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Desfășurată în cinstea Congresului al X-Iea al P.C.R. 
și a celei de-a XXV-a aniversări a eliberării patriei, 
ampla întrecere socialistă din anul 1969, care a cuprins 
colectivele din fabricile, uzinele, minele, șantierele de 
construcții, unitățile din agricultură de pe tot cuprinsul 
țării, s-a soldat, după cum se știe, cu importante succese 
în îndeplinirea planului de stat, în creșterea eficienței 
activității economice. Drept răsplată a muncii rod
nice, pline de inițiativă, depuse anul trecut au fost 
distinse cu titlul de întreprindere fruntașă în întrecerea 
socialistă pe țară unitățile :
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ufiecăruia
Normele morale ale societății noastre

exclud spiritul de căpătuială

Demolînd vechea societate și construind societatea socialistă, poporul român a împlinit nu numai un mare comandament al istoriei — necesitatea legică a revoluției socialiste — ci a dat glas și năzuințelor celor mai fierbinți ale înaintașilor ; ca de un fir roșu au fost străbătute veacurile de dorul, mereu nestins, al dreptății și 
echității sociale. Coordonate perene ale spiritualității românești, mereu înăbușite de clasele suprapuse care 
prin însăși natura lor le negau, dreptatea, echitatea, cinstea au devenit pietre de temelie ale noii societăți. Idealul acesta, gîndul că odată și odată el va trece din sfera rivnitului în sfera realului, idealul dreptății a îmbărbătat, inimile comuniștilor, ale luptătorilor in furtuna revoluționară ; împlinirea acestui ideal a înflăcărat masele de muncitori, țărani și intelectuali în lupta pentru socialism.Cu alte cuvinte, socialismul este cel care traduce în fapt aspirațiile milenare ale omenirii ; iar măreția epocii noastre, epoca în care oamenii își făuresc conștient istoria, este relevată în - modul £21 mai pregnant tocmai de această ’capacitate a socialismului de a transforma în fapte istorice năzuințe dintotdeauna ale omenirii, de a făuri relații sociale întemeiate pe e- chitate, capabile de a crea cadrul cel mai prielnic deplinei înfloriri a personalității umane. Realitatea o de-

monstrează : dominante în societatea noastră sînt tocmai împlinirile acestor idealuri ; viața noastră este guvernată de principiile etice ale socialismului.Dar drumul Istoriei este departe de a fi o autostradă însorită într-o după- amiază de sfirșit de săptămînă... De fapt, acest drum nu există decît pe măsură ce noi îl creăm înaintînd ; fa-1 cern fiecare pas înainte pe șoseaua pe care noi înșine o așternem sub tălpile noastre. Și construind, năzuind ca fiecare metru al căii să fie mai bun decît cel dinaintea lui și reușind să-1 facem așa. sintem aduși să constatăm lucid, bărbătește și prezența celor care, derogi ndu-se de la efortul comun, se sustrag imperativelor societății. Pe fundalul marilor noastre 
victorii ei devin cu atît mai vizibili ; pe măsura perfecționării relațiilor sociale, a întăririi conștiinței noi, fenomenele străine organismului socialist se detașează din contextul social general și își arată din plin chipul adevărat. Principiile noastre de viață mai sînt încă încălcate de inși care se

ralitate, Incompatibil cu normele scrise și nescrise ale societății socialiste.Există la unii — și partidul nostru combate cu fermitate acest fenomen — tendința de căpătuială, de pricopseală, de acumulare cu orice preț a bunurilor materiale. Există oameni care, odată numiți într-o funcție de conducere de mai mare sau mai mică importanță, în loc să-și concentreze întreaga energie, întreaga capacitate de creație pentru a munci cu dăruire, cu pasiunp în locul unde au fost chemați, auto-delapidează capitalul pe care societatea l-a investit în ei și folosesc noua situație pentru a-și acumula, pe căi licite sau mai puțin licite, cite și mai cite — minați de aviditate, de setea de înavuțire. Reedi- tînd între coperte „socialiste" vechile „opere" ale tejghetarilor de odinioară, porniți „să facă avere" oricum și cu orice preț, recurgînd la favoritism, la trafic de influență — metode împrumutate din arsenalul ignobil al trecutelor orînduiri — acești oameni,•***.« irecuieiuL uiuiuum — aueijii ucuijbiu,-Uitind cine sînt-șk pe-cine-slujesc, ab.- , .™ „ de |a normeie mora|e ale societății noastre, de la calitatea de membri demni ai unei societăți angrenate -

PRINTR-0 PRODUCTIVITATE
Cum este înțeleasă această cerință fundamentală a eficacității 

economice în întreprinderi industriale din județul Neamț

îndeDe maximă importanță pentru deplinirea sarcinilor din planul stat pe acest an, în condiții de eficiență sporită este — așa cum s-a subliniat la plenaia C.C. al P.C.R. din 10—13 decembrie anul trecut — ridicarea susținută a productivității muncii în fiecare ramură, în fiecare întreprindere industrială. Necesitatea creșterii continue a forței productive a muncii decurge din însăși evoluția dinamică a economiei noastre naționale, nivelul ei exprimind, în ultimă analiză, eficacitatea cu care este cheltuită munca socială, randamentul productiv al utilizării mijloacelor tehnice și a timpului de lucru.
Pe ansamblul industriei județului Neamț, planul pe acest an prevede 

o creștere a producției globale cu 
11,6 la sută, spor ce trebuie realizat, în exclusivitate, prin creșterea susținută a productivității muncii, al cărui nivel este cu 12,5 la sută superior realizărilor din anul trecut. Evident, creșterea într-un asemenea ritm a productivității muncii reprezintă o sarcină economică deloc ușoară, pentru a cărei realizare trebuie să se acționeze hotărît din primele luni ale anului și în toate unitățile industriale ale județului.Cum au înțeles întreprinderile industriale din județul Neamț să pună in valoare rezervele de creștere a productivității muncii ? De Ia început se cuvine relevat faptul că, în primele două luni ale anului, aproape toate unitățile industriale din a- ceastă parte a țării și-au realizat integral sarcinile de plan. Pe ansamblul județului a fost realizată în a- ceastă perioadă, peste prevederi, o producție globală în valoare de 34 milioane lei, fiind livrate suplimentar 300 tone țevi de oțel, 2100 tone îngrășăminte azottiase. 5 100 mc .cherestea de rășinoase, 2 000 tone ciment, peste 1 300 tone var și alte produse. Sporurile de producție au fost realizate, in general, cu aceleași capacități și suprafețe productive, cu aceeași forță de muncă, dar printr-o mobilizare accentuată a rezervelor din fabrici și uzine.Elocvent este. în acest sens, exemplul întreprinderii mecanice „Cea- hlăul“-Piatra Neamț. Aici, ca urmare a măsurilor aplicate în acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii, a utilizării superioare, in
tensiv# și extensive, a mașinilor-

unelte, sarcina de creștere a productivității muncii a fost realizată în proporție de 106,8 la sută. Aceasta s-a răsfrînt pozitiv asupra îndeplinirii planului la producția globală și marfă ; toate sortimentele de echipamente și utilaje pentru industrie și agricultură, prevăzute în plan, au fost realizate, fiind respectate integral obligațiile asumate prin contractele economice încheiate cu beneficiarii. Succesele amintite atestă rodnicia muncii din această unitate țiativa cu care s-a derea perfecționării ductive.— Pentru purierea a rezervelor și posibilităților de creștere a productivității muncii, de ridicare a eficienței economice — ne-a spus ing. Marcel Stan, șeful serviciului organizarea producției — comitetul de direcție al întreprinderii a avut în vedere analiza permanentă a situației fiecărui loc de muncă, perfecționarea continuă a organizării

amintite întregului colectiv industrială, ini- acționat în ve- activității pro-largă în valoare

producției și a muncii. în acest scop, noi am insistat asupra profilării stricte a sectoarelor și atelierelor, astfel ca mijloacele tehnice să fie grupate in flux tehnologic optim.Rezultatele măsurilor luate în a- cest domeniu sînt importante. Numai prin optimizarea fluxurilor de fabricație și eliminarea locurilor „înguste" se prefigurează obținerea, pînă la sfîrșitul anului, a unui spor de producție de circa 2,7 milioane lei. O maximă atenție s-a acordat și încărcării cît mai complete a suprafețelor de producție. S-au urmărit, cu deosebire, amplasarea mai judicioasă a mașinilor și utilajelor, crearea unor condiții de desfășurare normală, neîntreruptă a procesului de fabricație, reducerea timpilor auxiliari pentru asigurarea cu materiale și scule. Acest din urmă obiectiv a

llie ȘTEFAN

care și-au făcut din parazitism o profesie, de alții care fură din avutul obștesc, care încalcă normele socialiste de conviețuire. Lor și altora care încearcă să atenteze la integritatea morală a ' ".........................noastră, clădită și ale dreptății, ric „nu !“.Lupta noastră asigurarea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor. De la cei mai înalți demnitari și pină la muncitorii necalificați de pe șantierele de construcții, de. la țăranul cooperator și pînă la academician, cu toții muncim, fiecare pe măsura puterilor noastre, vărsînd picătura noastră de efort în fluviul maiestuos care este munca întregii țări ; și fiecare primim o răsplată pentru munca noastră, răsplată care este mereu mai mare, pe măsura creșterii avuției societății, a puterii ei economice, pe măsura creșterii contribuției fiecăruia dintre noi. Nimănui nu-i este îngăduit să primească de la societate mai mult decît i-a dat el însuși, nimănui nu-i este îngăduit să-și însușească o răsplată ce întrece propria lui parte de contribuție la făurirea avuției naționale. Avuția națională nu este o entitate abstractă, nu este un sac al nimănui din care oricine poate lua fără să lezeze pe nimeni. O asemenea operație nu se poate face decît în detrimentul altcuiva ; inechitatea în repartizarea producției societății este un act de o profundă imo-

societății, orînduirea pe temeliile Ie spune un cinstei catego- George-Radu CHIROVICI

Reînceperea cursurilor în instituțiile noastre de învățămint superior implică, firesc, după oricare sesiune de examene, o retrospectivă, dar și o a' obiectivelor ale activității tiv-educative.După cumdin datele centralizate de Comitetul executiv al U.A.S.R., studenții din întreaga țară s-au prezentat în fața comisiilor examinatoare intr-un procent de peste 98 la sută. Dintre a- ceștia au promovat integral aproape 60 la sută, din care peste 77 la sută au obținut calificative bune și foarte bune. Bineînțeles că în datele ei particulare o asemenea situație se înfățișează diferit pe profile de învăță- mînt, pe centre universitare și chiar pe ani de studii. Dacă în institutele cu profil artistic și medical au fost înregistrate cele mai ridicate procente de promovare, respectiv 79.2 și 74 Ia sută, în sectorul umanistic procentul atinge 66.9 la sută, apoi coboară la 62.1 și 60,2 la sută în domeniile agronomic și economic, pentru ca în sectoarele tehnic și de subingi- neri să ajungă la 49.8 și respectiv 49,1 la sută. Deosebiri de procentaj s-au înregistrat, de asemenea. între diferite centre universitare chiar în cuprinsul aceleiași ramuri de învățămint ; astfel, în timp ce la institutele medicale din Tirgu-Mureș și Cluj procentele de promovare se ridică la 78.5 și 77.8 Ia sută, la institutele cu același profil din București și Iași ele sînt de 71 și69.1 la sută. Și tot astfel, în timD ce la Institutul pedagogic din Bacău numărul studenților care au promovat integral este de78.1 Ia sută, la institutul cu același profil din Suceava, cifra se ridică abia la 57.8 la sută.N-am vrea, desigur, să conferim un caracter absolut acestor date statistice cunos-

evaluare de viitor instruc-rezultă

cut fiind că, în genere, statistica examenelor școlare nu poate oglindi integral nivelul cunoștințelor tineretului studios. Totuși, după cite se pare, procentele amintite nu sînt străine de faptul că organizarea procesului de învățămint nu a atins încă, pretutindeni, nivelul preconizat de prevederile legislative noi. La o astfel de concluzie îndeamnă îndeosebi numărul ridicat de stu-
anchetă

pedagogică

denți nepromovați ansamblu — 40,2 sută, procentul mai ridicat — aproape 45 la sută — fiind dat de studenții anului al Il-lea) cu atît mai mult cu cit — se știe — nu sesiunea din iarnă este, cea care solicită cele mai mari eforturi.Am încercat să explic deopotrivă reușitele și nereușitele consemnate de datele statistice înainte citate solicitînd opinia unor rectori ai instituțiilor noastre de învățămint superior.— Studenții Institutului nostru au promovat integral examenele recentei în proporție de 60,7 la sută, iar dintre a- ceștia circa 83 Ia sută au obținut calificative bune și foarte bune. Repartizate pe ani de studii, aceste procente nu ne mulțumesc însă — ne-a spus prof. dr. docent Marin A. Lupu, rectorul Academiei de Studii Economice. Pentru că dacă studenții din anui I s-au prezentat foarte bine — fapt datorat în bună măsură creșterii nivelului de pregătire a tinerilor prin prelungirea. învățămîntului li-. ceai și exigenței sporite manifestate la concursul de admitere în facultate — studenții anului TI au a-
este o luptă pentru (Continuare în pag. a V-a.)

OLIMPIADA TINERILOR
MECANIZATORI

rilor care lucrează in diferite unități industriale și agricole.înainte de a susține probele finale teoretice și practice, cei 39 de concurenți — selecționați din rîndul celor peste 30 000 de tineri prezenți la faza inițială — au participat la o consfătuire care le-a prilejuit cunoașterea ____llii in domeniul mecanizării și modul de functiona-

Sîmbătă dimineața a început in Capitală faza pe țară a Olimpiadei tinerilor mecanizatori, organizată de Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist și Ministerul Agriculturii și Silviculturii. Olimpiada se înscrie intr-un complex de acțiuni cu caracter profesional, ini- _______ _țiate în fiecare an de ultimelor noutăți U.T.C., în vederea ridicării măiestriei tine-

re a mașinilor și utilajelor cu care vor lucra in agricultură, in anii care urmează.Celui mai bun mecanizator i se va decerna duminică trofeul „Tractorul de aur". De asemenea, ciștigătorii primelor cinci locuri vor fi distinși la închiderea ediției cu premii și mențiuni acordate de forurile organizatoare ale competiției.(Agerpres)
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rătat în schimb o pregătire foarte scăzută. Pentru unii dintre a- ceștia studiul individual mai are încă un caracter de campanie, frecvența lor la cursuri și în sălile de lectură n-a dobîndit încă intensitatea așteptată, iar posibilitățile oferite pentru o cit mai buna pregătire se folosesc sporadic.Așadar. principala condiție a reușitei este studiul individual cotidian și, invers, nereușitele se explică prin învățătura în asalt în preajma sau în timpul sesiunii. Lipsa de preocupare pentru un studiu constant s-a reflectat și în numărul relativ mic de stu- denți care s-au prezentat la examenele parțiale — introduse, după cum se știe, pentru a facilita o mai bună organizare a procesului de pregătire individuală. După cum am fost informați, bunăoară la A.S.E. s-au înscris, la aceste examene doar 647 de studenți, din care s-au prezentat mai puțin de o treime și au promo- mat 131. Dintre aceștia, 78 sînt din anul I. Iată doar cîteva considerente care pledează pentru ca în semestrul al doilea, să figureze printre primele sarcini unificarea eforturilor pentru integrarea tuturor studenților în ritmul și exigențele vieții universitare.Rezultatele bune sau mai puțin îmbucurătoare se explică totodată și prin participarea sau neparticipa- rea studenților la activitățile cu caracter aplicativ. îndeosebi datorită faptului că examinatorii au pus în a- cest an în balanță și cunoștințele dovedite la seminarii, ore de laborator etc. O confirmare în plus ne-a oferit-o prof. univ. 
Octavian Fodor, membru corespondent al Academiei, rectorul In-
Mihai IORDÂNESCU

(Continuare 
în pag. a IV-a)

T elegramă
Tovarășului LUIGI LONGO

Secretar general al Partidului Comunist Italian ROMADragă tovarășe Longo,Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, am deosebita plăcere de a vă adresa în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al comuniștilor și oamenilor muncii din țara noastră, precum și al meu personal calde felicitări frățești și urări de sănătate.în România sînt bine cunoscute activitatea dumneavoastră neobosită, strîns legată de cele mai importante evenimente ale glorioasei istorii a mișcării comuniste și muncitorești italiene, de mișcarea de rezistență împotriva fascismului, rolul dumneavoastră în conducerea partidului comunist, în lupta pentru împlinirea aspirațiilor de libertate, democrație și progres social care animă masele muncitoare, toate forțele progresiste și democratice, poporul italian.Membrii partidului nostru dau o înaltă prețuire activității desfășurate de Partidul Comunist Italian, de Comitetul său Central, în frunte cu dumneavoastră — militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești internaționale — pentru unitatea partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialiste, pentru promovarea unor raporturi bazate pe principiile marxism-lemnismului și internaționalismului proletar, ale egalității și încrederii între partidele frățești.Pentru comuniștii și oamenii muncii din Republica Socialistă România constituie un motiv de reală satisfacție relațiile de prietenie și solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Italian. Ne exprimăm convingerea că aceste legături se vor dezvolta continuu în interesul ambelor partide, al cauzei apropierii și întăririi tradiționalei prietenii dintre popoarele român și italian, în interesă! depășirii actualelor dificultăți din mișcarea comunistă și muncitorească internațională, al refacerii și întăririi unității și solidarității comuniștilor din întreaga lume.Vă dorim, dragă tovarășe Longo, viață îndelungată și noi succese în activitatea dumneavoastră închinată nobilelor țeluri ale fericirii și prosperității poporului italian, ale cauzei păcii, democrației și socialismului.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român

