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petrochimică 
de la BorzeștiBACĂU (corespondentul „Seînteii", forma crește de la o zi la alta. După ce pinetoxul a fost pus în funcțiune, o nouă instalație se află în probe tehnologice. . Este vorba de cea de. alchilamine, prima instalație de acest fel din țara noastră, cu o capacitate de 4 000 tone pe an.’ Alte cîteva instalații se află în plină construcție. între acestea se numără dea de-a‘ 5-a linie tehnologică de fabricare a cauciucului sintetic, cu o capacitate anuală de 30 000 tone, noile instalații de fenol și acetonă, care vor spori cu 40 la sută capacitățile existente, instalația de alcooli grași și o stație-.pilot pentru fabricarea bisfenoluliii.Una dintre cele mai importante instalații aflate în eons- ' 'țrucție este ce.a pentru fabrica- ■ rea sărurilor de amine' și esteri ști acidului 2,4 D, produse destinate combaterii buruienilor din culturile păioase.

Gh. Baltă). — Plat- petrochimică Borzești

Dat în exploatare anul trecut, 
noul laminor de 6 țoii din ca
drul Uzinei de țevi din Roman 
a devenit, în scurt timp, o „ce
tate de foc" a industriei noas

tre metalurgiceFoto : Gh. Vințilă

In toate ramurile
producției noastre materiale: 
preocupări susținute pentru
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RIDICAREA CALITATIVĂ

A ACTIVITĂȚII ECONOMICE

CONSTRUCȚIA DE MAȘINI
Partidul nostru acordă, după cum se știe, o deosebită însemnătate dezvoltării prioritare a producției proprii de mașini și utilaje, introducerii continue și rapide, în toate sectoarele■ de activitate, a tehnicii și tehnolo- , giilor înaintate. Promovarea multilaterală a progresului tehnic, a celor mai remarcabile realizări ale științei și tehnicii contemporane constituie o■ trăsătură caracteristică a concepției■ partidului despre modul în care trebuie dezvoltată economia națională, o parte integrantă' a politicii sale e-. conomice. Este cît se poate de evident, ca atare, că succesele impresionante pe care poporul nostru, sub ' conducerea partidului, le-a obținut în construcția socialistă se datoresc în-bună măsură fermității și perseverenței cu care se urmărește dota-

Ing. Ion AVRAM 
ministrul industriei construcțiilor 

de mașini

desfășurarea producției la un tehnic ridicat.

ALEXANDRIA (coresponden
tul „Seînteii", Alexandru Brad). — întreprinderea de aparataje și accesorii pentru instalații în construcții din Alexandria, județul Teleorman, și-a făcut debutul in noul an și cincinal cu intrarea în funcțiune a ultimelor ■ capacități de producție. Astfel, noua unitate va furniza anual economiei naționale 13 000 tone de aparataje și instalații. După numai citeva zile de la intrarea in funcțiune a noilor secții, tî- nărul colectiv de muncitori, ingineri și tehnicieni a înscris în agenda de muncă două rezultate : realizarea unui ritm de producție care depășește prevederile planului cu 7 producerea în serie a rataje complexe, cum le de aer, convectori, încălzire, aeroterme și altele.

la sută și unor apa- sint filtre- baterii de de plafon

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a primit joi dimineața, la Predeal, pe ministrul afacerilor externe al Republicii Italiene, Aldo Moro.La primire au luat parte Corne- liu Mănescu, ministru] afacerilor externe, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ia- cob Ionașcu, ambasadorul României în Italia,Au fost de față Niccolo Moscato, ambasadorul Italiei în România, și Roberto Ducci, ambasador, director general al afacerilor politice.în Cadrul convorbirii care a avut loc cu acest prilej a fost subliniată evoluția pozitivă a relațiilor ro- mâno-italiene, relații bazate pe o îndelungată tradiție de prietenie între popoarele român și italian, și s-a exprimat dorihța comună de a dezvolta legăturile și colaborarea între România și Italia. Au fost relevate, totodată, posibilitățile largi ce există pentru extinderea în continuare, pe toate planurile, a

I

cooperării bilaterale, în interesul popoarelor român și italian, al colaborării și înțelegerii internaționale. De asemenea, au fost abordate unele probleme ale situației politice din lume și .s-a relevat dorința României și Italiei de a contribui la stabilirea unor relații de bună conviețuire între statele europene, în interesul statornicirii securității și păcii pe continent.întrevederea s-a desfășurat în- tr-o atmosferă de cordialitate.în numele președintelui Republicii Italiene, Giuseppe Saragat, ministrul afacerilor externe al Italiei, Aldo Moro, a adresat președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, invitația de a vizita Italia. Invitația a fost acceptată cu plăcere.Președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, ■ și soția, Elena Ceaușescu, au reținut la dejun pe ministrul afacerilor externe al Italiei și persoanele care îl însoțesc. . (Agerpres)

rea și nivel _______ ________Construcția de mașini realizează în prezent 25 la sută din producția industrială a țării, acoperind aproape 70 la sută din nevoile de înzestrare tehnică a ramurilor economiei naționale. în cincinalul 1966—1970 volumul producției industriei construcțiilor de mașini a crescut într-un ritm mediu anual de 15,8 la sută, ritm superior atît prevederilor pianului cincinal, de 14,6 la sută, cît și celui pe întreaga industrie. Producția globală din 1970 a ramurii a fost de peste două ori mai mare decît cea realizată în 1965, înregistrîndu-se însă creșteri și mai mari în anumite sub- ramuri moderne : electronica, electrotehnica, mecanica fină, optica, producția de mașini-unelte și de instalații complexe, îmbucurător e faptul că 75,7 ,1a sută din sporul de producție s-a obținut pe seamă creșterii productivității .muncii, că sarcina de reducere a prețului de cost a fost îndeplinită mai devreme cu un an, pe această cale obținindu-se importante beneficii suplimentare. în perioada 1965—1970 au fost asimilate în fabricație’ peste 3 700 de produse noi, două treimi din valoarea producției globale fiind deținută de produse avînd o vechime mai mică de cinci

ani. în felul acesta a fost îmbunătățită simțitor structura producției românești de mașini, utilaje și instalații complexe, iar industria constructoare de mașini s-a încadrat definitiv pe linia orientărilor stabilite de Congresul al IX-lca al partidului. Aceasta constituie fără doar și poate realizarea esențială din ultimii cinci ani a constructorilor noștri de mașini, realizare care a fost posibilă datorită alocării unor importante fonduri de investiții suplimentare și îndeosebi sprijinului permanent acordat de conducerea partidului și a guvernului.Anul acesta șj în cincinalul 1971— 1975 construcția de mașini își va spori în ritm accelerat participarea la creșterea avuției naționale, la satisfacerea cerințelor.’ intregii economii, își va întări rolul de factor dinamic de primă însemnătate pentru dezvoltarea economiei naționale. Acționînd în lumina indicațiilor conducerii partidului, constructorii de mașini sint ferm hotărîți să perfecționeze în continuare profilul ramurii, să-i orienteze structura spre cea a industriilor similare din țări cu ’îndelungată tradiție, puternic industrializate. Planul de stat pe 1971 prevede că producția industriei construcțiilor ele mașini va crește cu 13 la sută, un accent deosebit punîndu-se pe dezvoltarea prioritară a sectoarelor de înaltă tehnicitate, care realizează produse caracterizate de o complexitate ridicată și de o mare finețe, capabile să asigure modernizarea și extinderea tehnologiilor de vîrf în întreaga economie ; pro-

Prima oară am fost la Borșa acum cîțiva ani, la inaugurarea clubului „Minerul". Pentru mine, inaugurarea n-avea nimic deosebit sau așa mi se părea. Comuna (Borșa pe-atunci era comună, lungă de vreo 20 de kilometri, dar tot comună) n-o văzusem decît în fuga farurilor orbite de zăpadă, iar cartierul ei numit Baia Borșa, unde ființa clubul, știam doar că e un cartier mineresc ale cărui blocuri își descopereau ici- colo silueta prin ferestrele luminate, E tot ce am reținut în cele cîteva ore petrecute printre locuitorii u- nei comune care nu după multă vreme avea să fie declarată oraș.

elev sîrguincios, iar este antrenor.este un metodistulVreo 20 de tineri mineri și forestieri teva ori după ce soarelui" nunat și tat de acești oameni ai a- dîncurilor !) trec la spectaculoasele exerciții.Memoria ' nu mă ajută.

se adună de cî- pe săptămînă și execută „Salutul . (ce exercițiu mice minunat execu-
scena „procesiunii", și nu numai să revin, ci și să-i urmăresc pe acești tineri care și-au schimbat salopetele cu albele costume, să urmăresc evoluția lor și aspră și grațioasă.Trec din nou prin biblio- tecă; prin sala de spectacole, urc și cobor scări. Inso-, țitorul meu nu înțelege de ce.

aprovizionarea o dată pe sap- aceea, în viito- în Borșa se vor

grabă a re- o „rezistenta curioasele Nu știu, dar...Există o porterului sau ță“ a locurilor sale priviri ? în orice caz, dacă nu m-aș fi întors (și ce bine e că ne putem întoarce I) aș fi rămas cu un ciob de impresie. De aceea, poate că, pe Ștefan Mihali — vicepreședintele consiliului popular municipal, însoțitorul meu — l-o fi mirat faptul că primul drum l-am făcut la club. Voiam să pornesc însemnările de unde le lăsasem cu ani în urmă. Dimineața, clubul e aproape pustiu. Sălile și-au pierdut mirosul de var, de atunci, de la inaugurare,• ghirlandele au dispărut, mesele _• și scaunele „au că-, pătat un alt luciu, acela al întrebuințării.Discutăm cu bibliotecarul și cu un profesor metodist.— Ce mai e nou pe la dumneavoastră ? sună în- trebarea-stas a reporterului. Dar uneori, și întrebările- stas capătă răspunsuri interesante : un cerc . de judo. însuși bibliotecarul

Morile

însemnări din borșa

/Privindu-i pe acești tineri dezinvolți; îmi aduc aminte din nou de inaugurare. A- tunci, dintr-o sală în alta, borșenii treceau ca într-o .procesiune, cintărind dip priviri și mîngîind tot ’ ce vedeau într-un fel de cucernicie medievală. în vîrf de munte exista un mult dorit lăcaș de cultură. Sala lui de spectacole era la ora aceea, cea mai mare și cea mai dotată tehnic din întreaga fostă regiune Maramureș. A trebuit să revin pentru

La Consiliul popular al orașului Borșa, există o încăpere în care se oficiază căsătoriile. întîmplarea a făcut ca aici, de-a lungul pereților, „să , fie înșițate. planșele viu colorate care cuprind BORȘA, PLAN DE SISTEMATIZARE. Orașul se întinde pe 40 de kilometri pătr'ați și trebuie „â- dunat puțin". Mulți copii încă mai pornesc la școală din case răspîndite pe dealuri, un om mai pierde o zi bună, dacă are nevoie de un certificat, gospodinele

își mai fac „în centru" tămînă. De •rul cincinal construi 500 de apartamente din fondurile consiliului și 300 din fondurile exploatării miniere, plus , magazine de. tot felul. Toate pentru „marile familii".„Marile familii" sînt patru : TIMIȘ, ROMAN,STEȚCA, DANCIU. Ele sint pomenite încă de pe vremea luptelor cu tătarii. Astăzi, „marile familii" formează mult peste jumătate din populația totală a orașului Borșa. în drumurile mele prin Borșa sau Baia Borșa, cel puțin tot al doilea om întîlnit le aparținea. La început, lucrul acesta m-a intrigat, apoi m-am o- bișnuit, mai ales cînd fiecare își adăuga un al treilea nume, ca un fel de poreclă care să-l deosebească de „tizi". Toader Stețca ține neapărat să adaug’ și Găl- bează. Bine, adaug. E unul din bătrînii orașului. Are 80 de ani, o barbă de patriarh și 25 de ani de minerit. 25 de ani de minerit pe .vremea în care se lucra 14 ore pe zi cu ciocanul și dalta este imens. Abia în ultimii ani a apucat și „mina aproape" căreia la pătrunsDeschise pe la mijlocul secolului trecut, la începutul secolului nostru minele.bor- șene au fost închise. Minerii trebuiau să-și caute de lucru la peste 50 de kilometri, să lipsească de-acasă cîte-o lună sau să se mute, să le fie „mina aproape".

perforatorul aproape". „Mina este o expresie început nu i-am întregul înțeles.

Valentin MUNTEANU(Continuare în pag. aV-a)a-mi aminti de

Zi obișnuită de lucru la Oficiul județean pentru repartizarea forței de muncă din Brăila. Citeva persoane solicită posturi. Și le capătă, treptat, în raport cu pregătirea fiecăruia, cu

(Continuare în pag. a III-a)
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si
Am impresia și uneori chiar certitudinea că in vea

cul nostru trepidant și alert s-a produs o mutație ra
dicală în mitologica imagine a lui Cr'onos, devoratorul 
de vieți; acum parcă nu timpul macină existența, ci 
modul de existență macină cel mai adesea timpul.

Un drum făcut altădată cu piciorul ori cu trăsura 
într-un an de zile, cu vaporul, în luni, și cu trenul, 
în săptămâni, se face acum, cu avionul, în zborul pă
sării, cum se zice, numai in citeva ore. Un zbor pe 
Lună se efectuează acum iute ca-n poveștile copilăriei, 
„ca gîndul și ca vintul", dar un sondaj intr-o enigmă 
sufletească durează încă o viață de om.

Civilizația ne-a economisit timpul necesar vieții so
ciale, exterioare, dar tot ea 
ne-a luat mult din timpul 
nostru intim, din răgazul de 
a sta de vorbă cu noi înșine 
despre noi înșine, in sensul 
îndemnului lui Socrate, scris 
pe frontispiciul templului lui 
Apollo de la Delphi : „Cunoaște-te pe tine însuți".

Fiecare trebuie să-și afle acel timp al său- pentru 
o perpetuă perfectare morală, pentru meditație, .nu în 
sensul unei izolări individualiste, ci pentru a cunoaște 
mai mult lumea, pentru a fi mai mult și mai eficient 
al ei. Concomitent cu revoluția socială trebuie să se 
producă și o revoluție interioară, in propriul nostru 
sistem de valori etice și estetice, in propriul nostru 
mod de gîndire. Trebuie să ne cunoaștem pentru ca 
să cunoaștem. Pentru aceasta sint necesare ceasuri de 
meditație și confruntări cu noi înșine, cu ceea ce cre
dem a fi și cu ceea ce sîntem în realitate.

Pentru aceasta trebuie să știm să răminem singuri 
cu o carte intr-adevăr mare, fundamentală, să stă
ruim îndelung asupra -valorii cuvintelor, asupra taine
lor din ele, asupra miracolului logodirii acestora, asu
pra gindurilor și sentimentelor, asupra destinului oa
menilor și al umanității. Nu se poate gindi pe sine 
cel ce nu se gindește la umanitate și nu se poate gindi 
la umanitate cel ce nu se gindește pe sine. Te ințe-

• DIALOGURI BIZARE LA OFICIUL PENTRU REPARTIZAREA 
FORȚEI DE MUNCĂ • „CAUT POST BUN" - „ADICĂ ?" - 
„UNDE NU SE DEPUNE EFORT..." • MISTERUL CELUI CARE 
A REFUZAT 54 DE POSTURI ! • CALCULUL PARAZITULUI : 

„CÎT TRĂIEȘTE MAICĂ-MEÂ, ÎMI DĂ EA !"

existenta

PICĂTURA DE CERNEALĂ

legi pe tine numai într-un context social și național, 
numai in contextul umanității, in ultimă instanță, și 
invers. Dacă te ignori pe tine, înseamnă că ignori to
tul. Și ca să nu te ignori, trebuie să ai timp de tine. 
Nu timp pentru a-l omorî prin cafenele și cîrciumi, 
nu timp pentru a-l risipi cu distracții ușoare, nu timp 
pentru bavardaj, ci timpul prin care să te descoperi 
și să te afirmi ca existență sensibilă și ginditoare. Un 
timp de observație și de selecție, un timp de ierarhi
zări judicioase și responsabile, un timp de liniște și 
de creație. Și timpul acesta e al nostru, nu ni-l poate 
da nimeni din afara noastră dar ni-l poate fura ori
cine. Adeseori, unii .oameni și-l fură reciproc tocmai 

fiindcă n-au apucat să-l 
lorlfice niciodată cum 
buie și nu-i cunosc 
țul inestimativ. Iși 
unii altora probleme 
mica toată. Și apoi 
timpul liber și nu-l 

că nu se ocupă In prealabil 
el înșiși. Trebuie să recunoaș-

va- 
tre- 

pre- 
creează
din ni- 

caută 
găsesc

gradul de urgență în care se încadrează fiecare.Dreptul la muncă în țara noastră nu este numai un înalt principiu social, ci o realitate vie. Un drept garantai și, în același timp, o îndatorire elementară derivată din înțeleptul, echitabilul : „Cine nu muncește nu mă- nîncă". Numai în ultimii cinci ani numărul de salariați a sporit cu circa 800 000 de persoane, fapt cu o înrîu- rire deosebit de pozitivă asupra bu- • getului familial. Se ivesc noi capacități de producție, meserii și specialități noi, feluri noi de prestații către populație și tot atîtea posturi noi. Se aude adesea, în diferite locuri de muncă; exclamația cite unui maistru sau inginer : „îmi crapă buza după oameni I". Duceți-vă la poarta oricărei uzine și veți vedea anunțuri : „se caută...", .„se caută...", formulă nelipsită.Lucrul care se găsește mai greu pe acest teritoriu, al muncii — dar care e căutat cu înverșunare de o mină de. „specialiști", vînători ai banului nemuncit — este sinecura : să primești cit mai din belșug, dar să dai cite ceva, mai nimic. Să se cheme că muncești... Și iată-1 pe cite unul cău- tînd slujba „perfectă", slujba unde tot ce ai de făcut este semnarea șta- telor de plată.

în biroul tov. Gheorghe Fulger, șeful oficiului, sîntem martorii unui dialog bizar :— Vă repartizăm la întreprinderea de industrializare a cărnii.— Eu, la industria cărnii ? fac acolo ?Intr-adevăr, ce să facă ea ne ? Carnea se mănîncă, se e necesară, mă rog — dar să muncești la o întreprindere de carne 7 Vai !— Atunci vă trimitem la cooperati
va „Arta populară", la țesut covoare.— Eu, la țesut covoare ?S-a născut, vedeți bine, numai ca să calce pe covoare. E însă dreptul dumneaei să refuze, dacă socoate că nu i se potrivește munca. Să-i ascultăm însă argumentele. Omul repartizării stăruie :— Puteți să vă calificați în meseria de țesătoare.— Să mă calific de acum încolo ? Doamne păzește I Nu înțelegeți că eu vreau un post ușor ? Dacă nu mi-1 dați. plec acasă și gata.Dragostina Mălureanu (din Brăila, str. Roșiorilor nr. 106) e supărată foc, Despărțită de soț, mamă a doi copii, de sănătatea și educația cărora este direct răspunzătoare, Dragostina Mălureanu — ne-am fi așteptat — era în situația de a medita serios asupra viitorului ei. Avea la îndemînă un evantai de oferte conforme pregătirii sale (absolventă a școlii generale). Era oare prea tîrziu pentru a-și căuta o meserie sigură ? Lăsăm citi-

Nicolae Grigore MĂRAȘAMU

Președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a primit in audiență pe Ibrahim sri, însărcinat cu afaceri a.i. Republicii acestuia.Ibrahim ședintelui
Yos- al Arabe Unite, la cerereaYossri a înmînat pre- Consiliului de Miniștri

xun mesaj nistru alîntîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească.A participat George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe.

(Continuare în pag. a Il-a)

din partea primului mi- R.A.U., Mahmud, Fawzi.

T elegrame

atît cit ar dori pentru 
măcar citeva clipe de . .
tem, insă, că uneori, din pricina unor indolenți pentru 
care valoarea timpului nu există nici măcar sub forma 
calendarului, clipele acestea nu pot fi găsite. Dacă fie
care și-ar rezerva o oră sau măcar citeva minute pe 
zi numai pentru a sta de vorbă cu el însuși, sint con
vins că timpul acesta ar deveni momentul solemn In 
care omul ar avea impresia, deloc exagerată, că il pri
vește întreaga istorie, că este intr-un fel responsabil 
pentru mersul întregii omeniri. El ar crește in propriii 
lui ochi și ar fi mult mai util societății. De aceea cea
surile rezervate pentru noi înșine, în acest scop, nu 
ne scot în afara timpului social 
trivă, ne integrează și mai mult, 
tuia. Ele ne dau prima măsură a 
ființe ginditoare.

