare, 10 capete de itinerare. Reluîndu-se o veche tradiție, una dintre plecări se va da de la București. în actuala ediție, la startul bucureștean. care se va da sîmbătă, 23 ianuarie, ora 0,46, se vor alinia cite un echipaj bulgar, italian, luxemburghez și românesc.
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 9. 10 și 11 Ianuarie. în țară : vreme rece și cețoasă, mai ales Ia începutul intervalului. Cerul va fi mai mult noros, în jumătatea de sud a tării.

Celelalte capete de itinerare au fost stabilite astfel : vineri, 22 ianuarie, ora 9,30 : Oslo ; ora 20,11 — Glasgow ; ora 22,37 — Frankfurt/M. ; ora 23,07 — Varșovia ; ora 23,55 — Almeria (Spania) ; sîmbătă, 23 ianuarie : ora 0,01 — Marrakech (Maroc) ; ora 0,08 — Monte Carlo ; ora 0,23 — Reims și ora 1,21 — Atena. Concurenții sint așteptați să sosească în Monaco luni, 25 ianuarie. între orele 10,09 și 16.
unde vor cădea ninsori temporare. în rest, cerul va fi schimbător, iar ninsorile vor fi slabe. Vîntul va sufla potrivit, cu intensificări trecătoare. Minimele vor fi cuprinse între minus 14 și minus 4 grade, iar maximele între minus 6 și plus 4 grade. în București : vreme rece la început, a- poi în încălzire ușoară. Cerul va fi temporar acoperit. Vor cădea ninsori slabe. Vînt potrivit. Ceață dimineața și seara.

Funeraliile lui Ștefan BraborescuIn holul sălii „Comedia" a Teatrului . unui număr de 300 de roluri din dra- . Național „I. LJ Caragiale" se. aflau ... maturgia ...națională și universală,jQi.JUț./amiază numeroși, arțjști, ,prie-, terii,' tu’d'e și admiratori vâriiți să â- ducă un ultim omagiu artistului poporului Ștefan Braborescu, decanul de vîrstă al teatrului românesc.La adunarea de doliu care a avut loc au luat cuvîntul artista emerită Dina Cocea, vicepreședinte al Asociației oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicale,' artista emerită Maria Cupcea, de la Teatrul Național din Cluj, regizorul Horea Popescu, director artistic al Teatrului Național „I. L. Caragiale", prof. dr. Mircea Mancaș, de la Institutul de artă teatrală și cinematografică „I. L. Caragiale", regizorul Savel Stiopul și Nicolae Munteahu, director in Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă.Evocînd personalitatea celui dispărut, vorbitorii au relevat remarcabilul talent, totala dăruire și înaltul spirit de responsabilitate socială eu care Ștefan Braborescu a slujit timp de peste șase decenii scena românească. în istoria teatrului nostru din acest secol, el ocupă un loc de frunte, alături de marii interpreți care au dat strălucire și noblețe acestei arte. în îndelungata sa carieră actoricească, pe scenele Teatrelor Naționale din Craiova, Iași și — îndeosebi — Cluj, unde a activat aproape o jumătate de veac, Ștefan Braborescu a dat viață

.creații,în jțar&,ș-au manifeșțaț .pleijar ‘capacitatea sa' interpretativă,' originalitatea și talentul complex al artistului. Vorbitorii au evidențiat, totodată, prodigioasa activitate regizorală a lui Ștefan Braborescu : peste 60 de piese puse în scenă de-a lungul vieții, montări ilustrînd largul său orizont de cultură, convingerea nestrămutată în misiunea educativă a teatrului, pasiunea sa profundă pentru promovarea literaturii dramatice românești, clasice și contemporane.Ștefan Braborescu a fost, în același timp, un desăvîrșit pedagog.. Ca profesor, el a împărtășit cu generozitate studenților experiența sa artistică, contribuind la formarea a noi și noi generații de actori.Teatrul românesc — au arătat vorbitorii — pierde prin moartea lui Ștefan Braborescu un ilustru artist, o fecundă personalitate creatoare, un a- nimator al mișcării scenice, căreia i s-a dăruit pînă în ultimele sale clipe. Numele său va rămîne pentru totdeauna înscris în panteonul artei teatrale românești.După adunarea de doliu, cortegiul funebru s-a îndreptat, spre cimitirul Bellu, unde a avut loc ceremonia înhumării. (Agerpres)
ma că asist la un soi de proces liniar de emisie-re- cepție, la un mecanism de înregistrare rece, ca și cum în pupitre s-ar fi aflat niște benzi magnetice, și nu niște creiere vii).— Care este motivul, sau motivele, existenței unei categorii de studenți cunos- cuți în seminarii și la e- xamene prin reproducerea papagalicească a unor cunoștințe ?— Cred că e vorba de tentația superficialității, a minimei rezistențe, e de părere Silviu Botezatu, student în anul VI al Facultății de medicină generală. E mai simplu, mai ușor să memorezi frazele unui curs decît să sintetizezi ideile, să cauți și să găsești asocieri, să studiezi, cu alte cuvinte, în mod creator. De unde provine această tentație ? Mai întîi, din faptul că la unele seminarii nu se cere altceva decît o repetare a cursului, apoi, pentru că la examen unii profesori apreciază (și notează în consecință) mai mult e- îortul- de memorizare decît pe cel de gîndire.Este, desigur, absolut necesar să învățăm pe de rost, să memorizăm o serie de date, formule etc. fără de care n-am reuși să înțelegem în esență o disciplină sau alta. Această muncă trebuie continuată insă prinfr-un efort de interpretare, de fixare a cunoștințelor intr-un cadru de idei și sisteme de gîndire. Sint două direcții ale efortului nostru la fel de importante.Aflat la o vîrstă de maximă receptivitate, avid de cunoștințe noi, studentul este, totodată, dornic de afirmare, de manifestare a personalității sale, a calităților și trăsăturilor sale distinctive. Pe ce linii se orientează această înclinație firească, cum și in ce

sens e stimulată, în beneficiul unei temeinice pregătiri a tînărului ?— Există în fiecare facultate cercuri științifice, amintește Florin Iacob, student în anul IV la Facultatea de matematică-me- canică. Dar caracterul științific, care presupune o activitate creatoare, rămîne adeseori doar un deziderat. în practică, cele mai multe cercuri sint cercuri pe materii, un gen de seminarii evoluate.Așadar, studenții resimt nevoia unei tensiuni creatoare mai înalte, doresc o racordare mai directă la marile idei ale științei con-