■1 ( 
ț

* 
I

I 
I
I
I
V
*

I
I
I
I
I
I

ț

li

I 
ț
I
I

i
*

l

*

I
I
I

\

si-a deschis
J>

porțile
„Progres și armonio

pentru omenire"„Japonia anunță că va organiza prima expoziție mondială din Orient. Națiunile lumii sînt invitate să participe".Trei decenii, întunecate de coșmarul unui război îngrozitor, au trebuit să treacă pentru ca acest anunț lapidar să prindă viață. Ieri, cînd ceasurile atomice din marile orașe japoneze au indicat ora 11, cînd in întreaga Japonie au sunat sirene, au bătut clopotele și au răsunat salve de tun, în piața festivalurilor, acoperită de o enormă structură metalică învelită în poliester transparent și dominată de turnul soarelui, a avut loc, în prezența împăratului Japoniei. Hirohito, și a primului ministru. Eisaku Sato,
CORESPONDENȚA DIN 

OSAKA DE LA FL. ȚUIU

ceremonia inaugurării expoziției mondiale numită pe scurt „Expo-70“. In cuvîntul său inaugural,, premierul Eisaku Sato a spus că „astăzi, aranjamentele politice și economice nu mai sînt suficiente pentru a menține și întări pacea între națiuni. Există o necesitate crescîndă pentru o înțelegere și încredere reciprocă profundă între diferitele regiuni și popoare și pe plan cultural".Din avionul care coboară lin spre pista noului aeroport internațional Osaka se pot distinge foarte clar colinele Senri, acoperite de clădiri cu linii îndrăznețe, cu contururi complet diferite de cele ale așezărilor urbane de azi. Aici, la 10 kilometri de Osaka( al doilea oraș al Japoniei, pe o întindere de 330 hectare, cei mai îndrăzneți arhitecți ai generației noastre au încercat să prefigureze „o lume model a viitorului". Cînd vara trecută am vizitat pentru prima oară aceste locuri, pădurea de bambus de-abia făcea loc pădurii de macarale și buldozere, iar zornăitul motoarelor alungase doar de curind ciripitul păsărilor. Numai cîteva pavilioane se conturau vag. Mulți se întrebau dacă va fi posibil să se termine lucrările la timp. Răspunsul îl avem acum în fața ochilor : un nou „record japonez", caracteristic, de altfel, ritmului in care s-a dezvoltat econo-
(Continuare în pag. a Vl-a)
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Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Mehedinți se străduiește să asigure raporturi cit mai strînse cu masele de cetățeni, prin crearea unui climat de receptivitate și solicitudine față de sesizările și propunerile juste ale a- cestora.In anul care a trecut, Ia comitetele executive ale consiliilor populare județean, municipal, orășenești și comunale s-au înregistrat 7 614 de ' ..................................cit în anul precedent. A crescut, de în _______ _____________________ _ ______xce se r&fereau la organizarea producției și a muncii, la șantierul naval, uzina de vagoane, combinatul de exploatare și industrializare a lemnului, conducerile întreprinderilor respective, organizațiile partid au luat măsuri care au la înlăturarea deficiențelor.Desigur, sporirea numărului scrisori este determinată, în primul rind, de creșterea răspunderii cetățenești, de faptul că oamenii se simt datori să nu stea pasivi, ci, din contră, să ia atitudine împotriva unor manifestări negative. Dar nu este mai puțin-adevărat că multe scrisori — așa cum a reieșit și cu prilejul unei ședințe de analiză a Comitetului executiv al Consiliului popular județean Mehedinți, ce a avut loc recent — își au originea și în faptul că unele cadre cu munci de mai mare sau mai mică răspundere de Ia județ, municipiu, orașe și comune se achită uneori superficial de sarcinile ce le revin. Pe de altă parte, se semnalează neajunsuri în ce privește operativitatea, calitatea soluționării problemelor ridicate. Un exemplu concludent : deși consiliul popular județean a fost sesizat la timp de

abaterîle fostului președinte al Consiliului popular din comuna Vo- loiac, sesizările nu au fost luate în considerație multă vreme. Abia după ce scrisorile s-au adunat teanc, s-a alcătuit un colectiv care a analizat situația și a constatat că sesizările erau juste. In urma cercetării faptelor au fost luate măsuri de revocare din funcție a președintelui.

recția agricolă județeană. Instructorul s-a mulțumit să întocmească un referat, prin care confirma justețea sesizării și propunea comasarea terenului la C.A.P. De neînțeles este însă faptul că, deși au trecut de atunci cîteva luni, nici direcția agricolă nu a întreprins nimic concret, nici consiliul popular județean nu a tras la răspundere pe cei ce tărăgănează rezolvarea sesizării.scrisori, cu 2 971 mai multe de-asemenea, numărul celor primiți audiențe. Pe baza unor sesizări
de dusde

Solicitudine pentru
• •

petiții întemeiate...
Unii salariați ai consiliului popular județean, cărora li se dau scrisori spre rezolvare, se mulțumesc doar să se deplaseze pînă la fața locului, să constate cum stau lucrurile și să Întocmească un referat, care nu face nimic altceva de- cît să consemneze justețea sesizării, fără însă ca ea să fie, practic, soluționată. tntr-o scrisoare (înregistrată la numărul 3 609/R/1969) adresată consiliului popular județean se arăta că Ion M. Dobrescu, contabil la Consiliul popular comunal So- varna, deși membru ține ilegal 5 hectare soarea a fost dată instructorului Victor al C.A.P., de- de teren. Scri- spre rezolvare Cîrjan din di-

Modul prea puțin atent în care sînt rezolvate problemele ridicate in scrisori și la audiențe determină un mare număr de cetățeni să se adreseze direct organelor județene și chiar centrale. Exemplele se pot înmulți. De pildă, din totalul de 919 scrisori, primite spre rezolvare de către Comitetul executiv al Consiliului popular municipal Tr. Severin, numai 101 au fost adresate direct de către cetățenii orașului. Este un fenomen care trebuie să atragă serios atenția organelor locale vizate. Cetățeanul n-are de unde să știe că vinovat de neluarea in considerație a sesizării sau de in- tîrzierile nejustificate în soluționa-

rea ei este un funcționar sau altul. El știe că s-a dus la consiliul popular și nu la funcționarul X, pe care de cele mai multe ori nici nu știe cum îl cheamă. Iată de ce este necesar ca scrisorile și sesizările cetățenilor să fie încredințate uncr oameni care să manifeste toată răspunderea pentru cercetarea și rezolvarea lor.Nu se poate afirma că organele de partid și de stat din județul Mehedinți nu trag la răspundere pe cei care nu dau atenție scrisorilor și sesizărilor oamenilor muncii. Excluderea din partid a lui Petre Ionașcu și destituirea din funcția de președinte al Consiliului popular al comunei Malovăț, sancționarea cu vot de blam cu‘avertisment și destituirea din funcție a directorului direcției județene de industrie locală și revocarea sa din comitetul executiv al consiliului popular județean pentru astfel de abateri vorbesc de la sine. Totuși, considerăm că lucrurile nu trebuie să ajungă atît de departe îneît să fie necesare măsuri severe.Modul cum se rezolvă scrisorile și sesizările cetățenilor și cum se aplică în viață concluziile ce se impun în urma cercetărilor întreprinse de către cei cărora li se adresează trebuie urmărit zi de zi cu toată seriozitatea. Munca cu scrisorile cetățenilor — căreia conducerea partidului și statului nostru îi acordă o atenție deosebită — se va bucura de considerația și solicitudinea necesare în măsura în care conducerea fiecărei unități în parte le va trata în mod corespunzător și va ști să insufle tuturor salariaților din subordine respectul cuvenit
Nistor ȚUICU 
corespondentul „Scînteii
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I
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Legile statului nostru consfințesc dreptul tuturor cetățenilor de a se adresa diferitelor organe, pentru a sesiza sau a propune măsuri care să ducă la înlăturarea unor nereguli, să îndrepte situații critice ivite într-un loc sau altul.Dar printre aceste sesizări, de mare importanță pentru bunul mers al activității noastre sociale, în mod ciudat își fac loc o seamă de reclamații care, în urma verificărilor, se dovedesc total neîntemeiate. Autorii lor încearcă să mistifice adevărul, aproape întotdeauna urmărind un obiectiv precis : obținerea unor avantaje pe care nu le merită. Deși pozează mai în toate cazurile în victime, persecutați și oameni neînțeleși de colectivele în mijlocul cărora trăiesc, ei nu se dau în lături nici de la insulte sau calomnii Ia adresa unor persoane sau organe de stat.Marin Văduva din comuna Me- reni, județul Teleorman, a trimis, în decurs de doi ani de zile, la diferite foruri centrale și locale, nu mai puțin de 44 sesizări și reclamații. La acestea se mai adaugă încă 35, adresate fostelor autorități regionale și raionale. „Eu, de 10 ani de zile aduc la cunoștință fapte concrete..." susține (a cita oare ?) din aceste In toate, el se plîngea că este persecutat de organele locale comunale, iar conducerea C.A.P. refuză să-i încredințeze postul de gestionar la cazanul de fabricat țuică sau măcar acela de paznic la sediul C.A.P. Fără să vrea, singur a pus degetul pe rană. în fond, despre ce „fapte concrete" vorbea el ? Susținea că, chipurile, unii membri ai organelor conducerea din averea

de miliție acoperă aceste ilegalități. Faptele, astfel prezentate, erau foarte grave. De aceea, forurile cărora le-au fost aduse la cunoștință au procedat la o verificare atentă. S-a constatat că nimic din cele sesizate nu este întemeiat. A ieșit la iveală, însă, un adevăr pe care Marin Văduva nu l-a pomenit în nici una din scrisorile sale : în ambele posturi, pe care le solicita, mai fu-

tuit mari sume de bani, pentru ca, in final, să se constate că autorul acestui noian de scrisori nu este altceva decît un reclamagiu sadea.Să urmărim și un alt caz. Nicolae Bașnău, fost mecanic la moara din satul Ciorăști, comuna Priponești, județul Galați, s-a plîns în repetate rînduri unor organe centrale împotriva deciziei emise de conducerea întreprinderii de industrie lo-
...dar nu și pentru

reclamagii

numai într-una scrisori.

locale comit abuzuri,C.A.P. sustrage bunuri obștească, iar
AUTOPREMIERE

organele

în 
cu

sese incadrat cu ani în urmă, dar de fiecare dată a fost scos de către consiliul de conducere al C.A.P. din cauza indisciplinei și necinstei lui. Iată, așadar, că prin aceste calomnii pe care le arunca în dreapta și-n stînga la adresa unora și a altora, el căuta să ascundă adevărul, să ocolească tocmai acele „fapte concrete" care se refereau la persoana lui.Cazul a fost elucidat. Dar cu ce preț ? Cercetările efectuate în urma sesizărilor lui au antrenat un mare număr de oameni cu munci de răspundere, care au irosit inutil sute și sute de ore de muncă, s-au chel-

cală „1 Mai“ — Tecuci, prin care i s-a desfăcut contractul de muncă. „Această măsură — susține el — s-a luat fără nici un motiv legat, . ci numai din ură personală, datorită faptului că nu am admis să dau cadouri sau bani celor din conducerea întreprinderii1*. Dar faptele rămîn fapte și ele nu pot fi ignorate. Cercetările la fața locului au arătat clar motivele pentru care Nicolae Bașnău a fost «îndepărtat din serviciu : sustrageri de produse din uium (pe care le-a valorificat), repetate acte huliganice față de cetățeni și cadre de conducere din întreprindere, neglijență în serviciu

etc., etc. Din 1960. de cînd s-a angajat aici, a fost sancționat de 13 ori pentru aceleași abateri, iar cu trei ani în urmă a fost condamnat la închisoare pentru acte de violență la adresa unor cetățeni. înșiși sătenii, în mai multe rînduri, verbal sau în scris, au cerut întreprinderii scoaterea lui din această muncă. 1In fața acestor fapte, suficient de grave pentru a i se desface contractul de muncă, ce mai are de revendicat un asemenea element indisciplinat, necinstit ? Despre ce ură personală mai poate fi vorba în acest caz ?Trebuie criticată, Insă, atitudinea de toleranță a conducerii întreprinderii, care nu a luat măsuri drastice în vederea curmării actelor de indisciplină ale salariatului respectiv și nu l-a trimis în judecată pentru păgubirea avutului obștesc. Cu astfel de oameni, nimănui nu-i este îngăduit să se poarte cu mănuși. O poziție mai fermă din partea conducerii întreprinderii l-ar fi determinat pe reclamagiu să înțeleagă propria-i vinovăție, ar fi stăvilit valul de plîngeri neîntemeiate ce se revarsă către alte organe.Din analiza unor cazuri ca cele de mal sus se desprinde o concluzie clară : fiecare, atunci cind se adresează cu o scrisoare sau o sesizare unor foruri, trebuie să fie convins de temeinicia celor semnalate. Scrisorile și sesizările se bucură, în general, de atenție și solicitudine. Dar a-i atribui cuiva, prin intermediul lor, acte pe care nu le-a săvîrșit, reprezintă un fapt deosebit de grav, dezaprobat de o- pinia publică și sancționat de lege.
Vasîle MIHAI 
Gheorghe PÎRVAN

La redacție am primit 
ultimele luni trei scrisori 
conținut asemănător. Autorii 
acestora semnalau o seamă 
de abuzuri ale unor membri 
din conducerea casei de aju
tor reciproc a pensionarilor 
din orașul Drăgășani. „Ca 
să dăm numai un exemplu
— se arăta într-una din 
scrisori — in anul 1969, pre
ședintele, secretarul și cei
lalți membri din conducere 
și-au împărțit ilegal, sub 
formă de indemnizații și 
prime, aproape 20 000 lei. 
(Faptele au fost confirmate 
redacției de către consiliul 
judefean al sindicatelor — 
Vîlcea — n.n.). Intr-o adu
nare generală a membrilor 
C.A.R., ținută în luna au
gust 1969, s-a hotărît ca 
suma să fie recuperată, iar 
cei vinovați — înlocuiți". 
Ultima scrisoare sosită de 
curînd la redacție — sem
nată de Marin Bulacu și Ion 
Ungureanu, membri ai co
misiei de verificare a C.A.R
— ne încunoștințează însă 
că, deși au trecut peste șase 
luni de la luarea hotărîrii 
amintite, lucrurile au rămas 
neschimbate. „Direcția pen
tru probleme de muncă șt 
ocrotiri sociale a județului 
Vîlcea, căreia ne-am adre
sat, în decursul timpului, de 
nenumărate ori, solicitîndu-i 
sprijin pentru recuperarea 
pagubei, nu a acționat în 
nici un fel. Sesizări in acest 
scop am făcut destule. N-am 
vrea să credem că Direcția 
amintită consideră cazul 
respectiv ca făcind excepție 
de la lege".

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!
N-AVEȚI

UN GESTIONAR
ÎN PLUS ?

vingem pe președintele coo
perativei comunale de con
sum 'să angajeze un gestio
nar la magazinul nostru, că 
el nici nu se sinchisește. Cit 
timp vom mai avea oare de 
așteptat — și alergat — ptîiă 
ce va fi redeschis magazi
nul 7"

BOGAT DE.
ZGOMOTE

SORTIMENT

Constantin Lazar din sa
tul Grajduri, comuna Cot- 
meana, județul Argeș, ne 
scrie :

„In satul nostru, cu aju
torul statului și prin contri
buția voluntară a cetățeni
lor, s-a construit un magazin 
pentru deservire^., populației 
cu mărfurile strict necesare 
Dar cind să zicem că am 
rezolvat problema ne-am 
pomenit că gestionarul a 
fost transferat la alt maga
zin din alt sat. Și lucrurile 
s-au terminat aici. De luni 
de zile dăm roată magazi
nului și ne uităm lung la el 
cum stă cu ușile ferecate. 
Zadarnic încercăm să-l con-

„Problema pe care vrem 
să v-o semnalăm poate pă
rea, la prima vedere, mi
noră — ne scriu locatarii 
Imobilului din str. Glinka 
nr. 7, București. Inchipui- 
ți-vă că la parterul blocului

în care locuiți se află mon
tate, direct pe ciment și li
pite, pur și simplu, fără nici 
un fel de izolație, de perete, 
citeva uriașe agregate frigo
rifice care funcționează ne
întrerupt ziua și noaptea. 
Acestea, produc zgomote, 
trepidații insuportabile, care 
se transmit prin ziduri, în 
tot blocul. Evident, astfel de 
agregate există și în alte 
magazine alimentare aflate 
la parterul blocurilor. Deo
sebirea este insă că acelea, 
fiind prevăzute cu mijloace 
eficiente de amortizare, nu 
fac zgomot, nu deranjează 
intr-o așa măsură locatarii, 
cum se întimplă la noi, de 
nu ne mai găsim liniștea 
Spre convingere, invităm 
conducerea O.C.L. „Alimen
tara" sectorul 1, de care ține 
unitatea, să ne facă o vizită 
la domiciliu. Poate după 
aceea va lua măsurile ce se 
impun".

REGLAȚI IMAGINEA !
„Asupra avantajelor pe 

care le prezintă, în blocuri, 
antenele colective de televi
ziune e de prisos, credem, 
să mai insistăm — ne scriu 
mai multi locatari din car
tierul „Dezrobirii"-Craiova. 
Recepționarea unor imagini 
de bună calitate, înlăturarea 
„pădurii" de antene indivi
duale ce dau un aspect in
estetic imobilelor sini numai 
citeva din acestea. Cu vreo 
jumătate de an în urmă.

duminică 15 martie 1970

de oaspeți!

buturoși ?