și istoric, ci, dimpo- 
și mai eficient aces- 
existenței noastre ca

Ion Dodu-BALAN

r-
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIAm fost foarte mișcat de amabilele urări și felicitări pe care Excelența Voastră mi le-a trimis cu ocazia instalării mele în funcția de președinte al Confederației Elvețiene.Mulțumindu-vă foarte sincer, vă rog, la rîndul meu, să primiți cele mai bune urări pentru fericirea Dumneavoastră personală și pentru prosperitatea poporului român.
RUDOLF GNAEGI

Președintele Confederației Elvețiene

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România Sînt foarte recunoscător pentru amabilul dumneavoastră mesaj pe care mi l-ați trimis în legătură cu tragedia recentă de la stadionul de fotbal Ibrox Park.Noi toți apreciem prefund expresia dumneavoastră de simpatie.
EDWARD HEATH

Primul ministru al Marii Britaniii
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Nota 10

Din
cînd

abia
de :

Răspunsul este în- catedră și apreciat este bun, se aprin- verde ; dacă a fost roșu și elevul tre-

statu- a fost inedit, Vladi-

de 
de 

Ni-

nr. 10 din Brașov

DIVERS;
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La catedră — un magnetofon și mai multe butoane. în bănci — elevi care, în locul creioanelor, mînu- iesc microfoane < și căști de audiție. Magnetofonul adresează o întrebare. întregii clase sau unui singur elev. “" registrat la pe loc. Dacă de beculețul greșit — cel .________...buie să încerce iarăși, să caute altă cheie care să-i permită să treacă mai departe. Și totul pe baze electronice. La ora marilor curiozități științifice, elevii școlii generale "* " _(membri ai cercului de electrotehnică) au hotărît să construiască o... instalație de verificare a cunoștințelor. Și au reușit. Prezentată la diverse expoziții, instalația lor a răspuns, de fiecare dată, de nota 10. Calificativ care se cuvine, neîndoielnic, și realizatorilor ei.
A duduit 
soba, dar
nu vor 
mai dudui 
tractoarele

Ziua de muncă se apropia 
sfirșit. Ultima grijă, înainte 
plecare, a mecanizatorilor 
colae Gherlea și Toader Banea 
de la atelierul mecanic din co
muna Tulea,, satul Căușd, al 
I.M.A. Cefa (Bihor), a fost să 
înfunde soba cu lemne. Să fie 
cald a doua zi — și-au spus ei. 
După ce s-au asigurat că focul 
nu se va stinge, au încuiat ușa 
șl au plecat. In dimineața ur
mătoare, cînd s-au reîntors la 
șerpiei, nu le-a venit să creadă. 
Soba se supraîncălzise și, din 
căldura degajată, luaseră foc 
cîteva materiale din apropiere. 
Incendiul s-a întins cuprinzînd 
apoi două tractoare, 4 000 kg de 
porumb, sculele din atelier și 
320 metri pătrați de acoperiș. 
De menționat că. în urmă cu 
cltva timp, unitatea in cauză fu
sese sancționată pentru neres- 
pectarea normelor de pază con
tra incendiilor.

Eclipse
pe... calea 
laptelui prafNumeroși cetățeni ne semnalează dispariția, de mai multă vreme, din magazinele Capitalei, a cutiilor de lapte praf „Rarăul". De altfel, nu este pentru prima dată cînd recepționăm asemenea semnale. In anumite perioade, magazinele sînt tixite cu stive întregi de cutii, pentru ca după aceea, săptămîni în șir, să nu mai fie găsit nicăieri. Nu știm cum explică forurile de resort aceste ciudate „eclipse" de aprovizionare. Fiind însă vorba de un produs indispensabil micilor consumatori, credem că se vor lua de urgență măsuri pentru ca ele să nu mai apară în rețeaua comercială.
Plimbare 
cu buclucIon Varga din Cluj (sir. Apei 7), de profesie șofer, se afla în vizită la o cunoștință. La plecare, însă, ia cheile de la mașină de unde nu-s. Dispăruseră nu numai ele, ci și... amfitrionul — Ioan Blag (str. Sinaia 11). Anunțate, autoritățile au început imediat cercetările, găsind mașina proptită într-un pom. Nu departe de locul faptei, 
și cel dispărut. Profitînd, de neatenția șoferului, acesta hotă- rise să facă o plimbare. Promenada l-a costat însă scump. în sarcina lui se reține un adevărat buchet de infracțiuni : furt 
de autovehicul, conducere fără permis și sub influența alcoolului. accident și părăsirea locului faptei. Cam mult pentru o plimbare.

era 
de plai

vremea
Tudor 

vătaf

De curînd, la Arhivele lui din Rîmnicu Vîlcea descoperit un document scris și semnat de Tudor mirescu pe hîrtie dublă cu filigran de dimensiunile 25,5 X 19,5, la data de 25 august 1806. Pe atunci, Tudor Vladimirescu îndeplinea funcția de vătaf de plai la Cîineni. Documentul descoperit reprezintă un raport întocmit de el, în această calitate, in urma unei anchete întreprinse la Cloșani pentru lămurirea u- nei pricini survenite între frații Ion și Gheorghe Pîrvu, pe de o parte, și Tr&ilă și Radu Orzești, pe de altă parte, în legătură cu o moșie. O dovadă certă că Tudor își luase misiunea în primire chiar înainte de primirea decretului de numire oficială în funcția respectivă, apărut la 20 decembrie 1806.
Rubrică redactată
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
Scînteii

Hanul pe acest an jg 
/ ■ 

ai constructorilor județeni:
------------------ ■     ;  . -- - - - . ____________________ ,

100000
înfăptuirea planului pentru anul 1971 — primul an al cincinalului — impune exigențe sporite față de constructori , atrag atenția îndeosebi asemenea sarcini, ca alegerea amplasamentelor și capacităților optime, adoptarea unor soluții tehnice eficiente, reducerea ponderii lucrărilor de construcții în totalul investiției, reducerea importurilor de utilaje, scurtarea duratelor de execuție, ridicarea calității lucrărilor și reducerea cheltuielilor de producție. îmbunătățirea substanțială a acestor indicatori de bază va face posibilă sporirea eficienței fiecărei lucrări în parte.După cum se știe, volumul actual de construcții-montaj se realizează doar în parte în regie de către beneficiari ; marea majoritate revine unor unități de construcții de antrepriză, subordonate diferitelor organe centrale sau locale. Din,tre acestea, cele 39 de unități județene de construcții și cea a municipiului București asigură realizarea a circa 30 la sută din volumul total de lucrări. O analiză sumară a activității depuse de aceste întreprinderi în anul 1970 relevă rezultate valoroase, care dau garanția că în anul de față sarcinile de plan se vor realiza în condiții și mai bune. Majoritatea întreprinderilor și-au realizat integral planul de producție. Unele întreprinderi, cum sînt cele din județele Vrancea, Teleorman, Neamț, Alba, Brăila. Dîmbovița — deși aflate în primii ani de activitate — s-au situat la nivelul municipiului București și al unor județe cu tradiție, ca Bacău, Galați. Ilfov, Constanța. Cluj, Prahova, Brașov, Timiș și altele. De menționat că, în cursul anului trecut, în condițiile unor sarcini sporite cu 20 la sută față de 1969, planul de construcții-montaj, pe total consilii populare, a fost realizat, ceea ce reprezintă un succes important.Trecerea rapidă la industrializarea execuției construcțiilor de locuințe și clădiri social-culturale este o sarcină care se impune cu precădere. Anul trecut, peste 46 la sută din totalul apartamentelor au fost realizate în soluții industrializate, cu folosirea integrală sau parțială a panourilor mari. A apărut astfel necesitatea dezvoltării capacităților de producție de elemente prefabricate — și, în special, de panouri mari — și a dotării cu utilaje moderne de mare randament.în ciuda rezultatelor generale bune, trebuie remarcat însă că unele întreprinderi județene de construcții — printre care cele din Arad, Argeș, Caraș-Severin,- Gorj ș.a. — au rămas în urmă în ce privește darea în folosință a obiectivelor, nivelul calitativ al execuției, gospodărirea .bunurilor, materiale și realizarea planului valoric... Sesiunile consiliilor . populare, respective, care vor avea loc în viitorul apropiat, vor analiza cu siguranță cauzele acestor neajunsuri și vor stabili măsuri concrete care să

Ing. Ion GĂVOZDEA
vicepreședinte,

Comitetul de Stat pentru Economia 
și Administrația Locală

ducă la redresarea activității întreprinderilor județene de construcții.în noul an, sarcinile care revin consiliilor populare pe tărîmul construcțiilor prevăd un volum de producție de aproximativ 11 miliarde de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 15 la sută față de anul 1970. Se vor construi circa 100 000 de apartamente, peste 1 700 săli de clasă in mediul urban, 4 000 locuri în internate, aproape 3 600 de locuri în grădinițe, spitale și policlinici în București, Alba- Iulia, Pitești, Brașov, Timiș, Reșița, Birlad și alte orașe, hoteluri la Curtea de Argeș,1 Brăila, Reșița, Odorhei, Satu-Mare, Cîmpulung, Alba Iulia, Buzău, Botoșani, Covasna, Bistrița, precum și un număr de teatre, case de cultură etc. în industria locală va continua dezvoltarea secțiilor de producție,' in comerț — modernizarea spațiilor comerciale, iac în gospodărirea comunală se vor realiza lucrări pentru alimentări cu apă, canalizări, străzi etc.Este de subliniat că, anul acesta, ponderea lucrărilor destinate agriculturii — și îndeosebi sectorului zootehnic — va spori considerabil. In acest domeniu, valoarea planificată se ridică la peste 1 miliard de lei. Țmînd seama de importanța realizării la termen a lucrărilor, este desigur necesar ca întreprinderile județene să acorde prioritate asigurării mijloacelor ne- cesare acestor șantiere. Menționăm că obiectivele destinate agriculturii urmează să fie tratate prioritar. Este vorba de un element de orientare nou, care ar trebui să atragă atenția întreprinderilor constructoare, mai ales in județele Ilfov, Constanța, Dolj, Hunedoara, Teleorman, Ialomița, Buzău și. altele, care au de executat lucrări importante în sectorul zootehnic.Este de o mare însemnătate ca anul 1971 să marcheze o cotitură și în ce privește respectarea termenelor de punere în funcțiune a construcțiilor, în primul cînd este necesar ca toate forțele să fife concentrate pentru încheierea lucrărilor restante. Cit privește cele planificate pentru 1971, ele trebuie analizate detaliat, urmînd să se întocmească grafice de execuție care să asigure realizarea lor la termen. Odată întocmite, graficele trebuie respectate cu strictețe, întreaga activitate fiind . subordonată scopului principal și anume execuției lucrărilor la termen și de bună calitate. Din păcate, legat de acest ultim aspect, se manifestă încă multă delăsare și o condamnabilă lipsă de exigență. Acci

dentul tehnic de la Arad ne-a demonstrat în mod tragic ce consecințe grave poate avea executarea unor lucrări de calitate slabă.Acțiunea de ridicare a nivelului calitativ al execuției trebuie să stea în atenția tuturor constructorilor. Așa cum s-a subliniat la o recentă plenară 
a C.C. al P.C.R., caracteristica anului de față constă în ridicarea calitativă 
a activității economice în toate domeniile. Creșterea eficienței economice, asigurarea unei calități superioare reprezintă premise hotâritoare pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor care stau în fața constructorilor. Numai îmbunătățind substanțial parametrii execuției, scurtind durata ei și reducînd cheltuielile de producție, constructorii vor putea contribui la sporirea eficienței investițiilor. Organizarea judicioasă a șantierelor și a muncii, folosirea eficientă a forței de muncă — cu accent pe extinderea acordului global — gospodărirea rațională a materialelor, reducerea consumurilor specifice și înlocuirea materialelor. deficitare, folosirea rațională a utilajelor, eliminarea lucrărilor suplimentare de remedieri și refaceri — iată căile principale care duc la reducerea cheltuielilor de producție.Este, desigur, necesar ca, în primul rînd, comitetele de direcție din întreprinderi să acorde o atenție sporită eficienței economice a activității, șantierelor. Sub îndrumarea comitetelor executive ale consiliilor populare, activitatea organizațiilor de construcții trebuie orientată astfel incit să se asigure o folosire .cit maj rațională a resurselor materiale și financiare, să se elimine cheltuielile ne- economicoase și, în final, să se reducă cheltuielile la 1 000 de lei producție.Realizarea obiectivelor majore care stau în fața constructorilor necesită acordarea de atenție sporită construirii bazelor de producție, industrializării in continuare a execuției construcțiilor, dotării cu utilaje eficiente și folosirii lor raționale, calificării muncitorilor, ridicării nivelului profesional al întregului personal. Aceste măsuri trebuie să ducă, în final, la ridicarea nivelului tehnic al execuției, sub toate aspectele.Comitetul de Stat pentru Economia 
și Administrația Locală va sprijini și Îndruma activitatea comitetelor executive ale consiliilor populare județene — și, implicit, a întreprinderilor județene de construcții — astfel ca anul 1971 să marcheze un salt calitativ important, concretizat în realizarea integrală a sarcinilor valorice și fizice,-. în îmbunătățirea calității- execuției și creșterea eficienței economice. Să pornim la muncă în acest • an cu gîndul Ia cea de-a 50-a aniversare a partidului nostru, să întîm- pinăm măreața sărbătoare cu noi construcții, trainice și frumoase.
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TEXTILE DE BUNĂ
CALITATE...realizează Combinatul textil Galați, ale cărui unități au fost dezvoltate și modernizate în ultimii ani. Aici se realizează în prezent o gamă largă de sortimente din fire de bumbac, de poliester, din fire polinodice și celofibră, destinate țesăturilor și tricotajelor.Pentru calitatea lor superioară, firele produse de combinatul textil gălățean se bucură de o unanimă apreciere din partea beneficiarilor. La rîndul lor, u- nitățile de țesături și finisaje ale combinatului realizează și livrează atît in țară, cît și peste hotare o gamă variată de țesături albite, vopsite și imprimate. Sînt cunoscute și apreciate țesăturile „Jura", „Indian", „Finet", imprimeurile pentru rochii, bluze și haine de casă, precum și țesăturile neșifonabile, cu finisaje superioare, „Zîna" și cilia", țesăturile în carouri pentru cămăși, bluze; haine de vară și costume de protecție.Țesăturile produse de combinatul textil Galați sint tot mai mult solicitate și pe piețele externe, in acest an fiind încheiate contracte cu beneficiari de peste hotare-pentru o producție de țesături de trei ori mai’ mare față de cea livrată anul trecut.
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ACCESUL IGIENEI,

PE UȘA DIN DOS
Respectarea riguroasă a normelor de igienă în unitățile comerțului alimentar este o caracteristică debază a deservirii civilizate, o condiție sine-qua-non a sănătății obștești, care obligă pe toți lucrătorii din domeniul alimentației publice să vegheze în permanență la starea salubră a preparatelor, a veselei și a localurilor, să închidă ermetic căile de infiltrare a oricăror agenți patogeni. în rîndurile ce urmează ne propunem să analizăm modul cum se înfăptuiesc, în unitățile T.A.P.L. Reșița, legile și normele care guvernează acest compartiment al activității comerciale.Braseria „București". Ii însoțim in misiune pe Ion Dimitrievici, medic veterinar igienist al municipiului, și Octavian Stoenescu, asistent de igienă la inspectoratul sanitar al județului. Se constată că alimente alterate sînt puse în consum. Vesela cu care sînt ser

ii! unități 

de alimentație

Arta porțelanului 
la ClujFabrica de porțelan din Cluj, înzestrată cu mașini și utilaje de înaltă tehnicitate, realizează în prezent sute de modele și decoruri de articole de menaj, tehnice și de laborator. Printre altele, de un real succes în rîndul cumpărătorilor se bucură garniturile de servicii de masă, în care sint incluse și cele de ceai, cafea și tort. Mult solicitate sînt și obiectele decorative, printre care platourile și bibelouri-le, precum și o serie de articole , pentru industria textilă.Pentru anul 1971 au foșt pregătite pentru fabricația de serie 25 modele noi de articole de menaj, destinate mai ales alimentației publice: farfurii, cești, platouri, scrumiere etc., care poartă inscripția și reclama unității ce Ie-a comandat. Ele se disting prin linie modernă și printr-un decor ales, plăcut. Fabrica execută și comenzi speciale, la cererea cumpărătorilor, în formele și decorurile solicitate.Calitatea producției și gradul ridicat de alb la porțelan sînt asigurate cu ajutorul unor mașini semiautomate de fasonat, de uscătoare și cuptoare cu ardere continuă, dar și de priceperea și hărnicia muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor. în prezent, creatorii fabricii sînt preocupați de realizarea unor noi modele și decoruri pentru pro- " d.uâ'ți.T Viit'oafe,’îh-care frumosul și utilul să se îmbine armonios, să .fie atributele- esențiale’ ale noilor produse de porțelan.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

viți consumatorii este murdară. în camera frigorifică se țin la un loc mîncăruri gătite cu alimente și condimente ale
publică din Reșița

căror ambalaje sînt murdare. în bucătărie, podeaua și mobilierul nu sînt spălate și dezinfectate. Personalul este îmbrăcat in halate ca vai de lume.Laboratorul de preparate reci — ale cărui produse (chiftele, șnițele, pește prăjit, sărmăluțe, tocaturi, salată, plăcinte etc.) trebuie să acopere necesarul tuturor unităților T.A.P.L. — funcționează într-un local impropriu, iar utilajele și mobilierul nu mai pot fi curățate și dezinfectate în bune condiții. S-a hotărît închiderea activității laboratorului, dacă acesta nu va fi mutat urgent intr-un local corespunzător.La bufetul „Semenic" întîlnim aceeași ambianță, în flagrantă contradicție cu normele unei serviri civilizate. Organele de control dispun și aici, aruncarea la gunoi a unei cantități de alimente care, deși proaspete, fuseseră infectate datorită depozitării necorespunzătoare. Numai în acest local se constată zeci de nereguli.Dar iată, pe scurt, principalele contravenții semnalate cu prilejul unui control general, care a cuprins toate unitățile, efectuat la sfirșitul lunii decembrie :1. Lipsa de curățenie în localuri, în bucătării, în depozitele de alimente și în anexele unităților.2. Bucătăriile și magaziile de a- limente sint .nevăruite, au pereții mucegăiți, iar lemnăria este nevopsită.3. O mare parte a agregatelor frigorifice sint defecte și deteriorate,

eu garnituri putrede, cu fierăria ruginită.4. Utilajele sînt necorespunzătoare, vesela insuficientă, tacîmurile degradate.5. Unitățile nu sînt dotate cu substanțe dezinfectante (cloramină, clorură de var, creolină), deși a- cestea se găsesc în magazia întreprinderii. ,6... pînă la punctul 12.Cum apar asemenea fenomene grave, de un real pericol pentru sănătatea miilor de consumatori ? Răspunsul este limpede, ca apa u- nui riu de munte : reaua voință, sfidarea cu cinism, am putea spune, a legilor și normelor în vigoare, a cerințelor maselor largi de consumatori. Pentru că, de altfel, n-ar fi nevoie decît de un ceas-două, pentru ca întreaga rețea de alimentație publică din Reșița să arate ca o oglindă, și de mici eforturi zilnice pentru a întreține această stare.de curățenie desăvîrșită. Dacă pentru această primă acțiune nu trebuie cheltuit nici măcar un leu, se impun totuși ceva investiții bănești pentru a\ procura mobilierul și tacîmurile ce urmează a fi înlocuite, pentru a efectua unele reparații și modernizări, precum și pentru îmbogățirea dotării actuale. De ce investițiile amintite mai sus nu s-au făcut pină acum ? Răspunsul este același ca și la prima întrebare. Pentru că nu s-ar putea spune că n-au existat banii necesari, atîta timp cit, de pildă, în incinta T.A.P.L. stă in bătaia vîntului și a ploii, de mai bine de un âh,-. mobilier in valoare de 175 000 . lei, procurat pentru dotarea unui restaurant imaginar, botezat „Plosca de aur" și pentru care în prezent nu există nici proiect, nici amplasament, absolut nimic altceva decît ambițiile unora și... banii care putrezesc, sub cerul liber. A fost de-a- juns o idee aruncată în vînt și imediat s-au cheltuit sute de mii de lei. Pentru necesități reale și stringente, oare nu s-ar putea face mai mult decit pînă acum ? Ce părere au despre aceasta directorul direcției comerciale județene și tovarășul Ion. Maldet, vicepreședinte al consiliului popular județean ? Mai cu seamă că, de fapt, nu este vorba de un singur caz cînd banii au fost risipiți fără rost. In curtea restaurantului „Banatul", tot vreme de un an de zile, intemperiile au degradat trei vitrine și două dulapuri frigorifice, procurate pentru dotarea unei cofetării care..; urmează și ea să se construiască cindva.
Florea CIOBANU 
corespondentul „Scînteii"

Suceava, azi (Foto : M. Andreescu)
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(Urmare din pag. I)

„CHEILE DORNEI"

Produse variate
pentru

torul să aprecieze singur ; noi îi comunicăm numai virsta ei : 21 de ani. Examinăm fișa personală a lui D. M. Cite locuri de muncă credeți să i s-au oferit ? Nu mai puțin de 30 1 Cum a ajuns formanță ? Nu toate posturile, mit, dar... nu ele., în altele nu  ________ ____ —...de două luni. „Nu mi-au convenit, ne mărturisește. Iar, la covoare, nu-mi place". Ce-i place în schimb Dragos- tinei— Să fie undeva la o creșă sau școală, iar clădirea, de dorit, să aibă încălzire centrală.

„candidata" la această a refuzat Unele le-a s-a prezentat a activat mai mult
per- chiar pri- la

— Undeva într-un post unde nu se depune un efort mare.Totul ar fi, deci, o „dozare" a efortului. Omul care detestă eforturile prea mari, liniștitul Costel Radu a primit — din aprilie 1968 pînă azi — 54 (cincizeci și patru) de posturi. La data cînd consemnăm aceste rinduri, tot nu se încadrase.Și să nu credeți că în vreuna din numeroasele întreprinderi prin care s-a vînturat R. C. a fost pus să care „pietre de moară".— De ce ai plecat de la spitalul nr. 3 ?

în jur, celor nevoițl să-I întrețină, să muncească pentru el. Problema nu e doar materială. R. C. are un copil de 2 ani. Prima soție l-a părăsit. Motivele parcă n-ar fi atît de greu de înțeles. R. C. și-a adus în schimb o concubină, minoră de 16 ani ; nici ea nu lucrează. Pe capul mamei sînt a- cum trei guri. Comerțul de bomboane sau semințe, cu care R. C. se îndeletnicește fără autorizație, clandestin, nu-i aduce venituri prea mari, dar în schimb îl aduce în raza art. 295 din Codul penal, care incriminează aceste îndeletniciri ilicite.

cerințe multiple
Incă de la începutul acestui an, în întreaga activitate a colectivului de la Industria 

locală „Cheile Dor- 
nei“, județul Suceava, se relevă intensa preocupare pentru diversificarea continuă a gamei de produse menite să satisfacă cele mai exigențe cerințe ale cumpărătorilor. Astfel, dintre noile produse realizate ca urmare a - valorificării materiei prime existente în Bazinul Dor- nelor,' la loc de frunte se situează nămolul 
terapeutic, care poate fi folosit cu bune rezultate în tratarea bolilor reumatice. Dato-

rită hărniciei colectivului de aici, nămolul se pune în vînzare prin oficiile farmaceutice în pachete, ceea ce înlesnește efectuarea tratamentelor la domiciliu, iar, o dată cu produsul, cumpărătorii primesc și prescripțiile medicale necesare privind modul de folosire. De asemenea, tot la „Cheile Domei" a început să fie produsă în cantități industriale „TURBA", care se poate folosi ca îngră- șămînt la flori și precum și timent de pachete, pentru cerin-
straturile de zarzavaturi, un nou sor- 
var-pastă, în

țele uzuale ale gospodinelor.Dar produsul consacrat al întreprinderii de industrie locală „Cheile Dornei“ sînt apele mi
nerale. Datorită amenajărilor făcute, cele patru izvoare de la „Șarul Doinei", „Poiana Neagră", „Poiana Vinului" și’ „Poiana Coșnei" își vor relua activitatea la 1 februarie, deci cu mult înainte de prevederi, și cu o capacitate lunară sporită de 3 milioane litri de apă minerală, foarte căutată pentru efectele ei curative.