societatea e în funcție de aportul lor concret în Producție, in activitatea socială, și nu in funcție de diploma împăturită în buzunar. Orașul nostru, care a dat țării numeroși savanți de renume, creatori de școală, are pe deplin posibilitatea să dezvolte asemenea tradiții, să intensifice climatul spiritual in care cresc noile generații de studenți.— Datorită bogăției de date noi, o prelegere, aceeași prelegere, ar trebui să difere de la o lună la alta, afirmă prof, uriiv. Mihai Todosia, șeful catedrei de economie-politică a Insti-

cunoștințele sint inutilizabile. Gîndirea logică este an prim pas către spiritul științific, care înseamnă, totodată, spirit critic.într-adevăr, in ritmul viu în care evoluează tehnica, știința, întregul context al vieții contemporane, spiritul analitic devine imperios necesar atît pentru savant, cit și pentru muncitor, inginer, profesor sau medic. Cum se formează această capacitate de a discerne, de a analiza, acest spirit critic ?— Evoluția științelor, a tehnicii și chiar a artelor a cunoscut numeroase mo

de curaj intelectual, adop- tînd un stil descriptiv, o viziune liniară, simplificatoare față dc unele fenomene științifice. Ni se cere azi cu insistență, în documentele de partid, în proiectele de modernizare a învățămîntului, să dezvoltăm tocmai acest 'spirit creator. L-aș numi spirit universitar, pentru că a- cesta trebuie să fie climatul în universitate, o atmosferă îmbibată de idei, dinamizată de schimburi de opinii, de. confruntări intelectuale in care, firește, primatul argumentului științific trebuie să-și afle o deplină consacrare, o solidă

A răspunde optim cerințelor societății
temporane, o solicitare mai mare a capacității lor intelectuale. Din ce motive acest deziderat nu-și găsește întotdeauna împlinirea firească ?— Există unii profesori care sint tentați să coboare ștacheta exigenței Ia nivelul studentului mediu, constată prof. univ. dr. Petre Brânzei, de la Institutul de medicină și farmacie. Una din cauze e determinată de procentul deloc neglijabil al acestui tip de studenți în unele facultăți sau ani de studiu. De regulă, aceștia sint tinerii fără vocația profesiei a- lese sau, chiar, fără vocația studenției. Iată de ce aș sugera ca anul I să constituie pragul unei selecții operate cu răspundere și severitate. Trebuie să le spunem direct tinerilor că stima po caro le-o acordă

tutului politehnic. Dar avalanșa de fapte și idei noi se cere a fi supusă unui riguros proces de selecție și de sinteză de către profesor. Datoria acestuia este de a educa O gîndire logică, limpede, de a transmite studentului — o dată cu bagajul de cunoștințe necesar — și metoda de clasare a cunoștințelor așa cum se clasează o bibliotecă. Or, a- ceasta înseamnă efort, înseamnă obișnuința de a munci continuu, intens, pentru a culege din cărți și reviste, din experiența specialiștilor din ramura ta sau din ramuri înrudite tot ce apare nou, tot ce sc poate aplica eficient în propria ta activitate. Așadar, muncă, disciplină constantă a efortului de a culege, a asimila noi date, după care urmează selecția și sistematizarea lor. Pentru că, neordonatc.

mente dramatice, momente de luptă între ideile noi și cele vechi, între inovație și rutină, observă prof, u- niv. dr. docent Vasile Pa- velcu. Prezentarea dinamică și conflictuală a dezvoltării gîndirii omenești este premisa educării spiritului critic în adolescență și tinerețe. E doar o premisă pentru care, in continuare, noi sîntem datori să cultivăm la studenți dorința și pasiunea schimbului de o- pinii, a confruntării de idei.— Cu alte cuvinte, în a- cest dialog profesorul ar trebui să transmită o dată cu litera, și spiritul disciplinei respective ?— Desigur. Poate că, u- neori, noi înșine, profesorii, ani dat dovadă de lipsă

fundamentare in buna pregătire de specialitate. Iată de ce avem datoria,, o datorie profund patriotică, să prezentăm orice domeniu al științei în problematica sa vie, evolutivă. A problematiza materia predată — iată principala cheie a succesului unei prelegeri, prelegere de la care studentul iese cu un veritabil apetit intelectual, stimulat, răscolit de o idee, minat de dorința de a investiga mai departe, singur, mirificul orizont spre care profesorul i-a deschis o fereastră, i-a sugerat un drum. Pentru că, în ultimă instanță, inteligența, cultura, cunoștințele profesionale constituie doar un instrument. Pasiunea este acea energie care îl pune în mișcare ; pasiunea de a cunoaște, dc a căuta, de a ști, de a inova, de a aplica' face din

Comitetul Central al Partidului Comunist Portughez a dat recent publicității o rezoluție cu privire la cea de-a 50-a aniversare a creării partidului.în luna martie 1971 — se arată în rezoluție, al cărei, text a apărut în ziarul „Avânte", organ central al partidului — se vor împlini 50 de ani de la constituirea Partidului Comunist Portughez. Aceasta este o dată memorabilă pentru comuniștii portughezi, pentru clasa muncitoare portugheză, care vede în partid creația și avangarda sa revoluționară. Este de asemenea o dată memorabilă pentru masele populare și pentru toți oamenii progresiști din Portugalia, care recunosc în P.C. Portughez pe luptătorul cel mai hotărît și mai consecvent împotriva dictaturii fasciste.în rezoluție se subliniază că țelul suprem al Partidului Comunist Portughez îl constituie cucerirea puterii de către clasa muncitoare, construirea societății socialiste.în condițiile fascismului, ale dominației monopolurilor și a latifundiarilor, asociați cu imperialismul străin, P. C. Portughez definește etapa actuală a luptei ea o revoluție democratică și națională, ale cărei obiective fundamentale sint distrugerea statului fascist, instaurarea libertăților democratice, lichidarea puterii monopolurilor, realizarea reformei a- grare, ridicarea nivelului de trai al maselor muncitoare, democratizarea învățămîntului și culturii, eliberarea Portugaliei de sub dominația imperialismului, recunoașterea dreptului popoarelor din coloniile portugheze la independență imediată, promovarea unei politici de pace și prietenie cu toate popoarele.Rezoluția subliniază că, aflîndu-se