ÎNSEMNĂRI DIN STAȚIUNILE

DE PE VALEA OLTULUI

Gh. CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii

Bucuroși

SCINTEIA

Scurtă incursiune într-un sector

revitalized al comerțului bucureștean
De

o @ a

ISPRAVA
PRIMARULUI

ai

astfel în spriji
ne desfacerea peș-

Gh. GRAURE

e greu prelude se- canti-

Gara de Est. „Pes- într-un complex a-

deți" această stare de 
cruri, tovarăși de la 
F.L. ?“

cunoscătorii apre- gustoasă și hrăni- pește oceanic, ultima vreme peș-

lu-
l.C.

din nou să pre- forurilor comer- se de bine venită. Ea va tre-

intenționează, la deschidă în viito- 10—12 pescării, lucrurile,

— Dublînd găurile, dublăm sorti
mentele...

ce nu și prețul ? I...
Desen de Eugen TARV

Stațiunile de pe Valea Oltului șînt solicitate în tot timpul anului nu numai pentru frumusețea peisajului, ci mai ales pentru că oferă posibilități de odihnă și tratament vara ca și iarna. Capacitatea unităților este de 5 000 de locuri pe serie, numeroși oameni ai muncii aflîndu-se și acum în toate cele trei stațiuni. Pentru lărgirea bazei de cazare și tratament, la Co- zia se află în construcție un complex sanatorial cu 500 de locuri și unul balnear cu 250 de locuri, a- mindouă avînd termene de dare în exploatare anul a- cesta. Anul trecut s-au cheltuit, pentru ridicarea gradului de confort al vilelor, peste 12 milioane lei. Sume mari sînt alocate și in acest an, ele • materializîndu-se în renovări de vile, în dotarea pavilioanelor cu mobilier nou, în lărgirea serviciilor de tratament. La Călimănești s-a început și construcția a 25 căsuțe din lemn pentru turiști. De a- semenea, la Olănești se vor efectua reparații capitale la instalațiile unor izvoare (3,5 și 24). Atît la Călimănești, cît și la Govora se înalță două moderne complexe comerciale.Acesta ar fi „cadrul pozitiv". In ciuda Iui însă, persistă și multe neajunsuri. De multă vreme se tărăgănează darea în exploatare a unor obiective importante : La Olănești stagnează, de mai bine de un an, lucrările la stația de pompare a apelor minerale, deoarece constructorul (I.J.C.M. Vîl- cea) își fixează cu de la sine putere termene peste termene, pe care nu le respectă ; tot aici, este rămasă în urmă construcția canalului termic pentru pavilionul 20, deoarece conducerea S.M.B. a pus cu întîrziere și fragmentat Ia dispoziția executantului atît documentația. cît și fondurile ; nici centrala termică a S.M.B. Călimănești. întîr- ziată cu doi ani în pofida repetatelor critiqi, inclusiv prin presă, nu a- vansează pentru că același I.J.C.M. Vîlcea nu se tine de cuvînt.Un alt capitol important este cel al transportului în comun, ținînd seama de faptul că. o dată sosiți în gara Rm Vîlcea, vizitatorii trebuie să apeleze la serviciile autobuzelor spre a ajunge în stațiuni. Deficitar în trecut, acest transport s-a îmbunătățit îndeosebi pe rutele Rm. Vîlcea—Govora. Rm. Vîlcea—Olănești. Critică e însă situația transportului in Călimănești, stațiune ce se întinde pe o distanță de 16 km. Vizitatorii cu care am stat de vorbă — fapt confirmat de conducerea stațiunii — ne in-

s-au instalat șl în blocurile 
noastre antene colective. Și 
la îndemnul insistent al edi
lilor orașului („locatari, de
montați urgent antenrele in
dividuale și folosiți-le cu 
încredere pe cele colec
tive !“), ne-am conformat 
întocmai, cu toții. Numai că, 
de atunci, n-am mai avut 
parte de o imagine ca lu
mea. Pe micul ecran, atunci

cind apare — că uneori nu 
apare deloc — imaginea e 
întotdeauna strîmbă, defor
mată. De la întreprinderea 
de construcții fond locativ 
(I.C.F.L.), care a montat 
aceste antene, ni s-a spus 
că, probabil, sint prost con
struite, dar n-au trimis nici 
pînă acum oameni să le 
pună la punct. Cum „ve-

formează că șoferii de la I.G.O. își fac pur și simplu de cap : nu așteaptă trenurile în gara Jiblea, hu respectă orarul. De acest lucru ne convingem și noi : cele două mașini circulă cum se nimerește. Cel mai mult au de suferit acei oaspeți ai stațiunii, îndeobște oameni suferinzi, care sînt cazați in vilele îndepărtate de bazele de cură și tratament. „Dimineața — ne spun cei ce locuiesc în vila „23 August" — sîn- tem obligați să facem un adevărat maraton între izvoare, masă și pavilioa-

pricepere programul de tratament, îneît cei suferinzi să îmbine cu cît mai mult folos cura, odihna și recreerea. In vederea creșterii competenței cadrelor medicale în fixarea diagnosticului și aplicarea tratamentului, la S.M.B. Călimănești, și nu numai aici, se organizează cercuri de referate și se întocmesc lucrări științifice pe teme de specialitate.Pentru ca tratamentul în stațiune să fie cu adevărat eficient, el trebuie efectuat în contextul unor factori mult mai complecși

Dar oaspeții 
vor fi

nete de tratament. Nu înțelegem de ce programul mașinilor nu e adaptat la cel al stațiunii". Discuțiile cu cadrele responsabile de la I.G.O. Călimănești dau garanția deficiențelor, considerăm că ria serviciilor litate popular cea
nu înlăturării De aceea, e de dato- de specia- Consiliului Vîl-ale județean să acorde o atenție mare acestui secai deservirii, stabi- mersul autobuzelorlindîn funcție de cerințele celor veniți în stațiuni In același timp, avindu-si în vedere că în sezonul cald numărul vizitatorilor crește, ar trebui reanalizate și posibilitățile bune dotări cuDe Ia mulți care-și petrec la Călimănești,

unei mai mașini, cetățeni, concediul Govora și Olănești, am auzit cuvinte de laudă la adresa medicilor și asistentelor, ca- re-i înconjoară cu grijă pe pacienți, întocmesc cu

care, fiecare își are însemnătatea sa. înainte de toate, medicii atrag atenția asupra grijii cu care pacie.ații trebuie selecționați înainte de trimiterea lor în stațiuni, spre a nu se da o îndrumare greșită unor oameni cărora stațiunea le este contraindicată. Trebuie evitată situația de anul trecut, cînd cîteva sute de pacienți au fost pur și simplu nevoiți să facă cale-ntoarsă.Un al doilea factor ce nu poate fi neglijat este regimul alimentar. In fiecare stațiune sînt pregătite zilnic 10—12 meniuri pentru mii de oameni. In general, cei care au răspunderea acestei activități dau asigurări că sectorul r.ă. cel puțin deocamdată, bine. Salariații serviciului de aprovizionare din Călimănești erau plecați in unitățile agricole spre a încheia noi contracte în vederea procurării trufandalelor și

altor produse de sezon ; pentru completarea unor goluri din aprovizionare, la Govora se amenajează o gospodărie anexă menită să asigure necesarul de carne pentru stațiune. Există însă și furnizori de alimente care nu-și onorează cu destulă corectitudine mai des I.C.I.L.Vîlcea proape laptelui îngreunînd pregătirea meniurilor de dimineață.La buna aprovizionare și deservire a oaspeților ar trebui să aibă o contribuție mult mai substanțială unitățile comerciale. Dar organizațiile comerciale, în special I.L.F.-ul. s-au lăsat pe tînjeală. La Călimănești și Govora, ca și la Cozia— pentru a nu ne referi decît la aceste exemple— chioșcurile de legume și fructe stau cu rafturile aproape goale, în ciuda faptului că fructe se cer, iar I.L.F. Vîlcea se plînge că nu are cui vinde merele depozitate de cu toamnă.Deși nu ne-am propus să intrăm * ...turile țiuni, despre turală cepînd brâria re funcționează după bunul plac al vînzătorilor, de la starea de delăsare în care se află baza materială culturală din Călimănești și pînă la aspectul mult mai grav al construirii unui edificiu cum e noua casă de cultură din această stațiune permanentă fără sursă de încălzire, îneît nu poate fi folosit multe luni din an — toate atestă necesitatea unor măsuri serioase din partea forurilor responsabile.Discutăm cu tov. Nicolae Albu, vicepreședinte de resort al Consiliului popular județean Vileea. „Și noi ne facem vinovați de neajunsurile semnalate— ne-a spus dinsul. Nu am fost destul de exigenți' și nu i-am tras Ta răspundere pe cei direct răspunzători de lipsuri, in primul rînd conducerile de stațiuni, care s-au învățat să le rezolve alții problemele. Pentru înlăturarea greutăților, analizăm peste cîteva zile, la nivelul consiliului județean, stadiul pregătirilor pentru -ezonul cald. Se vor preciza mai clar unele răspunderi și obligații: fiecare va trebui să dea socoteală pentru ceea ce n-a făcut sau a făcut prost Am înființat și un nucleu special la județ, care urmează să se ocupe de întreaga activitate a stațiunilor. îneît să nu a- vem nici un fel de nemulțumiri din partea celor pe care îi primim".

contractele ; cei criticați sînt Pitești și I.C.R.A. care întîrzie a- zilnic trimiterea și a mezelurilor,

în toate la- activității din sta- cîteva cuvinte activitatea cul- trebuie spuse. înde la faptul că li- și chioșcul de zia-

ARE PESCĂRIA

Mai mulți părinți, 
căror copii frecventează 
cursurile liceului din comu
na Birca-Dolj, ne-au adus la 
cunoștință următorul fapt : 
„Cu citva timp in urmă, 
primarul nostru, Constantin 
Gogoașă, l-a obligat (sic !) 
pe directorul liceului din co
mună să elibereze urgent 
cîteva săli de clasă, „pentru 
că avem noi, lucrătorii con
siliului popular, nevoie de 
ele". Și astfel au fost scoase 
afară băncile, catedrele șl 
întregul material didactic, 
pînă ce s-au găsit alte în
căperi — necorespunzătoare 
— care să servească dr'ept 
săli de clasă, Ne-a uluit 
de-a dreptul și ne-a mîhnit 
această faptă a primarului 
Cu atît mai mult cu cît, de 
fapt, nici n-avea prea mare 
nevoie de aceste încăperi 
Dovadă că una dintre cla
sele „evacuate" stă, pur și 
simplu, nefolosită. Ca gos
podar al comunei, președin
tele consiliului popular a- 
vea șl are îndatorirea ne
condiționată să se îngri
jească de bunul mers al tu
turor treburilor, inclusiv de 
activitatea școlii. Atitudinea 
lui, însă, n-a dovedit acest 
lucru. Astfel de isprăvi, ca 
cea descrisă mai sus, nu 
sînt de natură să-i întă
rească autoritatea in rîndul 
sătenilor. Dimpotrivă, i-o 
știrbesc".

Cine nu știe că, în urmă cu un timp oarecare, pescăriile, aceste u- nilăți comerciale cu tradiție și atît de căutate de cumpărători, căzuseră într-un desăvîrșit anonimat. „A- veți pește ?" — întrebai pe cîte un vînzător. care mai mult „păzea" de- cit vindea piramidele de cutii de marinată de știucă din magazin „N-avem“ — răspundea el. Și adăuga în doi peri : ..n-are balta pește".In halele Obor și în alte piețe, platourile erau însă arhipline de pește adus de vasele noastre pescărești sau importat : scrumbii, heringi, cod. stavrizi, macrouri ș.a.m.d Cumpărători erau însă relativ puțini. Peștele. înghețat „tun", neprelucrat și încă puțin cunoscut la noi. nu prea îmbia la cumpărat. Treptat, se acreditase chiar ideea că peștele o- ceanic e inferior calitativ.Reținerea unor categorii de cumpărători față de peștele oceanic a- vea la bază și alte laturi strict practice. Anume ? Cumpărătorii vedeau bine că peștele acela congelat e gras, cărnos, fără prea multe oase, într-un cuvînt, intuiau faptul că nu poate ti decît bun la gust. Dorind însă să cumpere, se loveau de următoarea ecuație cu mai multe necunoscute : cum se prepară peștele respectiv ? „Nici noi nu știm, credem că prăjit în ulei sau poate fiert în apă, ..lămureau" lucrurile, cu... competență, vînzătorii. Și toate a- cestea se petreceau în ciuda faptului că specialiștii și ciază ca foarte toare carnea deDar lată că în tele oceanic a fost, se pare, repus în drepturi. Cum s-a procedat ? S-a trecut la semiindustrializare. Dar în locul explicațiilor tehnice, greoaie și reci, să derulăm mai bine impresiile culese dintr-o foarte recentă vizită făcută în rețeaua magazinelor profilate telul....Ne aflăm la căria" e situată limentar. Altădată, localul respectiv, era puțin frecventat. Acum, magazinul era destul de aglomerat : lumea

„tîrguia* cod afumat, scrumbii umplute cu legume, rizaveă cu ceapă murată, chilcă cu ceapă și morcov, scrumbii afumate la cald și la rece, fileuri din heringi, pastă de pește oceanic, scrumbii în sos tomat, diverse specii de pește afumat sau semipreparat într-un alt mod. Nu ne propunem să întocmim un tabel complet al semipreparateloi din pește ; rămine ca cei ce le vor consuma să se convingă personal de numărul preparatelor și de calitatea și gustul lor.Cum se prezintă alte pescării bucureștene 7 Mai mult sau mai puțin identic.Sortimentele despre care discutăm sînt realizate de o mică unitate a M.I.A. Directorul întreprinderii ne-a informat că, în curind. unitatea respectivă va fi mutată într-alt perimetru, mai mare. Aceste gînduri coincid cu cele ale reprezentanților comerțului, care rîndul lor, să mai cui apropiat încăChiar așa stînd de presupus că se va putea era (e vorba în primul rînd miindustrializare) întreaga tate de pește de care dispunem și vom dispune. De aceea, va trebui ca și alimentația publică să treacă la prelucrări adecvate. Nu există local care să nu dispună de diverse încăperi anexe ; unele dintre acestea sînt tocmai bune pentru afumă- torii. Dar nu numai aici, ci chiar în bucătării se pot realiza și trebuie să se realizeze felurite salate de pește, paste, mîncăruri ș.a.m.d. (Și, am adăuga noi. rețetele unora dintre acestea ar merita larg popularizate, comerțul venind nul gospodinelor).tn final, am dori cizăm că inițiativa claie și ale Industriei este cît poate bui, cum spuneam, preluată de toate sectoarele interesate și, în primul rînd, de sectorul „Gospodina" — și aplicată pe un plan mai larg.
s
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Direcția de navigație maritimălost ascultat cu-

\

Hunedoara

(corespondentul

din volumul in- pentru actualul
al Uniunii Generale a Sindi- care a înmînat directorului al I.C.H.-București Steagul Diploma de unitate fruntașă

a prezentat succesele dobîn- producție anul trecut, cînd realizate peste sarcinile de de milioane lei la producția 107 milioane lei la producția

„NAVROM“-Constanța
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a micilor dulii
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® Să creștem vacile

pro-

efectiv al salariaților depășiri între 5 și 30 la

nu și-a găsit încă rezolvare este livezi așa-zis „intensive", cu un la hectar, cu .trunchi și coroană

lu-în

cazuri de defecțiuni în func- mijloacelor tehnice, care ge- întreruperi accidentale, sol- scăderi în nivelul producției în pro- sfîr- res-

„răs- dacă „în celor risi-utilizarea unui număr

sută, Constanța —44 la sută, Botoșani Bacău — cu 36 la

desfundat la sută din destinate plantații,

contraargu- Semnalăm în intenția cînd se va „lumină"

• Marea „problemă"

iți" — majo- Ităților din

• Stau vagoanele...