I. MANEA 
corespondentul 
„Scînteii"

Din ce a trăit vreme de un an, cum 
a izbutit să-și , hrănească copiii ?Răspunsul l-am aflat in pragul casei de pe str. Roșiorilor, unde ne-a intimpinat Maria Mălureanu. mama Dragostinei. Am intrat intr-o căsuță modestă, cu mobilier modest, cît a putut să agonisească pînă la pensie.— Pînă acum am întreținut-o din puținul meu și i-am crescut și copiii, pentru că mai puteam să muncesc. Au mai ajutat-o și sora și fratele ei, dar i-au spus că nu mai pot pe viitor.— Ați povățuit-o să se apuce de treabă 7— I-am tot spus, maică, și-i spun și acum — să se apuce și să se țină de lucru cu dinții 1 Trebuie să-și crească copiii. Dar... (o ezitare de o clipă) nu-i prea place munca. Aces- ta-i adevărul.In aceeași situație se complace șl Costel Radu de pe str. Plevnei nr. 387. La 21 de ani. tinerii de virsta lui se califică într-o meserie, sînt integrați în colective de muncă, își ajută familia. Ca și predecesoarea lui în această investigație, tînărul încearcă să se arate o persoană „rezonabilă", cu pretenții nu prea mari, victima unui concurs aparte de împrejurări :— Și eu vreau să muncesc, dar intr-un post mai bun.— Ce înțelegi prin „post mai bun" 7Definiția lui e precisă, „științifică" ; aproape că i-am oferi un post la întocmirea viitorului dicționar :

— Nu mi-a convenit.— Dar de la stația de expediții • 
ți camionaj ?— Unde 7 Nici n-am auzit de întreprinderea asta !— Din ce trăiești ? Din ce îți hrănești copilul și nevasta ?■— Cit trăiește maică-mea îmi dă ea (!!)— Crezi că iți face un serviciu 7 Hai, spune sincer : crezi că îți priește să te obișnuiești fără muncă ?— Să vedeți, mai aduc și eu bani fn casă : vînd bomboane și semințe.Pe scurt, R. C.. este un „întreținut", cum reiese din afirmațiile propriei sale mame.— Am muncit 25 de ani (maistoriță țesătoare — n. ns.) ca să-l văd mare. Nu mai pot să-i întrețin pe toți.Sperăm că. treptat, cititorul a început să sesizeze consecințele, „ascuțișul" cazurilor de care ne ocupăm. Ne Interesează acești „pretențioși" sau „mofturoși", care se refuză muncii, eforturilor, nu numai in ceea ce-i privește „direct și personal". Sint puțini, dar fiecare din acești „selecționeri" de slujbe provoacă suferințe

Dacă punem la socoteală vînzoleala Iui R. C. prin nenumărate posturi, strădaniile lui de a vinde clandestin cîteva bomboane, de a organiza „paza", ca să nu fie prins — cînd facem totalul, vom vedea că eforturile sale n-au fost mai mici decît cele pe care le-ar fi depus intr-o muncă oarecare, numai că au fost irosite fără nici un folos pentru societate, iar pentru a- matorul de „liniște" și „odihnă" s-au dovedit cu totul păguboase.Iar suferințele provocate in jurul lor de asemenea elemente certate cu munca, iresponsabile, iau uneori proporții.Valentin Ivanciu era strungar. A găsit că e mai comod pentru el să se facă... alcoolic. S-a lăsat întreținut de soție, care țese covoare acasă. Dar de unde bani și pentru copil ? Valentin ciugulește cîte ceva și din pensia soacrei sale, iar uneori mai pescu- iește clandestin prin bălțile de prin împrejurimi.Și încă, măcar, dacă lucrurile s-ar opri aci...! Din păcate, drumul unor căutători de efort minim se afundă mal departe și îi aduce în rîndul in

fractorilor periculoși. Cristache Proca s-a învățat, să trăiască din pensia mătușii, iar apoi, pînă la 29 ani, a a- gonisit trei condamnări, pentru furt și proxenetism. O ocupație a sa frecventă este trișatul la cărți, specialitate în care „și-a făcut mina" exersîn- du-se asupra propriei sale mame și a mătușii sale, pe care le-a ușurat astfel de bani.Am discutat o parte din aceste cazuri cu iov. Costică Ilie, procuror șef adjunct la procuratura județului Brăila.— Cei ce refuză să muncească pe o bază legală și caută cu insistență căi de ocolire- a muncii — ne spunea procurorul — ajung cel mai adesea „clienții" justiției. Decretul Consiliului de .Stat (nr 150/1970) combate ferm sustragerea de la muncă, parazitismul. Legea însă reprezintă un cadru, stadiul unor măsuri pe care societatea le aplică atunci cind restul mijloacelor de influențare a fost, e- puizat. Dar noi — cei din jurul unor astfel de candidați la parazitism, cel din familie, prietenii, vecinii, cunos- cuții — folosim oare îndeajuns căii» ce ne stau la îndemină 7întrebarea conține, implicit, și răspunsul. Mai bine-zis, necesitatea u- nui răspuns ferm, activ : datoria de a închide orice portiță tendințelor spre parazitism ale cîte unora dispuși doar să consume, fără nici un efort, fără nici o tresărire de conștiință că acest „trai pe vătrai" se sprijină pe umerii altora. De la „muieți-s posmagii ?“, parazitul trece la certitudinea cinică Cît trăiește maică-mea, îmi dă ea !“, încercînd să păcălească familia, societatea și, în ultimă instanță, pe sine însuși.Evident, cum s-a arătat mai sus, există — și se aplică in multe cazuri cu rezultate îmbucurătoare — Decretul. Dar eficacitatea acestor prevederi se sprijină, într-o bună măsură, pe fermitatea și promptitudinea cu care opinia publică — deci majoritatea covîrșitoare a celor ce muncesc — știe să nu-I tolereze pe parazit, să-I oblige — dincolo de orice mofturi și pretexte — Ia îndeplinirea datoriei cetățenești elementare : MUN» CA.
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UN NONSENS ECONOMIC:
1

Mașinile sînt moderne, 
dar calitatea produselor 

rămine deficitară
în toate județele s-a încheiat reorganizarea stațiunilor de mecanizare a agriculturii. Paralel cu acțiunile care se desfășoară în vederea dotării noilor stațiuni cu tractoare și alte utilaje care să corespundă profilului producției din cooperativele agricole aflate in componența consiliului intercooperatist este necesar să se acorde toată atenția revizuirii și reparării utilajelor astfel ca la sosirea primăverii să se poată lucra cu toate forțele in cîmp. Modul cum se desfășoară reparațiile a constituit obiectul raidului-anchetă de față, organizat în județele Dolj și Iași.în județul Dolj, de exemplu, funcționează, în prezent, 37 de stațiuni de mecanizare a agriculturii, cu 25 mai multe față de anul trecut. în ce privește reparațiile, s-a ținut seama de posibilitățile existente atit în sta- țiunile vechi, cît șl in cele nou ci*eate. „în funcție de aceasta — ne-a relatat tov. inginer Gh. Man- ciu, directorul întreprinderii județene de mecanizare a agriculturii — s-a stabilit ca reparațiile la mașinile agricole să se facă in cadrul secțiilor, iar tractoarele să fie reparate în atelierele vechilor unități unde sînt condiții optime de lucru. Au fost fixate grafice de lucru, în așa fel, încît la 1 februarie acțiunea să fie încheiată".S-au respectat măsurile preconizate, se realizează ritmul de lucru stabilit prin grafice ? Din situația de la 11 ianuarie a.c. rezultă că reparatul grapelor cu tiiscuri, grapelor stelate, mașinilor de împrăștiat îngrășăminte chimice se apropie de sfîrșit. Nu același lucru putem spune însă despre ritmul de lucru la reparatul tractoarelor unde s-a realizat numai 54 la sută din plan (față de 59 la SUtă'Cît ar fi trebu’it realizat după grafic) și la plugurile de tractor unde mai sînt de reparat 1125 de bucăți. în decada a treia a lunii decembrie a anului trecut au fost reparate numai 273 tractoare, ceea ce reprezintă mai puțin de 50 la sută din viteza medie deca- dală stabilită. Stațiuni ca cele din Amărăști, Bechet, Melinești și altele au rezultate și mai slabe. Nici în prima decadă a lunii ianuarie a.c. nu s-a lucrat satisfăcător, încît stațiunile nu și-au realizat planul stabilit. Sînt unele stațiuni de mecanizare a agriculturii ca cele din Bîrca, Circea, Plopșor, Filiași, Poiana Mare unde ritmul de lucru este sub media pe județ. Dacă ținem seama de faptul că, pînă acum, au fost introduse în reparații tractoarele cu o stare tehnică mai buna, iar greul lucrărilor va urma abia de acum Înainte, rezultă situația critică în care Se află aceste lucrări.Care sînt cauzele care determină răminerea în urmă la reparații ? Un prim răspuns l-am primit de la •toy. Viorel Petrescu, directorul S.M.A. Bechet. „Nu ne putem încadra în grafic deoarece nu dispu- nem'de piesele de schimb necesare.

(Urmare din pag. I)ducția de mașini-unelte, bunăoară, va crește cu 36 la sută, cea de aparate de măsură și control și de mijloace de automatizare — cu aproape 29 la sută, iar cea a industriei electronice — cu 21,3 la sută. Proiectul planului cincinal, însușit de colegiul ministerului, prevede pentru uzinele constructoare de mașini un ritm mediu anual de creștere a producției de 15,9 la sută, față de 11,5 — 12 la sută cît prevăd Directivele Congresului al X-lea al partidului. în felul acesta, în perioada 1971—1975 producția industriei constructoare de mașini se va dubla.Pentru constructorii de mașini, 1971 trebuie să fie, ca an de pornire într-un nou cincinal, un an caracterizat — în afară de creșterea simțitoare a volumului producției — de continuare la un nivel calitativ superior a eforturilor depuse pentru înnoirea și optimizarea nomenclatorului de produse al fiecărei uzine în parte, pentru orientarea și mai accentuată a industriei construcțiilor de^ mașini spre producții de inaltă efi-' ciență economică. în lumina indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu din expunerea la ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a guvernului din 25 noiembrie anul trecut, sint în curs de elaborare studii ample și aprofundate ce vizează obținerea, în continuare, a unor noi creșteri suplimentare ale producției de nave, calculatoare electronice, mașini de calcul, elemente de automatizare, aparate de măsură și control, componente electronice profesionale, mașini-unelte, sisteme de mașini pentru mecanizarea complexă a muncii în agricultură, piese de schimb. Pe linia diversificării fabricației, ne-am propus să realizăm în 1971 aproximativ o mie de produse noi, cu parametri funcționali înalți, la nivelul tehnicii mondiale, dintre care peste 459 de mașini și utilaje de mare importanță și complexitate, necesare dezvoltării în ritm rapid a unor ramuri de bază ale economiei : energetica, metalurgia, chimia, construcția de mașini, agricultura, construcțiile, transporturile. Printre a- ceste produse se numără și cazanele de 1 000 de tone abur pe oră pentru 
turbinele de 330 MW, noi tipuri de 

Aproape din trei. în trei zile trimitem delegați la întreprinderea de aprovizionare tehnico-materială nr. 2 Craiova după piese de schimb și de fiecare dată ni se repartizează din >reperele mai importante, doar cite una sau două bucăți. De la 21 decembrie pînă la 7 ianuarie, bunăoară, am trimis de 5 ori delegați după piese cu note de comandă prin care am cerut cite 10 arbori cotiți. De fiecare dată ni s-a repartizat (în interval de 16 zile) numai cîte o bucată. Acest fapt are, bineînțeles, consecințe negative și asupra ritmului și calității reparațiilor".Situații ca cele relatate de directorul S.M.A. Bechet se întîlnesc în toate stațiunile de mecanizare a agriculturii din județul Dolj. întreprinderea de aprovizionare tehnico-materială nr. 2 Craiova nu a 
RAID-ANCHETĂ IN JUDEȚELE DOLJ

reușit să asigure nici stocul de piese de schimb pe care l-a contractat. Cele mai mari restanțe le au : Uzina mecanică Plopeni, Uzina mecanica Sinaia, Uzina mecanică Bocșa, Uzinele „Tractorul“-Brașov, Uzina mecanică Năvodari, ca să dăm numai cîteva din uzinele furnizoare de piese de schimb pentru tractoare și mașini agricole.Negativ este și faptul că unii din directorii stațiunilor vechi acționează in mod cu totul neprincipial în ce privește relațiile cu noile stațiuni. La S.M.A. Bechet, bunăoară, ing. Viorel Petrescu, directorul stațiunii, profitînd de faptul că dispune deocamdată de întreaga gestiune a fostei J.M.A., Bechet, a djș-. tribuit, la sfir^itllf. anului trecut, aproape toată piesele ‘și materialele ; existente în magazie nuftiSP" ia" secțiile care fac parte din S.M.A. Bechet, în detrimentul secțiilor din cadrul S.M.A. Dăbuleni și S.M.A. Măceșul de Jos, nou înființate. Lucruri asemănătoare se întîlnesc și la S.M.A. Băilești, Melinești și altele. Este adevărat că direcția agricolă județeană a dat indicații ferme în /ceea ce privește eliminarea unor astfel de nereguli, dar se vede treaba că nu este suficient numai să se dea indicații, ci să se urmărească și aplicarea lor.O situație asemănătoare este și in județul Iași. Pînă la 11 ianuarie, din totalul de 1 578 tractoare planificate a fi reparate s-au reparat 707 tractoare (44,9 la sută) ; din 537 semănători SU 29 — doar 197 bucăți (36 la sută) ; din 518 semănători prășitoare s-au reparat 353 bucăți (68 la sută), cultivatoare din 595 sînt puse în .stare de funcțiune doar 225 bucăți (37 la sută). Cauzele acestei rămîneri în urmă sînt multiple. Di.ntr-0 analiză făcută la direcția agricolă reiese că multe din tractoare au fost aduse tîrziu în stațiuni pentru a li se face reparațiile necesare. Din cauză că executarea arăturilor de toamnă a în- 
instalații de foraj, macaralele portuare. Va incepe fabricația de . serie a unor tipuri de mașini-unelte cu comandă-program numerică, producerea de calculatoare electronice cu posibilități de memorizare sporită, a noi tipuri de aparate electronice, precum și a primelor unități periferice de calcul. Beneficiarilor li se vor livra, in’1971, primele elicoptere ușoare, autocamioane de tonaj sporit, motonave de 5 000 tone pentru navigația mixtă și cargouri. de 15 000 tone pentru mărfuri de masă. în felul acesta, aproape 17 la sută din totalul producției industriei construc

CONSTRUCȚIA DE MAȘINI
țiilor de mașini va consta, în 1971, din. produse noi sau reproiectate, ur- mind ca în 1975 ponderea acestora să fie de peste 64 la sută.Aș vrea să subliniez că, in scopul înfăptuirii acestor sarcini, vom a- corda o deosebită atenție continuei perfecționări a activității de asimilare in fabricație a noilor produse. Au și fost definitivate două programe ^prioritare de asimilări, unul pentru mașinile-unelte cu diferite tipuri de comandă-program și celălalt pentru motoarele cu combustie internă destinate echipării noilor tipuri de autocamioane și tractoare, nave, compresoare, grupuri electrogene, locomotive Diesel și Diesel-electrice mici, mijlocii și mari etc. Ne propunem să creăm în fiecare uzină compartimente puternice de autoutilare (concepție și execuție) și să extindem această activitate, să utilizăm mai rațional capacitățile de pregătire a fabricației, să lărgim participarea proiectanților și a cadrelor de conducere diri întreprinderi la complexul proces de creație tehnică. Vom lua, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru a ridica para

tirziat, tractoarele au fost lăsate să lucreze pînă a dat înghețul. Au mai intervenit apoi o serie de neajunsuri in organizarea muncii, in primul plan situindu-se lipsa mecanizatorilor de la serviciu.„Am luat măsuri — spunea tov C. Pricop, director adjunct al direcției agricole, ca în fiecare stațiune să lie intensificate lucrările de reparații. Garantăm că ele se vo.- încheia la termenul stabilit. Bineînțeles trebuie asigurate piesele de schimb care ne lipsesc, problemă care ne dă multă bătaie de cap. Lipsa unor piese de schimb — și avem o sumedenie de repere — ne va pune în imposibilitatea de a lucra în primăvară cu toate cele 2 307 tractoare cîte sînt în dotarea agriculturii județului".Că și in județul Iași problema pieselor de schimb ________ este deosebit de ■■■■■■“■■ acută o dovedesc cifrele dintr-o situație aflată la 
0/ IA CI direcția agricolă,
yf inifl pentru tractoarele U-650, spre e- xemplu, baza de 
■■■■■Mi aprovizionare nr.6 Iași are un deficit la aproape 50 de repere ; la tractoarele U-27, la circa 30 repere etc. Bunăoară, pentru cele 200 tractoare, care nu au acum arbori motor, baza a anunțat că nu poate pune la dispoziție decît 20 bucăți. Pentru 380 tractoare, care au nevoie de pinioane conice și coroane dințate, s-au . asigurat numai 13 pinioane și 4 coroane. Din cauza lipsei pieselor de schimb, au 'survenit perturbări în activitatea de reparații zilnică. La I.M.A. Hol- boca erau scoase afară din ateliere 9 tractoare reparate în totalitate, dar fără pinioane de atac și coroane dințate. Inginerul Corneliu Rusu, directorul unității, ne arată că acestea sînt garate într-un loc îpchjSj.cu gard și păzite de un, paznic, pentru a nu le dispare -și piesele ,pe care le ău.... ., , ,. . /„Am ajuns la această situație critică — ne spune tovarășul Carol Lucaci, directorul bazei — din cauza multor furnizori care nu-și respectă obligațiile contractuale. Pe de altă parte, și din cauză că, de la- an la an, ni se aprobă repartiții tot mai mici față do necesarul coniandat de noi".Intr-adevăr din situațiile bazei rezultă că și pentru 1971 s-au fixat repartiții cu mult sub necesarul comandat. Spre exemplu, in loc. de 1 400 arbori motori, uzina de reparații din Codlea a comunicat că va ..asigura doar 300 bucăți ; uzina „7 Noiembrie“-Craiova, din 4 000 piese pentru 6 repere la mașini agricole — doar 3 000 bucăți și din 3 340 piese pentru grapele cu colți reglabili — doar 2 530 bucăți, iar uzina „Tractorul" din Brașov, din 1300 Nistor ȚUICU 

Manole CORCACI 
corespondenții „Scinteii"Nota redacției — Una din cele mai importante probleme ridicate inarticolul de mai sus — care privește nu numai cele două județe, ci aproape toate județele (arii, constă în lipsa unora dintre cele mai necesare piese de schimb. Această situație ne-a fost confirmată și de către direcțiile de resort din cadrul Ministerului Agriculturii și Silviculturii unde am fost informați că din partea unor uzine există restanțe la livrarea pieselor de schimb încă din cursul anului trecut. Asupra acestei chestiuni vom reveni pe larg în zilele următoare.

metrii tehnico-funcționali și economici ai produselor fabricate și pînă acum Ia nivelul exigențelor in continuă creștere ale beneficiarilor interni și de peste hotare. Eforturi mai sistematice vom depune și in scopul consolidării colaborării constructorilor de mașini cu beneficiarii din țară și cu cei externi, pentru sporirea continuă a contribuției cercetării științifice departamentale și uzinale, îndeosebi la soluționarea unor probleme de care depinde în mod nemijlocit creșterea competitivității produselor.Dat fiipd specificul muncii in

construcția de mașini, - o cale de maximă importanță pentru realizarea obiectivelor care ne stau in față constă în folosirea judicioasă, integrală, a tuturor mașinilor, utilajelor, instalațiilor și suprafețelor industriale, a tuturor capacităților de producție, a întregului fond de timp do lucru. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a guvernului, în acest domeniu există mari rezerve. O serie de mașini și utilaje, ca și o bună parte a timpului de lucru al acestora și al oamenilor care le deservesc sînt folosite încă slab, in mod nerațional. Indicele de utilizare a fondului de timp disponibil al mașinilor- unelte din secțiile de bază ale uzinelor constructoare de mașini a fost în 1970 de numai 72,8 la sută. A- ceasta îndeosebi pentru că nu s-au folosit toate mijloacele care să asigure generalizarea lucrului în două schimburi și extinderea la un nivel satisfăcător a celui de-al treilea schimb. De aceea, în centrul preocupărilor noastre stă înfăptuirea cit 
mai grabnică a sarcinii trasate de

La S.M.A.'Sihlea, |uderul Vrancea, 
se lucrează de zor la repar,areo 
tractoarelor și a mașinilor agricole Foto : N. Moldoveanupinioane conice, livrează numai 300 bucăți.In acțiunea de pregătire a campaniei agricole de primăvară este evident că aducerea în stare de funcționare a tuturor tractoarelor și mașinilor agricole este de cea mai mare însemnătate. Așa cum arată il expbrtenț® anilor trecuți, de caii- ! . tatea reparațiilor, depinde în foarte 