partiduluiîn fruntea clasei muncitoare și a maselor de oameni ai muncii de la orașe și sate, bucurindu-se de o mare influență în rîndul tinerilor și al intelectualilor, P.C. Portughez a constituit și constituie forța motrice a marilor lupte pentru interesele fundamentale ale poporului muncitor, împotriva exploatării capitaliste, pentru libertate, pentru independență națională, împotriva subjugării imperialismului și a războiului colonial.Cei 50 de ani de existență a P.C. Portughez sint 50 de ani de mari jertfe a mii și mii de militanți căre au știut să dea pilde înălțătoare de credință și devotament în luptă și în întreaga lor activitate, în fața dușmanilor și a gloanțelor ucigașe, în fața torturilor din lagărul de la Tarrafal și din închisorile fasciste.Detașament al mișcării comuniste Internaționale, P.C. Portughez este solidar cu partidele frățești din alte țări și beneficiază de solidaritatea lor activă. Apărător al intereselor națiunii portugheze, P. C. Portughez sprijină activ lupta popoarelor din Angola, Guineea și Mozambic pentru independență.Comuniștii portughezi, mîndri de partidul lor, de istoria sa, vor sărbători cea de-a 50-a aniversare a creării partidului, activînd cu și mai multă hotărîre pentru întărirea unității rîndurilor sale, pentru strînge- rea legăturilor cu masele, pentru îndeplinirea sarcinilor care le stau în față în momentul actual — crearea unei mișcări revoluționare de masă, insurecția populară, răsturnarea fascismului, cucerirea libertății, triumful ideilor socialismului și comunismului în Portugalia — se arată în încheierea rezoluției.
TELEGRAME EXTERNE

R. P. POLONA

Consfătuiri ale activelor de partid în vederea 
pregătirii Plenarei a VIII-a a C.C. al P.M.U.P.VARȘOVIA 7 (Agerpres). — Agenția P.A.P. anunță că în orașele Belostok, Glsztyn, Gdansk, Poznan și Katowice au avut loc consfătuiri ale activelor cil conducerile comitetelor voievodale ale P.M.U.P. Aceste .consfătuiri. constituie elemente ale., pre- gătitii';Plenarei''''â" VIII-a a C.C. al P.M.U.P., la care vor fi analizate eve- nirnentele din decembrie 1970 și rezultatele cincinalului încheiat.

Principala temă a consfătuirilor a constituit-o dezbaterea amplă a situației actuale din țară, a problemelor și sarcinilor ;aetiyițății de parțid in lumina hotărîrilor Plenarei a ^M,U.P. Participanții și-au exprimat sprijinul deplin 
t față de actuala linie de acțiune stabilită la această plenară.

La Varșovia a început Congresul național al economiștilorVARȘOVIA 7 — Corespondentul Agerpres I. Dumitrașcu transmite : în capitala poloneză au început lucrările Congresului național al economiștilor. La dezbateri participă 800 de reprezentanți ai vieții economice, științifice și tehnice din Polonia, care vor aborda o serie de probleme majore ale fazei actuale de dezvoltare a economiei socialiste poloneze. Dintre acestea, presa varșoviană relevă dinamica și direcțiile de dezvoltare ale economiei naționale, premisele formării unei structuri corespunzătoare a consumului, sistemul de informare economică, tehnică și statistică, precum și rolul și sarcinile ce revin economiștilor în următorii ani. Lucrările congresului economiștilor se vor desfășura, după cum arată presa poloneză, în lumina hotărîrilor adoptate
acest instrument o unealtă sublimă de transformare a muncii, a științei, a vieții.Interlocutorul nostru subliniază astfel ideea principală a acestei anchete : în universitate, studentul se pregătește, desigur, pentru o profesie precisă, dar totodată și pentru o amplă creație colectivă, socială, la care este chemat să-și aducă o contribuție cit mai rodnică. I se cere, așadar, un spirit mobil, dinamic, capabil să se a- dapteze rapid in condițiile impuse de munca și tehnica modernă, i se cere să-și pună „în operă", cunoștințele cu maximum de eficientă, lucru posibil numai in condițiile existenței unei riguroase discipline intelectuale. In fața unei atari perspective, creierul-lexi- con, creierul-depozit de date, date perisabile in contextul dezvoltării accelerate a științei și tehnicii, nu poate duce decît la o sclerozare prematură a gîn- dirii și, mai devreme sau mai tîrziu, la un eșec intelectual și profesional, (nu poate fi echivalată, se înțelege, această afirmație cu invitația la o abstractizare excesivă a cunoștințelor, la evitarea informației științifice, ignorarea de date sau cifre, de formule ; toate acestea sint necesare cu condiția să vizeze esențialul obiectului, domeniului investigat). Singura soluție este aceea de a structura personalități puternice, cu un larg unghi de deschidere spre orizontul cunoașterii, capabile de regenerare spirituală, de autodepășire și continuă perfecționare.într-un anume sens, activitatea didactică se aseamănă cu proiectarea — proiectarea personalității tînărului la condițiile, la „parametrii" viitorului, în peisajul economic și social al următorilor ani, dar și al

următoarelor decenii. Este o investiție de idei, de cunoștințe, de valori spirituale, la fel de importantă, de generoasă, de bogată in consecințe ca și marile investiții materiale pe care statul nostru ie acordă pentru construirea și desă- vîrșirea societății socialiste multilateral dezvoltate. Sint, de fapt, investiții paralele, , de perspectivă, care se condiționează reciproc, și tocmai de aceea tînăra generație de specialiști trebuie să debuteze in activitatea profesională cu un înalt sentiment al răspunderii sociale, cu dorința fierbinte de a contribui printr-o muncă susținută la progresul general al țării, la înfăptuirea planurilor îndrăznețe elaborate de partid.In această perspectivă, dialogul profesor-student trebuie să constituie și un continuu flux de idei etice, să transmită idealurile și convingerile comuniste despre viață și societate, cris- talizind in același creuzet structura științifico-profe- sională și cea morală a u- nor personalități creatoare.Esențial este ca aceste convingeri să se transforme în fapte, ca . viitorul specialist să aibă deplina capacitate de a răspunde prompt nevoilor actuale ale societății noastre, de a fi un factor activ de perfecționare a activității economice și sociale la locul său de muncă. Educarea în spiritul e- iortului consecvent, al muncii fără preget, al pasiunii de a contribui într-o măsură cit mai mare la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate constituie cel mai important și mai generos dar pe care profesorul, dascălul îl pot o- feri discipolilor lor, este mesajul suprem transmis de la o generație la alta, condiția unui eficient dialog între profesor și student.

de cea de-a VII-a Plenară a C.C. al P.M.U.P., din decembrie 1970.La lucrările congresului participă invitați din străinătate, între care o delegație română, condusă de Nicolae N. Constantinescu, membru al Acadetriiei de științe sociale și politice.
Succese 

ale patrioților 
laoțieniXIENG QUANG 7 (Agerpres). —- Agenția Kaosan Pathet Lao a difuzat un articol în care sint trecute în revistă succesele obținute în cursul anului 1970 de unitățile Frontului Patriotic Laotian în lupta împotriva a- gresiunii americane. Subliniind că anul care a trecut a marcat o intensificare a acțiunilor trupelor S.U.A. în Laos, articolul relevă riposta hotă- rîtă dată intervenționiștilor de poporul laoțian. Astfel, în anul 1970, unitățile armate ale F.P.L. au scos din luptă 20 000 de soldați inamici, între care și mercenari tailandezi, au doborît 370 de avioane și au capturat o importantă cantitate de arme și material de luptă. Succesul cel mai important obținut de forțele patriotice în perioada amintită — se arată în articol — a fost anihilarea, celei mai mari operațiuni militare lansate de trupele intervenționiste în regiunea Văii Ulcioarelor, Se menționează astfel că, în ciuda eforturilor depuse, inamicul a eșuat complet în încercarea de a ocupa această zonă de mare importanță strategică. Articolul trece în revistă, de asemenea, succesele obținute de patrioți în lupta pentru eliberarea unor regiuni aflate sub controlul inamicului și în stabilirea unei legături între zonele eliberate din nordul si sudul Laosului.