De ce nu cresc

De la an la an, partea de nord a Moldovei se afirmă tot mai mult prin cantitățile de fructe date la export, pentru consumul intern și industrializare. în 1969, întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole din județul Suceava au produs aproape 49 000 tone fructe, dintre care 26 000 tone mere și 14 000 tone prune au fost livrate unităților D.V.L.F. și M.I.A. Sub raportul suprafețelor cultivate și al cantităților de fructe care se livrează, ponderea o dețin unitățile agricole din zona Fălticeni. Pînă în prezent, aici s-au înființat aproape 5 000 ha livezi în masiv care valorifică superior relieful frămîntat și condițiile propice de sol și climă. Nu pot fi trecute cu vederea unele începuturi bune care s-au făcut în cultura pomilor și în alte părți ale zonei, cum sînt multe cooperative agricole din bazinele Tg. Neamț, Dorohoi, Rădăuți, Gura Humorului, partea estică a județului Suceava și cea de vest a județului Botoșani. Dacă ținem seama de tradiția care există în majoritatea localităților, calitatea fructelor care se produc, economicitatea culturii ș.a., asemenea inițiative și preocupări "sînt pe deplin justificate, întrucît se asigură dezvoltarea economică a unităților agricole și realizarea unor venituri mari din această activitate. Extinderea suprafețelor și mai ales sporirea producției în plantațiile existente ridică însă unele probleme de ordin tehnic și economic la care vreau să mă refer în cele ce urmează.A rămîne la sortimentul și tehnica veche de cultură a pomilor înseamnă a ignora cuceririle științei și experiența înaintată, cerințele pieței și posibilitățile reale care există pentru ca unitățile agricole să prospere din punct de vedere economic.Un prim deziderat care trebuie îndeplinit în pomicultură îl constituie folosirea cu precădere a soiurilor nou create în țară sau din import. Sortimentul local — format din selecție empirică și sub influența binefăcătoare a condițiilor de mediu, care în trecut a făcut faima unor centre și bazine pomicole — nu mai răspunde cerințelor actuale, întrucît vechile soiuri dețin totuși o anumită pondere în livezi și mai ales pe loturile în folosință ale cooperatorilor, este necesar să se facă supraaltoirea pomilor cu ramuri din soiurile noi, de perspectivă. în ultimii ani, această lucrare se aplică cu foarte bune rezultate la Ră- dășeni, dar trebuie extinsă cu încredere și în celelalte localități. Prin supraaltoire se introduc mai repede soiurile noi, ceea ce răspunde exigenței consumatorilor, iar pomii rodesc într-un timp mai scurt decît dacă s-ar înlocui cu alții tineri.A doua problemă care adoptarea sistemului de număr de 500—600 pomi pitice. In condițiile din această zonă, cantitatea și calitatea fructelor obținute în plantațiile intensive și prețul de. cost scăzut asigură venituri de 2—5 ori mai mari față de livezile obișnuite. La Stațiunea experimentală Fălticeni, livada „intensivă" cu pomi din sortimentul nou a asigurat în al IV-lea an de rod producții de peste 9 000 kg la hectar. Faptul că peste 80 la sută din fructe au fost de calitatea întîi, prețul mediu de valorificare, prin contract, a fost de 2,50 lei kilogramul. Edificatoare sînt și producțiile obținute în 1969 de I.A.S. Fălticeni și cooperativa agricolă Dumbrăveni, județul Suceava. Rezultate asemănătoare sau și mai bune se vor obține în noile plantații de acest fel care s-au făcut și sînt în curs de extindere la cooperativele agricole Rădășeni și Rotopănești, județul Suceava, și Bîrgăoani, județul Neamț, ș.a.Plantațiile intensive cer investiții mari pentru împrejmuirea și instalarea spalierului, dar aceste cheltuieli se amortizează în scurt timp, după ce pomii rodesc din plin. Cu începere din acest an, cercetătorii de la Stațiunea experimentală Fălticeni s-au angajat să încerce folosirea în producție și a altor forme de coroană, adecvate reliefului și condițiilor de cultură din această parte a țării.Și în livezile obișnuite, cu distanțe mari de plantare și pomi înalți, sînt necesare intervenții pentru a se crea condițiile cerute de sporirea cantitativă și calitativă a producției. Acestor livezj trebuie să li se acorde multă atenție, pentru că ele vor constitui încă mulți ani baza producției de fructe și a realizării veniturilor din pomicultură. Deocamdată, specificul de creștere și fructificare din asemenea livezi impune aplicarea cu consecvență a întregului complex de lucrări agrotehnice, acordînd atenția cuvenită tăierilor și măsurilor fitosanitare. în executarea tăierilor de fructificare, prezintă interes rezultatele obținute într-o experiență organizată la stațiunea noastră, cu pomi în vîrstă de 34 ani. Transformînd coroana obișnuită în formă aproximativă de vas, prin rărirea severă și eșalonată a ramurilor s-a asigurat .pătrunderea intensă și uniformă a luminii în coroană, iar drept urmare producția de fructe a sporit de aproape 3 ori.Tratamentele fitosanitare trebuie făcute la timp și de bună calitate. Dată fiind nevoia de a înlătura integral focarele de infecție, aceste tratamente trebuie aplicate pe unități întregi de producție, bazine, centre sau localități, în acest scop, se vede nevoia ca pe plan central să se revadă organizarea asistenței date la pomii de pe loturile în folosință. Dacă și în continuare se vor face stropiri numai la deținătorii care înțeleg necesitatea acestei lucrări și cu plata anticipată, nu se vor putea stăvili atacul și extinderea diferitelor boli și dăunători, iar producția va continua să fie în pericol. Asemenea măsuri unitare pentru pomicultura din nordul Moldovei sînt extrem de necesare, dat fiind faptul că și aici, în ultimii ani, au apărut dăunători, care fără măsuri energice nu vor putea fi localizați și distruși.Rezolvarea practică a problemelor enunțate cade în sarcina unităților de producție și a celor de proiectare. îri spiritul sarcinilor date prin legea de reorganizare a cercetării științifice, cercetătorii Stațiunii experimentale Fălticeni vor da tot sprijinul pe care îl reclamă sporirea producției de fructe în această parte a țării.

CEI MAI BUNIDINTRE CEI BUNI
© Tăcerea nu-i de aur

întreprinderea de construcții 
hidroenergetice-București

SEVERIN (corespondentul „Scînteii"). — La festivitatea de decernare a Steagului roșu și Diplomei de unitate fruntașă în întrecerea socialistă pe țară pe anul 1969 întreprinderii de construcții hidroenergetice București, care a avut loc în sala Palatului culturii din Tr. Severin, au luat parte numeroși constructori ai marelui obiectiv hidroenergetic de la Porțile de Fier, precum și reprezentanți ai' grupurilor de șantiere ce execută lucrările de pe Lotru, Argeș, Someș și Poiana Uzului.In cadrul adunării, ing. Adalbert Gilbert, directorul general al I.C.H.- București, a prezentat bogatul bilanț al succeselor colectivului întreprinderii care, anul trecut, a realizat planul producției globale în proporție de 102,8 la sută, efectuînd — peste prevederi — lucrări în valoare de peste 30 milioane lei. Pînă la sfirșitul anului trecut, șantierele întreprinderii au executat 93,6 la sută vestițiilor prevăzute cincinal.Cu mult interes a vîntul tovarășului Florian Dănălache, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central catelor, general roșu și în întrecerea socialistă pe țară pe a- nul 1969. Vorbitorul a spus : „Ținîn- du-se seama de rezultatele deosebite obținute în anul trecut de către constructorii de la Porțile de Fier, s-a hotărît ca Steagul roșu decernat întreprinderii să fie dat în păstrare grupului de șantiere de aici, care în anii 1967 și 1968 a fost fruntaș pe ramură". .

Preluînd în păstrare Steagul roșu, ing. Nicolae Mănescu, directorul general al Grupului de șantiere Porțile de Fier, a mulțumit, în numele constructorilor hidroenergetici, pentru înalta distincție ce le-a fost acordată și a exprimat hotărîrea constructorilor de a-și intensifica eforturile pentru realizarea la termene a tuturor obiectivelor prevăzute în plan. In cuvinte simple, pornite din adîncul inimii, au vorbit despre activitatea desfășurată pe marile șantiere hidroenergetice ale țării tovarășii Gheorghe Cocoș, director general al Grupului de șantiere Voineasa—Lotru, Adalbert Gașpar, maistru principal, Ion Nu|u și Dumitru Roșu, muncitori fruntași în întrecerea socialistă de pe șantierele de la Porțile de Fier.Colectivul întreprinderii de construcții hidroenergetice București și cel al Grupului de șantiere Porțile de Fier a mai fost felicitat de tovarășii 
Octavian Groza, ministrul energiei e- lectrice, și Traian Dudaș, prim-secre- tar al Comitetului județean Mehedinți al P.C.R.în încheierea festivității, într-o atmosferă de puternic entuziasm, a fost adresată o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, prin care constructorii marilor obiective hidroenergetice se angajează să asigure un ritm susținut de construcții și montaj, pentru a crea condițiile necesare punerii în funcțiune, la Porțile de Fier, a două hîdro- agregate, față de unul cît prevede planul de stat pe 1970, să realizeze cu opt luni mai devreme cota 474 la barajul de la Poiana Uzului, să sporească eficiența investițiilor hidroenergetice.

Combinatul siderurgic

HUNEDOARA. (corespondentul „Scînteii"). — Jntr-o atmosferă de înaltă bucurie și entuziasm, ieri a avut loc o adunare festivă la Casa orășenească de cultură din Hunedoara, în cadrul căreia tov. Constantin Drăgan, membru al Comitetului Executiv al C. C. al P. C. R., prim-vice- președinte al Consiliului Central al U.G.S.JJ., felicitîndu-i pe siderurgiștii hunedoreni, le-a înmînat Steagul roșu și Diploma de'’ întreprindere fruntașă pe țară, acordate drept prețuire a rezultatelor obținute în întrecerea socialistă desfășurată în a- nul 1969. La adunare au participat, de asemenea, tov. Ioachim Moga, prim-secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R., și Ion Cheșa, adjunct al ministrului industriei metalurgice, care au felicitat pe siderurgiști pentru modul deosebit în care și-au îndeplinit sarcinile de plan și angajamentele asumate în între-

In- cuvîntul său, ing. Costache Trotuș, directorul general al combinatului, dite în au fost plan 78 globală, marfă vîndută și încasată și 25 milioane lei economii la prețul de cost. Producția de oțeluri a crescut și s-a diversificat, totodată, fiind asimilate și introduse în fabricație 16 noi mărci de oțeluri și 5 tipodimensiuni de laminate.Exprimîndu-și bucuria și mulțumirea deplină pentru înaltele distincții primite, într-o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, siderurgiștii hunedoreni s-au angajat să muncească în continuare cu aceeași responsabilitate și dăruire pentru înfăptuirea ce le revin de edificare a socie- elaborat de cel de-al al partidului.

I

Combinatul pentru
industrializarea lemnului

„Pipera"- București

Ing. Aurel Rizea, directorul general al combinatului, a relevat, la adunarea festivă, că în anul trecut planul producției globale a fost depășit cu aproape 12,5 milioane lei, iar cel al producției-marfă cu 12,3 milioane lei. Toate cele cinci fabrici de pe platforma combinatului și-au realizat sarcinile prevăzute, obținind peste plan 4,7 milioane mp plăci înnobilate, 18 000 garnituri de mobilă corp, uși-ferestre pentru circa 20 000 de apartamente.înmînînd colectivului combinatului Steagul roșu și Diploma de întreprindere fruntașă în întrecerea socialistă pe țară pe anul 1969, tovarășul 
Gheorghe Petrescu, secretar al Con-

siliului Central al U.G.S.R., a felicitat pe cei prezenți pentru rezultatele obținute în producție. Colectivul C.I.L. „Pipera" a mai fost felicitat de tovarășii Dumitru Popa, membru al Comitetului Executiv P.C.R., prim-secretar al municipal București al 
Mihail Suder, ministrul lemnului. Participanții la aprobat cu entuziasm trimiterea unei 
telegrame Comitetului Central al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care colectivul combinatului s-a angajat să depună toate eforturile pentru îndeplinirea sarcinilor din planul de stat pe acest an.

al C.C. al ComitetuluiP.C.R., și industriei adunare au

La 19 februarie a.c., în coloanele de față erau împrejurările adus în impas lucrărilor la de alimentare bustibil a laminorului de tablă groasă și a laminorului de benzi la cald de la Combinatul siderurgic Galați. Pe scurt, era vorba despre tergiversa-/ rea avizării de către Direcția tehnică « din Ministerul Industriei Metalurgice a unei inovații care reconsidera soluția inițială de execuție preconizată prin proiect. Succinta notiță conchidea : „Tactica tergiversării trebuie abandonată de urgență : o cer, în primul rînd, construe-

rubricii relatate care au execuția sistemul cu com-
torii care au întrerupt execuția acestei lucrări, așteptînd răspunsul titularului de investiții". în ziua de 10 martie, printr-o nouă scrisoare, cei doi inovatori, ing. Dorel Căsleanu și ing. Filip Iscovici, ne informează că Direcția tehnică din M.I.M. continuă să se eschiveze de la un răspuns, cufundîn- du-se într-o tăcere deplină. Deci linia tergiversării continuă. In pofida impasului în care a intrat execuția unei importante lucrări al cărei termen de punere în funcțiune bate la ușă. Proverbul spune că „vorba-i de argint, tăcerea-i de aur" — dar în acest caz e de pagubă I

CONSTANȚA (corespondentul „Scînteii"). — Pentru a doua oară consecutiv, colectivului de navigatori și lucrători portuari. de la „Navrom" Constanța i s-a decernat ieri, în cadrul unei festivități, Steagul roșu și Diploma de întreprindere fruntașă în întrecerea socialistă pe țară pe anul 1969. Ing Petre Ivanov, directorul Direcției de navigație maritimă Constanța, a arătat că anul trecut a fost atins cel mai mare trafic de mărfuri din istoria portului Constanța ; timpul de staționare a navelor s-a redus cu 6,4 Ia sută. Toate acestea se concretizează în depășirea planului de venituri în valută cu 2 350 000 lei și a beneficiului prevăzut cu 16 milioane

înmînînd înalta distincție, tovarășul Ion Coloț, secretar al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, le-a urat navigatorilor și lucrătorilor portuari din Constanța noi succese în realizarea sarcinilor de plan. Ei au fost, de asemenea, felicitați de tovarășii Pavel Ștefan, ministrul transporturilor, și Petre Ionescu, prim-secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R.Participanții la festivitate au adresat o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, in care este exprimat angajamentul colectivului întreprinderii de a intensifica eforturile pentru traducerea în viață a obiectivelor planului pe a- cest an.
Mare a Brăilei

Plantațiile viticole reprezintă o investiție de lungă durată, ele trebuind să rodească pe parcursul mai multor decenii. Printre lucrările indispensabile realizării unor plantații încheiate, de înaltă productivitate, la începutul începutului se înscrie desfundarea terenului la adîncimecît mai mare. Această importantă lucrare, pînă în ziua de 7 martie a fost efectuată în proporție de 101 la sută în cooperativele agricole, reprezentînd o medie excelentă. Se remarcă rezultatele cooperativelor agricole din județul Neamț, care au depășit sarcinile prevăzute cu 168

la cu Și sută, Galați — cu 17 la sută, Iași cu 12 la sută etc. Dar, în spatele mediei se ascund situații de loc măgulitoare. Cooperativele agricole din județul Sălaj au - - - •numai 42 terenurile viitoarelor deși suprafața planificată este mai redusă decît în alte județe, în unitățile cooperatiste ale județului Argeș, această lucrare s-a făcut pe 22 la sută din suprafață, în cele din județele Arad — 47 la sută, Bistrița- Năsăud — 12 la sută.

Dr. ing. T. GROZA
directorul stațiunii experimentale pomicole—Fălticeni

Pe platforma industrială 
a Gâeștiului a fost dată 
în exploatare în anul 
1969 o nouă unitate in
dustrială, Uzina de piese 
de schimb și reparafii de 
utilaj chimic. în fotogra
fie : secția de prelucrări 
pentru mecanică grea.

exemplară a sarcinilor din programul tății socialiste, X-lea Congres

fost atins și prin dispecerizarea transportului intern pe ateliere și schimburi, prin mecanizarea unor o- perațiuni care necesitau un volum mare de muncă. Totodată, ca rezultat al raționalizării transportului intern, ponderea personalului auxiliar a fost redusă cu circa 3 la sută. Ansamblul măsurilor de acest gen, aplicate în ultimul timp, a permis creșterea volumului . ’ 7 ’ 'nute pe un metru pătrat de suprafață productivă cu aproximativ 65 la sută, comparativ cu anul trecut.Demn de relevat este și faptul că, urmărindu-se creșterea sistematică a productivității muncii, în activitatea colectivului o preocupare susținută s-a făcut simțită și în direcția introducerii unor noi variante tehnologice și îmbunătățirii celor existente. Este vorba > despre perfecționarea tehnologiilor de fabricație pentru turnarea în cochile metalice fără a- daus de prelucrare, însușirea tehnologiei zincării la rece și la cald, măsuri capabile să genereze un mai înalt randament în producție. Concomitent, ele sînt de natură să reducă consumurile specifice, cheltuielile cu manopera — căi esențiale ale creșterii rentabilității produselor fabricate.în primele două luni din acest an au obținut rezultate economice favorabile și colectivele Uzinei de fibre și îngrășăminte chimice Săvinești, Fabricii de ciment — Bicaz ș. a. ; ele au realizat integral sporul de producție prevăzut pentru această perioadă pe seama creșterii productivității muncii. Cu toate acestea, în a- numite unități industriale din județ rezervele existente în acest domeniu nu sint pe deplin fructificate. In primul rînd, se înregistrează încă numeroase ționarea nerează date cu și al productivității muncii. Datorită acestora, numai în luna ianuarie, potrivit unui sondaj efectuat de Direcția județeană de statistică în 4 unități industriale — C.E.I.L. — Piatra

BRAILA (corespondentul „Scînteii") Ieri, într-un cadru festiv a avut loc decernarea Steagului roșu și a Diplomei de întreprindere fruntașă în întrecerea socialistă, pe țară, întreprinderii agricole de stat Insula Mare a Brăilei. La festivitate au participat tovarășii Nicolae Mihai, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean al P.C.R. Brăila, 
Ion Teșu, adjunct al ministrului a- griculturii și silviculturii, șeful Departamentului I.A.S., Nicolae Gavri- lescu, secretar al Comitetului executiv al U.G.S.R.Cu acest prilej ing. Ion Vlad, director general al întreprinderii, a arătat, printre altele, că cele 40 de ferme a- gricole de pe 37 000 hectare au obținut 5 144 kg porumb la hectar, livrînd

peste plan 48 236 tone boabe. La fiecare hectar de pămînt, scos de sub ape, s-a obținut un beneficiu de 1 099 lei.Colectivul de muncitori și specialiști al întreprinderii s-a angajat să obțină, în acest an, peste plan 10 000 tone cereale și să realizeze un beneficiu suplimentar de 4,5 milioane lei.într-o atmosferă de puternic entuziasm participanții la festivitate au adresat o telegramă Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, în care își manifestă hotărîrea de a munci cu sîr- guință pentru îndeplinirea mărețelor sarcini pe care partidul nostru Ie pune în fața agriculturii.

Printre materialele strictă necesitate pentru instalațiile electrice de la noile construcții industriale și social-culturale, mult solicitate azi, se numără și duliile. Pentru acoperirea cerințelor, se recurge uneori la importuri. După cum ne-au informat organele locale de partid din județul Timiș, cerințele de dulii ar putea fi integral satisfăcute dacă Fabrica de nasturi din Jimbo- lia ar asimila producția lor. Există condiții propice pentru organizarea fabricației.