H maijețcjsăștșră executarea la . timp ;și.. în bune condiții, a volumului mare de lucrări care trebuie efectuate în primăvară, într-un timp extrem de scurt. Cauzele întîrzierilor, reparațiilor, așa cum rezultă din aceste sumare observații se datorează u- nor defecțiuni, legate îndeosebi de slaba organizare a activității, indisciplina in muncă, nerespectarea graficelor intocmite în stațiunile pentru mecanizarea agriculturii. Pentru înlăturarea lipsurilor constatate este necesar ca această problemă de insemnătatfe majoră să facă o- biectul unor preocupări continui, să se stabilească grafice de execuție și mai ales să. se urmărească realizarea lor în fiecare zi, în fiecare oră.

partid de a asigura o încărcare mai rațională pe schimburi, de a apropia schimburile doi. și trei de nivelul schimbului întîi.. Examinăm în acest scop și vom definitiva pînă la sfir- șitul lunii viitoare măsurile care se impun a fi luate în întreprinderi și in centralele industriale pentru pregătirea temeinică și operativă a muncitorilor calificați și a cadrelor de conducere necesare. Avem în vedere îndeosebi organizarea unor cursuri de scurtă durată și extinderea uceniciei la locul de muncă, a- tragerea unui număr sporit de femei în munci cu particularități adecvate

Vom colabora, de asemenea, îndeaproape cu organismele de resort în scopul accentuării pregătirii politehnice a tineretului, stimulării aptitudinilor acestuia pentru meseriile specifice industriei construcțiilor da mașini.Așa cum s-a subliniat la plenara C.C. al P.C.R. din 16 decembrie 1970, sarcina calitativă centrală a ministerului, centralelor industriale și a întreprinderilor constructoare de mașini în 1971 și în întregul cincinal constă, in ultimă instanță, în sporirea eficienței economice a întregii noastre activități. Ea va fi dusă la; indepli- lire asigurînd — în paralel cu atragerea unui număr sporit de sala- riați in construcția de mașini — creșterea mai dinamică a productivității muncii, urmînd ca din sporul de producție planificat 71 la sută să se obțină, iii noul cincinal, pe seama creșterii productivității muncii. Totodată, pînă în 1975 cheltuielile materiale se vor micșora cu 95 de lei la 1 000 lei producție-marfâ, reducere de peste două ori mai mare decît cea înregistrată în perioada 1966—1970. în acest scop, se vor urmări conti-

Se afirmă tot mai pregnant, in ultima vreme, tendința de ridicare a calității produselor industriei ușoare, de îmbunătățire a aspectului lor comercial. Este răspunsul firesc dat cererilor susținute și îndreptățite ale cumpărătorilor, este efectul direct al înaltelor exigențe cultivate în modul cel mai categoric în tot mai multe unități, începînd cu locul de muncă și continuind pe toată filiera fabricației, pînă la aplicarea ștampilei controlului tehnic de calitate. Pe de altă parte, in multe întreprinderi grija susținută pentru calitatea înaltă face să fie , tot mai rare cazurile de refuz de mărfuri din partea beneficiarilor. Este suficient să amintim, de pildă, că la fabrica de tricotaje „Tricodava" din București, procentul valoric al refuzurilor a scăzut la 0.01 la sută in 1970, față de peste 5 la sută cît era în anul precedent. Prin întărirea controlului interfazic și ridicarea calificării muncitorilor, la fabrica de încălțăminte „Flacăra roșie" din București au fost reduse de cinci ori respingerile înregistrate la controlul final.Șirul unor asemenea exemple ar putea fi mult continuat. Sint dovezi convingătoare că într-o serie de întreprinderi ale industriei ușoare asigurarea unei înalte calități tuturor produselor a devenit o preocupare permanentă a colectivelor de salariați, un criteriu de apreciere realistă a finalității și utilității sociale a muncii prestate. Totuși, așa cum. a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu în expunerea la ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a guvernului din luna noiembrie anul trecut, există încă neajunsuri în domeniul calității unor mărfuri produse in industria ușoară, mai cu seamă în ce privește, finisajul lor. Numeroase sortimente ale. . industriei ușoare se produc în. cantități suficiente — a subliniat secretarul general — dar multe dintre ele sînt de calitate slabă și destul de greu se găsesc uneori în comerț mărfuri bine finisate.Reținem, în acest sens, atenția asupra unor fapte înregistrate în diferite informări și note statistice. La întreaga producție-marfă livrată în unsprezece luni din anul trecut de Combina-
REALIZĂRI DE PRESTIGIU 
ÎN INDUSTRIA VÎLCEANÂ
VÎLCEA (corespondentul „Scinteii", Petre Dobrescu). Colectivele de muncă din unitățile economice ale județului Vîlcea au ■ obținut în prima decadă a lunii ianuarie succese de prestigiu. Astfel,

producția-marfă vîn- dută și încasată a fost realizată în proporție de 108 la sută, ceea ce înseamnă un spor de 3 330 000 lei. Importante depășiri s-au obținut la producția de
nua perfecționare a organizării producției și a muncii, adîncirea specializării și extinderea cooperării inter- uzinale în producție, modernizarea tehnologiilor de fabricație. O deosebită atenție se ,va acorda în uzinele noastre, în această ordine de idei, folosirii cît mai judicioase a metalului.Desigur, prin sporirea în ritmuri superioare a producției electronice, a mecanicii fine, opticii sau a celei de mașini-unelte, din fiecare tonă de metal consumat se vor realiza produse cu valori mai ridicate decît pînă acum, caracterizate de o mare cantitate de manoperă înglobată. Reducerea consumului de metal nu trebuie să fie urmărită însă numai în felul acesta, ci și prin reexaminarea critică a normelor de consum, prin reproiectarea unor produse sau părți de produse, prin folosirea pe scară mai. largă a înlocuitorilor și îndeosebi a maselor plastice, prin gospodărirea mai rațională a tuturor resurselor materiale și înlăturarea rebuturilor, a oricărei risipe de metal. Este cazul să amintim și cîteva posibilități specifice de a spori eficiența economică în anumite subramuri : creșterea gradului de automatizare și specializare, ca și a echipării cu mai multe accesorii în fabricația de mașini-unelte, sporirea capacităților unitare și a gradului de integrare ale instalațiilor tehnologice complexe, extinderea nomenclatorului de echipamente anexe pentru utilajele de bază'din agricultură și de pe șantierele de Irigații, desecări, îndiguiri și de combatere a eroziunii solului etc.Conștienți de Importanța ramurii noastre în îndeplinirea programului de dezvoltare a întregii economii, de faptul că în cursul anului trecut s-au înregistrat unele rămîneri In urmă atit in privința asigurării documentațiilor — de către beneficiari — cît și în ce privește livrarea utilajelor la termenele stabilite, vom acționa perseverent, în scopul Întăririi răspunderii — la toate nivelurile — pentru respectarea riguroasă a legislației contractelor economice. Nu vor fi neglijate nici măsurile care se impun 

tul textil din Constanța, s-au acordat bonificații suplimentare la produsele cu defecte de calitate de 11,3 milioane lei ; numai în luna octombrie Fabrica de confecții din Craiova a respins circa 40 000 metri liniari de țesături livrate de fabrica de sțofe „Integrata" din Constanța ; la începutul ultimului trimestru al anului trecut, 400 000 metri liniari țesături fără desfacere asigurată se aflau in stoc la fabrica de mătase „Victoria" din Iași. Stocul s-a format prin introducerea in magazia de produse finite a unor mărfuri necorespunzătoare din punct de vedere calitativ ; diferite loturi de produse expediate în lunile octombrie și noiembrie de Fabrica de articole
în întreprinderi 

ale industriei ușoare
din sticlărie din București au fost refuzate de diverși beneficiari în proporții variind între 20—50 la sută.Cert este că în toate cazurile amintite cei care au fabricat și, mai ales, cei care au controlat produsele respective au folosit etaloanele largi ale îngăduinței, tolerînd și chiar încura- jînd, în ultimă instanță, producerea unor mărfuri care, mai devreme sau mai tîrziu, și-au dezvăluit adevărata identitate, sub o etichetă pe măsură : produse de slabă calitate ! Greu de explicat este, însă, faptul că asemenea neajunsuri apar tocmai în unități a căror înzestrare tehnică este de dată recentă. Și nu cu orice utilaje, ci cu instalații aflate la nivelul celor mai bune performanțe din țară și de peste hotare. Cu alte cuvinte, interpretarea pe un alt plan a acestor fapte duce la concluzia că există o inexplicabilă neconcordanță între performanțele calitative ale unor produse' și nivelul de dotare tehnică. Chiar dacă aceasta este concluzia faptică la care se ajunge la un moment dat. nu aceasta trebuie să fie și desfășurarea firească a lucrurilor, știut fiind că in mod obiectiv trebuie să existe o strînsă relație între nivelul de dotare tehnică și calitatea, finisajul produselor fabricate.

cărbune brut — 47 tone, sodă calcinată — 33 tone, sodă caustică— 46 tone, sare în soluție — 2 029 tone, calcar — 1 046 tone, cărămizi presate — 20 000 bucăți, conserve— 23 tone etc.
pentru întărirea disciplinei tehnologice, la fiecare loc de muncă, îndeosebi prin stabilirea exactă a răspunderilor individuale și aplicarea’ consecvență a prevederilor legale de stimulare a celor merituoși sau de sancționare a celor care nu înțeleg să-și facă în mod ireproșabil datoria.Și în anul 1971, mai mult de un sfert din producția ramurii va fi destinată exportului. în acest domeniu sarcina noastră principală constă în sporirea veniturilor provenite din comerțul exterior prin specializarea u- nui număr de întreprinderi și secții exclusiv în producția de export, prin încheierea cit mai multor contracte direct cu firmele care folosesc mărfurile noastre, fără a mai apela la intermediari, ,prin obținerea unor prețuri care să reflecte fidel calitatea și performanțele produselor vindute, cu nimic inferioare prețurilor obținute de diferite firme din lume pentru produse similare. Pentru asigurarea sporului cantitativ- și a îmbunătățirilor de structură pe care le prevedem in activitatea noastră de comerț exterior, vom acorda o atenție sporită și perfecționării relațiilor de cooperate bilaterală în producție cu industriile constructoare de mașini din țările socialiste, precum și cu diferite grupuri industriale de recunoscut prestigiu internațional. Măsurile în curs de aplicare privind trecerea operațiilor de export și import sub conducerea directă a centralelor industriale și a întreprinderilor va lega, neîndoielnic, mai mult producția de desfacere de cerințele pieței externe.Există, desigur, și alte probleme care ne preocupă în prezent In mod deosebit. Bunăoară, înfăptuirea întocmai a vastului program de investiții care ne stă în față și sporirea e- ficienței acestora. Nu ne-am propus insă să epuizăm in aceste rîn- durl tot ce vom face în 1971 și în următorii ani, 'ci doar să reliefăm cîteva dintre direcțiile în care muncitorii, maiștrii, tehnicienii și inginerii din uzinele constructoare de mașini iși vor îndrepta eforturile și capacitatea de muncă în scopul îndeplinirii multiplelor sarcini care le stau în față.

Nu se poate să vizitezi Fabrica d« articole de sticlărie din București și să nu fii plăcut surprins de tehnicitatea ridicată a întreprinderii. Mașinile și utilajele, procurate, în bună parte, de la firme renumite din diferite țări, asigură aici un înalt grad de mecanizare și automatizare a procesului tehnologic. Intervenția directă a omului în procesul de producție trebuie să fie făcută în condițiile unei depline competențe. El trebuie să știe să mî- nuiască fără ezitare întreaga aparatură de măsură și control cu care este dotată fabrica, să-i ofere mașinii, cu promptitudine, ceea ce „cere", adică o materie primă de calitate, o întreținere corespunzătoare, o exploatare rațională. Teoretic, totul este simplu : în realitate, însă, lucrurile se complică. De ce ? Iată, pe scurt, doar cîteva dintre obișnuitele (din nefericire) neajunsuri constatate la Fabrica de articole de sticlărie din București : introducerea în fabricație a unor loturi de materie primă necontrolate, fără să se facă analizele chimice necesare ; folosirea de matrițe uzate și necorespunzătoare ; ne- funcțiortarea aparaturii de măsură și control — din 300 de aparate nu funcționau, in luna octombrie, 100 ; nivelul de calificare deficitar al unui mare număr de muncitori șl controlori de calitate.Și acum rezultatul acestui conglomerat de neajunsuri : loturi întregi de butelii de sticle sînt refuzate, iar milioane de lei măsoară tributul indiferenței. Desigur, în fabrică există toate condițiile tehnice necesare realizării unor produse de bună calitate. Și in ultima parte a anului trecut .colectivul de aici a dovedit că poate să sa alinieze unor înalte sarcini atit cantitative, cit și calitative. Trebuie, ■însă, ca cei cace.au fost investii, cu. puterea'de a administra această/întreprindere nouă să privească situația creată cu totală răspundere, să înțeleagă clar că stau în miinile lor comandamentele revirimentului calității — începînd cu îmbunătățirea aprovizionării și continuind cu ridicarea calificării muncitorilor, folosirea întregii aparaturi de măsură și control, întărirea controlului de calitate.O situația similară s-a întilnit .ani de zile și la Combinatul textil din Constanța. Acum, conducerea combinatului ne ăsigură că ele au fost, în bună parte, înlăturate. Printre altele, au fost calificați la locul de muncă peste 400 de muncitori, iar cu ajutorul specialiștilor din Ministerul Industriei Ușoare, s-a pus la punct tehnologia de fabrioație. Și totuși, în această unitate modernă, cu mașini și utilaje de înaltă tehnicitate, continuă să apară stofe de proastă calitate — cu pete, fire neuniforme, tușeu neco- respunzâtor, striațiuni — în valoare de peste 40 milioane de lei numai in anul trecut, pentru care s-au plătit bonificații de 11 milioane de lei.De ce apar refuzuri de calitate, aflăm într-o scurtă vizită prin sectorul de finisaj. Urmărim împreună cu directorul tehnic al combinatului, ing. Vasile Pescaru, procesul tehnologic. Neregulile pornesc chiar de la primirea stofelor în secție. Am văzut un lot de stofă trecut cu defecte prin toate presupusele rigori ale controlului de calitate de la țesătorie și re- panausat. Rebut din capul locului, bine știut, de altfel, dar toată lumea inchide ochii. Dacă C.T.C.-ul și-a dat girul, de ce șeful secției finisaj a admis o asemenea situație ? Pentru că și aici sint nereguli pe care le poți intilni la tot pasul. între operațiunile de spălat, fixat, apretat au loc frecvente gituiri ale fluxului tehnologic. Stofele așteaptă depozitate în condiții improvizate, timp îndelungat, lingă mașini. Aflăm, în ciuda asigurărilor date la început, că, de fapt, calificarea și specializarea oamenilor au fost lăsate pe planul doi. Din 310 muncitori, doar 180 au o calificare atestată și aceasta dobîndită prin cursuri de scurtă durată. Aprovizionarea cu coloranți și detergenți, cunoscuți și utilizați în mod frecvent în întreprindere, se face defectuos. Și in fața unor asemenea realități incontestabile, în loc ca atenția conducerii combinatului să fie concentrată spre înlăturarea acestor nereguli, se caută tot felul de justificări în afară.în acest an, ca de altfel în întregul cincinal, asigurarea unei înalte calități tuturor produselor este o problemă centrală a întregii activități productive. în acest domeniu se cere extinsă experiența pozitivă acumulată in diferite întreprinderi, valorificate toate ideile valoroase în legătură cu îmbunătățirea nivelului calitativ al producției. Nu încape îndoială ■că nu în altă parte, ci în interiorul fiecăreia dintre întreprinderile analizate trebuie căutate posibilitățile de lichidare a acestui păgubitor anacronism economic : cu utilaje și mașini de înaltă tehnicitate să se producă mărfuri de proastă calitate. Nu se cer eforturi supraomenești, ci o realizare a unei ordini firești a lucrurilor : calificare ridicată, materie primă de calitate, întreținere judicioasă a fiecărei mașini. Să nu precupețim, așadar, nici un efort pentru reîntronarea acestei ordini firești, pentru materializarea cu maximă operativitate a dezideratelor înaltei calități.
Viorel SĂLĂGEAN 
Radu APOSTOL
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DIDACTICA

a lucrarea : „O- României" de Cucu, care.tra- într-o reușită

ECONOMICĂ ȘTIINȚIFICĂ v

acad. V. MALINSCHI

„Aspecte actuale
ale rentei
Cu toată importanța- pe care o are renta funciară pentru înțelegerea fenomenelor economice complexe din agricultură, această categorie economică a fost puțin studiată atît în general, cît și în special, în manifestările ei concrete din economia socialistă.Meritul principal al lucrării academicianului V. Malinschi „Aspecte actuale ale rentei funciare"* a- părută în Editura Academici, constă nu numai în contribuția adusă la elaborarea unei concepții generale despre renta funciară, în lumina principiilor economiei politice mar- xist-leniniste, dar mai ales în abordarea unei game de probleme variate, menite să confere teoriei rentei funciare un conținut tot mai util practicii in condițiile agriculturii noastre socialiste.Analizînd intr-un spirit critic diferitele concepții emise de-a lungul timpului cu privire la renta funciară și rolul ei în agricultură, lucrarea stăruie asupra aportului adus la elucidarea acestor probleme de economiștii români.Investigația teoretică nu se mărginește numai la dezvăluirea conținutului economic al categoriei în discuție, ci evidențiază și relațiile dintre aceasta și diferite evenimente sau fenomene social-politice, cum ar fi reformele sau crizele agrare.Autorul consacră un capitol special manifestărilor rentei funciare în agricultura socialistă. Sub acest aspect, putem spune că în literatura de specialitate din țara noastră se abordează mal pe larg pentru prima dată problema rentei funciare și a manifestărilor sale complexe și specifice în agricultura socialistă.Autorul dezvoltă o amplă argumentare pentru a demonstra că în agricultura socialistă a țării noastre există condiții naturale și eco-

rr ROMÂNIEI
funciare"

nomice pentru manifestarea atît a rentei diferențiale I — rezultat al fertilității inegale a pă- mîntului și al poziției a loturilor față de centrele de desfacere a produselor — cît și a rentei diferențiale II, dată de efectul diferit al mijloacelor de producție pe anumite terenuri. De asemenea, este susținută ideea că renta diferențială nu trebuie avută în vedere numai ca o categorie a producției, ci și a repartiției, ceea ce impune ca în stabilirea și aplicarea unor măsuri economice legate de prețuri, tarife, impozite, să se țină seama de un șir de elemente specifice zonei respective. Sînt înfățișate și a- nalizate o serie de măsuri ce se a- plică în țara noastră in vederea armonizării acțiunii diferențiate pe teritoriu a rentei funciare (prețuri, credite, tarife I.M.A., impozite etc.) subliniindu-se totodată unele neajunsuri care mai persistă, avansîn- du-se sugestii utile pentru o mai eficientă folosire a pîrghiilor economice.Relevînd meritele remarcabile ale lucrării, considerăm necesar a exprima părerea că ea ar fi cîștigat dacă realitățile și problemele agriculturii de azi a țării noastre s-ar fi bucurat de o analiză mai amplă, mai detaliată — în studiu prevalînd aspectele de ordin istoric legate de această categorie economică.xîn ansamblu. lucrarea reprezintă o contribuție importantă la clarificarea unei importante probleme teoretice cu substanțiale implicații practice. Cercetările în acest domeniu merită continuate prin prisma aspectelor variate pe care le ridică manifestările rentei funciare în țara noastră, pentru a pregăti elementele necesare diferitelor decizii fundamentate economic, menite să slujească dezvoltării agriculturii socialiste.
Editura „Minerva"

• Mihai Eminescu : SĂRMA
NUL DIONIS (seria „Ar
cade").

• Griaore Alexandrescu1 
POEZII (seria „Arcade").

• ION MARIN SĂDOVEANU:? ‘ 
SCRIERI, vol. II (colecția 
„Scriitori români").