★Cu ocazia ultimei tntîlniri dintre prințul Suvanna Fuma, premierul guvernului de la Vientiane, și trimisul prințului Sufanuvong, președintele Comitetului Central al partidului Neo Lao Haksat, Souk Vongsak, acesta din urmă a prezentat noi propuneri în legătură cu măsurile de securitate ce urmează a fi luate pentru ținerea reuniunii de la Khang Khay a reprezentanților plenipotențiari ai celor două părți — informează agenția Kaosan Pathet Lao. Noile propuneri prevăd suspendarea bombardamentelor și a tuturor celorlalte activități aeriene ale aviației americane, ale armatei guvernului de la Vientiane și ale celorlalte forțe pro- americane în provincia Xieng-Quang și pe un culoar de o lărgime precisă între provinciile Sam Neua și Khang Khay, pe timpul reuniunii și pe diferite termene înainte și după aceasta.într-o declarație făcută presei. Souk Vongsak și-a exprimat regretul pentru faptul că prințul Suvanna Fuma a respins noile propuneri constructive ale prințului Sufanuvong. El a adăugat că speră că șeful guvernului de la Vientiane le va reexamina și va da un răspuns cu prilejul următoarei întîlniri.



ACTIVITATE DIPLOMATICĂ IH LEGĂTURĂ

CU SITUAȚIA DIN ORIENTUL APROPIAT
• REPREZENTANȚII CELOR PATRU MARI PUTERI SALUTĂ 
RELUAREA „MISIUNII JARRING" • NOI ÎNTREVEDERI ALE 

MEDIATORULUI O.N.U.

chile Bilanț bogat al primelor 
două luni de guvernare 

a Frontului Unității Populare
• Cuvinfarea președintelui Salvador Allende 

cu privire la măsurile adoptate pe plan intern și extern

NEW YORK 7 (Agerpres). — La sediul reprezentanței permanente a Marii Britanii la O.N.U. a avut loc miercuri o nouă reuniune a reprezentanților permanenți ai U.R.S.S., S.U.A., Franței și Marii Britanii în Consiliul de Securitate consacrată examinării problemelor legate de situația din Orientul Apropiat. La sfîr- șitul reuniunii a fost dată publicității o declarație în care reprezentanții celor patru mari puteri „au constatat cu satisfacție reluarea convorbirilor de pace în Orientul Apropiat sub egida ambasadorului suedez Gunnar Jarring, exprimîndu-și dorința ca la aceste convorbiri să se înregistreze un progres real și rapid"._S-a stabilit ca următoarea reuniune să aibă loc la 18 ianuarie a.c.
INCIDENTE LA AMMANAMMAN 7 (Agerpres). — Elemente înarmate, a căror apartenență nu a putut fi' stabilită, au provocat miercuri incidente la Amman, soldate cu morți și răniți, se arată într-un comunicat al Comitetului Superior Arab însărcinat cu supravegherea normalizării situației din Iordania.Pe de altă parte, un purtător de cuvînt al ambasadei tunisiene de la Amman a anunțat că Bahi Ladgham, președintele Comitetului Superior Arab, va părăsi în viitorul apropiat capitala iordaniană. După întîlnirile de marți și miercuri cu premierul iordanian, Wasfi Tall, și cu reprezentanții Comitetului Central al Organizației pentru eliberarea Palestinei, fostul prim-ministru al Tunisiei a stabilit deja principalele puncte ale raportului pe care urmează să-l prezinte șefilor de state arabe asupra activității organismului pe care îl conduce. Potrivit cotidianului iordanian „Al Difaa", în cadrul reuniunii de miercuri seara a Comitetului Superior Arab. Wasfi Tall a promis că autoritățile de Ia Amman vor elibera în termen de 48 de ore pe toți deținuți, politici, îndeplinind astfel una din clauzele importante ale acordurilor iordaniano-palestinene din septembrie și noiembrie.

înaintea alegerilor parlamentare din India
PLATFORMA ELECTORALA 

A CONGRESULUI NAȚIONAL ,DELHI 7 (Agerpres). — Comitetul de lucru al Partidului Indian de gu- vernămînt, Congresul Național, s-a reunit la Delhi pentru a definitiva platforma electorală a organizației, în preajma alegerilor parlamentare. Acest document a fost adoptat de liderii partidului, printre care președintele acestuia Jagjivan Ram, primul-ministru Indira Gandhi, precum și numeroși membri ai guvernului central. Partidul Congresului intenționează să depună eforturi sporite pentru crearea unei economii de sine stătătoare, punîndu-se accentul pe dezvoltarea continuă a sectorului de stat ; este, de asemenea, relevată necesitatea încheierii reformei agrare, și a continuării luptei împotriva șomajului.
APELUL P.C. DIN INDIADELHI 7 (Agerpres). — Partidul Comunist din India și-a început campania electorală în vederea alegerilor parlamentare anticipate, printr-un

DIALOGUL INTEREUROPEAN
deschide calea securității 
și cooperării pe continent

Problemele politicii externe finlandeze, finalitatea și perspectiva a- cestei politici au format subiectul unei recente convorbiri avute la Helsinki cu ministrul afacerilor externe, Văino Leskinen.După ce a făcut unele considerații asupra evoluției politice în lume, domnia-sa a spus : „Condițiile pen
tru instaurarea unei păci generale 
s-au îmbunătățit în mod evident în 
comparație cu perioada anilor ’60. 
Dar nu s-a ajuns încă la soluționarea 
concretă a conflictelor celor mai difi
cile care persistă în lume. Cele mai 
semnificative schimbări — a continuat interlocutorul — s-au petrecut în Eu
ropa. E adevărat că blocurile militare 
continuă să fie o realitate, dar dez
voltarea cooperării în forme atit de 
diverse între statele continentului, 
dialogul care s-a închegat au dat in
contestabil o tentă nouă fizionomiei 
Europei. Lucrul cel mai important 
este, după părerea mea, că s-a 
pășit pe drumul tratativelor, care 
poate duce la forme noi de înțelegere 
și cooperare reciprocă. Trăsătura dis
tinctivă a tratativelor care s-au an
gajat pe plan european o constituie 
bilateralitatea lor. Este clar pentru 
oricine că la baza acestor negocieri 
stă năzuința de a se face pași înain
te, de a se deschide noi căi pentru 
dezvoltarea relațiilor europene".Este știut că Finlanda s-a pronunțat de la început în favoarea propunerii de a se convoca conferința ge- neral-europeană consacrată securității și cooperării în Europa, că ea și-a formulat punctul de vedere în această problemă în memorandumul adresat țărilor interesate și că s-a oferit să găzduiască conferința. „Noi — a