— și n-ar fi nevoie decît de circa 20 de muncitori. Dar Ministerul Industriei Ușoare nu este de acord să preia fabricația ; motivul — la dulii nivelul productivității muncii ar fi mai scăzut decît la nasturi. Nu ne propunem să mentă m. acest fapt de a afla face totuși în mult controversata problemă a duliilor, pentru că, în primul rînd, trebuie economisită valută. Chiar cu prețul unei compensații în nasturi.
Neamț, fabrica de celuloză și hîrtie „Comuna din Paris", Fabrica de cărămizi Piatra Neamț și Fabrica de ciment Bicaz — pierderile de producție însumează circa 730 000 lei.O examinare mai aprofundată scoate în relief — în unele întreprinderi — și anumite situații contradictorii : sporul de producție obținut se datorează, în cea mai mare parte, depășirii numărului mediu scriptic planificat de salariați. Așa, de pildă, la unele unități din cadrul Combinatului de exploatarea și industrializarea lemnului Piatra Neamț, în timp ce productivitatea muncii înregistrează -creșteri minime, numărul mediu scriptic consemnează sută.Este drept, sporit de muncitori a fost întrucîtva determinată de necesitatea scoaterii din pădure, într-un timp oît mai scurt, a masei lemnoase doborîte de vînt. Realitatea arată, însă, că dacă în această acțiune se acorda o atenție mai mare organizării muncii in parchete, folosirii integrale, eficiente, a mijloacelor tehnice — indicii de utilizare a mașinilor și mecanismelor s-au situat, de regulă, sub 90 la sută — este sigur că era nevoie de un număr mult mai mic de oameni. Nemijlocit, productivitatea muncii ar fi crescut simțitor.Similar stau lucrurile și la Uzina de țevi — Roman, unde întregul spor de producție obținut peste plan este rezultatul depășirii numărului mediu scriptic de salariați. în primele două luni ale anului, planul producției globale a fost realizat în proporție de 100,6 la sută, în timp ce productivitatea muncii — de numai 99,6 la sută.— Aceasta este o situație de moment — ne spunea ing. Vasile Sav, directorul uzinei. Explicația constă în faptul că o parte din salariații afectați noului laminor de 6 țoii, ce va intra în funcțiune începînd cu semestrul II, a fost greșit inclusă numărul mediu scriptic. Acum blema este rezolvată și pînă la șitul trimestrului I vom recupera tanțele ivite.Privită prin prisma raportului

ducție — număr de salariați, justificarea adusă este plauzibilă, dar ea nu explică în întregime fenomenul amintit. Spunem aceasta, întrucît a- firmația directorului uzinei nu vizează rădăcina cauzelor, ci explică tocmai o „situație de moment". Aici nu se ține seama, în măsura cuvenită, de unii dintre cei mai dinamici factori ai creșterii productivității muncii. In timpul investigațiilor noastre, am constatat că o serie de studii elaborate în cadrul acțiunii de organizare superioară a producției și a muncii nu au fost finalizate, ele „ză- cînd" în sertare de ani de zile. Anumite studii evidențiază, de pildă, că numai prin mecanizarea operației de schimbare a dopurilor duo ar fi posibilă creșterea productivității muncii cu circa 10—12 la sută în secția laminor, raportată la brigăzile normate în momentul de față. De asemenea, prin utilizarea conveierului de șpan s-ar îmbunătăți condițiile de lucru în secția ajustaj, iar productivitatea muncii ar crește cu circa 7 la sută.Acestea nu sînt singurele studii ce își așteaptă finalizarea și nici singurele resurse de creștere a productivității muncii existente aici. Utilizarea completă, cît mai productivă a timpului de lucru, întreținerea și exploatarea corespunzătoare a mijloacelor tehnice, reducerea rebuturilor — iată alte posibilități și rezerve sigure de creștere a productivității muncii, asupra cărora factorii de conducere ai Uzinei de țevi Roman trebuie să-și îndrepte atenția.Se știe că din punctul de vedere al ridicării productivității muncii, anul 1970 este anul cu cele mai înalte ritmuri de creștere din actualul cincinal. Pentru înfăptuirea sarcinilor prevăzute în acest domeniu este nevoie ca în toate întreprinderile industriale din județul Neamț să se a- sigure folosirea eficientă a întregului potențial productiv, tehnic și uman, să se înlăture neajunsurile care îngreunează creșterea și mai accentuată a forței productive a muncii. Ho- tărîtoare este, deci, intervenția energică, cu măsuri concrete, pentru punerea în valoare neîntîrziată a marilor rezerve interne de care dispun întreprinderile din județ.

Pînă la sfîrșitul nii februarie a.c. stația C.F.R. Giurgiu- oraș au fost imobilizate un număr de 88 va- gpane. Proprietarii a- cestui respectabil „depozit pe rof‘" ritatea unităților municipiul Giurgiu — au plătit în această perioadă din banii statului, pentru cele 3 200 ore de staționare, mai mult de 106 000 lei locații. Nici în luna martie nivelul locațiilor nu a marcat ten-

dință de staționare. Dimpotrivă, în primele 8 zile ale lunii curente s-au și plătit drept locații alte multe mii de lei. Așadar, vagoanele stau și locațiile... merg. Și ce simplu ar putea fi turnată" situația, li s-ar trece contul personal" care proliferează pa fie numai și o parte din aceste daune pe care le suportă statul.

La orice s-au așteptat cooperatorii din Teleorman din partea cooperației de consum, dar Ia una ca asta, nu. Citiți și credeți, căci e adevărat. De la începutul lunii decembrie, 1969, la Gă- leteni, Baciu, Purani, Siliștea, Puieni, Tătă- răști. Brătășani — localități din zona orașului Videle, nu se găsește un bulgăre de sare pentru animale, umblat oamenii.

pe la mal marii cooperației din Videle, au a- nunțat Uniunea județeană a cooperației de consum, dar demersurile lor au prins ca nuca in perete. Și cînd te gîndești că există în țară munți de sare, pe care-i întrec doar munții de neglijență ai celor ce se ocupă cțe distribuirea ei. Care-i soluția 7 Să se a- - ducă sare vacilor sau să fie trimise vacile la saline ?
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DE LA SAMARA
LA PETERSBURGîn toamna anului 1893, Vladimir Ilici s-a mutat de la Samara la Petersburg. Ultimele examene la universitate le dăduse încă din 1891. Samara nu-i oferea un cîmp de activitate destul de vast, iar mintea lui nu găsea acolo destulă hrană spirituală. își însușise tot ce-i putea da Samara in. privința studiului teoretic al marxismului...

de A. I. ULIANOVA-ELIZAROVA

M-am instalat pe scaunul portarului — îmi povestea elunde nu puteam fi zărit, iar prin fereastră observam totul și mă distram văzind în ce încurcătură se află. Un om care cobora scara a privit foarte mirat la individul care ședea pe scaunul portarului și se tăvălea de rîs“.Dar chiar dacă uneori izbuteai cu multă abilitate să scapi de urmărire, tot poliția, portarii (care pe atunci erau un fel de polițai ai caselor) și haitele de spioni erau mai tari. In cele din urmă, aceștia izbutiră să-l descopere pe Vladimir Ilici și pe tovarășii lui care, nefiind decît o mina de oameni, erau nevolți să facă o mulțime de lucruri interzise : să se întîlnească in adunări conspirative, să viziteze acasă pe muncitorii puși sub observație și urmăriți, să procure

nizator al partidului. Deși la crearea partidului (cu prilejul primului său Congres) Vladimir Ilici lipsea, aflin- du-se în deportare, aceasta a avut loc sub directa lui influență și după ce Ilici pusese bazele primei organizații politice social-democrate din Petersburg, după ce se hotărîse înființarea primului ziar politic și după ce fuseseră organizate la Petersburg și la Moscova primele greve mari....în momentul arestării sale, Vladimir Ilici era. istovit de munca foarte încordată pc care o desfășurase in ultimul timp și nu se simțea prea bine. Cunoscuta fișă a „ohranel" din 1896 ne arată care era starea sănătății lui.După ce i s-a luat primul interogatoriu, el a trimis-o pe Nadejda Konstantinovna Krupskaia la noi. la Mos-

In Piața Roșie din Moscova, V. I. Lenin vorbind în fața mulțimii, in ziua de 7 noiembrie 1918, 
cu prilejul împlinirii unui an de la înfăptuirea Marii Revoluții Socialiste din Octombrie 

Foto Novosti

existau probe arhisuficiente pentru a începe ancheta jandarmeriei....Pregătindu-se pentru o lungă detențiune și așteptîndu-se ca după a- ceea să fie deportat, Vladimir Ilici hotărî ca în acest timp să profite și de bibliotecile din Petersburg, spre a strînge materialul de care avea nevoie pentru lucrarea proiectată — „Dezvoltarea capitalismului în Rusia". In scrisorile sale, el cerea lungi liste de cărți de știință și de culegeri de date statistice, care i se procurau de la biblioteca Academiei de științe, de la biblioteca universității și de la alte biblioteci. Cea mai mare parte a timpului cît Vladimir Ilici a Stat în închisoare, mama și cu mine am rămas Ia Petersburg și eu trebuia să car mormane întregi de cărți, care ocupau, la un moment dat, un întreg colț al celulei .sale. Mai tirziu, condițiile s-au înăsprit și în privința a- ceasta : numărul cărților acordate deținutului în celulă era fixat cu strictețe și zgîrcenie. în perioada aceea, însă. Ilici putea să-și extragă pe-n- delete date din culegerile statistice și mai avea la dispoziție și alte cărți — de știință și de literatură, at.ît în limba rusă, cît și în limbi străine.Marele număr de cărți pe care i le aduceam ne ajuta să comunicăm între noi. încă de pe cînd Vladimir Ilici era în libertate, învățasem de la el principiile corespondenței cifrate și astfel comunicam foarte susținut, punînd puncte sau liniuțe abia vizibile la a- numite litere și indicînd printr-un semn convențional cartea și pagina unde se găsea scrisoarea.Ce ne-a mal stricat ochii această corespondență 1 Dar era de neprețuit, căci ne dădea posibilitatea să comunicăm, să ne transmitem unul celuilalt diferite probleme conspirative. Nici zidurile cele mai groase si nici supravegherea cea. măi riguroasă nu ne puteau împiedica să comunicăm între noi.Eu îi dădeam anumite vești din afară, pe care, ori- cît le-aș fi camuflat, nu i le-aș fi putut transmite în timpul întrevederilor de la vorbitor.El imi încredința diferite sarcini, mă ruga să comunic cîte ceva tovarășilor, stabilea legături cu ei și coresponda cu cei închiși prin intermediul cărților luate de la biblioteca închisorii ; mă ruga să-i înștiințez, de exemplu, pe care seîndură din cușca unde aveau voie să se plimbe va fi lipit cu miez de pîine neagră un bilețel pentru vreunul din ei. Avea foarte multă grijă de tovarășii săi : celor despre care auzea că sînt demoralizați Ie trimitea scrisori de îmbărbătare, cerea să li se procure a- numite cărți sau să se obțină vorbitor pentru cei care nu aveau acest drept. Preocupările acestea îi răpeau mult timp și lui, și nouă. Optimismul și umorul său nesecat susțineau și moralul tovarășilor.

• Moll Flanders: PATRIA — 9; 12; 
15; 18; 21.
• Mireasa era în negru: FESTIVAL
- 8,30; 11; 13.30; 18,30; 21.
e Doi bărbați pentru o moarte: RE
PUBLICA — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 
21.
• Adio Texas: LUCEAFĂRUL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, BUCUREȘTI
- 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21, FA
VORIT — 10; 13; 15,30; 18; 20,30.
• Te iubesc, te iubesc: CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45.
e Păsări și ogari: CAPITOL — 21.
• Explozie în munți: VICTORIA — 
8,30: 10,45; 13; 15,30; 18; 20,30, EXCEL
SIOR — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15;
20.45.
• Pat și Patachon: CINEMATECA 
(sala Union) — 12,30; 14,30; 16,30.
• Ghici cine vine la cină?: CEN
TRAL — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15;
20.45, GRIVIȚA — 9,30; 11,45; 15,45; 
18,15; 20,30, FLAMURA - 9; 11,15; 16; 
18,15; 20,30.
• Simpaticul domn R: LUMINA — 
9,30—16 în continuare; 18,30; 20,45, TO
MIS — 9.30—15,30 în continuare; 18; 
20,15.
• Program pentru copii: DOINA — 
9; 10.
• Femeia îndărătnică: DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45.

Leul african: TIMPURI Noi — 
9—21 în continuare.
• Metamorfoza sticlei; Cînd bărbații 
devin tați; 20 de secunde; Băiețașul 
lui tăticu: TIMPURI NOI — 9— 21 în 
continuare.
• Visul domnului Gentil: FERO
VIAR — 9; 11; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
MELODIA — 9; 11,15; 13,30;. 16; 18,15; 
20,30, MODERN — 9,15; 11,30: 13,43; 
16: 18,15; 20,30.
7> Corabia nebunilor: ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 15,30; 19.
• Păcatul dragostei: BUZEȘTI — 
15,30; 18, MOȘILOR — 15,30; 18.
• Cuțitul în apă: MOȘILOR — 20,30.
• Roșu și Auriu: BUZEȘTI — 20,30.
• Via Mala: DACIA — 8—20,45 în 
continuare, VOLGA — 10—12 în con
tinuare; 16; 18,15; 20,30.
• Comisarul X și „Panterele albas
tre" •. BUCEGI — 9,45; 12; 16; 18,15; 
20.30, AURORA — 9,15; 11,30; 13,30; 
15,45; 18; 20,15; ARTA — 9,30—15,45 în 
continuare; 18,15; 20,30.
• Taina Icului: LIRA — 15,30; 18. 
• A trecut o femeie: LIRA — 20,15.
• Beru șl comisarul San Antonio: 
DRUMUL SĂRII —. 15; 17,30; 20. *
• Cînd se arat£ cucuveaua: CIU
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30, MIORIȚA — 
10; 12/30; 15; 17,30; 20.
• Bătălia pentru Roma: COTROCENI 
— 15,30; 19.
• Winnetou în Valea Morții: PACEA 
— 15,45; 13; 20,15.
• Stăpîn pe situație: FLOREASCA 
— 10; 13,30; 16; 18,15; 20,30, GLORIA 
— 9; 11,15: 13,30; 16; 18.15; 20.30.

teatre

al teatrului de amatori
A început cea de-a Vl-a ediție a popularei competiții ce se desfășoară sub semnul Thaliei — Festivalul bienal de teatru de a- matori „Ion Luca Ca- ragiale", organizat de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, Consiliul Central Uniunii Generale Sindicatelor, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție și Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist.Debutînd prin etapa . sa de masă, la care participă formații de amatori din întreprinderi, instituții, cluburi și case de cultură ale sindicatelor, cămine culturale, case de cultură municipale, orășenești și ale tineretu-

ala

lui și — pentru prima oară — formații din unitățile militare ale M.F.A., festivalul se va plasa în perioada decembrie 1970—februarie 1971 în faza județeană, iar în martie— aprilie 1971 în faza finală. Finala se va desfășura în 5—6 centre zonale, cu participarea formațiilor promovate in faza județeană. Se remarcă faptul că, prin forma actuală de organizare a festivalului, se reduce țeană.Noua valului mularea, în re, a activității formațiilor teatrale de amatori de la orașe, sate și din unitățile militare, descoperirea de noi interpreți talen-

faza interjude-editie a feshi- urmărește sti- continua-

tați, consolidarea formațiilor existente, prezentarea unui număr sporit de spectacole. Se urmărește, de asemenea, sporirea contribuției teatrului de amatori la difuzarea dramaturgiei naționale și universale, la formarea culturii teatrale a publicului prin prezentarea cu precădere a celor mai valoroase piese din dramaturgia clasică și contemporană românească și universală.Cîștigătorii celui de-al VI-lea Festival bienal de teatru de a- matori vor primi, în afara obișnuitelor premii acordate de C.S.C.A., U.G.S.R.,U.T.C. și U.N.C.A.P., și unele premii speciale.
PROGRAMUL I

8,15 Deschiderea emisiunii.
• Gimnastica de înviorare.
• Tele-școală : Chimie (clasele a 
VIII-a și a XII~a). Chimizarea pe
trolului. 8,45 Matineu duminical 
pentru copii și tineretul școlar.
• Renumitele aventuri ale faimo
sului cavaler Don Quijote și ale

credinciosului sâu scutier Sancho Panza. • Șah, marelui maestru ! • Film ț 
serial : „Sebastien printre oameni". 10,15 Ora satului. 11,30 Concert sim
fonic. Orchestra simfonică a Radioteleviziunii. Dirijor Emanuel Elenescu. 
Solist Mstislav Rostropovici. în program : Concertul pentru violoncel și or
chestră de Saint Saens. 12,00 De strajă patriei. 12,35 Emisiune în limba 
maghiară. 13,35 închiderea emisiunii de dimineață. 17,25 Deschiderea emi
siunii de după-amiază. Film serial : Rîul întunecat (ultimul episod). 18,00 
Campionatele europene de atletism pe teren acoperit. Transmisiune de la 
Viena. 19,00 Telejurnalul de seară. 19,20 Noutăți cinematografice. 19,40 Rap
sodia română : „Junii Sibiului" la Agrigento. Reportaj filmat de Virgil 
Sacerdoțeanu. 20,00 „Primăvara României socialiste" : Aspecte de la re
citalul poetic care a avut loc la Ateneu. 20,20 Film cu trei stele : „Ce 
vorbește orașul", cu Gary Grant, Jean Arthur, Roland Colman. 22,20 Te
lejurnalul de noapte. 22,30 Campionatul mondial de hochei — grupa A : 
Suedia—Cehoslovacia (repriza a III-a). Transmisiune de la Stockholm. 23,10 

.închiderea emisiunii programului I.

PROGRAMUL II

20,00 Stagiune lirică TV: „Visul unei nopți de vară" de Benjamin 
Britten. 20,45 „Cu narciși, cu crini, cu lotuși" — versuri de George Topîr- 
ceanu. 21,10 Filme documentare : • Arta epocii de piatră. • Concert în 
Re major. 21,30 Roman foileton : „Mîndrie și prejudecată" (ultimul epi
sod). 21,55 închiderea emisiunii programului II.