• Euaen Lovinescu : SCRIERI,

Ce este acțiunea pedagogica, cum trebuie ea exercitată, care sînt o- biectivele ei — iată probleme la care răspunsurile date în decursul timpului au variat. Prof. univ. dr. docent Pavel Apostol, prin lucrarea sa „Educația și pedagogia în perspectivă operațională", publicată recent de Editura didactică și pedagogică, caută să dea răspunsuri care se dovedesc a fi originale și deosebit de interesante.Punctul de plecare al autorului este următorul : educația — ca fenomen social, realizat de indivizi și colectivități — are o structură de acțiune, prin acțiune înțelegîn- du-se modificarea finalizată a ra-, portului dintre om și ambianță. Autorul consideră educația : conducerea, în sens cibernetic, a unui proces complex de generare de comportamente durabile, motivate, finalizate și integrate. Ni se propune să realizăm o educație capabilă de a-1 înzestra pe om cu capacitatea de a inventa o structură de personalitate, relații și structuri sociale adecvate sistemului societății socialiste și comuniste, pentru care revoluția tehnică și științifică a elaborat dispozitivele necesare de acțiune tehnologică. Dar prin aceasta ajungem la cibernetică. Pe bună dreptate, în lucrare se subliniază că aplicarea ciberneticii la cunoașterea și stăpînirea proceselor sociale — între care și educația — nu are alte limite decît cele ale acțiunii și cunoașterii u- mane, în genere.Ajungem astfel la exprimarea cu claritate a cîtorva idei fundamentale privind educația. în primul rînd, ca orice acțiune, educația are un scop, care e idealul e- ducativ ; autorul recomandă să se dea prioritate finalității (deci idealului) față de metodele de organizare și de metodele pedagogice. în ultima parte a lucrării se prezintă o serie de modele cibernetice privind procesul educativ, se face o analiză a procesului de comunicație educativ, punîndu-se în paralel cu'comunicarea artistică. Remarcăm prezentarea in mod clar și corect a comunicării educaționale — baza, in fond, a procesului educativ. în fine, pentru a încheia diferitele considerente generale, vom sublinia ldeea autorului de a se utiliza cer-
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cetarea operaționala in optimizarea procesului educativ.Tezele puse în discuție de prof. Pavel Apostol sint deosebit de interesante și de binevenite. însăși ideea utilizării analizei operaționale în educație este o idee meritorie, în momentul de față pe plan mondial și la noi în țară s-au elaborat numeroase mddele cu aplicație în pedagogie. îricepînd cu modele matematice ale învățării (Bush, Mosteller, Beliș), evaluarea subiectivă a cantității de . informație (Beliș-Guiașu), interpretarea cibernetică a procesului de învățămînt (Zapan, Nicolau) și in general studii de neurocibernetică cu aplicație directă la tematica respectivă (Bă- lăceanu și Nicolau, Ashby, Rosenblatt etc.), bibliografia fiind extrem de bogată. Credem că .autorul ar fi trebuit să țină seama sau să utilizeze in mod critic aceste contribuții.Lucrarea de față este oogată in Idei, avînd valoarea unui început de drum. Rămine un merit incontestabil al autorului de a fi formulat cu claritate și de pe poziții marxiste o viziune justă și originală despre procesul instructiv- educativ.
Prof. univ. dr. Edmond NICOLAU

Ce este orașul ? O întrebare care poate primi o multitudine de răspunsuri. Dar problema esențială rămi- ne aceea ca să înțelegem semnificația orașului în peisajul geografic, în mediul social și economic al fiecărei țări, în mediul geografic al planetei noastre. în conturarea orașului, ca formațiune spațială, , economică sau socială, conlucrează o multitudine de factori care în mod o- bligatoriu trebuie priviți în strînsă interdependență și reciprocitate de înțelegere a e- voluției și perspectivei urbane în ansamblul ei.în direcția aceasta în Editura științifică apărut rașele Vasile tează, ____ .....formă aspectele multiple ale problemelor complexe legate de o- rașeie patriei noastre. Prof. dr. doc. loan Șandru de la Universitatea „Alexandru loan Cuza" din Iași arată în prefața acestei cărți: „Lucrarea «Orașele României» reușește să prezinte științific pro-

blemele cele mai importante din trecutul orașelor românești. Ea este prima sinteză geo- grafico-economică asupra orașelor din România". Autorul, ple- cînd de la întrebarea pe care o prezentam' mai sus „Ce este orașul", urmărește cu multă competență originea și formele de grupare, densitatea urbană și potențialul e- conomic al orașelor, ritmul de creștere condiționat de structura funcțională. Prezentarea într-o notă distinctă a hărților o- rașelor vechi și noi oferă o imagine grăitoare asupra modului rațional de formare a rețelei noastre urbane. Dezvoltarea continuă a rețelei și a populației urbane demonstrează o continuitate permanentă a fenomenului urban pe întreg teritoriul țării. Abordarea raporturilor directe dintre industrializare și urbanizare ne dă o imagine elocventă a potențialului e- conomic al orașelor. O interesantă parte a lucrării este analiza diferitelor tipuri de orașe în România cît și

cea a problemelor actuale ale dezvoltării orașelor. Ultimul capitol întregește imaginea arhitecturală prin descrierea unor profile urbane.Mediul urban devine deja un cîmp al marilor investigații și implicit determină în mod firesc un îndemn la cunoaștere și participare creatoare Ia înfrumusețarea și dinamizarea lui. Pină în prezent, cu o aplicare consecventă a directivelor congresului al X-lea al P.C.R., au fost elaborate schițe de sistematizare pentru toate orașele mai importante. Evident că multe dintre acestea sînt în fază de proiecte care necesită pentru realizarea lor o colaborare multilaterală a specialiștilor din domenii apropiate, o opinie publică asupra fiecărei schițe. Lucrarea „Orașele României" reprezintă în a- cest sens o contribuție în formarea unor idei largi asupra viitorului orașelor patriei noastre.
Ing. Mircea EREM1A

C. Levi STRAUSS

Atunci cind observam cît de departe sînt de realitățile curente, multe ,din prozele ce apar în reviste sau în volume, e cazul să ne oprim mai îndelung asupra acelor cărți în care actualitatea se află necondiționat pe primul loc. „Intrusul" lui Marin Preda (apărut într-o nouă ediție la Editura Emi- nescu) e una din acele cărți care ne vorbesc despre evenimente și oameni de astăzi cu întreg cortegiul lor de probleme, despre cum se naște și cum crește sub ochii noștri un oraș. „Intrusul" e un roman despre procesul cita- dinizării.Marin Preda nu și-a propus însă să scrie o frescă a felului cum se ridică un nou oraș, ci să vorbească despre nașterea acestor orașe așa cum ea se oglindește în mintea și viața unuia din primii săi pionieri. Romanul are, ca și alte cărți ale lui Marin Preda, o direcție polemică. „Intfusul" e o replică la literatura idilică în care totul se petrece nemaipomenit de simplu și de fără surprize, la literatura care, prin felul în care își propune să reflecte realitatea, nu -face altceva decît să refuze a se ocupa de om. singurul obiect a- devărat al artei și al prozei. Noile realități nu exclud drama, întîmplarea ca și mutațiile sufletești neprevăzute, ambiguitatea unor existențe.Marin Preda are vocația temelor grave, a mutațiilor psihologice hotărîtoa- re. Proza lui se ocupă cu precădere de semnalarea acelor nevăzute și imprevizibile resorturi de care depinde viața unui om. De obicei personajul său e voios și nepăsător pină a- tunci cînd realitatea i se arată într-o înfățișare mai puțin îmbietoare. Alteori el trăiește un complex de autoexcludere socială și truda lui e de a reveni la o mai luminoasă înțelegere a existenței.„Intrusul" urmărește două destine care se întretaie : al unui tînăr bucureștean și al unui o- raș care se naște din temelii. Aceste teme se concurează una pe alta în roman și, deși accentul e

pus evident pe destinul tî- nărului Călin Surupăceanu, Cealaltă temă invadează de multe ori primul plan. în final, orașul e personajul atotputernic.Romanul e captivant prin gravitatea problemelor puse și prin priceperea cu care Marin Preda știe să utilizeze analiza psihologică.Se poate cere omului toată dăruirea pentru lucruri a căror conștiință n-o are pe deplin ? Iată una din întrebările romanului. Iluzionat de entuziasmul inginerului constructor. Călin Surupăcea-

șui care și-a construit o nouă fizionomie, care nu mai e doar al acelora ce au pus primii țăruși, oamenii nu acceptă această Eormă de eroism, și, ca a- tare, nu consideră gestul eroic, ci o nesăbuință, un act gratuit. Oamenii simt că li se propune un etalon moral, rezultat dintr-o în- tîmplare care ar modifica opinia ,lor despre îndatoriri și eroism. Se cădea ca un om însurat și cu copii să facă gestul ? se vor întreba mulți. în fond, întrebarea e dacă nu era necesară o mai mare doză de rațiune din partea sal-
LITERARĂ
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nu va intra necondiționat în marea experiență a construirii unui nou oraș, a construirii unei existențe noi, fără să-i înțeleagă exact dimensiunile, specificul. Datorită inginerului Dan el va avea mai tîrziu unele revelații aspre.Regula existenței sale e a dăruirii, a participării. Condus de această deviză a existenței, Călin Surupăceanu salvează de la moarte un om dintr-o cisternă (desigur, întîmpla- rea ca atare s-a putut petrece undeva chiar în realitate, a fost relatată de presă, dar autorul o folosește doar ca un simplu pretexț pentru a adresa grave întrebări asupra e- xistenței, eticii umane). Salvatorul va fi însă accidentat, și încă grav, în- cît boala il va descalifica profesional, îl va face inutilizabil în meseria lui. . Peptru mulți din noii locuitori ai orașului atitudinea lui Călin Surupăceanu e anacronică, provoacă dezaprobări. în ora-

vatorului. Și asta pentru că Surupăceanu va ajunge el însuși în poziția de a fi salvat, de a se descalifica — prin infirmitate — profesional. Oamenii îi dezaprobă însă eroismul, acuzîndu-1 de gratuitate și-i refuză ajutorul.A cui e vina ?Autorul nu ne-o spune. Narațiunea se desfășoară imparțial, fără a blama explicit vreuna din părți, ca o lecție despre cît de imprevizibilă și de profundă poate fi viața 1 Este totuși evident că -simpatia autorului merge către tinărul Surupăceanu. Dar simpatia sa e critică. Surupăceanu e, în viziunea autorului, un voios nepăsător, un „generos" care-și refuză luciditatea actelor proprii.Marin Preda s-a mai oprit, în cărțile sale, asupra unor personaje care iau viața doar drept o lungă petrecere, convinși că ei o domină și o trăiesc, cînd de fapt ea îi trăiește, punîndu-i nu o

dată în situații dilematice. Personajului său ii lipsește un ochi mai lucid, mai prudent. Totodată, cartea pare a atrage atenția că realizarea oricărui proiect, cu atît mai mult a unor proiecte de dimensiuni, nu poate fi privită ca o dulce excursie, o întreprindere fără dificultăți speciale, că ea antrenează oamenii în experiențe a căror gravitate le e uneori necunoscută. Și de aceea oamenii se cer lucid, bărbătește, pregătiți pentru asemenea acțiuni.Călin - găsi în să se tocmai că actul tratat cu indiferență, de formă, de. către .cei din jur. Tăria acestui roman, despre care se poate spune, fără a fi convenționali, că este de actualitate, vine din capacitatea prozatorului de a surprinde a- cut procesele sufletești adînci și de a nu evita dezbaterea unui caz în care omul și drepturile sale sînt puse sub semnul întrebării tocmai acolo unde, poate, el î.și cîști- gase aceste drepturi, relevă cația pentru fică a tenței, infinitelor disponibilități în fața întrebărilor și faptelor obișnuite sau spectaculoase ale vieții. Fapte din care autorul știe să extragă semnificații cu valoare generalizatoare, de esență socială, filozofică. A scrie despre un șantier și despre nașterea ținui oraș nou, înseamnă, după cum ne-o arată și romanul lui Marin Preda, a scrie despre oamenii a- celui oraș și acelui șantier, examinînd adînc realitățile. Ca și în alte proze ale sale, Marin Preda ține să ne reamintească că singurul rost al literaturii este să vorbească despre om, surprinzîn- du-1 în întreaga sa complexitate, apleeîndu-se . stăruitor asupra confrun- țărilor la care viața il supune.

Surupăceanu va el forța necesară redreseze. Poate datorită faptului său nu a fost

Se în acest roman vo- lui Marin Preda dezbaterea filozo- problemelor exis- pșntru sondarea

M. UNGHEANU

95GÎNDIREA SĂLBATICĂ”
Personalitate filozofică marcantă, autor al unor importante lucrări de antropologie socială. Claude Levi- Strauss este cunoscut publicului nostru prin cartea ..Tropice triste" apărută in traducere românească în anul 1968. Editura științifică a tipărit recent o nouă lucrare a sa de mare prestigiu științific — „Gîndi- rea sălbatică. Tolemismul azi". Va- .loarea cărții, se datorește.-atit in-. ' formației cu totul, ieșite din comun, rdd al unor cercetări etnografice de * teren desfășurate timp de măi mulți ani în rindurile populației primitive din America. Africa. Australia, dar mai ales metodei riguroase pe care autorul reușește să o pună la punct în cercetarea problemelor de antropologie socială și culturală, cercetare care pină acum era prea mult tributară subiectivismului.Prin „Gîndirea sălbatică". C. Levi- Strauss semnează necrologul doctrinei potrivit căreia spiritul omenesc ar cunoaște două faze opuse : cea sălbatică, lipsită de principiile directoare ale gindirii logice, și cea modernă, care funcționează în conformitate cu acestea. El urmărește să demonstreze în amplul șău studiu asupra caracteristicilor gindirii -„sălbatica" că acțiunea și gîndirea primitivului au la bază o concepție deterministă. un determinism deosebit insă de cel admis în știința modernă, iar în strînsă legătură cu această idee, dacă nu chiar în prelungirea ei — că reflexia mitică nu este doar o formă „timidă bîjbîi- toare, o etapă sau un moment al științei, ci un univers bine constituit. independent și paralel cu cel constituit de știință".Cerința de ordonare și sistematizare a multitudinii de fenomene cu care vine în contact primitivul, arată Levi-Strauss, i-a impus acestuia un sistem propriu de raționare. o logică riguroasă chiar — numai că ea nu est.e identică cu a noastră ; elementele ei nu sînt nici imaginea, nici conceptele, ci ceva situat la jumătatea drumului — semnul — care se aseamănă cu imaginea prin aceea că nu poate fi desprins complet de situația concretă în care a apărut — dar care în același timp se apropie de concept prin puterea lui de referință — el puțind să înlocuiască si altceva decît pe sine însuși.Pentru a putea transforma o buruiană a face bazată plexe, leascătățile sensibile si proprietățile constante. tar generalizarea acestor raporturi prezintă indiscutabil avantaje teoretice, si practice, chiar dacă' nu e fondată rațional. Primitivul — susține autorul — se atașează de lumea sensibilă și o abordează in termenii si gîndirea lui s-a structurat într-o Io-

in plantă de cultură, pentru din argilă o „olărie etanșă" pe tehnici adeseori com- primitivul a trebuit să stabi- anumite legături între caii-
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cagică concretă în care „legătura ... atare este mai esențială decît natura legăturilor". Clasificările totemice sînt. prin urmare, nu numai înțelese, ci și trăite Prin însăși e- sența sa. o asemenea gîndlre trebuie să conducă la alte rezultate decît știinta modernă, dar faptul nu impietează cu nimic asupra caracterului ei logic. Este ca și cum am avea. ,,două,^pivele,..strategice la .caza..na-;, tura se, lasă .atacată de .cătr.e cu- ripașțere.,, cp. și .cum raporturile ne- . tresare, care fac obiectul ori cărei, științe ar putea fi atinse pe două căi diferite", una apropiată. percepției, evenimentului concret, intuiției sensibile. cealaltă adaptată abstractizării și teoretizării. Dar în întemeierea propriei obziții prin care demonstrează falsitatea și'unilateralitatea doctrinei prelogismului. Lâvi- Strauss cade el însuși într-o unilateralitate. Căci prin exagerarea discontinuității și a momentului independentei unei civilizații în raport cu bealaltă se poate pierde viziunea de ansamblu unitară în care fiecare moment să fie cuprins și depășit totodată. Ceea ce se dovedește o metodă eficientă în studiul unui a- nume sistem de legături și realități devine astfel inoperant tn construirea unei concepții integrale care să pună în evidentă atît particularitatea. originalitatea diferitelor etape, cît și legătura lor genetică.Dincolo de acestea. Insă. „Gîndirea sălbatică" rămine o carte fundamentală de antroDologie cu substanțiale implicații de logică, epistemologie, lingvistică. Ea reprezintă nu numai o concepție cu totul opusă prelogismului asupra unuia din fenomenele originare ale culturii moderne, ci și un nou punct de vedere cu privire la modalitatea de investigare a lui De aceea apariția cărții reprezintă un veritabil serviciu adus culturii generale filozofice.
Paul DOBRESCU
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lacob Sternberg : ÎN CRU
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TEHNICĂ

O nouă întîlnire cu teatrul lui Vladimir- Maiajrovski ..țevelează,..,. înainte de toate, .modernitatea. excepțională a spiritului său. A- devărate parabole dramatice, piesele prind îndeosebi modul ingenios care poetul ză elementele noi satire vizînd un o- biect foarte concret cu elemente oferite\de o fantezie generoasă. Scriitorul dă frîu liber imaginației sale, utili- zind-o însă nu ca pe un mijloc de evaziune din realitate, ci, dimpotrivă, ca pe o modalitate de prospectare a realului, de investigare a esențelor lui. El procedează la diverse schimbări de perspectivă. amalgamînd critica viciilor social-morale cu proiecția Imaginară într-un viitor al speranțelor, recurge la diverse instrumente, folosind fervoarea geniului său liric în elaborarea unor metafore dramatice, trecînd cu multă ușurință de la un ton la altul.Simplu, perfect inteligibil. teatrul lui Maiakovski are. întotdeauna, o adresă . directă. Dramaturgul urmărește în mod declarat un scop precis în lupta cu tot ce s-ar împotrivi - afirmării noului, izbîn- zii idealurilor etice ale revoluției. Ca si în poezie, Maiakovski rămî- n» si în teatrul său revoluționarul intransigent, lucid și pasionat.

sur- prin în asocia- u-

Asemenea Misteru
lui buf, piesă primită cu entuziasm,. în 1918, , ,de un public . alcătuit din muncitori și sol- . dați, ori dramei ' Baia, in șase acte, „cu circ și foc de artificii", Ploș
nița, „comedie feerică în nouă tablouri", este o operă în care dramaturgul își demonstrează „pe viu" tezele, ideile și le comunică direct spectatorului. Eminamente politică, arta lui Maiakov- ski înfățișează o lume împărțită în două: dacă în Misterul buf intîl- neam o lume a celor „puri" (mai exact pretinșii puri, exploatatorii) și alta a celor „impuri" (alcătuită din oamenii muncii), în Baia lumea de hîrtie a biro- ■ crației si lumea reală a inventatorului care construiește viitorul. în 
Ploșnița aflăm' de .o parte lumea micii burghezii și a mentalității ei parazitare, iar de altă parte lumea nouă care apare și triumfă prin revoluția socialistă.Maiakovski excelează în reprezentarea gro- tescă a moravurilor pe care le satirizează, precum și a făpturilor monstruoase pe care le proiectează. Astfel, în 
Ploșnița. Prisînkin. tî- năr muncitor isnibit — în perioada N F..P -ului — de oersneofivele u- nor comodități mic- burgheze. sedus de farmecele Elzevirei Davidovna Renaissance, ma. nichiurista și casierița .

unei frizerii, fiica unor părinți prosperi, se însoară cu aceasta. în timpul petrecerii izbucnește un incendiu ș> toți nuntașii pier, cu excepția mirelui, a lui Prisîpkin, rămas congelat în apa cu care pompierii au stins incendiul și care a înghețat. El va fi scos din blocul său de gheață peste cincizeci de ani și închis — ca o mostră de parazit al unei e- poci defuncte — într-o cușcă potrivită.Vorbind despre piesa lui Maiakovski, Elsa Triolet remarca, îndeosebi, calitatea „agitatoare" a acestui teatru care izvorăște din tensiunile fecunde ale unei conștiințe aflate într-o permanentă stare de veghe. O virtute esențială a acestei o- pere dramatice rezidă ;n expresia ei, în prospețimea și vigoarea metaforelor scenice.în versiunea româ-' nească a Tamarei Gane'/ 
Ploșnița, „comedia fe-, erică" a lui Vladimir Maiakovski, îmbogățește o binevenită colecție de texte dramatice — seria „Thalîa", publicată sub egida E- d’turii Univers și a Teatrului Național „I.L. Caragiale" — în care au mai apărut Hamlet, 
Moartea lui Danton de Camil Petrescu. Viața e 
vis de Calderon de la Barca și, recent, piesa lui Samuel Beckett, 
Astepf.îndu-1 pe Godot.

Nicolae BALOTA

„Exploatabilita^a
„Din lirica japoneză

zăcămintelor metalifere"
Dezvoltarea diferitelor ale economiei se sprijină din ce in ce mai mult, pe rea zăcămintelor metalifere celor nemetalifere. Consumul simțitor mărit a dus la extinderea lucrărilor de prospectare. Aceste lucrări de cercetare geologică introduc in circuitul valorilor economice noi bogății ale subsolului. Cunoașterea unui zăcămînt din punct de vedere al exploatării înseamnă a ști dacă minereul poate ff extras și dacă din acest minereu se poate obține un produs marfă și la ce preț — respectiv eficienta economică a exploatării sale.Tocmai aceste diverse aspecte ale problemelor complexe privind „Exploatabilitatea telor metalifere" lucrarea prof. dr. Murgu — apărută tlitura tehnică.tntr-un factorii și

ramuri astăzi, utiliza- cît și a lor

zăcămin- sînt tratate In ing. Marțian de curînd în E-prim capitol se definesc condițiile Industriale.

geologice. tehnico-miniere și economice care fac posibilă exploatarea . rentabilă a unui zâcâmînt metalifer. în capitolul, următor „Evaluarea zăcămintelor metalifere" se Indică calculele necesare determinării valorii zăcămintelor cît și necesarul de cheltuieli In procesul de cercetare și valorificare a lor. O parte importantă a lucrării o constituie capitolele care tratează bilanțul exploatării, optimizarea parametrilor tehnici, deciziile asupra exploa- tabilității și explorarea optimă a zăcămintelor metalifere.Lucrarea este deosebit de utilă pentru specialiștii din industria extractivă de minereuri cît și pentru studenții facultăților de profil. Ea se bazează pe: date de Wren prelucrate si pe concluziile a numeroase cercetări expuse în lucrări de specialitate apărute în tară si străinătate.
Ing. Ion LAZĂR

O antologie de versuri japoneze este, din mai multe motive, binevenită. De la Octavian Goga, care’traduce și publică, probabil, primele poezii japoneze in limba română (in 
Luceafărul de la Sibiu, prin 1904). pină la versurile risipite prin diferite reviste în ultimii ani, poezia japoneză a fost publicată oarecum fragmentar la noi. Culegerea de față oferă o panoramă istorică de ansamblu a- supra liricii nipone în- cepînd cu poezia cultă din secolul IV și pînă în zilele noastre, in- cluzînd lirica populară.Antologia a fost alcătuită de Ion Acsan. Traducerea poeziilor aparține unor condeie valoroase. Proiectarea artistică, de excelent bun gust. în maniera vechilor cărți japoneze, precum și ilustrațiile aparțin lui Emil Chendea tn Cuvin- 

tul înainte, poetul Vasile Nicolescu intuiește și creionează

expresiv coordonatele poeziei japoneze.între poezia japoneză și cea " familiară nouă există similitudini, dar și numeroase deosebiri. Și poezia japoneză cunoaște, într-o anumită, măsură, ritmul și rimă. Cum în limba japoneză intonația și accentul. în general, lipsesc. ritmul nu are o pondere fundamentală. în același timp, datorită faptului că în japoneză cuvintele nu se termină ’decît rar în consoană (singura consoană care poate sta la sfirșitul unui cuvînt este n), iar vocalele sînt în număr de cinci, rima creează ușor monotonie ; nu s-au cristalizat reguli de rima re.Specialiștii japonezi consideră caracteristic pentru literatura niponă faptul că ea încearcă să reducă la minimum forma, dimensiunile. iar farmecul poeziei este în principal transmis prin sugestie

Culegerea apărută în românește este reprezentativă pentru lirica japoneză din toate timpurile. Poeziile au fost selectate din cîte- va antologii europene (apărute în engleză, franceză, germană, i- taliană, rusă). Fericită 
e împrejurarea că poezia unor epoci imoor- tante — Heiană (794— 1185), Tokugawa (1603- 1868) a fost tradusă a- proape în întregime, de poetul loanichie Olteanu. Cuvinte de a- preciere deosebită merita și- munca dificilă și încununată de succes a celorlalți traducători (I. Acsan, Dan Con- stantinescu, Virgil Teodorescu, Vasile Zamfir, Violeta Zamfir eseu).