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). Reprezentantul special al secretarului general al O.N.U. în Orientul Apropiat, Gunnar Jarring, a avut miercuri noi întrevederi cu reprezentanții permanenți la O.N.U. ai Republicii Arabe Unite, Israelului și Iordaniei. Nu a fost dezvăluit conținutul convorbirilor care au avut loc cu acest prilej.Din New York se anunță că reprezentantul permanent al U.R.S.S, la O.N.U., Iakov Malik, a avut întrevederi succesive cu ambasadorul Gunnar Jarring și cu secretarul general al O.N.U., U Thant.
CONVORBIRI 

MAURICE SCHUMANN—MAHMUD 
RIADPARIS 7 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al R.A.U., Mahmud Riad, a avut joi primele întrevederi cu șeful diplomației franceze, Maurice Schumann, în legătură cu situația din Orientul Apropiat, precum și cu unele probleme ale relațiilor dintre cele două țări. O atenție particulară a fost acordată participării Franței la realizarea unor proiecte egiptene, cum ar fi construcția metroului din Cairo și a unei conducte de petrol in regiunea Suezului.într-o declarație făcută ziariștilor, Mahmud Riad a calificat primele sale întrevederi cu ministrul de externe francez ca „foarte utile și constructive".

LA 20 IANUARIE, 
CONFERINȚĂ LA NIVEL ÎNALT — 

R.A.U., LIBIA, SUDAN Șl SIRIACAIRO 7 (Agerpres). — Cotidianul egiptean „Al Ahram", informează că la 20 ianuarie va avea loc la Cairo prima conferință la nivel înalt a reprezentanților R.A.U.. Libiei, Sudanului și Siriei, care și-au exprimat intenția de a forma o uniune cva- dripartită. Conferința va fi precedată de întîlnirea șefilor de stat ai țărilor membre, care vor participa la 15 ianuarie la ceremoniile organizate cu ocazia încheierii lucrărilor barajului de la Assuan.

miting desfășurat în orașul Vijaya- vada (statul Uttar Pradesh) sub lozinca luptei pentru democrație și progres social. în cuvîntarea rostită cu această ocazie, secretarul general al partidului, Rajeswara Chandra Rao, a subliniat necesitatea unificării tuturor forțelor democratice în lupta împotriva tendințelor și organizațiilor extremiste și conservatoare care se opun transformărilor social- economice inițiate de către guvernul premierului Indira Gandhi. „Formarea frontului forțelor progresiste și socialiste, a arătat el, este singura cale de a infringe reacțiunea".Secretarul general al partidului a adresat un apel maselor largi de oameni ai muncii din India pentru a sprijini candidații partidului comunist, forțele democratice. Măsurile progresiste, conforme intereselor fundamentale ale poporului indian, a arătat el, pot fi sprijinite prin alegerea în Parlament a deputaților cu o- rientare de stînga.
★Alegerile pentru Camera Inferioară a Parlamentului indian vor începe la 1 martie, și nu la 26 februarie cum se prevăzuse inițial, a anunțat președintele Comisiei electorale. Sen-Varma.

Convorbire 
cu Văino LESKINEN 
ministrul afacerilor externe 

al Finlandei

declarat Văino Leskinen în legătură cu acest subiect — am înțeles întot
deauna că problemele Europei nu ar 
putea fi rezolvate printr-o singură 
întîlnire, că este indispensabilă o serie 
întreagă de contacte și întîlniri. Fin
landa a manifestat inițiativă în direc
ția instaurării unui climat de pace și 
cooperare pe continentul european".Referindu-se în continuare la noua propunere finlandeză de a se organiza la Helsinki consultări ale reprezentanților țărilor interesate în problemele conferinței general-eu- ropene pentru securitate, de a se deschide, deci, o fază multilaterală în acest proces, interlocutorul a subliniat : „Țara noastră dorește să ofere 
toate posibilitățile de care dispune 
pentru organizarea la Helsinki a aces
tei conferințe. Ea dorește să fie o 
adevărată gazdă, bineințeles, stabilirea 
ordinii de zi sau rezolvarea proble
melor de ordin procedural fiind de 
competența tuturor celor prezenți".După părerea ministrului de externe finlandez, convocarea conferinței nu ar trebui să sufere tergiversări, nu ar trebui așteptat ca mai în- tîi o serie de probleme litigioase să-și găsească soluționarea și numai după aceea să fie convocată conferința. Dimpotrivă, după opinia sa, care coincide cu cea a multor factori

SANTIAGO DE CHILE 7 (Agerpres). — Președintele Republicii Chile, Salvador Allende, a rostit la Valparaiso, unul din cele mai importante centre industriale ale țării, un discurs radiodifuzat, în care a făcut un bilanț al primelor două luni de guvernare a Frontului Unității Populare. El a apreciat că Chile se îndreaptă în domeniul economic spre crearea unei proprietăți sociale. Printre măsurile pe care guvernul le-a adoptat în acest sens, el a menționat trimiterea în fața Congresului a proiectului de amendare a constituției pentru legiferarea naționalizării industriei cuprului, principala bogăție națională a țării, măsurile de trecere a băncilor particulare în proprietatea și sub controlul statului, naționalizarea societăților „Pacific Steel Company" (C.A.P.). „Lota-Schwager", exproprierea complexului textil „Bella- vista" și altele. Salvador Allende a evidențiat apoi faptul că guvernul a imprimat un ritm dinamic’ aplicării reformei agrare și a lansat un avertisment latifundiarilor care s-au dedat la provocări.Referindu-se la măsurile cu caracter social ale guvernului, președintele a relevat eforturile depuse pentru dezvoltarea învățămîntului, arătînd că a crescut deja numărul copiilor înscriși la școlile de toate gradele și în viitor urmează să fie construite noi localuri, astfel încît toți copiii să poată fi cuprinși în învățămîntul elementar. în acest sens, el a anunțat desființarea taxelor școlare pentru învățămîntul elementar și reducerea lor pentru celelalte grade de școlarizare. Guvernul își propune, de asemenea, să integreze în activitatea publică și socială, în cursul anului 1971, circa un milion de femei, arătînd că deja 20 000 desfășoară activitate voluntară în domeniul sănătății publice.în legătură cu activitatea unor elemente ostile regimului, președintele a afirmat că ancheta privind asasina
NORMALIZAREA RAPORTURILOR CU R. P. CHINEZĂ 
— CERINȚĂ MAJORĂ A VIEȚII INTERNATIONALE 