...Hotărî..să meargă la Petersburg, centru cultural și totodată revoluționar, în care viața pulsa cu mult mai intens. Locuitorii. Petersburgului spuneau pe atunci că Moscova nu este altceva decît un sat. mare ; intr-adevăr, în multe privințe ea amintea de orașele provinciale, iar Volodea era sătul pînă în gît de provincie. De altfel, intenția de a înnoda legături cu muncitorii și de a> începe activitatea revoluționară intensă juca și ea un rol în hotărirea lui de a se muta departe de familie, căreia nu voia să-i atragă neplăceri din partea autorităților țariste.După ce a sosit la Petersburg. Vladimir Ilici a început prudent, încetul cu încetul, sâ lege cunoștințe. Știa că autoritățile sint prevenite împotriva lui. ca frate al lui Alexandr Ilici, și văzuse a- desea că din pricina unei flecăreli nechibzuite, mult, tineri fuseseră arestați înainte de a fi reușit să desfășoare o reală activitate revoluționară. Voia să-și închine munca și cunoștințele muncitorimii, acelei clase sociale care, așa cum era convins, avea sâ înfăptuiască revoluția.în iarna aceea, la Petersburg, Vladimir Ilici s-a a- propiat de un cerc de tehnologi grupați în jurul fraților Krasin. Mai tîrziu a cunoscut cițiva muncitori înaintați și activi, ca Ba- bușkin și V. A. Șelgunov. A făcut cunoștință și cu cițiva publiciști marxiști, cum erau P. B. Struve si A. N. Potresov, de care ii apropia lupta comună împotriva narodnicilor.încă de la început, Ilici a avut o orientare politică clară. Ea rezulta din doctrina lui Marx, just înțeleasă, și era conformă cu concepțiile grupului „Eliberarea muncii" care a pus bazele social-democrației ruse, mai exact, cu concepțiileîntemeietorului acestui grup — Plehanov. Vladimir Ilici cunoștea bine punctul de vedere al lui Plehanov din lucrările lui și, afară de aceasta, l-a —---- 'în vara lui străinătate, eat de Vladimir Ilici ca scop* aî că- latoriei era nevoia de a se odihni și de a se trata după o pneumonie ; dar scopul real al călătoriei a fost de a intra în legătură cu grupul „Eliberarea muncii".Odată înapoiat din străinătate, Vladimir Ilici a venit la noi la Moscova și ne-a povestit multe despre călătoria sa și despre discuțiile avute. Era nespus de mulțumit și de vioi, aș 2ice cJliar radios> ?i aceasta mai ales fiindcă izbutise să aducă de peste graniță literatură politică ilegală.Vladimir Ilici știa că este suspectat de poliție ; de aceea nici nu Intenționa să aducă nimic clandestin. Aflîndu-se însă în străinătate, el n-a putut să se împotrivească ispitei și și-a cumpărat o valiză cu fund dublu. Pe atunci, metoda obișnuită de a transporta tipărituri ilegale era de a le ascunde în spațiul dintre cele două funduri. In atelierele din străinătate, valizele acestea erau lucrate cu multă grijă, dar și procedeul era arhicunoscut de poliție. Toată speranța era că nu va fi cercetată fiecare valiză. La controlul vamal însă, valiza lui Vladimir Ilici a fost răsucită și ciocănită de vameși pe toate fețele. Vladimir Ilici, care știa că aceasta este calea prin care vameșii cu experiență își dau seama că valiza are un fund dublu, era sigur că fusese descoperit. Faptul că a scăpat totuși cu bine și că a predat valiza la Petersburg i-a dat o foarte bună dispoziție ; în această dispoziție a venit la noi, la Moscova.Se prea poate, totuși, ca Vladimir Ilici să nu se fi înșelat și conținutul ascuns al valizei să fi fost intr-adevăr descoperit Dar, așa cum se obișnuia, cel care era astfel descoperit nu era arestat imediat, pentru ca autoritățile să-l poată urmări și să poată da de firul tuturor celor care primeau și difuzau literatură.în toamna lui 1895, Vladimir Ilici era urmărit pas cu pas. EI mi-a vorbit despre aceasta cu prilejul vizitei pe care i-am făcut-o către sfîrșitul toamnei aceluiași an. Vladimir Ilici mi-a povestit cum izbutise în cîteva rînduri să scape de polițiști. Avea ochiul ager, era iute de picior. Istorisirile lui pline de viață, însoțite de rîsul său vesel, erau foarte amuzante, îmi amintesc mai cu seamă de următoarea întîmplare. Un polițist îl urmărea cu multă încăpățînare. Vladimir Ilici nu voia cu nici un chip să-l aducă pînă la rasa spre care pornise, dar nici să scape de el nu putea. Trăgînd cu coada ochiului la a- cest nedorit tovarăș de drum, îl observă cum se ascunsese în dosul u- nei porți. Atunci el a intrat chiar în aceeași casă prin altă parte a porții, urmărindu-1 cu satisfacție pe polițistul care ieșise din ascunzătoare și se 
trăminta că nu-1 mai vedea.

cunoscut și personal 1895, cînd a fost în Pretextul oficial invo-
și șă răspîndească literatură ilegală, să scrie, să tipărească și să difuzeze manifeste etc. Diviziunea muncii era foarte slabă, fiindcă existau prea puțini activiști și de aceea fiecare atrăgea numaidecît atenția . poliției. A- poi, în afara copoilor de pe stradă, mai erau și agenții provocatori, care pătrundeau în cercuri. în acea perioadă, oamenii n-o prea „duceau" mult în condițiile muncii ilegale : în toamna lui 1895 activitatea ilegală abia începuse să ia dezvoltare, iar la 9 decembrie Vladimir Ilici și cei mai mulți dintre tovarășii săi au și fost „scoși din circulație".Așadar, prima perioadă de activitate a lui Vladimir Ilici s-a încheiat cu închisoarea. Dar în acești doi ani și jumătate, atît el însuși, cît și mișcarea social-democrată din Rusia au străbătut o etapă importantă. In a- cești ani Vladimir Ilici a stabilit legături cu grupul marxiștilor ruși din străinătate, care puseseră bazele organizării răspîndirii marxismului în Rusia, a început activitatea practică, a luat legătură cu muncitorii și a activat în calitate de conducător și orga-

cova. Intr-o scrisoare cifrată, o rugase să ne previe de urgență că, întrebat unde îi este valiza adusă din străinătate, el a răspuns că a lăsat-o la noi, la Moscova.„Să cumpere una la fel și să spună că-i a mea... Repede, altfel o să fie arestați". Așa suna înștiințarea Iui, pe care am reținut-o foarte bine, căci am fost nevoită, cu tot felul de pre- cauțiuni, să cumpăr și să duc acasă o valiză. Dar deși la primul interogatoriu se făcuse aluzie la valiză, nu s-a stabilit nimic precis, și, așa cum se întîmplă adeseori, această acuzație s-a pierdut în noianul altora pentru care s-au găsit dovezi mai palpabile.A ieșit la iveală că Vladimir Ilici avea strînse legături cu o serie întreagă de persoane arestate în același timp cu eL La unul dintre arestați — Vaneev — s-a găsit un număr scris de mînă al ziarului „Rabocee Delo" Au fost, de asemenea, date în vileag legăturile lui Vladimir Ilici cu muncitorii din cercurile de dincolo de bariera Neva, unde el conducea studiul politic. Intr-un cuvînt.

(Fragment din amintirile celei mai 
vîrstnice dintre surorile lui V. 1. 
Lenin, apărute in primul din seria 
celor 5 volume de „Amintiri des
pre Vladimir ilici Lenin", editate 
de Institutul de marxism-leninism, 
in colaborare cu Editura Politică 
din U.R.S.S.).

• Filarmonica de stat „George Enes- 
cu" (la Ateneul Român): Concert de 
muzică populară românească dat de 
Orchestra „Barbu Lăutaru" — 17; 20. 
Dirijori: Ionel Budișteanu și Florian 
Economu.
• Opera Română: Traviata — 11; 
Lucia di Lammermoor — 19,30; (la 
Sala Palatului): Coppelia — 11; 16.
• Teatrul de operetă: Văduva veselă
— 10,30; Ana Lugojana — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale* 
(sala Comedia): Ileidelbergul de altă
dată — 10; Coana Chirița — 15; Cas- 
tiliana — 20; (sala Studio): Travesti
— 10: Moartea ultimului golan — 
premieră — 19,30.
• Teatrul' de comedie: Nicnîc — 10,30; 
Mandragora — 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala din bd. Schitu Măgureanu): 
Transplantarea inimii necunoscute — 
10; 15. Meteorul — 20; (sala din str. 
Alex. Sahia): Puricele în ureche — 
10; Harfa de iarbă — 20.
• Teatrul Mic: Emigrantul din Bris
bane — 10,30; Primarul lunii șl iubița 
sa — 15,30; 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru): Don Quijotte — 10; La ciorba 
de potroace 15,30; Vijelie în cren
gile de sassafras — 19,30; (sala Stu
dio): O lună la țară — 10.30; Ce scurtă 
e vara — 16; Scaunele — 20.
• Teatrul Giulești: Comedie cu ol
teni — 10: 15: Martorii se suprimă — 
19,30.
® Teatrul „Ion Creangă*: Nota zero 
la purtare — 10: Eminescu și Vero
nica — 19,30.
• Studioul I A.T.C. „I. L. Caragiale" 
(sala Cassandra): Piatra din cașă — 
15: Cartofi prăjiți cu orice — 20.

Teatrul evreiesc de' stat: Noaptea 
în Tîrgul vechi — 11: Mazel-tov ! — 
19,30 
e Teatrul „Țăndărică* (sala din Ca
lea Victoriei): Șoricelul și păpușa — 
11; (sala din str. Academiei): Strop 
•de rouă —• brotăcelul ■— 11.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nașe" (sala din Calea Victoriei nr. 
174): Nicuță... 1a. Tănase — 19.30.
w Teatrul de revistă și comedie „Ion 
Vasilescu": Trei fete de măritat — 
19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor: Baladă omului
— 20.
• Circul de stat: Carnavalul circului 
- 10; 16: 19,30.

Examenele universitare
(Urmare din pag. I)stitutului de medicină și farmacie din Cluj :— Am .observat a- desea că studenții care nu obțin rezultate corespunzătoare sînt tocmai cei ce neglijează posibilitățile largi de cunoaștere oferite de seminarii, ore de laborator, de contactul nemijlocit cu cadrele didactice. De aceea, în urmă cu institutul inițiat un integrare discipline clinice și medicina colectivităților), care favorizează, între altele, o mai bună reliefare a aspectelor aplicative. Așa am ajuns ca doar circa 10 la sută dintre student! să nu satisfacă exigențele universitare. Dar un asemenea procent poate fi și mai redus, prin introducerea îndeosebi Ia anii mici a unui sistem de verificare continuă și programată a cunoștințelor însușite pe parcursul anului.— Concret, cum con-^- cepeți acest sistem și ce aplicabilitate vedeți în viitor ?— Ca pe un complex de întrebări care se formulează după un program întîlnit și în sistemul de prelegeri, și cărora li se răspun-

doi ani, în nostru am proces de pe grupe de (preciinice,

îi

de pe scurt de către fiecare student în timpul lucrărilor practice la disciplinele preciinice. Extinderea lui . ușurează mult însușirea sistematică și metodică a cunoștințelor și, implicit, creează o bază mai bună pen- tru ca în timpul examenelor aprecierea dată sludenților să exprime mai exact posibilitățile și eforturile lor.Am ceastă poate res particular pentru că ea se înscrie în contextul general al preocupărilor pentru creșterea eficienței o- relor de studiu cu caracter aplicativ, care au căpătat în ultimii ani o pondere deosebită în planurile și programele de învăță- mînt.— Desigur, actualul cadru organizatoric al învătămîntului nostru superior este clar definit Dar această realitate nu exclude, ci pre
supune și mai mult 
din partea noastră pre
ocupări îndreptate spre 
o continuă perfecțio
nare a formelor in 
care se desfășoară in
struirea și verificarea 
studenților — ne-a declarat prof. dr. Gheor- 
ghe Bîlteanu, rectorul Institutului agronomic „N. Băicescu". Evita-

consemnat a- experiență care păiea de inte-

rea supraaglomerării studenților prin predarea de elemente neesențiale, corelată cu preocuparea ca aceștia să folosească mai bine importantele posibilități materiale și de timp pe care le au la în iemînă, instituirea unui control asupra pregătirii lor care să acopere întregul semestru. sau eșalonarea probelor parțiale, la disciplinele ce se întind pe trei semestre, nu doar în iarnă ci și în zilele imediat următoare deschiderii unui nou an universitar, iată doar cîteva dintre aspectele „organizatorice" demne a fi luate mai mult în seamă în acest semestru, hotărî tor din toate punctele de vedere unui anExamenele țești indică deplină pentru studenții care tează regulat rile, studiază se pregătesc pentru seminarii. de laborator etc, folosesc toate posibilitățile pe care le oferă școala superioară pentru de- săvîrșirea pregătirii lor. Aceasta este. în ultimă analiză, și măsura respectului da calitatea de dent.

pentru reușita universitar.studen- reușită toți frecven- cursu- zi de zi, temeinic ore

față stu-
r-

ț

I

I
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Incultură
și indecențăCunoaștem cu toții strădaniile creatorilor modă, ale oamenilor gust al căror talent fantezie le-am atîtea ori.Cunoaștem, nea, valoarea din nordul semnificația voltarea artei românești.Și totuși pînă mult, între o și frescele nu vedeam încearcă fotografiile ultimul număr al revistei „Moda" nr. 68 (primăvara *70) sub titlul „Fotoreportaj de modă la Voro- neț". In numele unei așa- numite necesități de „at- mosferizare", fotografii detașate ale unor fragmente de frescă servesc

de de Și admirat dede aseme- frescelor Moldovei, lor în dez-nu de „mini-jupă“ de la Voroneț nici o legătură, să o realizeze propuse de

drept fundal prezentării unor veșminte destinate celor mai diferite ore ale zilei. Numai că departe de a se integra organic în a- ceastă atmosferă, modelele, prin decupajul și proiectarea lor pe acest fundal, măresc impresia de artificial, jignesc sentimentele oamenilor, declanșează o justificată indignare. Profilarea de „mini-jupe" pe fundalul unor irepetabile comori de artă, al unor monumente, reprezintă cel puțin un act de indecență. A- semenea împerecheri denotă, evident, absența culturii, a bunului gust și, ca să spunem lucrurilor pe nume, a unui elementar respect pentru opera de artă, pentru monumentele istoriei noastre.
„Studioul de poezie"Accepția, la început oarecum figurată, de „cel dinții teatru de poezie de Ia noi" devine, pe măsu- ra intensificării activității și îmbogățirii repertoriului spectacolelor, o emblemă caracteristică Studiou-

lul de poezie al Radiodifuziunii române, aflat în al treilea an de existență, a cărui înființare fusese deja justificată și anticipată încă din 1961 de o întreagă serie de recitaluri lirice consacrate unor valori de primă mărime ale literaturii noastre — Eminescu, Coșbuc, Arghezi etc. — sau ale celei universale. Dar, în a- fară de interesul spectacolelor prestigioasei emisiuni, reține în mod deosebit atenția și revista- program „Studioul de poezie" care. într-o îngrijită ținută grafică, informează despre conținutul acestor manifestări, popularizează prin articole și exegeze, datorate în genere unor cunoscuți critici și poeți sau prin ample florilegii lirice, unele în tălmăcire românească, personalitatea poetică sau tema ce constituie obiectul spectacolului, de obicei de largă rezonanță și interes. Putem constata aceasta, parcurgînd și numărul apărut în ianuarie 1970 care rezuma tematica variată a spectacolelor din ultimele luni : „Cîntare României socialiste", „Pe-un picior de plai". Viorile toamnei", „Solstițiu liric", „Eminesciana" etc. Ultimul număr al acestei reviste- program e consacrat în

întregime poeziei lui Charles Baudelaire, ce a constituit tema recitalului bilingv, organizat de Ra- dioteleviziune. In paginile lui întîlnim alături de o selecție de versuri reprezentative pentru creația marelui poet francez — în excelenta tălmăcire a lui Philippine — și articole în care se relevă profunzimea universului liric baudelairean. semna

te de Louis Truffaut, directorul Bibliotecii franceze din București, Vladimir Streinu. Henri Jac- quier, Fory Etterle etc. O asemenea concepție publicistică mai unitară, mai sistematică am vrea s-o întîlnim și în numerele viitoare, o dată cu în- cetățenirea unui ritm periodic de apariție.

tă de C. I. Stăncescu în 
Literatură și artă română, in martie 1900. Argumentarea completă și fără echivoc a acestei probleme, cu reproducerea documentelor respective.

face printre altele obiectul volumului I, pe cale de apariție, din monografia închinată lui Andreescu..
Radu BOGDAN

A. ANGHELESCU

Prenumele
lui Andreescu

O regretabilă deprindere gazetărească a făcut ca la începutul acestui secol prenumele marelui pictor Andreescu să fie scris Ion, în loc de loan. Nebăgată în seamă, eroarea a devenit tradițională, găsin- du-șl pînă la urmă locul în denumirile și documentele oficiale (premii, instituții, străzi).Scrupulul științific, împletit cu îndelunga cercetare a tuturor mărturiilor orale și mai ales scrise privitoare la Andreescu, ne-a obligat să restituim pictorului prenumele său adevărat. Toate actele sale de școlaritate și de

stare civilă (matricolele pensionatului lui Andreas Apostolatos, ale gimnaziului „Lazăr", ale seminarului episcopal din Buzău, foaia de deces), precum și propria sa semnătură (caligrafiată clar și în întregime în josul desenului Madona cu pruncul, datat 1868, pe cînd Andreescu era elev în clasa a IV-a gimnazială), indică prenumele loan. Tot astfel articolele apărute despre dînsul în presa secolului trecut, de la știrile referitoare la boală și moarte, pînă la cunoscuta schiță biografică publica-

Inițiativa risipeiDecorurile, costumele, toate elementele de recuzită ale teatrelor rămîn de-a lungul anilor documente de valoare pentru filele de istorie a artei, pe care au slujit-o. Să ne amintim de Muzeul permanent al Teatrului Național „I. L. Caragiale", în care, mergîndu-se pe firul marilor creații actoricești, se etalează reușite, inspirate costume care au contribuit la sporirea forței de expresivitate a spectacolelor. La Opera Română un pasionat muzeograf (Gheor- ghe Ionașcu), a făcut din muzeul Operei una din cele mai (peste 30 000 mente) și expoziții pe instituție muzicală le posedă. colecționînd, selec- tînd și punînd în lumină. de la elemente principale pînă la detalii, momente semnificative din

bogate de docu- Interesante care vreo

paginile de mare succes ale primei noastre scene lirice Dar să nu ne gîn- dim numai la valoarea istorică a recuzitei. Montarea unui spectacol comportă cheltuieli de zeci de mii de lei. în specia! pentru scenografie, costume, se investesc sume importante, dată fiind migala cu care se realizează. Și este de la înțeles că o dată cu rea din repertoriu a piese, decorurile, cu detaliile montajului, __ _ buie păstrate cu cea mai mare grijă pînă cînd, o dată cu reluarea spectacolului după un timp mai mare sau mai mic sau la alte montări, își vor găsi din nou, total sau parțial, întrebuințarea.La Teatrul liric din Constanța însă, pentru o- perele „Paiațe" de Leoncavallo, și „Cavaleria Rusticană" de Mascagni, spectacole prezentate cu succes cîteva stagiuni.

sine ieși- unei toate tre-

după o pauză, pentru reluare, întreaga montare a trebuit construită ad inî- tium. Și nu numai atit. In 12 ani, peste 34 de decoruri au fost distruse Aproximativ 700 000 de lei s-au cheltuit pentru recuzite fără putință de a fi păstrate, de a fi recuperabile. Ne-am întrebat care este cauza acestei mari risipe. Răspunsul este mai mult decît simplu : „Nu există o magazie". Nu a existat o preocupare din partea forurilor de cultură județene de a respecta munca oamenilor de teatru, de a se apleca pentru o clipă asupra problemelor administrative pe care orice instituție le reclamă. în pivnița igrasioasă în care în momentul de față vor să fie ,-,păstrate", nu
mai un an este suficient pentru degradarea totală. Cred că dintre cei 700 000 de lei realmente risipiți se puteau repartiza 60 — 70 000 de lei pentru construirea unei magazii noi. atit de utile. Se cerea doar mai multă inițiativă gospodărească, pentru că în spatele decorurilor degradate se profilează vizibil un altfel de inițiativă... inițiativa risipei.