Din lirica japoneză este, indiscutabil, o realizare de cert prestigiu a editurii românești Univers. Ea deschide. cu. generozitate, o fereastră cu bună perspectivă spre universul culturii japo- np7p
Liviu PETRINA



SCINTEIA — vineri 15 ianuarie 1971
man

Manifestări dedicate aniversării
semicentenarului partidului

Joi dimineața, ministrul de externe al Italiei, Aldo Moro, împreună cu persoanele oficiale care îl însoțesc, și-a continuat vizita la Brașov. Oaspeții au făcut un-prim popas la Biserica Neagră, vechi monument istoric, construit cu peste 480 de ani în urmă. In continuare, a fost vizitat
Muzeul culturii românești din Scheii Brașovului. La plecare, ministrul a- facerilor externe al Italiei a semnat în cartea de onoare a muzeului.Oaspeții au părăsit apoi Brașovul, îndreptîndu-se spre stațiunea climaterică Predeal. (Agerpres)

Recepție oferită de ambasadorul
italian la BucureștiCu prilejul vizitei în țara noastră a ministrului afacerilor externe al Italiei, Aldo Moro, ambasadorul acestei țări la București, Niccolo Moscato a oferit, joi seara, o recepție în saloanele ambasadei.Au luat parte Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Ion Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, Cornel Burtică, ministrul i comerțului exterior, Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă. Mircea Malița, minis-

trul învățămîntului, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, oameni de știință, artă și cultură, funcționari superiori din M.A.E., generali și ofițeri superiori, reprezentanți ai cultelor, ziariști.Au participat persoanele oficiale care îl însoțesc pe ministrul italian și membri ai ambasadei.Au luat parte, de asemenea, șefi de misiuni diplomatice și alți membri ai corpului diplomatic.Recepția s-a desfășurat îr.tr-o atmosferă cordială.

Sub semnul aniversării unei jumătăți de secol de la crearea Partidului Comunist Român, au loc în aceste zile numeroase și variate manifestări cultural-artistice, organizate pentru copiii de vîrstă școlară și pentru tineret.Un deosebit interes stîrnesc printre elevi vizitele și excursiile la Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, la Muzeul Doftana, la expoziții documentare și case memoriale, întîlnirile cu vechi membri de partid.Tot în contextul acțiunilor dedicate glorioasei sărbători se înscriu montaje lițerar-muzicale, simpozioane, concursuri de poezii și cîntece patriotice, cu o tematică adecvată evenimentului.Organizațiile Uniunii Tineretului Comunist inițiază — în școli șr facultăți, in unități productive — cicluri dc conferințe omagiale. In acest sens, Comitetul municipal București al U.T.C. organizează programe cu caracter cultural-artistic, intitulate „50 de ani de lupte și victorii" și „Tineretul bucureștean ieri și azi" — precum și concursurile literare și artistice „Din perspectiva marilor victorii", „Visuri împlinite", „Fiii partidului".

simpozion dedicat semicentenarului partidului. Profesorii Ion .Firu, Ilie Sandu și Doina Galbenu au făcut expuneri despre activitatea desfășurată de partid în anii, ilegalității împotriva exploatării capitaliste și apoi pentru- construirea societății socialiste, pentru ridicarea continuă a nivelului de viață material și spiritual al poporului.De asemenea, numeroși tineri cra- ioveiii au participat la o emoționantă intîlnire cu Teodor Dărăbăneanu și Gheorghe Jianu — militanți ai partidului încă din primii săi ani de activitate. Aceștia au evocat momente importante din viața partidului : Congresul de înființare, luptele din 1933, înfăptuirea actului revoluționar de la 23 August, activitatea desfășurată pentru edificarea noii societăți, pentru ridicarea României pe noi culmi ale progresului și civilizației.
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(Agerpres)
DINEU IN ONOAREA MINISTRULUI ROMAN

\ */ ' . ..Ministrul afacerilor externe ăl Italiei, Aldo Moro, a oferit, joi, un dineu în onoarea ministrului afacerilor externe, Corneliu Mănescu.Au luat parte miniștri și conducători de instituții centrale, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, oameni de știință și cultură.

Au participat persoanele oficiale care îl însoțesc pe oaspete și membri ai ambasadei Italiei.în timpul dineului, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, Aldo Moro și Corneliu Mănescu au rostit toasturi. (Agerpres)
A 8-a sesiune a Consiliului

popular municipal al CapitaleiIeri a avut loc cea de-a 8-a sesiune a Consiliului popular municipal București. Sesiunea a fost deschisă de tov. D. Popa, președintele Comitetului Executiv.Expunerea cu privire la planul e- conomic a fost prezentată de primul vicepreședinte al comitetului, D. Joița. Vorbitorul a arătat că planul pe anul 1971 se caracterizează prin . menținerea unui înalt ritm de dezvoltare. Ritmuri superioare sînt prevăzute în ramurile care asigură progresul tehnic ; industria electronică și electrotehnică, producția de ma- șini-unelte și producția chimică. Se vor livra la fondul pieței mărfuri in valoâre de 649 milioane lei — t 9 la sută mai mult decit' anul precedent. In anul în curs vor fi date în folosința populației 18 400 apartamente. Deputății care au luat cuvîntul au insistat asupra căilor de înfăptuire, a obiectivelor fixate.în cadrul sesiunii, s-a adoptat, răs-

la chemarea - lansată de Con-punsulsiliul popular județean Neamț. Printre angajamentele luate de Consiliul municipal popular București menționăm realizarea unui volum suplimentar de producție-prestații de 25 milioane lei, îmbunătățirea condițiilor de odihnă și agrement a locuitorilor Capitalei, modernizarea a 52 de vagoane de tramvai, dotarea Capitalei cu un număr de 10 lucrări de artă monumentală.Sesiunea a eliberat din funcția deținută în comitetul executiv pe tov. Ion Cozma care, printr-un decret al Consiliului de Stat, a fost numit ministru al turismului, și pe toV. C. Du- cu mitrescu și a ales prin Vot ' secret 'ca!- membri ai comitetului executiv petov. V. Istrate și D. Joița,"cătuiă 1 s-a încredințat funcția de prim-vice- președinte. Tot in cadrul acestei sesiuni au fost aleși asesorii populari ai Tribunalului municipal pentru perioada 1971—1975.
«

Știri culturale
■ILa spectacolul cu „Cavaleria rusticană" de Mascagni, prezentat joi seara de Opera bucureșteană împreună cu „Paiațe" de Leoncavallo, și-au dat concursul doi soliști din. Bulgaria. Tenorul Ivan Dimov, pe care publicul Capitalei a mai avut prilejul să-1 asculte cu cîteva seri înainte în opera „Aida", a intefpre- tat rolul lui Turiddu, cel al Santuzzei fiind deținut de compatrioata sa — soprana Ana Anghelova.

★Joi seara, studioul din str. Nuferilor găzduit concertul Orchestrei simfonice a Radioteleviziunii române, carol a avut la pupitru pe dirijorul Thoț-.-Johnson din S.U.A. .Programul a cuprins „Appalachian Spring" de Aaron Copland, în primă audiție, Simfonia spaniolă de Edouard Lalo,

solist violonistul Ștefan Ruha, și Simfonia a Ill-a în do minor de Camille Saint-Saens. ★Joi după-amiază a avut Ioc la Sibiu inaugurarea studioului „Radu Stanca" de pe lingă Teatrul de Stat din localitate. Spectacolul de debut, intitulat „O oră de poezie și de muzică", a fost consacrat creației poetice argheziene. Au interpretat actorii Kitty Stroescu, Geraldina Basarab, Ion Buleandră și Radu Basarab. care semnează și regia spectacolului. închinat memoriei lui Radu Stanca, animatorul cercului literar sibian- din anii ’40, autor și al unor inițiative de teatru experimental, studioul își propune să satisfacă cerințele culturale ale unei largi categorii de spectatori, cu deosebire din rîndul tineretului.(Agerpres)

★La Mediaș a avut loc simpozionul „Semicentenar glorios", urmat de un recital de poezii închinate partidului și minu’l ________ , ,____________ ,liul' județean al oamenilorpatriei socialiste. La că- cultural din Bazna, Consi- ___  ’..1 _______ îlli muncii de naționalitate germană a organizat un simpozion intitulat „Pagini de luptă glorioasă a P.C.R. în anii ilegalității". în fața a peste 500 de cetățeni germani a vorbit Deside- rius Lincner, vechi militant al mișcării muncitorești din țara noastră, membru al Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană din România, și Paul Schuster, activist al comitetului județean de partid.★Joi după-amiază, la secția „Procesul muncitorilor ceferiști și petroliști din iUnie-iulie 1934“ a Muzeului „Olteniei" din Craiova ■ a avut loc un

*Agenda manifestărilor consacrate aniversării semicentenarului P. C. R. în județul Timiș consemnează numeroase acțiuni politice și cultural-ar- tisti.ce. La Uzina mecanică din Timișoara, numeroși constructori de mașini s-au întilnit cu prozatori și poeți timișoreni, care au susținut un recital literar omagial cu creații proprii închinate partidului. La rîndul lor, cadrele didactice din diferite licee și școli de cultură generală din județ au organizat sesiuni de comunicări științifice dedicate trecutului de luptă al partidului și înfăptuirilor din anii construcției socialiste. La universitățile populare din Timișoara, Lugoj, Ciacova și Jimbolia, profesori și lectori universitari au inaugurat noi cicluri de expuneri pe teme de politică internă și externă. De asemenea, în mai multe cluburi muncitorești, lectori ai Cabinetului județean de partid au evocat, în fața a numeroși tineri, tradițiile mișcării revoluționare și democratice din România, pagini din trecutul de luptă al oamenilor muncii din Banat, sub conducerea P.C.R., pentru dreptate socială și libertăți democratice.

MOSCOVA 14. — Corespondentul Agerpres, L. Duță, transmite : La 12 și 13 ianuarie a.c. a avut loc la Moscova cea de-a doua ședință a Consiliului Băncii Internaționale de Investiții.La ședința consiliului au participat reprezentanții împuterniciți din Republica Populară Bulgaria, Republica Socialistă Cehoslovacă, Republica Democrată Germană, Populară Mongolă, Republica Populară Polonă, Republica Socialistă România, Republica Populară Ungară, Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. La ședință-au participat, de asemenea, ca invitați, reprezentanți ai Consiliului de Ajutor Economic Reciproc și ai Băncii internaționale de colaborare economică.Consiliul Băncii Internaționale de Investiții a aprobat principiile de bază ale acordării creditelor de către bancă și ale politicii de dobinzi ale acesteia. Consiliul a dezbătut, totodată, problema referitoare la operațiile în valută liber convertibilă și în aur, a numit președintele comisiei de revizie și membrii acesteia. De asemenea, a examinat și adoptat hotărîri în legătură cu alte probleme ale activității băncii.Ședință consiliului s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească de lucru șl de deplină înțelegere reciprocă.

RepublicaRepublica

LONDRA 14. — Corespondentul A- gerpres, N. Plopeanu, transmite : După cum s-a anunțat, intre 11 și 13 ianuarie, la Londra a avut loc o conferință a partidelor comuniste din țările capitaliste din Europa. în comunicatul dat publicității se arată că la conferință âu participat delegații ale partidelor comuniste din Austria, Belgia, Danemarca, Elveția, Finlanda, Franța, R. F. a Germaniei, Grecia, Irlanda, Italia, Marea Britanic, Norvegia, Olanda, Spania și Suedia. Partidele din Berlinul occidental, Cipru, Luxemburg, Portugalia și San Marino, care n-au fost în măsură să fie reprezentate, au sprijinit și au manifestat interesul lor pentru conferință.In continuare,\ în comunicat se a- rată : conferința a avut ca obiect să discute „lupta clasei muncitoare din țările capitaliste din Europa în condițiile create de dezvoltarea uniunilor monopoliste multinaționale". Documentele prezentate și larga dezbatere care a avut loc au arătat că partidele comuniste sînt conștiente, de amploarea dezvoltării acestor uniuni, care constituie o expresie a internaționalizării producției capitaliste în condițiile puterii monopolurilor. Toate delegațiile au subliniat pericolul
Vizita delegației

(Agerpres) Semnarea unui acord de activiști
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ÎN TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE ȘAH (MASCULIN) DE LA BE- 
VERWIJK, după două runde in clasament conduce olandezul Timman cu 2 puncte, urmat de Hartoch (O- landa), Forintos (Ungaria)-, Adorjan (Ungaria) și Minici (Iugoslavia) cu cite 1,5 puncte. Ciociltea a remizat in prima rundă cu Kostro (Polonia), iar în runda a doua a pierdut în fața olandezului Hartoch. în runda a treia, Ciociltea va juca Împotriva bulgarului Danov.

ASEARA ÎN SALA FLOREASCA, In meci retur pentru „Cupa cupelor" la baschet (masculin), Steaua a întilnit formația sovietică Spartak Leningrad. Jocul s-a încheiat cu scorul de 87—77 (48—45), în favoarea baschetba- liștilor sovietici, care s-au calificat pentru, turul următor al. competiției.. feri, ÎN CAMPIONATUL FEftlI- 
NIN DE HANDBAL CARE ARE LOC 
IN SALA FLOREASCA. au fost înregistrate următoarele rezultate : VO
INȚA ODORHEI — C.S.M. SIBIU 17—11 ; RULMENTUL BRAȘOV — 
I.E.F.S. 13—13 ; MUREȘUL TG. MU
REȘ - CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA 14—9 ; UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI — CONFECȚIA BUCU
REȘTI 28—13.

DUPĂ DISPUTAREA A 11 RUN
DE, in TURNEUL INTERNAȚIO
NAL FEMININ DE ȘAH DE LA 
CELIABINSK continuă să conducă maestra sovietică Elena Rubțova cu 8,5 puncte, urmată de Klara Ske- ghina — 7,5 puncte (1), Rimma Bilu- nova (U.R.S.S.) — 7,5 puncte etc. Margareta Juncu (România) ocupă locul opt cu 4 puncte. în runda a 11-a, Rimma Bilunova a cîștigat la Vesmina Șikova, iar Brigitte Hoffman a învins-o pe Valentina Kislova. Margareta Juncu a remizat cu Galina Vinokurova, rezultat consemnat și în partidele Elena Rubțova- Kviatoslava Eretova și Ludmila Liu- barska-Tamara Belova. Margareta JuncU a remizat și partida întreruptă din runda anterioară cu Olga Ignatieva.

LA VICHlf s-a disputat returul meciului dintre echipele J. A. Vichy

de colaborare ai P. C. R

și Balkan Botevgrad, contînd pentru turul II al „Cupei Gupelor" la baschet. Victoria a revenit gazdelor cu scorul de 68—60 (37—33). Cel mai bun jucător al învingătorilor a fost americanul -White, care a înscris 30 de puncte. Echipa bulgară, care .în primul joc a cîștigat la o diferență de 32 de puncte, s-a calificat pentru turul următor al competiției. .
CELEBRUL CAMPION AUSTRA

LIAN ROD LAVER a obținut cea i de-a treia victorie consecutivă în cadrul turneului campionilor la tenis. El l-a invins la Boston (Massachus- setts) in cinci seturi : 7—5, 4—6, 3—6, 7—5, 6—1 pe compatriotul său Tony Roche. Anterior, Laver terminase învingător în partidele susținute cu Ken Rosewall și John Newcombe., în următoarea partidă a competiției, Rod Laver il va întilni simbătă la Philadelphia pe tenismanul australian Roy Emerson.
ECHIPA VEST-GERMANA DE 

FOTBAL F. C. KOLN. care întreprinde in prezent un turneu în Peru, a întîlnit la Lima formația Universi- tario. Gazdele au obținut victoria cu scorul de 3—2 (3—0).
SPECIALIȘTII ÎNSĂRCINAȚI CU 

ANCHETAREA ÎMPREJURĂRILOR 
CARE AU PROVOCAT MOARTEA 
AUTOMOBILISTULUI ITALIAN IG
NACIO GIUNTI. pe circuitul de la Buenos Aires, au declarat că acest caz este dificil de elucidat, trebuind mai intii să fie vizionat filmul cursei, să se ia declarații de la toți concu- renții și oficialii aflați pe circuit în ziua accidentului. Ca și în alte cazuri similare, in primul , rind se invocă fatalitatea, iar organizatorii sînt scoși din cauză, considerîndu-se că aceștia au luat toate măsurile de securitate pe circuitul respectiv. Delegații . comisiei internaționale (contrar celor afirmate de reprezentanții comisiei italiene de automobilism) sint de părere că manevra pilotului francez Jean Pierre Beltoise, aflat în pană de benzină, nu a fost rău intenționată și nici neregulamentară.

în domeniul poștelor 
si telecomunicațiilor intre• »
România si R. D. Germana•BERLIN 14. — CorespondentulAgerpres Ștefan Deju transmite : La Berlin a fost semnat un acord între guvernele Republicii Socialiste România și R. D. Germane, privind colaborarea in domeniul poștelor și telecomunicațiilor.semnat din partea română de ministrul poștelor și Mihai Bălănescu,R. D. Germane — de ministrul poștelor și telecomunicațiilor, Rudolph Schulze. Cei doi miniștri au subliniat importanța acordului pentru adinci- rea colaborării și prieteniei dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană.La semnare a fost de față ambasadorul României în R. D. Germană. Nicolae Ghenea. *Joi seara, delegația condusă de ministrul Mihai Bălănescu s-a înapoiat la București.

in R. P. Polonă

Acordul a fosttelecomunicațiilor,iar din partea

Vie activitate 
internaționala privind

PREȚUL PETROLULUIMiercuri a avut loc la Washington o reuniune a reprezentanților majorității țărilor industrializate importatoare de petrol. Reuniunea a fost consacrată examinării situației create de cererile privind fixarea unor noi prețuri ale petrolului, avansate de țările producătoare din Orientul Mijlociu și Africa de Nord.

VARȘOVIA 14. — Corespondentul Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : în continuarea vizitei pe care o face in R. P. Polonă, la invitația C.C. al P.M.U.P., delegația de activiști ai P.C.R., condusă de Sion Bujor, membru supleant al C.C. al P.C.R,, șef de secție la C.C. al P.C.R., a fost primită de Ștefan Olszowski, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.U.P. A fost prezent T. Petrescu, ambasadorul Republicii Socialiste România la Varșovia. Intilnirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.

JJ

pe care îl comportă aceasta pentru interesele ca și pentru condițiile de viață și de muncă ale clasei muncitoare și ale altor pături ale populației, pentru suveranitatea ' națională, pentru democrație și evoluția a- cesteia în fiecare țară. Ele au examinat noile cerințe care decurg în prezent din lupta împotriva imperialismului.Conferința a constituit o dovadă a solidarității partidelor comuniste și a demonstrat interesul și necesitatea continuării contactelor și a schimburilor de păreri intre partidele din diferite țări, pentru schimbul de informații și de experiență și concertarea acțiunilor lor. In timpul conferinței s-a constatat că, in rindul unor largi pături ale clasei muncitoare și ale mișcării democratice, e- xistă conștiința posibilității și necesității unei acțiuni comune în a- ceastă problemă și chiar unele experiențe concrete.în încheierea comunicatului se menționează : ca urmare a condițiilor în care a hotărît să participe la conferință, delegația Partidului Comunist din Olanda nu s-a alăturat comunicatului, dar va informa Comitetul său Central asupra lucrărilor conferinței.
0 delegație a P.C.U.S.
a sosit la DusseldorfDUSSELDORF 14 (Agerpres). — La invitația Prezidiului Partidului Comunist German, la Diisseldorf a sosit o delegație a P.C.U.S., condusă de V. A. Demcenko, membru supleant al C.C. al P.C.U.S.După cum relatează agenția TASS, ■ în cuvîntul de salut rostit la sosire, Kurt Bachmann, președintele P.C. German, a arătat că, datorită semnării tratatului de la Moscova, în relațiile dintre Uniunea Sovietică și R.F. a Germaniei se observă o îmbunătățire, care se poate accentua prin întărirea legăturilor dintre forțele social-politice din Uniunea Sovietică și mișcarea muncitorească si toate forțele progresiste din R.F. a Germaniei.Delegația P.C.U.S. se va afla în R.F. a Germaniei pînă la 21 ianuarie, precizează agenția TASS.