„JENMINJIBAO" : • OPINII REALISTE EXPRIMATE DE „WASHINGTON POST"

„UN NOU CAPITOL ÎN RELA
ȚIILE DINTRE CHINA Șl 

- CHILE"PEKIN 7 (corespondentul Agerpres, I. Gălățeanu, transmite) : în legătură cu stabilirea de relații diplomatice între R.P. Chineză și Chile, ziarul „Jenminjibao" a publicat la 7 ianuarie un editorial intitulat „Un nou capitol în relațiile dintre China și Chile". Hotărîrea de a stabili relații diplomatice între cele două țări la nivel de ambasadori a fost luată în urma unor tratative desfășurate într-o atmosferă prietenească, potrivit principiilor respectului reciproc față de suveranitatea și integritatea teritorială, neamestecului în problemele interne, al egalității în drepturi și reciprocității, relevă ziarul. Acest lucru este în concordanță cu interesele fundamentale ale celor două popoare și țări și răspunde aspirațiilor lor comune. Stabilirea de relații diplomatice a deschis totodată largi perspective pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor de prietenie dintre R.P. Chineză și Chile, se arată- în încheierea editorialului.

de răspundere de pe continent, convocarea reuniunii, indiferent de nivelul ei, ar contribui prin ea însăși la crearea unei atmosfere de încredere și ar înlesni soluționarea acestor probleme.Vorbind despre raporturile Finlandei cu statele vecine, ministrul de externe a arătat că „acestea sînt bune șt se dezvoltă în mod favorabil în 
continuare. Cele cu U.R.S.S. — a precizat el — au la bază Tratatul de 
prietenie și asistență mutuală, reîn
noit în 1970. Cu celelalte state nordice 
avem relații tradiționale de bună ve
cinătate".Abordînd, în încheiere, problema relațiilor dintre România și Finlanda, ministrul de externe finlandez a a- preciat că acestea sînt bune și că există toate premisele pentru lărgirea lor în continuare. Raporturile noastre — a arătat el — se pot dezvolta considera
bil mai ales în domeniul economic, 
tehnico-științific și cultural-artistic". Interlocutorul a evocat vizitele făcute în Finlanda de premierul român, Ion Gheorghe Maurer, și de ministrul de externe, Corneliu Mănescu, în1968, cit și vizita făcută în România, la invitația președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, de președintele Urho Kekkonen, în1969. Ministrul de externe finlandez s-a referit, de asemenea, la colaborarea româno-finlandeză în organizațiile internaționale, conchizînd că toate acestea deschid perspective pozitive extinderii pe mai departe a legăturilor dintre cele două țări.

Aurel ZAMFIRESCU 

rea generalului Rene Schneider, fost comandant suprem al armatei chiliene, va duce în curind la descoperirea vinovaților. Președintele a subliniat, în context, că guvernul va lua măsuri pentru democratizarea sistemului juridic, permițînd poporului să numească judecătorii și să asiste la dezbaterile tribunalelor. El a avertizat elementele care, folosindu-se de dificultățile existente încă în mod obiectiv. încearcă să instige populația și să creeze tulburări ; el a declarat că cei care violează legile vor fi sancționați de către guvern.Abordînd politica externă a guvernului, președintele Salvador Allende a subliniat că măsurile de normalizare a relațiilor cu unele țări socialiste sînt conforme cu programul guvernamental. Printre acestea, el a menționat restabilirea relațiilor diplomatice și economice cu Republica Cuba și a anunțat că Chile a încheiat cu această țară o importantă tranzacție economică prin care va achiziționa 120 000 tone de zahăr, a căror contravaloare va fi acoperită de exporturi chiliene în produse agro- alimentare.
★La Santiago de Chile a avut loc o reuniune a conducătorilor partidelor și organizațiilor politice membre ale Frontului Unității Populare, în cursul căreia a fost examinat și aprobat proiectul de lege privind naționalizarea băncilor particulare din Chile. Parti- cipanții, între care s-au numărat membri ai guvernului și alte oficialități, au hotărît să înainteze documentul spre dezbatere Parlamentului.
★

SANTIAGO DE CHILE 7 (Ager
pres). — Un purtător de cuvînt al 
președintelui Republicii Chile, Sal
vador Allende, a anunțat că ziaristu
lui francez Regis Debray, eliberat 
recent din închisoare de către guver
nul bolivian, i s-a oferit o funcție de 
redactor in Oficiul de presă al Pre
ședinției.

WASHINGTON 7 (Corespondentul Agerpres C. Alexandroaie transmite) : Cotidianul american „Washington Post" publică un articol semnificativ pentru mutațiile care se produc în prezent în opinia publică americană, inclusiv in cercuri politice din această țară, față de poziția administrației S.U.A. de sprijinire a regimului ciankaișist și persistența acesteia într-o politică care încearcă să eludeze realitatea evidentă că astăzi problemele ce confruntă viața internațională nu pot fi rezolvate fără participarea Republicii Populare Chineze.In acest sens, relevînd că „politica americană sprijină ficțiunea potrivit căreia regimul ciankaișist ar fi, chipurile, reprezentantul legitim al Chinei", ziarul citat menționează, în sprijinul criticilor formulate la adresa unei astfel de poziții, faptul că, în timp ce pe plan extern înșiși alia- ții S.U.A. nu mai acordă nici un credit regimului lui Cian Kai-și, în insula Taivan au loc mișcări împotriva acestei administrații, ce nu reprezintă pe nimeni. Acțiunile represive dezlănțuite de autoritățile din Taivan împotriva populației — arată ziarul — „reflectă pe deplin amplificarea sentimentului de nervozitate al ciankaișiștilor care văd caligrafiin- du-se încet inevitabilul lor sfirșit".Pe de altă parte, continuă „Washington Post", votul Națiunilor Unite din noiembrie 1970 împotriva ciankaișiștilor a arătat că aceștia sînt
Walter Ulbricht, prim-secre- tar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, l-a primit joi pe ministrul de externe al Poloniei, Ștefan Jedry- chowski, care se află la Berlin în- tr-o vizită oficială de prietenie.
Primul ministru britanic, Edward Heath, a avut joi la Nicosia „un foarte satisfăcător schimb de vederi" cu președintele cipriot, arhiepiscopul Makarios, și cu vicepreședintele Fazii Kuciuk. Printre problemele discutate au figurat situația din insulă, relațiile britano—cipriote, aderarea Marii Britanii la Piața comună etc. Heath a părăsit joi seara Ciprul, plecînd spre Pakistan, a doua etapă a turneului său prin mai multe țări membre ale Common- wealthului.