Smaranda OȚEANU
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TOVARĂȘUL GHEORGHE RAOULESCU

S A ÎNAPOIAT DE LA MOSCOVASîmbătă s-a înapoiat de la Moscova tovarășul Gheorghe Rădu- lescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, reprezentantul permanent al Republicii Socialiste România în Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, care a luat parte la lucrările de pregătire a materialelor Comitetului Executiv al C.A.E.R. pentru sesiunea a XXIV-a a consiliului.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, erau prezenți tovarășul Leonte Răutu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, membri ai guvernului și alte persoane oficiale.Erau de față A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)
| Muzeu
I în aer liber
I
I
I
I
I
I

In comuna maramureșeană 
Bogdan Vodă au început lucră
rile pentru amenajarea unui 
muzeu in aer liber. Printre 
obiectele achiziționate figu
rează o casă veche de peste 300 
de ani, care urmează să fie îm
podobită cu cergi și covoare, o- 
biecte de uz casnic, descoperite 
in împrejurimile comunei etc. 
Acesta este primul muzeu să
tesc în aer liber care se ame
najează în Maramureș. In pers
pectivă, deci, un nou punct de 
atracție pentru turiști.

Sîmbătă dimineața a plecat la Londra o delegație de reprezentanți ai vieții politice din România, formată din prof. univ. dr. Mihai Levente, scriitorul Titus Popovici și prof. Emeric Antal, deputați in Marea Adunare Națională, care va face o vizită în Marea Britanie, la invitația Partidului conservator.
★în aceeași zi, delegația română a sosit la Londra, unde a fost întîmpi- nată de baronesa Emmet of Amberley, membru al Camerei Lorzilor, președinte al Comitetului de politică externă al Partidului conservator, de ambasadorul român la Londra, Vasile Pungan, și membri ai ambasadei.

tensiune
Apar nu o dată deranjamente pe 

rețelele electrice. Cauzele ? Une
ori sînt toarte îndepărtate de do
meniul electricității. Ca în cazul 
de față. Intr-una din nopțile tre
cute, în stația Trafo de înaltă ten
siune din Sadu-Gorj, rămăsese 
doar Niță Moșilă, electricianul de 
serviciu. Pe el însă nopțile aces
tea, cînd trebuia să supravegheze 
singur toate aparatele, îl plicti
seau teribil. Ca să-i treacă de 
urît, s-a hotărît deci să-și invite 
aici și cîțiva prieteni. Și au ve
nit : Ion Stămulescu, Dumitru 
Dănăiete, Ilie și Aristlcă Nonău, 
Ivan Vaslle, Dumitru Modruga și 
alții. S-au încins niște zaruri și 
un pocher, la cea mai înaltă „ten
siune". Bineînțeles, pe bani. Pu
tea să cadă în timpul acesta în
treaga rețea. Gazda avea alte tre
buri : să dea cartea și să-și ia 
partea ! Partida a avut însă un 
final cu totul neprevăzut : pen
tru toți partenerii s-a încheiat 
cu pagubă. Li s-au aplicat pe loc 
amenzile de rigoare. In ce-I pri
vește pe Niță Moșilă, sperăm că 
va avea de dat o socoteală aparte 
cu întreprinderea de electricitate. 
Așa, ca... „gazdă" |

Pe insula Popina, din Lacul 
Razelm, un naturalist amator a 
capturat un păianjen de o for
mă neobișntiită. 'Cercetătorii du 
stabilit că este vorba de „Vădu
va neagră", o specie de păianjen 
deosebit de periculoasă, răspân
dită in bazinul Mării Meditera- 
ne. In unele cazuri, înțepătura 
sa poate fi mortală. După cit se 
pare, ea și-a extins, in ultima 
vreme, aria de viețuire, pătrun- 
zind acum și pe teritoriul țării 
noastre. Specialiștii încearcă să 
determine cu precizie și să re
ducă prin diverse mijloace de 
combatere aria actuală de răs- 
pindire a insectei.

LENINV. I

în Editura politică a apărut

ÎN PRIMA ZI A „EUROPENELOR" DE LA VIENA
ale C. C. E. la handbal

meclu)'.''campionilor euro-

î 
A

voi. 53

închise
Acum șase luni de zile, ca

siera V. Paloșan din Brașov a 
fost atacată de doi indivizi ne- 
cunoscuți, în timp ce mergea la 
bancă pentru a depune banii 
încasați în ziua respectivă. A- 
ceștia i-au smuls geanta; in care 
avea 46 000 lei, și au reușit să 
dispară. In tot acest timp, or
ganele de miliție au întreprins 

cercetări minuțioase pentru iden
tificarea și prinderea lor. Stră
daniile n-au rămas fără rezul
tat. Intr-una din zilele trecute, 
infractorii respectivi, Traian Bo
ris și Sorin Ion Spirchez, a- 
mîndoi din Brăila, au fost ares
tați la Timișoara, unde mai să- 
virșiseră încă un furt.

„Cinefilii**Tehnicianul Nicolae Dumitru 
de la întreprinderea de carotaj- perforări din Ploiești ne-a relatat o întîmplare, căreia — mărturisim — la început, nu i-am dat crezare. Aflîndu-se la cinematograful „Popular" din localitate, o cohortă de vreo 10—12 șobolani traversa sala, transportând un pachet prin fața spectatorilor. Responsabilul cinematografului a garantat însă pentru autenticitatea ei. Ba ne-a spus două și mai și. O spectatoare, a- tentă la ce se întîmpla pe ecran a constat la sfîrșitul filmului că avusese un „musafir" în sacoșă. Altă dată, tot o spectatoare, dîn- du-și seama că cineva îi roade vîrful pantofului, s-a speriat și a scos un țipăt de a răsunat întreaga sală. în aceeași clipă, toți spectatorii erau în picioare. De mirare este însă altceva. Cum de nu se aventurează îndrăzneață cohortă și pe sălile Direcției sanitare județene ? Pentru că sediul acesteia este chiar alături de cinematograf I

Rubrică redactată de :
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe POPESCU 

u sprijinul corespondenților 
Scînfeii"

Volumul apare tn cinstea împlinirii a 100 de ani de la nașterea lui V. I. Lenin. Cuprinde 575 de documente din perioada iunie-noiembrie 1921 (scrisori, bilete, telegrame și telefonogra-
me). Dintre acestea,fost incluse în edițiile anterioare ale Operelor lui Lenin, iar 93 din ele se publică acum pentru prima' oară.

LA CINEMATOGRAFUL „TIMPURI NOI

Filme de scurt-metraj în premierăAfișul săptămînii viitoare al cinematografului „Timpuri noi" din Capitală reunește noi producții românești de scurt metraj. Este vorba de „Moartea căprioarei", realizare a studioului cinematografic „București", după poezia lui Nicolae Labiș (scenariul și regia — Cristu Polucsis ;

imaginea — Ion Anton ; muzica — H. Maiorovici) și de „Chipuri de lut", film al studioului „Al. Sahia“ (scenariul și regia — Zol- tan Terner ; imaginea — Caudiu Soltescu). Vor rula, de asemenea, filmul de animație „Semnul mirării", producție a studiouriloi poloneze și „Orizont științific" nr. 2 — 1970.

Ieri în țară vremea s-a încălzit 
ușor în cea mai mare parte a 
țării. Cerul a fost variabil în 
Transilvania și mal mult acoperit 
In celelalte regiuni. S-au semna
lat ploi locale în Banat, Oltenia 
șl vestul Munteniei. Vîntul a su
flat slab, pînă la potrivit cu In
tensificări locale în Cimpla Du
nării din sectorul estic, iar la 
munte, izolat, a viscolit zăpada. 
Temperatura aerului la ora 14 
oscila între zero grade la Piatra 
Neamț, Rădăuți, Tg. Neamț și 
Suceava și 9 grade în Maramureș, 
Crișana și Banat.

Timpul probabil pentru 10, 17, 
18 martie. Vreme relativ caldă în 
prima parte a intervalului, apoi 
în răcire ușoară, începînd din 
vestul țării. Cerul va fi variabil, 
mai mult noros. Vor cădea ploi 
temporare. Vînt potrivit. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse 
între minus 3 șl plus 7 grade, iar 
maximele între 5 și 15 grade. In 
București vreme relativ căldu
roasă în prima parte a intervalu
lui. Cerul va fi variabil, mai mult 
noros. Vor cădea ploi slabe. Vînt 
potrivit. Temperatura în creștere 
la început, apoi în scădere ușoară.

ASTA SEARA 
LA FLOREASCA

Sportivii români
o comportare remarcabilă

• VIORICA VISCOPOLEANU - MEDALIE DE AUR LA 
LUNGIME

® ION ȘERBAN - MEDALIE DE BRONZ LA SĂRITURA 
ÎN ÎNĂLȚIME (NOU RECORD NAȚIONAL)în prezența președintelui Republicii Austria, Franz Jonas, la Viena s-au deschis ieri primele campionate europene de atletism în sală, competiție care reunește 350 de sportivi și sportive din 24 de țări.

Un succes remarcabil a obținut 
in prima zi de întreceri cunoscuta 
noastră atletă Viorica Viscopo- 
leanu, campioană olimpică și recordmană mondială, în proba de săritură în lungime. Cîștigînd ieri această probă, cu performanța de 6,56 m, ea a confirmat și pe teren acoperit rezultatele anterioare, incontestabilul său talent. Lupta pentru cîștigarea primului loc s-a dat la diferențe de centimetri, după cum se poate vedea și din clasamentul final : 1. Viorica Vis- copoleanu (România) 6,56 m; 2.Heidemarie Rosendahl (R.F.G.) 6,55 m ; 3. Miroslava Sama (Polonia) 6,54 m ; 4. Brunhilde Wieczorek (R.D.G.) 6,53 m; 5. TatianaBâșcova (U.R.S.S.) 6,38 m ; 6. Meta Antenen (Elveția) 6,36 m.Proba de 400 m plat femei a revenit sportivei engleze Maryline Neufvile — în 53" — cea mai bună performanță mondială de sală.Proba de săritură în înălțime (bărbați), din cadrul campionatelor atletice europene pe teren acoperit a fost cîștigată de sportivul

sovietic Valentin Gaviilov, cu rezultatul de 2,20 m. O comportare 
neașteptat de bună a avut concu
rentul român Ion Șerban, care a cucerit medalia de bronz cu performanța de 2,17 m (nou recordnațional). Medalia de argint, cu a- celași rezultat, a revenit lui Gerd Durkop (R.D.G.).
IERI, LA FOTBAL

Intîlnire, astă-seară In sala Floreasca, cu 7 dintre handbaliș- tii de aur ! Întîlnirea despre care e vorba o prilejuiește din cadrul sferturilor de finală " - ale „Cupeipeni" dintre echipa bucureștea- nâ Steaua (în rîndul căreia vor evolua șapte membri ai echipei noastre naționale campioană mondială în Franța) și formația budapestană Honved. Partida a- ceasta, ce se anunță deosebit de atractivă (știut fiind și făptui că echipa Honved contează pe a- portul a 8 eomponenți ai reprezentativei maghiare), începe la ora 19, find condusă de cuplul de arbitri iugoslavi Simanovic- Valoic.Și pentru ca publicul bucureș- tean să știe care sînt handbaliș- tii de aur ai echipei Steaua, ia- tă-le numele : Corne] Oțclea, Gheorghe Gruia, Cristian Gațu, Gheorghe Goran, Ion Popescu, Mihai Marinescu și Alexandru Dincă.

Steagul roșu Brașov - Dinamo Bacău 2-1
9BRAȘOV (prin telefon de la Șt. Pervulescu). — în toamnă, la Bacău, fotbaliștii de la Steagul roșu părăseau terenul învinși la un scor categoric (0—4), în fruntea vinovaților situîndu-se chiar portarul Adamache. De atunci însă, excelentul portar brașovean a făcut partide una mai bună ca alta, avind suficiente motive să aștepte cu nerăbdare și încredere tn- tîlnirea revanșă. La rîndul lor, dina- moviștii băcăuani au dorit acum reabilitarea parțială după înfrîngerea de miercuri cu Arsenal.Partida a avut un început furtunos, magnetizînd privirile celor 10 000 de spectatori. După ce Ene Daniel

și Necula i-au doi portari, în deschis scorul, tură de la 11 unui fault comis în careu asupra lui Gyorfi. Băcăuanii nu reunțâ insă la jocul deschis și în min. 25 obțin ega- larea prin Ene Daniel, care reia cu capul balonul scăpat de Adamache la o centrare a lui Pană. Replica brașovenilor nu se lasă prea mult așteptată și în min. 36 Necula reia în gol cu capul centrarea lui GySrfi. După pauză jocul a devenit mai nervos, ambele apărări împiedicînd construirea fazelor de poartă cu prețul unor intervenții mai mult sau mai puțin regulamentare.

găsit la post pe cei min. 20, Ivăncescu a transformind o lovi- m acordată in urma

(Urmare din pag. I)în cel mai mare efort constructiv pe care l-a cunoscut istoria.Uitînd și neglijînd interesele societății — din pricina preocupării pentru meschinele interese proprii — acești oameni sînt profund necinstiți in fața ei ; ei nu răspund imperativelor înalte ale funcției, ce presupune înainte de orice o sumă de obligații, ce le cere să-și consacre integral forțele intereselor generale ale societății.Tendința de căpătuială este organic străină socialismului, societății întemeiate pe muncă și cinste. Bunăstarea generală și bunăstarea fiecăruia sînt în socialism — și în aceasta rezidă una din deosebirile fundamentale față de capitalism — vase comunicante. în orinduirea noastră, între ele există un raport perfect de reciprocitate, raport ce stă la temelia echității sociale.Oricărui membru al societății noastre îi este clar că socialismul nu este o operă exclusiv de construcție materială, ci măreața operă de înfăptuire a unui idea! moral și social. A uita acest lucru echivalează cu a uita că trăiești în societatea socialistă, a uita idealul comunist al societății noastre. înțelegînd — cu optica lor viciată de individualism și meschinărie, ca și cu incapacitatea lor funciară de a se desprinde de obiect — că bunăstarea pentru care luptăm cu toții

se realizează pe căi individuale») triștii urmași ai hrăpăreților de odinioară dovedesc, prin actele vieții lor, că nesocotesc acest adevăr fundamental al vieții noastre. Ei produc serioase pagube sociale ; pe de o parte materiale — nu este cazul să insistăm — pe de alta morale : tendința lor poate prolifera și totodată poate naște amărăciune în inimile oamenilor cinstiți. Mai cu seamă dacă — așa cum se intîmplâ uneori — cel pornit pe căpătuială acționează într-un mediu tolerant, miop, între „oameni buni la suflet", care închid ochii. Dar, mai devreme sau mai
•) Mă refer și la o scrisoare pri

mită de subsemnatul in care, făcin- 
du-se ecoul unei stări de spirit ceva 
mai răspîndite, autorul scrie tex
tual : „11 acuzați că pune preț pe 
avere. Și ce e răii in asta ? Nu luptă 
toată societatea pentru creșterea 
nivelului de trai 1“ Se preface a 
nu ști că ridicarea nivelului de trai 
— proces in care este angrenat în
tregul popor — este una, iar căpă
tuiala — rămășiță burghezo-indi- 
vidualistă — alta... Se preface a 
nu ști că în societatea noastră bu
nurile se dobindesc prin muncă 
cinstită, sînt răsplata tocmai a 
muncii și a cinstei, că societatea 
noastră condamnă nu dobîndirea 
de bunuri ci un anumit mod de a 
le dobîndi, cel care contravine le
gilor și eticii sale.