E

® Trei milioane de sinistrați în Vietnamul de sud ® Pâ- 
mînturile paraginei © Tribul Meo, pe jumătate distrusîntr-o știre transmisă din Saigon la începutul lunii, agenția France Presse atrăgea atenția asupra intensificării atacurilor aeriene întreprinse in ultima vreme de superbombardierele americane B—52, atit asupra' Vietnamului de sud, cit și asupra Laosului și Cambodgiei. Știrea a coincis cu apariția în ziarul „Le Monde" a unui amplu articol intitulat „Indochina sub bombe" care, utîlizînd date și aprecieri din surse americane, dă la iveală, cu deosebită vigoare, consecințele nefaste ale etapelor escaladării raidurilor dc bombardament.
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cinema
o Ursul și păpușa : PATRIA — 
9; 11,10; 14; 16,30; 19; 21,15, CA
PITOL — 8,45; 10,45; 12,45; 15; 17,15, 
FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
o Crimă și pedeapsă : CAPITOL
— 19,15.
0 B. D. intră în acțiune : CEN
TRAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30 
21, GLORIA — 9,30; 12; 15; 17,30
20, MODERN — 8; 10,30; 12,45; 15,30 
18.15; 21.
e Genoveva de Brabant : BUCU
REȘTI — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 
16/5; 19; 21, VICTORIA — 8,30;
10,30; 12,30; 14,30; 16,30.
• Semnale pe drum : VICTORIA
— 18,30; 20,45.
e Cîntecele mării : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
0 Șarada : FESTIVAL — 8; 10,30; 
13; 15,30; 18,15; 21, FEROVIAR — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, EX
CELSIOR — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;
21, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
o Primul curier : LUMINA — 
18.30; 20,30.
e Capcana : LUMINA — 9.15;
11,30; 13,45; 16.
o Fabllo magicianul : DOINA
— 10.
0 Păsările : DOINA — 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
0 Pentru pace șl colaborare in
ternațională. Film dedicat partici
pării președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, la Sesiu
nea jubiliară a O.N.U. și vizitei 
în S.U.A. ; Amintiri bucureștene : 
TIMPURI NOI — 9,30; 11,45; 14.30; 
17,15: 20.
O Un cclțișor de ral — 9, Vîrsta 
dragostei — 10,30; 12,30; 14,30, Pa
rada primăverii — 16,30; 18.45,
Jurnalul unei cameriste — 21 : CI
NEMATECA (sala Union).
a Pomul de Crăciun : GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,30,
AURORA — 9,30; 12; 15,45; 18;
20,15, TOMIS — 9,30; 12; 15,15;
17,45; 20,15.
0 Poveștile piticului Bimbo : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE
— 15,30; 17,45.

0 Ai grijă de Suzl : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 20.
• Aten(ie, broasca țestoasă I : 
BUZEȘTI — 15,30; 18.
0 Șoimii : BUZEȘTI — 20.30.
• Vagabondul : DACIA — 8,30; 12; 
15,30; 19, LIRA — 9; 12,30; 16; 19,30, 
ARTA — 9; 12,30; 16; 19,30.
e In ghearele invizibile ale doc
torului Mabuse : BUCEGI — 16; 
18,15: 20,30.
0 Căpitanul Florian : UNIREA — 
15; 17,45; 20,15, MOȘILOR —15; 

. 17 45; 20,30.
0 Călugărița din Monza : DRU- 

' MUL-SĂRII - 15,30; 17,45; 20.
0 Femeia să se teamă de bărbat s 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
0 100 de carabine : COTROCENI
— 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
• King Kong evadează : CRÎN- 
GAȘI - 15,30; 18; 20,15, MUNCA
— 15,30; 18; 20,15.
0 Circ fără frontiere : FLOREAS- 

15,30; 18; 20,30, FLAMURA 
16: 18,15! 20.30.

• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Fetele Dldinei
— 19,30, (Sala Palatului) : Revista 
la volan — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
cal. Victoriei) : Guliver în țara 
păpușilor — 17, (sala din str. Aca
demiei : Amnarul — 17.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Grădina 
Cărăbuș — 19,30, (sala Victoria) : 
Sonatul Lunii — 19,30.
• Studioul „Casandra" alI.A.T.C.: 
Divertisment 70 — 20.
• Ctrcul Globus : Arena tinereții
— .19,30.
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vremea

21,40

19,30
20,00

t v

Timpul probabil pentru zilele de 16, 
17 și 18 ianuarie. în țară : Vreme rece 
la început, apoi în curs de încălzire 
începînd din nord-estul țării. Cerul va 
fi variabil, mai mult noros în a doua 
parte a intervalului cînd Vor cădea 
ninsori slabe izolate. Vînt slab, pînă 
la potrivit, predominînd din sectorul 
estic. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre minus 15 și minus 5 grade, 
izolat mal coborîte, iar maximele între 
minus 6 și plus 4 grade. Ceață locală 
la sfîrșltul intervalului. In București : 
Vreme relativ rece, cu cerul schimbă
tor. Vînt potrivit, predominînd din sec
torul estic. Temperatura în scădere la 
Început, apoi în creștere.

Miniștrii petrolului ai statelor membre ale Organizației țărilor exportatoare de petrol se vor întîlni marți, săptămina viitoare, la Teheran.Țările membre ale O.P.E.C. cer o sporire a prețului la petrol brut, care a rămas neschimbat din 1960. După cum a- declarat ministrul iranian de finanțe, Jamshid Amuzegar, cu prilejul unei conferințe de presă, prețul lâ petrol brut in Europa este stabilit intre 12 și 14 dolari pe baril, în timp ce țările producătoare de petrol obțin numai un dolar pe baril. La rîndul său ministrul venezuelean al minelor, Hugo Perez lă Salviă, a relevat că reprezentanții țărilor membre ale O.P.E.C. vor examina rezultatele înregistrate in activitatea pentru fixarea unor noi prețuri ale petrolului și in elaborarea programului comun de producție. Ultima conferință a O.P.E.C. a avut loc la Caracas.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (Ateneul Român) : Con
cert simfonic. Dirijor : Mircea 
Basarab U.
• Opera Română : Cosi
— 19,30.
• Teatrul de Operetă : 
Maritza — 19,30.
• Teatrul Național „I.

20.
fan tutte

Contesa

• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Becket — 
20, (sala Studio) : Cui i-e frică de 
Virginia Woolf ? — 20.
• Teatrul „Lucia “
landra" (

_1 „Lucia Sturdza Bu- 
______ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Meteorul — 20, (sala din 
str. Alex. Sahia — Teatrul de Stat 
Reșița) : Suflete tari — 20.
• Teatrul de Comedie : Alcor șl 
Mona — 20.
• Teatrul Mic : Fata care a făcut 
o minune — 20.
• Teatrul „C. J. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19,30, 
(sala Studio) : Cînd luna e albas
tră — 20.
o Teatrul Giulești : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Roata 
morii — 16.

10,00—11,30 Emlsluni-Iecțll pentru 
lucrătorii din agricultură. 
Creșterea păsărilor pentru 
producția de ouă. Prezintă 
ing. Tîrlea Stan din Minis
terul Agriculturii șl Silvicul
turii.

17,00 Deschiderea emisiunii. Tele- 
școală o Limba română (cla
sele IX-X) : Drama Istorică 
de la Alecsandri la Hașdeu
• Fizică (clasa a Xll-a) : Mă
suri electrice (I) • Geografie 
(clasele IX-XII) : Masivul Re
tezat.

18,00 Căminul. Din cuprins : • An
cheta emisiunii : „Am un co
pil talentat". Participă conți 
univ. Tamara Dobrin șl psi
hologul Romeo Dăscălescu
• Instantanee din cîteva sate 
siblene.

18,50 Revista economică TV.
19,10 Tragerea Loto.
19,20 "" ’1001 de seri — emisiune pen

tru cel mici.
Telejurnalul de seară.
Film artistic : „Feldmareșa 
la" — producție a studiouri
lor Italiene, cu Rita Pavone, 
Mario Girotti șl Francis 
Blanche.
Mai aveți o întrebare 7 Ini
ma dumneavoastră are șapte 
vieți 7 Invitații emisiunii : 
prof. dr. docent Ștefan Hă- 
răguș, dr. Ioan Orha, dr. Ilie 
Pavelescu șl dr. Petronela 
Vintilă. Prezintă Ion Petru. 

22,40 Telejurnalul de noapte.

MARILE FAMILII
(Urmare din pag. I)Cei mai mulți au rămas insă aici și cînd, în anii noștri, minele s-au deschis — ba s-au săpat și unele noi — cei din „marile familii" au fost primii. I.P.E.G. (întreprinderea de prospecțiuni și explorări gice) se preocupă serios de aproape". La Gura Băii au exploatării o parte din mină, lăsina se lucrează intens, iar Idei e in pregătire. Și aici sint prezente tot „marile familii".

geolo- „mina și dat la Bâ- Cornul
...In Baia Borșa am mai întîlnit mulți Toader Stețca. Cei mai mulți — mineri și unul dintre ei și deputat în consiliul popular județean. „Timiș", la fel. Instructorul Comitetului județean de partid pentru orașul Borșa, Vasile Timiș, este și el din partea locului și „a trecut" (spune el cu modestie) prin mină : 7 ani in- cheiați. In trenul de mină, la Bur- loaia, înainte de a intra în galerie, am întrebat pe cine cheamă Danciu și-am auzit vreo 30 de EU. Cit despre Roman, în aceeași mină am întîlnit un inginer tinăr, căruia nu i-aș fi dat 13 ani de meserie, bineînțeles tot borșean. Petru Roman ne-a condus la un abataj in care lucrează

o brigadă complexă, și în brigada aceasta am găsit cițiva „mari".Coborim în Baia Borșa. La cofetărie, în fața unei cești de cafea, stăm de vorbă cu ginerele lui Toader Steț- cu, octogenarul. Nu e profesor, dar s-a ocupat de istoria Borșei. Și de cea veche, și, de cea nouă. Cea nouă începe tot de la cele patru familii și de la cele 600 de fumuri (în. Baia Borșa) ca să ajungă acum (tot în Baia Borșa) ia 800 de apartamente date in folosință. Mai sînt greutăți cu aprovizionarea. în unele locuri, datorită Toroioagei, nu se prea vede la televizor, orchestra de muzică u- șoară a clubului nu are orgă electronică.— Sperăm să le rezolvăm !— Ce altceva avem de făcut ! sare, optimistă, o voce necunoscută. Poate tot un „mare".Ieșim în ninsoarea de-afară. Un o- raș iși aprinde ferestrele blocurilor, în club, lumina e aprinsă de mult. 20 000 de oameni, din care peste jumătate făcind parte din numai patru familii, își incep viața de seară. Un film, o carte, un pahar cu bere, o emisiune la televizor. O comună a devenit, nu peste noapte, ci prin- tr-un emoționant efort, oraș. O merita.

„Contrar afirmațiilor americane de pînă acum — se spune in articol care poartă semnătura trimisului special Jacques Decornoy — războiul din Indochina este marcat printr-o extindere a conflictului și printr-o violență crescindă. Ciocniri dure se produc în Vietnamul de sud in zone etichetate ca „pacificate". Bombardamentele masive în această țară și în Laos continuă. Numărul incursiunilor aeriene in Cambodgia crește.In opoziție cu ceea ce s-a spus adesea la Washington, cu privire la „retragerea" Statelor Unite din Indochina, noi angajamente sînt în Cum altfel poate numărul sporit de asupra Cambod- giei, noul acord cu privire la a- cordarea de ajutor militar guvernului Lon Noi și sporirea livrărilor de arme către Pnom Penh 7
«Sintem con

fruntați astăzi cu 
o criză foarte se
rioasă, care înglobează întreaga re
giune și privește totalitatea popu
lației — milioane de oameni : refu
giați, victime civile, victime ale 
războiului. Iar activitățile militare a- 
merlcane — in mod special bombar
darea violentă a numeroase regiuni — 
contribuie la înrăutățirea acestui 
bilanț».Această apreciere asupra războiului din Indochina a fost publicată recent în capitala S.U.A. Ea aparține unui grup de anchetatori care au lucrat pentru o comisie senatorială. Studiul lor are meritul de a reaminti că actualul conflict riscă să se prelungească încă multă vreme și să se agraveze. în plus, trebuie subliniat că raportul din care am extras citatele de mai sus a fost redactat înaintea raidurilor din 21 noiembrie efectuate împotriva R. D. Vietnam.în mod oficial, afirmă anchetatorii, în Vietnamul de sud există peste 500 000 de sinistrați. în fapt, cel puțin 3 milioane de persoane deplasate, ale căror locuințe au fost distruse de bombardamente și despre care nimeni nu vorbește, trăiesc în tabere și bi- donviluri din apropierea orașelor... Guvernul de la Saigon nu face practic nimic pentru ei. Mai mult, anul trecut li s-a adăugat 200 000 de vietnamezi alungați din Cambodgia. Potrivit datelor oficiale, în spitale mor ir fiecare lună aproximativ. 5 000 de civili, victime ale războiului.în Cambodgia, războiul a determinat .strămutarea, în mai puțin de șase luni, a 400 000 de rezidenți vietnamezi și probabil aproape un milion de khmeri. -Războiul continuă și organi
zațiile internaționale de la Geneva 
vorbesc despre perspectivele sumbre 
ale unei veritabile foamete in 1971,

curs.fi interpretat raiduri aeriene
Răsfoind 

presa străină

căci numeroși țărani cambodgieni ră
mași in satele lor 
cultivă păminturile din 
securității» — se arată în Anchetatorii americani adaugă : -Numărul crescind de incursiuni aeriene 
americane — destinate să susțină di
rect operațiunile militare terestre — 
contribuie la ingreunarea bilanțului 
pierderilor civile».în sfirșit, în Laos situația este de asemenea dramatică. Oficial există 253 000 de persoane strămutate potrivit serviciilor de resort americane. Guvernul de la Vientiane prezintă însă statistici mult mai ridicate. De la 1 februarie 1970, 60 la sută din acești țărani și-au părăsit satele, persoane strămuta- cu forța în operațiu- de

nu mai 
cauza in- anchetă.

părăsit Multe au fost te timpul nilor lansate forțele de dreapta. întreaga populație Meo a avut de suferit din cauza războiului : din 400 000 de Meo care trăiau în 1960, intre 40 și 50 la sută din bărbați (înrolați cu de-a sila în unitățile generalului Vang Pao, aflat în solda C.I.A.) și 25 la sută din femei și copii au fost uciși. Anchetatorii citează declarații oficiale admițind că populația Meo a fost angajată în război sub* presiunea americanilor. Refugiații — spune raportul — arată că, în zonele în care au trebuit să fugă, raidurile cu napalm, cu fosfor sînt neîntrerupte, că ele distrug '«bivoli, vaci, orezarii, școli, temple, case, 
și de asemenea, desigur, .populația».Este util de subliniat încă o dată 
că anchetatorii americani lucrează pentru Senat, reamintind aceste fapte pe care fiecare poate să le constate în Indochina, dar care nu sînt deloc expuse opiniei publice din Statele Unite. In S.U.A. se face tapaj în legătură cu problema celor cîteva sute de prizonieri americani din lagărele din R. D. Vietnam, dar nu se spune nimic despre masacrarea populației Meo, antrenată, în ciuda voinței sale, în spirala violenței. Opinia publică este ținută în ignoranță în legătură cu milioanele de refugiați indochinezi, sau cu bombardarea o- biectivelor civile din R. D. Vietnam (între aprilie și octombrie 1968 numai asupra regiunii Vin-Linh au fdst lansate 400 000 tone de bombe)... Populația S.U.A. este, de asemenea ținută în ignoranță cu faptul că fiecare incursiune aeriană costă între 7 000 și 10 000 dolari. Intr-o singură zi, la 21 noiembrie, au fost efectuate două mii de incursiuni : costul lor total poate fi estimat la cel puțin 14 milioane de dolari. Iată pe ce se duc banii contribuabililor americani" — încheie articolul citat



Conferința
cvadripartită

guvernamentale româno-franceze
Vietnamului
în problema

a internațională
Cei 70 de deținuți politici 
brazilieni au sosit în Chile

Lucrările celei de-a treia 
sesiuni a Comisiei mixte

A»

al U.R.S.S., Niko- început joi, la Pa- Cairo, convorbirilerelatează că, în un

so

Convorbiri oficiale A. Sadat—N. Podgornîi

Comunicat comun
bulgaro-cehoslovactoate restric- 

pe drumurile

să elibereze pe toți ostaticii20 ianuarie.

CAIRO 14 (Agerpres). — Președintele Republicii Arabe Unite, Anwar Sadat, și președintele Prezidiului Sovietului Suprem lai Podgornîi, au latul Kubbeh din' oficiale.Agenția TASS cursul convorbirilor, a avut loc schimb de opinii în problemele dezvoltării continue a relațiilor de prietenie dintre Uniunea Sovietică

AMMAN 14 (Agerpres). — Guvernul iordanian și reprezentanții organizațiilor palestinene au ajuns la un nou acord, care stabilește un program conc-ret și urgent de aplicare a hotărârilor de la Cairo și Amman, în vederea normalizării situației .în Iordania, a anunțat postul de radio Amman. Acordul interzice declanșarea unor noi atacuri armate de către o parte împotriva celeilalte. S-a ho- tărît, totodată, constituirea unui comitet comun, care să stabilească amplasarea bazelor organizațiilor de comando palestinene pe teritoriul iordanian. în același timp, forțele guvernamentale urmează să-restituie palestinenilor, în termen de o săptă- mînă, armele capturate în cursul ciocnirilor.Acordul prevede, de asemenea, ca, pînă la 22 ianuarie, toate armele deținute de unitățile speciale de miliție
© Precizările iui B. Lad- 

gham după întrevederile 
cu regele K-usseinTUNIS. — Președintele Comitetului Superior Arab însărcinat cu supravegherea normalizării situației din Iordania, Bahi Ladgham, a sosit la Tunis, venind de la Londra, unde a avut întrevederi cu regele Hussein al Iordaniei. La sosire, el a declarat că regele Hussein „este hotărit să caute o soluție definitivă, care să permită statului iordanian să colaboreze și să trăiască în bună înțelegere cu mișcarea paleștineană". Totodată, Bahi Ladgham a arătat că își va continua consultările cu guvernul tunisian și va lua contact cu reprezentanții țărilor arabe acreditați la Tunis. Președintele Comitetului Superior Arab a lansat un apel autorităților iordaniene și rezistenței palestinene de a se abține de la orice acțiune de natură să înrăutățească situația din țară.

© Mesajul regelui Hassan 
al IMea

i RABAT. — Regele Hassan al II-lea al Marocului a adresat mesaje regelui Hussein al Iordaniei și lui Yasser Arafat, președintele Organizației pentru Eliberarea Palestinei, în legătură cu situația din Iordania. Suveranul marocan insistă asuprâ necesității de a se intensifica eforturile în vederea soluționării divergențelor, pentru a se evita pe viitor repetarea unor evenimente similare celor care au avut loc recent în Iordania.

Joi' dimineața, în capitala Republicii Singapore s-au deschis, sub ■ președinția primului ministru Lee Kuan Yew, lucrările conferinței șefilor de guverne din cele 31 de țâri ale Commonwealthului. După cum s-a anunțat, nu toate statele participante sînt reprezentate la nivel înalt ; din India, Pakistan, Kenya, Nigeria, Sierra Leone etc. au sosit delegații la nivel mai redus. Aceasta este prima întrunire la nivel înalt a țărilor Commonwealthului . care nu are loc la Londra ; fosta metropolă a trebuit, in final, să cedeze și această prerogativă.Oglindind atmosfera dinaintea începerii lucrărilor, ziarul „Guardian" arată cu nedisimulată ironie că pen- tru Anglia este îmbucurător că va lua loc la masa conferinței „strict după alfabet", sub simpla denumire de BRITAIN, întrucît în felul acesta va fi plasată între Barbados și Ceylon. în cazul în-care ar fi revendicat denumirea oficială de UNITED KINGDOM, cum de altfel figurează și la O.N.U., s-ar fi aflat „între Uganda și Zambia, ambele țări africane adversare înverșunate ale li-, vrării armelor către Africa de Sud". Dar dacă ar fi participat sub denumirea de GREAT BRITAIN, „ar “ venit după Ghana, care este la de înverșunată".Dar, așa cum observatorii sînt nanimi in a aprecia, indiferent locul pe care îl ocupă sau l-ar 
fi felu- de fi putut ocupa la masa conferinței, reprezentanții Angliei — primul ministru Edward Heath și ministrul de externe Douglas-Home — nu vor scăpa de atacurile majorității delegațiilor împotriva intenției britanice de a vinde arme regimului rasist din Africa de Sud. De altfel, recentul turneu al lui Heath a arătat că de nicăieri nu poate avea sprijin în a- ceastă problemă. „S-a cerut africanilor, scrie ziarul „TIMES", să . nu facă din problema vînzării armelor tema-cheie a conferinței. Dar acest lucru apare ca inevitabil". într-ade- văr, după părerea majorității comen-

R.A.U., precum și In legătură cu o serie de probleme actuale ale situației internaționale. Părțile au -acordat o atenție particulară situației din Orientul Apropiat.în aceeași zi, Nikolai Podgornîi, însoțit de Anwar Sadat și de alți conducători ai R.A.U., a plecat spre Assuan, pentru a participa la festivitățile prilejuite de încheierea construcției acestui complex hidroenergetic.