Malayezia. La Kuala Lumpur, capitala țării, și în alte localități ploi toren
țiale au provocat grave inundații

Walter Scheel 
despre tratatele 
dintre R. F. G. 

și țările socialisteBONN 7 (Agerpres). — Tratatele 
încheiate între guvernul Republicii 
Federale a Germaniei și unele țări 
socialiste constituie o unitate din 
punct de vedere politic, a spus ministrul de externe federal, Walter Scheel, într-un discurs ținut la Stuttgart, în calitate de președinte al Partidului liberal-democrat. El a adăugat însă că aceasta nu înseamnă că ele trebuie discutate simultan în Parlament.Walter Scheel a subliniat că politica guvernului federal față de țările vecine reprezintă o contribuție necesară la reducerea confruntării și lichidarea pericolului de război pe continent și că nu există o alternativă la această politică.WASHINGTON 7 (Agerpres). — Cunoscutul om politic american Ave- rell Harrimann a respins criticile formulate de unele personalități politice din S.U.A. la adresa politicii guvernului Republicii Federale a Germaniei față de țările socialiste europene. Averell Harrimann a afirmat, într-un interviu acordat săptămînalului „Washington Journal", că ține să sublinieze că „Willy Brandt a adoptat 
o linie înțeleaptă. Recunoașterea in- 
tangibilității frontierei vestice a Po
loniei este realistă".

Nave de spionaj americane 
respinse de unități navale 

ale Armatei Populare CoreenePHENIAN 7 (Agerpres). — După cum relatează agenția A.C.T.C., nave militare de spionaj americane au pătruns adînc în apele teritoriale ale R.P.D. Coreene, pe coasta apuseană, la nord de Peninsula Changsa. Unități navale ale Armatei Populare Coreene au descoperit navele inamice, obligîndu-le să se retragă. O navă spion americană a fost scufundată și alta distrusă, precizează agenția de presă coreeană.

p’e cale de a pierde în viitorul a- propiat pretenția lor dubioasă de a vorbi în numele întregii Chine. Semnele efervescenței situației de pe insulă, precum și curentul de opinie din viața internațională ce se pronunță pentru eliminarea ciankaișiștilor din comunitatea mondială, „ar trebui să servească Statelor Unite drept avertismente că a sosit timpul să-și revizuiască această politică devenită de mult falimentară".în încheiere, ziarul subliniază necesitatea ca Statele Unite să înceteze a mai sprijini regimul .ciankaișist, arătînd că „problema Taivanului este esențialmente o problemă chineză și că ea poate fi soluționată numai de chinezi".
• POZIȚIA CERCURILOR 
ECONOMICE DIN TURCIAANKARA 7 (Agerpres). — în cercurile economice turcești se manifestă in prezent un interes deosebit pentru stabilirea de legături comerciale cu R. P. Chineză, relevă agenția France Presse. Uniunea Camerelor pentru Comerț și Industrie din Turcia se pronunță pentru rgalizarea unor schimburi comerciale cu Republica Populară Chineză, subliniază a- genția. în opinia conducerii acestui organism economic, schimburile comerciale dintre cele două țări ar putea fi realizate pe baza unui acord la nivelul camerelor de comerț.

agențiile de presă transmit:
La Havana continuă lu

crările Congresului Organi
zației Internaționale a Zia
riștilor. Secretarul general al organizației, Jiri Kupca, a prezentat raportul despre activitatea O.I.Z. în perioada care a trecut de la congresul al VI-lea și sarcinile sale de viitor. Totodată, congresul și-a ales comisiile de lucru. Nestor Ignat, președintele Uniunii Ziariștilor din România, șeful delegației țării noastre, a fost ales președinte al comisiei profesionale.

Victoria finală a poporului 
vietnamez este certă

Un interviu al premierului FAM VAN DONGHANOI 7 (Agerpres). — „Acest 
război este îngrozitor, dar îl vom 
ciștiga", a declarat primul ministru al Republicii Democrate Vietnam, Fam Van Dong, într-un interviu acordat directorului reprezentanței a- genției France Presse la Hanoi, Joel Henri. Lupta poporului vietnamez împotriva agresiunii S.U.A. continuă, identificîndu-se într-o măsură tot mai mare cu lupta inevitabil victorioasă a popoarelor pentru independență și libertate, a subliniat premierul R. D. Vietnam.Abordînd problema conferinței cva- dripartite de la Paris, Fam Van Dong a arătat că, indiferent de vicisitudinile acesteia, poziția globală a F.N.E. 
și a Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud „va apărea tuturor drept soluția 
corectă, conformă inimii și rațiunii, 
a problemei vietnameze".Referindu-se la inițiativa Guvernului Revoluționar Provizoriu, sprijinită de guvernul R. D. Vietnam, de a propune Washingtonului să sugereze o dată pentru retragerea trupelor sale din Vietnam, întrucît Administrația S.U.A. respinge data de 30 iunie 1971, primul ministru Fam Van Dong a declarat că poporul vietnamez are o poziție principială fermă : Statele Unite sînt agresoare și ele trebuie să se retragă total și fără condiții.

0 escală și o conferință de presă 
care nu au adus nimic nou

CORESPONDENȚA DIN PARIS DE LA IO AN GRIGORESCU

Ministrul american al apărării, Melvin Laird, s-a oprit pentru 24 de ore la Paris, în drum spre Vietnamul de sud. în timpul escalei de la Paris. Laird s-a întreținut cu ambasadorul David Bruce, șeful delegației americane la conferința cvadripartită în problema vietnameză, precum și cu reprezentantul delegației saigoneze.în cadrul unei conferințe de presă, Laird a repetat tezele cunoscute ale administrației americane cu privire la „vietnamizare", politică care, după cum se știe, vizează nu terminarea războiului, așa cum o impun interesele păcii, așa cum o cer forțele progresiste din întreaga lume, inclusiv din S.U.A., ci, dimpotrivă, o perpetuare a sa. Totodată, Laird s-a referit foarte vag la tratativele de la Paris, încercînd să disculpe partea americană de orice responsabilitate în ce privește mersul acestora.După cum se știe, seria de întrevederi cvadripartite desfășurate la Paris cu regularitate, săptămînal, se apropie acum de cea de-a 100-a ședință, dar progresele înregistrate la masa tratativelor în tot acest răstimp n-au putut constitui pînă acum un punct real de cotitură în rezolvarea conflictului din Peninsula indochineză. Față de repetatele propuneri comune ale reprezentanților R. D. Vietnam și ^ale Guvernului Frontului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, administrația americană s-a situat pe o poziție de totală nerecaptivitate. înlocuirea șefului delegației americane la conferința de la Paris, la începutul toamnei anului trecut, nu s-a dovedit cîtuși de puțin o schimbare de politică, ci doar una de persoane, activitatea și aportul personal al ambasadorului David Bruce nedeosebindu-se esențial de modul în care și-a jucat acest rol predecesorul său Cabot Lodge.Opinia publică mondială a nutrit noi speranțe în toamna anului trecut, luînd cunoștință de propunerile constructive ale șefului dele