.ale celor două părți să fie colectate în arsenale ce se vor afla sub supravegherea Comandamentului armatei iordaniene și, respectiv, sub cea a Comitetului Central al Organizației pentru Eliberarea Palestinei.în baza noului acord, fedainll și vehiculele lor se vor putea deplasa în deplină libertate pe întreg teritoriul Iordaniei. Ei nu vor putea fi arestați fără avertizarea prealabilă a Comandamentului palestinean. Atît autoritățile iordaniene, cît și conducerea organizațiilor palestinene s-au angajat pînă laDupă cum transmit agențiile de presă, orașul Amman și-a recăpătat aspectul obișnuit. Au fost redeschise magazinele și ridicate țiilc privind circulația publice.
D Turneul unei delegații 

algeriene în mai multe 
\ țări arabeDAMASC. — în cadrul turneului pe care îl efectuează într-o serie de capitale arabe, delegația algeriană condusă de ministrul de stat Cherif Belkasem a sosit la Damasc. într-o declarație făcută cu acest prilej, Belkasem a precizat că, în afară de Siria, delegația va mai vizita R.A.U., Sudanul, Irakul, Republica Arabă Yemen ' și Republica Democratică Populară a Yemenului. El a afirmat că are misiunea „de a examina împreună cu oficialitățile acestor state evoluția situației din Orientul Apropiat".

agențiile de presăDeclarațiile lui G. Schroeder
în timpul vizitei la Moscova

a Bundesta- vicepre- într-o vizită o convorbire președintele al U.R.S.S.
MOSCOVA 14 (Agerpres). — Gerhard Schroeder, președintele Comisiei afacerilor externe gului R. F. a Germaniei, ședințe al U.C.D., aflat la Moscova, a avut joi cu Alexei . Șitikov, Grupului parlamentar După cum relatează agenția TASS, în cursul întrevederii, oaspetele a relevat că, în R. F. a Germaniei, „se acordă o mare importanță relațiilor cu U.R.S.S. și, în acest cadru, contac- 

privind comune Oceanul politico-

tatorilor, reacția nefavorabilă față de această intenție a Londrei va fi dominanta conferinței, ceea ce, cu siguranță, nu a intrat în calculele inițiale ale guvernului britanic. Nu puține sînt ziarele care arată că însăși existența Commonwealthului, această grupare eterogenă și labilă — cu- prinzînd state foarte îndepărtate din punct de vedere geografic, urmașe , ale fostului imperiu britanic — se află acum pusă sub semnul Întrebării. „Commonwealthul — afirma joi dimineața „FINANCIAL TIMES" — va supraviețui probabil în următoarele zece zile, dar va putea el să supraviețuiască zece luniUn alt punct controversat este așa- numitul „plan Carrington" crearea unor „forțe militare ale Commonwealthului" în Indian, plan cu implicații . financiare și strategice care nu sînt de natură să îneînte nici pe cei vizați, nici țările limitrofe. în fond, este vorba de o încercare de reconsiderare a hotărîrii cabinetului anterior (laburist.) de a retrage pînă la sfîrșitul anului 1971 forțele militare engleze aflate „la est de Suez". Planul, deși nu este cunoscut în toate detaliile, ar prevede ca „forțele militare comune" să fie formate din trupe ale Singaporelui, Malayeziei, Noii Zeelande și Australiei, secondate de trupe britanice. „Colabora- ___ la constituirea grupului „forțelor militare comune" ar fi pe baza foarte inegale, deoarece Anglia ar urma să contribuie doar cu un batalion de soldați englezi și unul compus din mercenari nepalezi, precum și cu cîteva avioane de recunoaștere, cu o unitate de elicoptere, cu cinci nave militare și alte mijloace auxiliare. în rest, tot greul din punct de vedere material și uman ar urma să cadă pe umerii celorlalte patru țări.Pentru Londra, acest plan — tn cazul în care va fi realizat — prezintă o serie de evidente avantaje : de natură să îi asigure o continuitate a prezenței militare în apărarea

rea“
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SANTIAGO DE CHILE 14 (Agerpres). — Joi dimineață au sosit la 
Santiago de Chile cei 70 de deținuți politici puși în libertate de guvernul 
Braziliei în schimbul ambasadorului elvețian Giovanni Bucher, răpit 
de membrii unei organizații ilegale. Deținuții — 59 de bărbați și 11 fe
mei — au părăsit Brazilia în cursul nopții la bordul unui avion special. 
Înainte de a părăsi Brazilia, autoritățile au citit deținuților un decret 
prezidențial prin care se interzice, pentru totdeauna, unui număr de 68 
dintre ei revenirea in țară.

La Rio se așteaptă ca, în orele ce urmează, răpitorii să-l elibereze pe 
Bucher.
In fotografie : cîfiva din cei 70 de deținuți politici brazilieni la sosirea 

pe aeroportul din Santiago de Chile

SOFIA 14. — Corespondentul Agerpres. Gh. leva, transmite : Delegația de partid și guvernamentală a R. S. Cehoslovace, condusă de Gustav Husak, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, și-a încheiat joi vizita oficială de prietenie în R. P. Bulgaria, plecînd spre patrie.în comunicatul dat publicității cu acest prilej se arată că în cursul convorbirilor purtate la Sofia au fost examinate probleme referitoare la relațiile bilaterale, constatîndu-se că ele cunosc o necontenită lărgire și consolidare, în spiritul prieteniei, colaborării și asistenței mutuale. Cooperarea economică dintre Bulgaria și Cehoslovacia se adîncește.Abordînd probleme ale situației internaționale, cele două părți au relevat că eforturile depuse de țările socialiste contribuie la reducerea încordării și servesc întăririi tendințelor de înțelegere și colaborare paș-

telor personale dintre parlamentari". „Timpurile noastre, a declarat G. Schroeder, cer imperios ca țările europene să colaboreze între ele, atît în domeniul economic șl tehnico- științific, cit și în alte domenii". „Sînt convins, a adăugat el, că vizita noastră in U.R.S.S. va servi lărgirii contactelor noastre bilaterale".Gerhard Schroeder a relevat, de asemenea, că, în viitorul apropiat, în R. F. a Germaniei va lua ființă un grup parlamentar pentru relațiile cu U.R.S.S.

SINGAPORE ?
intereselor Sale în zona respectivă, să ii permită reducerea cheltuielilor financiare și în același timp să ii creeze poziții preponderente, deoarece, potrivit concepției inițiatorilor, fnrtplp militare» rnrruinn11 co VOTvlitori foarte pînă
„forțele militare comune" se afla sub comandă engleză.Dar, în rîndul celor patru parteneri, entuziasmul este scăzut, iar timpul presează : la efectuarea retragerii hotărîte de laburiști, care nu a fost încă revocată, au mai rămas doar 11 luni, perioadă în care proiectul respectiv mai are încă foarte multe obstacole de depășit.Ce se va alege din toate aceste planuri 7 Este puțin probabil ca actuala conferință de la Singapore, care va discuta și asemenea probleme cum ar fi efectele dezastruoase asupra economiei multor state ale Commonwealthului în eventuala a- derare a Angliei la Piața comună, să ofere temeiurile unor concluzii optimiste; O primă concluzie, spre care converg toate comentariile, aceea a fragilității legăturilor care unesc statele acestei grupări, se poate însă desprinde încă de pe acum.

Londra, 14
N. PLOPEANU

Din Singapore se anunță că, fă- cîndu-se interpretul unui mare . număr de state africane și asiatice membre ale Commonwealthului, președintele Zambiei, Kenneth Kaun- da, a propus participanților la reuniune să semneze o Declarație de principii care să cuprindă angajamentul de a refuza orice sprijin regimurilor care practică discriminarea rasială. Acest document ar reprezenta o barieră morală împotriva exportului de material de război către Republica Sud-Africană. Textul propus de președintele zambian va fi înaintat unei comisii a conferinței, după care el va fi dezbătut Intr-o ședință plenară a reuniunii. 

nică între popoarele din Europa și din lumea întreagă. O atenție deosebită a fost acordată problemelor securității în Europa. Cele două părți au declarat că vor depune și pe viitor eforturi pentru convocarea unei conferințe europene în problemele securității și colaborăx'ii, pe care o consideră o etapă importantă pe calea creării unui sistem eficient de securitate europeană, a reducerii încordării și întăririi încrederii reciproce.în comunicat se arată că P. C. Bulgar și P. C. din Cehoslovacia vor depune și pe viitor eforturi pentru întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a coeziunii tuturor forțelor păcii și progresului în lupta împotriva politicii agresive a cercurilor imperialiste.O delegație de partid și guvernamentală bulgară a fost invitată să facă o vizită oficială în Cehoslovacia.

Edward Gierek, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.U.P., și 
Piotr Jaroszewîcz, preșe
dintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Polone,au pfi- mit joi delegația guvernamentală a Republicii Democrate Vietnam, condusă de Le Thanh Nghi, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. Cu acest prilej, informează agenția P.A.P., a avut loc o convorbire cordială și prietenească.

Muncitorii de la șantie
rele navale din Bilbao au 
intrat în grevă,in semn de pr°- test împotriva hotărîrii autorităților de a menține în stare de arest 12 lucrători basci. Surse ale poliției din Bilbao au afirmat că cei 12 muncitori de la șantierele navale au fost arestați pentru participare la grevele organizate împotriva înscenării judiciare de la Burgos.

0 delegație de Indus
triași vest-germani, °°ndusa de Otto Wolf von Amerongen, președintele Camerei de industrie și comerț a R. F. a Germaniei, președinte al Comisiei pentru promovarea relațiilor economice cu țările Europei răsăritene. va face, la sfîrșitul lunii ianuarie, o vizită de o săptămînă în Uniunea Sovietică. '

Convorbirile oficiale din
tre miniștrii de externe ai 
Poloniei și Austriei au conti- nuat la Varșovia. într-un comunicat de presă publicat joi se arată că în-

A murit călăul
Intr-un spital din localitatea vest- 

germană Bad Toelz a încetat din 
viață fostul general SS Heinz B. Lam- 
merding, comandantul faimoasei divi
zii „Das Reich", criminal de război, 
odios autor al unor asasinate in masă 
săvîrșite pe\ pămîntul Franței vre
melnic ocupate in timpul celui de-al 
doilea război mondial.

...Iunie 1944. Trupele hitleriste se 
află in plină retragere sub loviturile 
armatelor aliate și luptătorilor fran
cezi din rezistență. Folosind drept 
pretext o ambuscadă organizată de 
rezistență, în care au căzut un număr 

jie soldați naziști, o subunitate a di
viziei „Das Reich" ocupă, la 9 Iunie, 
orașul Tulle și spînzură de balcoa
nele clădirilor și copacii de pe mar
ginea șoselelor 99 oameni prinși !a 
intimplare, in timp ce alți 140 de 
locuitori ai orașului sînt deportați in 
lagărele de concentrare. A doua zi,

Întrevedere manea mănescu-giscard d’estaingPARIS 14 (Agerpres). — Joi a sosit la Paris delegația condusă de tovarășul Manea Mănescu, președintele Consiliului Economic al Republicii Socialiste România, pentru a participa la cea de-a treia sesiune a Comisiei mixte guvernamentale româno—franceze de cooperare economică, științifică și tehnică care se desfășoară între 14 și 18 ianuarie. Pe aeroportul „Bourget", delegația română a fost întîmpinată de Jean Bailly, secretar de stat la Ministerul Economiei și Finanțelor, Pierre Pelen, ambasadorul Franței la București, și de alte personalități oficiale franceze. Au fost prezenți ambasadorul României în Franța, Constantin Flitan, și membrii Ambasadei române la Paris.în aceeași zi, tovarășul Manea Mănescu a avut o întrevedere cu Valery Giscard d’Estaing, ministrul economiei și finanțelor al Franței, șeful delegației franceze la Comisia mixtă guvernamentală româno-fran- ceză de cooperare economică, științifică și tehnică. Cu acest prilej, cei doi interlocutori au discutat despre stadiul actual și căile de continuă dezvoltare a cooperării multilaterale dintre România și Franța.Joi după-amiazâ, la Palatul Luvru din Paris, a avut loc deschiderea lucrărilor celei de-a treia sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno- franceze.Cele două părți au reliefat importanța vizitei făcute în Franța de președintele Consiliului de Stat al României, Nicolae Ceaușescu, apreciind-o ca o nouă etapă remarcabilă în evoluția ascendentă a bunelor relații dintre Republica Socialistă România și Republica Franceză. Această vizită a oferit noi și importante perspective intensificării schimburilor comerciale româno-franceze, cooperării economice, industriale, științifice, tehnice și culturale, care se dezvoltă — ca și
NOI INCIDENTE LA BELFASTBELFAST 14 (Agerpres). — Pentru a treia noapte consecutiv, în capitala nord-irlandeză, Belfast, au avut Ioc incidente care au opus mai multe grupuri de demonstranți catolici și protestanți. Cele mai intense ciocniri s-au semnalat în cartierele Springfield și Bally Murphy, unde grupuri de tineri au atacat cu pietre q. cazarmă a soldaților englezi staționați 

trevederile polono-austrlece au ca o- biect probleme ale relațiilor bilaterale, părțile exprimîndu-și dorința de a intensifica colaborarea directă și cuprinzătoare existentă, în special în domeniul economic ; totodată, cei doi miniștri au acordat o atenție particulară pregătirilor pentru convocarea conferinței general-europene în problemele securității și colaborării» Tot joi, ministrul afacerilor externe al Austriei, Rudolf Kirchschlaeger, a fost primit de Piotr Jaroszewicz, președintele Consiliului de Miniștri al Poloniei. în aceeași zi, el a avut convorbiri cu ministrul polonez al comerțului exterior, J. Burakiewicz.
„Cosmos-391". In Uniunea Sovietică a fost lansat joi satelitul artificial al Pămintului „Cosmos-391", care va continua cercetarea spațiului cosmic în conformitate cu programul stabilit anterior. Agenția TASS precizează că aparatajul științific instalat la bord funcționează normal.
O echipă de astronomi ameri

cani a descoperit două galaxii 
„pitite" in spatele unor nori de 
praf interstelar. Cele două ga
laxii, aflate la aproximativ trei 
milioane de ani lumină de Pă
mânt (extrem de „aproape" in 
termeni cosmici, dacă se are in 
vedere faptul că diametrul Căii 
lactee este de aproximativ 
100 000 ani lumină) au fost nu
mite Maffei I și Maffei II.

Un nou asasinat politic 
a fost comis miercuri în 
Guatemala. Victima este deputatul de stingă Adolfo Mijangos, care, în plin centru al Capitalei guatemaleze, a fost împușcat de un grup de necunoscuți. Mijangos a fost profesor de științe juridice și sociale la Universitatea din San Carlos.
de la Oradour
10'iunie, o unitate a aceleiași divizii 
tncercuiește orășelul Oradour-sur- 
Glane, îi dă foc și apoi îl distruge 
pină la temelii. Aici își găsesc moar
tea 642 de oameni, în majoritate fe
mei și copii. Pentru aceste crime, 
Lammerding, care a reușit să se pună 
la adăpost într-un loc necunoscut, a 
fost condamnat, în contumacie, la 
moarte de către un tribunal fran
cez.

După cîțiva ani însă, profitînd de 
o serie de prevederi judiciare, a „ie
șit la suprafață" și s-a stabilit la 
Diisseldorf, unde a deschis o firmă de 
construcții In ultimul .timp, tihna sa 
de om de afaceri i-a fost tulburată 
de amenințarea de a fi extrădat in 
Franța, in baza unui acord franco- 
vest-german privitor la urmărirea 
criminalilor de război, pe cale de a 
fi încheiat. Astfel moartea a fost 
salvatoare. 

ansamblul relațiilor dintre cele două țări — pe baza solidă a respectării principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi și colaborării reciproc avantajoase.Examinînd bilanțul activității desfășurate în domeniile cooperării economice, științifice și tehnice dintre România și Franța și evoluția schimburilor comerciale bilaterale în perioada care s-a scurs de la cea de-a doua sesiune a Comisiei mixte guvernamentale româno-franceze de la București (ianuarie 1970), cele două părți au luat act cu satisfacție de rezultatele obținute. Analiza făcută în cadrul primei reuniuni plenare cu privire la evoluția acțiunilor de cooperare economică, științifică și tehnică a evidențiat, în același timp, condițiile și perspectivele pentru lărgirea relațiilor economice dintre cele două țări, îndeosebi prin punerea în aplicare de noi forme de cooperare în industrie, tehnică și știință. Lucrările sesiunii continuă pe grupe de lucru.
★La plecare, pe aeroportul Otopenl, delegația condusă de tovarășul Manea Mănescu, din care mai fac parte Gheorghe Cioară, președintele ■ Consiliului Național al Cercetării Științifice, reprezentanți ai conducerii unor ministere, consilieri și ex- perți, a fost condusă de Emil Drăgănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Vasile Vîlcu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, loan Avram, Cornel Burtică, Florea Dumitrescu, miniștri, conducători ai unor instituții centrale și alte persoane oficiale.Au fost prezenți Jean Marie Le Breton, însărcinat cu afaceri ad-inte- rim al Franței la București, șl membri ai ambasadei.

în Irlanda de Nord. Poliția șl militarii englezi au intervenit, operînd numeroase arestări.Aceste tulburări survin după mai multe luni de calm relativ. Observatori din Belfast afirmă că ele ar fi urmarea unei campanii de agitație lansată de organizația extremistă clandestină „Armata Republicană Irlandeză".

transmit
Prototipul avionului „Mi- 

rag6-G”, cu Seometrie variabilă, s-a prăbușit în timpul unui zbor de încercare, în apropiere de Marsilia, au anunțat autoritățile franceze. Pilotul avionului a reușit să se salveze. Avionul a fost însă distrus complet.
Guvernul bolivian a ho- 

tărît naționalizarea între
prinderii americane ”Interna- tional Metal Processing Company", specializată în prelucrarea reziduurilor din industria minieră.

Miko Tripalo, membru al 
Biroului Executiv al Prezi
diului U.C.I., a a înapoiat joi la Belgrad, după o vizită de mai multe zile în Italia. Agenția Taniug precizează că la Roma el a avut convorbiri cu reprezentanți ai Partidului Comunist Italian, Partidului de- mocrat-creștin, Partidului Socialist Unitar, Partidului Socialist, Partidului Socialist Italian al Unității Proletare și Partidului republicam

în timp ce poliția engle
ză continuă cercetările pentru identificarea autorului atacului cu bombe comis marți noaptea a- supra locuinței ministrului muncii și productivității, Robert Carr, cabinetul conservator s-a întrunit joi într-o reuniune extraordinară. Au fost discutate măsurile în vederea asigurării securității membrilor guvernului.

DECLARA PREȘEDINTELE 
MAKARIOSNICOSIA 14 (Agerpres). — „Republica Cipru va continua politica sa de neaderare la blocurile militare. Faptul că pe teritoriul insulei se află baze militare britanice nu schimbă cu nimic această orientare a noastră", a declarat arhiepiscopul Makarios, într-un interviu acordat revistei vest-germane „Koncret". El a relevat, totodată, că actualele baze militare britanice din Cipru au fost înființate încă înainte ca țara sa să obțină independența .Președintele Makarios a subliniat că teritoriul ocupat de bazele militare britanice constituie o parte inalienabilă a Republicii Cipru.

PARIS 14 (Agerpres). — în capitala Franței a avut loc joi cea de-a 99-a reuniune în cadrul conferinței cvadripartite în problema Vietnamului. Luînd cuvîntul, Nguyen Thi Binh, șeful delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, a arătat că principala problemă care trebuie reglementată în vederea încetării războiului în Vietnamul de Sud și reinstau- rării păcii este retragerea completă a trupelor S.U.A. și ale aliaților lor de pe teritoriul sud-vietnamez. Lipsa oricărui progres la conferința cvadripartită de la Paris, a spus Nguyen Thi Binh, constă tocmai în faptul că S.U.A. refuză să-și retragă complet trupele din Vietnam.în intervenția sa, Xuan Thuy, șeful delegației Republicii Democrata Vietnam, a protestat împotriva recentelor atacuri ale S.U.A. asupra teritoriului R.D.V. Referindu-se la turneul întreprins de ministrul american al apărării, Melvin Laird, . intr-o serie de țări din sud-estul asiatic, Xuan Thuy a declarat că acesta a demonstrat încă o dată că Administrația S.U.A. nu numai că prelungește, dar intensifică războiul declanșat in Vietnam.Reprezentantul saigqnez și șeful delegației americane și-au reafirmat punctul de vedere în așa-numita „problemă a prizonierilor de război".
■9

WASHINGTON

Rezoluția Tonkin“ 
a fost anulatăWASHINGTON 14 (Agerpres). — Președintele Nixon a semnat legea cu privire la unele vinzări de arme în străinătate, care cuprinde între prevederile. ei și anularea faimoasei „rezoluții Tonkin" (legea fusese anterior votată in cele două Camere ale Congresului S.U.A.). După cum se știe, „rezoluția Tonkin", adoptată în 1964 de Congres, a fost utilizată de președintele Lyndon Johnson pentru angajarea trupelor americane în a- gresiunea din Vietnam. Actuala administrație a consimțit la anularea rezoluției argumentînd că, pentru menținerea și continuarea participării forțelor americane la războiul din Indochina, nu ar mai fi necesar un act legislativ, fiind suficientă exercitarea drepturilor pe care le are președintele în calitate de comandant- șef al armatei. . Anularea „rezoluției Tonkin" intervine in contextul amplei mișcări de protest din S.U.A. contra agresiunii americane în Indochina și după vii dispute și critici provocate în Congres.

GRECIA

ANIVERSAREA

activi- Eterie luptă-

■*> -,La sfîrșitul lunii ntstrtie ie împlinesc 150 de ani de .Ta izbucnirea în Grecia a războiului pentru independență. După «ini îndelungați de luptă, poporul grec avea să obțină victoria, concretizată în înlăturarea jugului vechiului imperiu otoman și proclamarea Greciei independente. începutul războiului revoluționar din 1821 și evenimentele care au marcat desfășurarea lui sînt sărbătorite potrivit unui program special, care prevede acțiuni comemorative în toate orașele și satele, pe întreaga durată a acestui ari.Una din primele festivități s-a desfășurat în orășelul Kardamili, din sudul țării, unde, în cadrul unei manifestări artistice, a fost reconstituit momentul debarcării clandestine, la începutul anului 1821, a unuia din reprezentanții Eteriei, Theodoras Colocotronis, și a cetei sale — prim pas al declanșării războiului de eliberare în Peloponez. La. Levka, în nordul Greciei, au fost reconstituite momente din tatea pentru tori.Sînt festări mai _ ___________care, în succesiunea lor, au dus la scuturarea jugului străin. Va ti dezvelit monumentul „Școala secretă", în amintirea lăcașurilor de cultură clandestine din timpul ocupației otomane, care au jucat un rol important în trezirea conștiinței naționale ; va fi inaugurată o expoziție de tablouri înfățișînd aspecte ale luptei de eliberare și portrete ale eroilor acestei lupte ; se vor turna filme documentare pentru televiziune, vor fi editate antologii ale scrierilor literare și diverse studii cu caracter social, economic, politic și militar privind evenimentele din Grecia de acum un secol și jumătate. Prin amploarea acțiunilor comemorative care au loc, războiul pentru independență este reliefat ca un punct de cotitură în Istoria Greciei moderne.

desfășurată de recrutarea de noi mani-prevăzute și alte menite să reliefeze cele semnificative momente

Al. CAMPEANU
Atena, 14