Președintele R.S.F. Iugo
slavia, ^°siP Broz Tito, a primit la Brioni pe ministrul afacerilor externe al Iranului, Ardeshir Zahedi, care se află in vizită în Iugoslavia. Cu acest prilej, a avut loc o convorbire la care au luat parte secretarul de stat pentru afacerile externe, Mirko Tepavaț, și consilierul președintelui Iugoslaviei pentru problemele de politică externă, Miloș Melovski.

Administrația S.U.A. a a- 
probat proiectul de buget 
destinat Pentagonului pen- tru următorul an fiscal, care începe la 1 iulie. Noul buget totalizează 75,5 miliarde dolari, depășind cu aproape 9 miliarde dolari fondurile alocate Ministerului Apărării în actualul exercițiu și cu 4,5 milia-rde dolari plafonul maxim recomandat de Oficiul pentru conducere și buget al Casei Albe. Suplimentarea a fost motivată prin necesitatea construirii unor noi bombardiere și. -rachete nucleare. Proiectul bugetului militar urmează să fie examinat de Congres în cadrul viitoarei sale sesiuni.

Aniversarea a 50 de ani
de la crearea armatei ira
kiene a fost marcat® miercuri printr-o mare paradă militară desfășurată la aeroportul „Al Moutha" din Bagdad. Generalul Ahmed Hassan Al Bakr, șeful statului irakian, a rostit cu acest prilej un discurs.

Evocînd apelul pe care l-a făcut, la 2 septembrie 1970, pentru unirea forțelor doritoare de pace, democrație și neutralitate din Vietnam, premierul a precizat că guvernul R. D. Vietnam acordă o mare atenție diferitelor mișcări populare care sînt pe cale să zguduie orașele Vietnamului de sud, în special’Saigonul, și care reunesc pături sociale și organizații de orientări politice diferite. Aceste mișcări, a spus Fam Van Dong, se extind paralel cu rezistența întregului popor împotriva agresiunii americane și vor aduce o contribuție prețioasă la victoria finală.
★în prezența premierului Fam Van Dong, la Hanoi a avut loc un miting la care participanții au ascultat o dare de seamă cu privire la rezultatele întilnirii internaționale a oamenilor de știință împotriva războiului chimic în Vietnam, întîlnire care a avut loc la Paris între 12 și 14 decembrie.La miting a fost adoptată o rezoluție în care este denunțat războițil chimic dus de S.U.A. în Vietnar Laos și Cambodgia și se cere să pună capăt agresiunii, să fie retrase toate trupele americane și ale alia- ților lor din Indochina. Se cere, totodată, să înceteze toate acțiunile militare duse împotriva R.D. Vietnam.

gației R. D. Vietnam cu privire la posibilitățile de soluționare a conflictului prin încetarea ostilităților în momentul in care Washingtonul va anunța hotărîrea unei retrageri progresive a tuturor trupelor americane și prin eliberarea prizonierilor de război americani imediat după încetarea agresiunii militare și a amestecului S.U.A. în treburile interne ale poporului vietnamez. Dar Washingtonul n-a întîrziat să răspundă negativ și la aceste propuneri, anunțînd intenția de a relua bombardamentele asupra orașelor din R. D. Vietnam în cazul cînd avioanele americane puse să facă zboruri de recunoaștere asupra teritoriului independent și suveran al Vietnamului de nord ar fi atacate de la sol. Apreciind asemenea intenții ca in vădită contradicție cu interesele păcii, ca o încălcare a celor mai elementare noțiuni de drept internațional, cercurile largi ale opiniei publice, ca și observatorii conferinței cvadripartite de la Paris, s-au întrebat pe drept cuvînt cum ar reacționa S.U.A. dacă o forță armată străină ar amenința să-i bombardeze orașele ; oare nu ar încerca să se apere împotriva zborurilor unor avioane militare asupra teritoriului său? Bineînțeles, aceasta este o simplă ipoteză, dar ea aduce un argument în plus că există o singură cale de soluționare a conflictului : S.U.A. să-și retragă toate trupele din Vietnamul de sud pentru a lăsa populația vietnameză să-și rezolve singură problemele, fără nici un amestec străin.Sub acest aspect, escala lui Melvin Laird la Paris nu a adus, din păcate, nici un element nou care să poată lăsa să se întrevadă o schimbare a atitudinii delegației americane la tratativele din capitala Franței. Tocmai datorită acestei atitudini de respingere a soluției pe care o impune logica, conferința V cvadripartită bate, în continuare, S pasul pe loc.

Remaniere parțială a gu
vernului francez. Un comunicat dat publicității la Paris anunță că, în urma descompletării guvernului prin încetarea din viață în anul care a trecut a unor miniștri, președintele Georges Pompidou a hotărît o remaniere parțială a cabinetului. în funcția de ministru pentru afacerile culturale a fost numit Jacques Duhamel, în cel al agriculturii, Michel Cointat, iar portofoliul transporturilor și lucrărilor publice a revenit lui Jean Chamant. A fost numit, de asemenea, în funcția de ministru delegat pe lingă primul ministru însărcinat cu relațiile cu parlamentul Jacques Chirac. S-a anunțat, totodată, că Roger Frey a preluat postul de ministru de stat însărcinat cu reforma administrativă.

La Belgrad, SUne Dolan« membru al Biroului Executiv al Prezidiului Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, a- avut convorbiri cu delegația P.C. din Marea Britanie, fo-r- mată din Jack Woddis și Brian Simon, membri ai conducerii partidului. în cadrul unei discuții sincere, prietenești, relatează agenția Taniug, a avut loc un schimb de păreri cu privire la probleme internaționale actuale, la activitatea internațională desfășurată de cele două partide, precum și în legătură cu relațiile din mișcarea muncitorească internațională.
A fost reales,ca secretar ge- ne-ral adjunct al Sindicatului unit al muncitorilor din industria constructoare de mașini din Marea Britanie, comunistul K. Brett.
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