desfășurată de partid pentru aplicarea creatoare a principiilor fundamentale ale marxism-leninismului la condițiile concrete ale țării, pentru stimularea gîndirh revoluționare vii, originală, în strinsă legătură cu realitățile. Un puternic accent a pus tovarășul Luigi Longo în raport pe realizarea unui larg front al tuturor forțelor de stingă din Italia, al unei coaliții care să reunească toate curentele și orientările democratice, tin- zind spre înnoire socială, front care să aibă la bază întărirea unității do acțiune proletară.în activitatea sa, Partidul Comunist Italian, pornind de la cerința fundamentală a internaționalismului proletar, de la datoria supremă a fiecărui partid marxist-leninist, acordă o mare atenție unității mișcării comuniste internaționale, promovării în cadrul acesteia a relațiilor bazate pe normele marxism-leninismului și internaționalismului proletar. în acest sens, în raportul prezentat la Congresul al XII-lea. tovarășul Luigi Longo a subliniat valoarea deplinei autonomii și suveranități a fiecărui partid comunist, importanța momentului național și a respectării cu rigurozitate a particularităților fiecărui popor și ale fiecărei țări, pronunțindu-se pentru întărirea unității internaționaliste, care să pornească de la condițiile concrete ale epocii, de la realitatea faptului că mișcarea comunistă „se dezvoltă astăzi în condițiile cele mai diverse, obiective și sublicc- tive. Este ușor de prevăzut că cu cit mișcarea revoluționară va fi mai largă și mai puternică, cu atit mai mare va fi diversitatea. A recunoaște a- ceastă diversitate este o premisă fundamentală pentru a putea acționa în vederea unității și pentru a face să înainteze, în acțiune Și in luptă, o convergență și o viață politică comună".Comuniștii, întregul popor român, credincioși ideilor internaționalismului proletar, principiilor solidarității frățești cu toate partidele comuniste, cu toate detașamentele mișcării revoluționare mondiale, exprimîndu-și simpatia tovărășească față de lupta eroică, plină de abnegație a Partidului Comunist Italian, participă din toată inima la aniversarea de azi, la sărbătorirea împlinirii a 70 de ani de viață a tovarășului Luigi Longo. Cu vie satisfacție sînt consemnate relațiile frățești care se dezvoltă între partidele noastre comuniste, relații de solidaritate, pătrunse de cipial.Primit cu dragoste și patie de comuniști, de Întregul popor milioane și jumătate de, voturi dpbîn- ronjan, tovarășul Luigi Longo a vi-dite. la ulțimele, alegeri, ceea ce în- zitat de cițeva ori țara noastră și aavut convorbiri cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu alți membri ai conducerii P.C.R., convorbiri care s-au desfășurat în spiritul prieteniei frățești, al înțelegerii și respectului reciproc, al solidarității internaționaliste dintre cele două partide. Tn discuțiile avute s-a relevat identitatea de păreri în problemele fundamentale ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale, ale luptei popoarelor pentru democrație, progres social și pace în întreaga lume.Relațiile cordiale dintre partidele noastre slujesc intereselor clasei muncitoare, ale oamenilor muncii din cele două țări și, in același timp, constituie o contribuție prețioasă la lupta celor ce muncesc de pretutindeni, la cauza generală a socialismului, la înfăptuirea idealurilor prieteniei și păcii între popoare.în această zi, comuniștii, oamenii muncii din țara noastră, transmițind un cald salut tovărășesc comuniștilor, oamenilor muncii din Italia îi felicită și le urează succes deplin in măreața lor luptă revoluționară pentru cauza progresului și democrației, pentru înfăptuirea aspirațiilor de progres și viață mai bună ale poporului italian, în interesul său și al clasei muncitoare de pretutindeni.Comuniștii, poporul român felicită din inimă pe tovarășul Luigi Longo șl ii urează ani multi, fericire, 'sănătate și succese in activitatea neobosită pe care o desfășoară în fruntea Partidului Comunist Italian, spre binele și propășirea poporului italian, pentru întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, pentru triumful ideilor democrației, socialismului și păcii.

au dat grele lovituri mașinii război hitleriste din această parte a Italiei. Activitatea sa în calitate de comandant general al brigăzilor „Garibaldi" și de reprezentant al P.C.I. în Comitetul Național de Eliberare din Italia de nord i-a adus un imens prestigiu în rîndurile poporului italian.La sfîrșitul războiului, Partidul Comunist Italian cunoaște o vertiginoasă creștere, afirmîndu-se ca un mase, aflat in avangarda forțelor care luptă pentru democrație și socialism. In < toată perioada care s-a scurs de atunci, tovarășul Luigi Longo s-a aflat în permanență în primele rînduri ale acestei lupte ; între 1946 și 1964 a fost vicesecretar general al partidului, iar după încetarea din viață a lui Palmiro Togliatti este ales în unanimitate, la 26 august 1964, de către plenara Comitetului Central și a Comisiei Centrale de Control a P.C.I., secretar general al partidului.în toți acești ani. Partidul Comu-

Astăzi, comuniștii italieni, clasa muncitoare, masele largi de oameni ai muncii din Italia sărbătoresc aniversarea a 70 de a ni de viață a to- 
I varășului Luigi Longo, secretar general al Partidului Comunist Italian, vechi și încercat luptător revoluționar, personalitate proeminentă a vieții politice din Italia și militant de vază al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, tovaiășul Luigi Longo este, prin întreaga sa activitate, o pildă de slujire plină de devotament . puternic partid de și abnegație a' cauzei partidului comunist, a cauzei clasei muncitoare și a poporului său, a ideilor interna-| ționalismului . 'înconjurat de dragostea caldă, de adînca stimăI mai largi muncii din Italia, bucurîndu-se de. un mare prestigiu în mișcarea comunistă și muncitorească internațională, Luigi Longo, tovarăș de luptă apropiat al lui Antonio Gramsci și Palmiro Togliatti, și-a împletit întreaga sa viață cu istoria partidului comuniștilor, impunîndu-se prin fermitatea sa revoluționară, prin calitățile sale deosebite de organizator, ca și prin clarviziunea politică și capacitatea de aplicare creatoare a teoriei marxist-Ieniniste la condițiile istorice concrete, de sesizare a noului, a cerințelor epocii contemporane, prin fidelitatea nestrămutată față de idealurile socialismului, democrației și păcii.Născut într-o familie de oameni ai muncii din Piemont, Luigi Longo s-a identificat din tinerețe cu aspirațiile clasei muncitoare pentru libertate și progres social. în anii marilor mișcări sociale de după primul război mondial, în condițiile ascuțirii contradicțiilor de clasă din Italia, ale puternicului' val revoluționar stîrnit In întreaga lume de victoria epocală a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, el se angajează nemijlocit în activitatea revoluționară, încadrîndu-se în 1920 Partidului socialist, unde se a- lătură aripii de stingă, conduse de Gramsci. EI ia parte activă la combaterea cu intransigență revoluționară a elementelor o- portuniste din partid, in vederea creării unui partid de tip nou, marxist-leninist, devenind secretar al fracțiunii comuniste din Piemont. în 1921 participă, la vorno, la congresul de întemeiere a Partidului Comunist din Italia, ca delegat al secțiunii din Torino, unul din centrele cele mai active ale mișcării revoluționare italiene. Dind dovadă de capacitate organizatorică deosebită, desfășoară o largă activitate în cadrul Uniunii Tineretului Comunist Italian, pe care a condus-o din 1921 pînă în 1927, fiind totodată și conducător al ziarului tineretului comunist „Avanguardia". Urmărit de poliția ' secretă’ fascistă pentru activitatea sa revoluționară, este arestat și întemnițat.După arestarea lui Gramsci și scoaterea în afara legii a P.C. Italian de către regimul fascist mussolinian, Luigi Longo sprijină cu punctul de vedere al lui noul secretar general al potrivit căruia, chiar și în condiții de adîncâ ilegalitate, partidul trebuie să-și continue activitatea în Italia, să rămînă adine implantat în viața și realitățile poporului său. Desfășurînd, cu energie și înflăcărare revoluționară, în pofida ilegalității, o vastă activitate politică, tovarășul Luigi Longo este ales în 1926 membru al Comitetului Central al P.C. Italian, iar din 1931 devine membru al Biroului Politic al C.C. în același timp, el se remarcă pe planul mișcării comuniste internaționale, acționînd ca membru al Comitetului Executiv al Internaționalei Tineretului, iar apoi ca reprezentant al P.C.I. în organismele de conducere ale Internaționalei Comuniste.Cu războiul civil din Spania deschide un nou capitol în viața tovarășului Luigi Longo, care activează neobosh pentru organizarea brigăzilor internaționale de voluntari veniți în apărarea republicii. „Comandantul Gallo", nume sub care este cunoscut în această perioadă Luigi Longo, devine iubit și respectat de toți sprijinitorii cauzei republicane. Refugiat în Franța la încheierea războiului civil, în 1939, este arestat și internat într-un lagăr, iar, mai apoi, predat poliției fasciste italiene, care-1 deportează pe insula Ventotene, unde este deținut pînă la lovitura de stat din septembrie 1943, care a dus la înlăturarea lui Mussolini. Imediat după ce și-a recăpătat libertatea, devine unul din principalii organizatori ai mișcării de rezistență împotriva hitlerismului. Luigi Longo este sufletul brigăzilor „Garibaldi", care au dus o luptă eroică împotriva armatelor germane, au e- liberat zone largi ale nordului țării.

proletar.și prețuire a celor mase ale oamenjlor

tirziu, fiecare va cunoaște forța morală a societății noastrePentru că societatea noastră, opinia noastră publică este investită cu obligația, cu răspunderea morală de a lupta cu fermitate, în spiritul celei mai înalte exigențe împotriva tendințelor de căpătuială ; împotriva lor

fermitate Togliatti, partidului.

se

dințele potrivnice principiilor noastre etice. în Republica Socialistă România veniturile oricui se pot realiza numai și numai prin muncă cinstită. Nu-i este îngăduit nimănui, indiferent de munca pe . are o are. să uzeze de funcția sa pentru a-si creste, pe căi ilicite, veniturile, să frus-
Bunăstarea tuturor

i bunăstarea fiecăruia
este necesar să acționeze o opinie de masă fermă, riguroasă.s Partidul nostru nu tolerează tendinței0 de căpătuială .și sancționează eu severitate manifestările pe earn ele le generează Sînt edificatoaie în acest sens, hotăi îrile de destitui» a celor doi miniștri-adjuncți. hoiă- cîri care s-au luat în ultima vreme și care demonstrează cu prisosință poziția neîngăduitoare a conducerii partidului și statului nostru față de încălcările normelor morale.Cu aceeași fermitate vor fi sancționate, oricînd și oriunde, toate ten-

treze colectivitatea • pentru a se a- vantaja pe sine. Există o categorie largă de salariați — gestionari, meșteșugari. lucrători din administrație etc. — oameni cărora societatea ie încredințează o funcție, o muncă pe care ei trebuie să o exercite în folosul colectivității Ceea ce, cu un lăudabil simț al datoriei, al corectitudinii și probității, cei mai mulți dintre ei o fac întocmai printr-o muncă sirguincioasă de zi cu zi. Dar, este tot atît de adevărat că în rîndurile acestor categorii de salariați apar și cazuri de încălcate a normelor etice și

nlst Italian s-a afirmat ca o forță de bază a vieții politice din Italia, obținind însemnate succese în lupta pentru interesele vitale ale clasei muncitoare și maselor largi populare, pentru cauza socialismului, jucînd un rol proeminent in desfășurarea și conducerea marilor bătălii sociale ale proletariatului, țărănimii și intelectualității, tineretului muncitor și studențesc din Italia, cucerind încrederea unor mase din cele mai largi, , dqpă cpm o. dovedesc și cele peste 8.dite. la ultimele, alegeri, ceea ce în- .: seamnă câ un vot din patru a revenit comuniștilor. In toate a- cestea își găsește expresie activitatea neobosită a partidului comunist, a Comitetului său Central în frunte cu tovarășul Luigi Longo.Partidul Comunist Italian joacă un rol de cea mai mare importanță in viața politică a Italiei, în lupta clasei muncitoare, a tuturor forțelor înaintate ale societății pentru transformări democratice profunde, pentru apărarea intereselor celor mai largi categorii de oameni ai muncii și înfăptuirea aspirațiilor lor vitale, pentru progres social și o viață mai bună, pentru apărarea libertății și independenței patriei lor. P.C.I. se pronunță activ pentru o politică de destindere și securitate în Europa, pentru colaborare între țările cu sisteme social-politice diferite, pentru o politică în măsură să favorizeze instaurarea unui climat al încrederii și destinderii, să înlăture pericolul u- nei conflagrații mondiale.Sînt cunoscute eforturile P.C.I, în direcția refacerii și întăririi unității mișcării comuniste și muncitorești, a ' întregului front antiimperialist, pe bazele principiale ale respectării normelor de relații dintre partidele comuniste și muncitorești. P. C. I. se pronunță pentru o mobilizare largă a celo- mai diverse forțe sociale în lupta împotriva dominației imperialiste. pentru înfăptuirea dezideratelor de libertate ale popoarelor.Așa cum este cunoscut, un eveniment remarcabil în viața și lupta comuniștilor italieni, a clasei muncitoare și poporului italian, ca și pe plan politic internațional a fost Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Italian. Atit raportul, care a fost prezentat de tovarășul Luigi Longo, cit și dezbaterile prilejuite de congres au ilustrat căutărilor pentru răspunsuri realiste voltării sociale, aude creație politică, străină orică- închistări, activitatea teoretică

prietenie și spirit prin-caldă sim-

tea rei
caracterul viu al elaborarea unor la cerințele dez- ilustrat capacita-

Îndatoririlor de serviciu, oameni porniți să acumuleze pe căi ilicite o a- vuție personală.Pe măsură ce economia noastră se dezvoltă, pe măsură ce avuția națională crește, se ridică și standardul nostru de viață, al tuturor și al fiecăruia. Dar mai sînt, din nefericire, inși care nu se mulțumesc cu acest cîștig cinstit și vor tot njai mult, pierzînd din vedere principiile de echitate socială, puterea reală a economiei noastre în continuă dezvoltare și, ceea ce este și mai grav, măsura exactă a propriului lor aport la sporirea acestei avuții, corelația necesară și obligatorie între muriră și venituri. Sînt cei oe care aviditatea îi orbește. Uitînd de posibilitățile societății noastre, de puterea economică pe care țara o are în clipa de față, legăpați de visuri roze, compa- rîndu-se cu situații de aiurea — dar neînțelegînd că oriunde in lume avuția națională s-a făurit prin muncă — ei pierd simțul realității și ajung, unii dintre ei, chiar în conflict cu legea. Posibilitățile noastre sînt cele care sînt — in această lumină trebuie să judecăm problema veniturilor personale. Și neuitind, nici o clipă, legile morale ale societății noastre, munca sirguincioasă a milioanelor de muncitori, țărani și intelectuali al cărei rod se oglindește în viața din ce în ce mai bună a fiecăruia dintre noi.Partidul nostru comunist, conducătorul poporului în construirea noii Românii, este partidul cinstei, al

dreptății și echității sociale. ȘI acest partid al nostru, nu Îngăduie apariția și proliferarea unor tendințe cum este aceea de căpătuială. „Se impune o atitudjne combativă hotărîtă — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu in cuvîntarea sa de la 6 martie — împotriva oricăror tendințe de căpătuială, indiferent din partea cui s-ar manifesta, pe seama societății noastre socialiste ; încercarea de a folosi o anumită funcție sau muncă încredințată de societate pentru satisfacerea intereselor proprii este cu totul străină eticii orinduirii noastre noi, care cere fiecărei persoane cu o anumită răspundere In ierarhia socială, fiecărui membru al societății noastre să-și consacre eforturile intereselor colectivității, bunăstării generale a întregului popor". Aplauzele puternice, prelungite ale participanților la adunarea festivă, ca și ale celor peste o sută de mii de locuitori ai Capitalei participanți la grandioasa manifestație din Piața Palatului, aplauzele întregii țări au fost semnul grăitor al aprobării depline de care aceste cuvinte s-au bucurat, al unității. politico-morale a întregului popor. Cuvintele secretarului general al partidului, fragment din dialogul permanent dintre popor și partid, sint cea mai deplină expresie a datoriei noastre, a tuturor, de a promova, în toate sferele relațiilor sociale, nobilele principii ale eticii comuniste.
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ASTĂZI SI MÎINE
Alegeri parlamentare 

în FinlandaHELSINKI (Agerpres). — Corpul electoral finlandez va alege astăzi și mîine un nou parlament pentru următorii patru ani. Cele 200 de locuri de deputați sînt disputate de 1281 de candidați. Pe listele electorale sînt înscrise 3 095 000 de persoane, mai mult cu peste o jumătate dc milion decît la alegerile din anul 1966, ca urmare a reducerii limitei de virstă pentru cei cu drept de vot de la 21 la 20 de ani. Prezintă candidați toate cele opt partide reprezentate în actualul parlament : Partidul social-democrat, Uniunea democrată a poporului finlandez, Uniunea social-democrată a muncitorilor și micilor agricultori, Partidul de centru, Uniunea liberală, Partidul popular suedez din Finlanda, Partidul de coaliție (conservator) și Partidul micilor agricultori. în actualul parlament, coaliția guvernamentală, formată din Partidul social-democrat, Uniunea democrată a poporului finlandez și Uniunea social-democrată a muncitorilor și micilor agricultori, deține 103 mandate.Campania electorală, potrivit tradiției, s-a axat pe teme de politică internă. în domeniul politicii/ externe, majoritatea partidelor s-au pronunțat în programele lor pentru intensificarea eforturilor în vederea reducerii încordării internaționale, pentru întărirea poziției internaționale a Finlandei și asigurarea păcii în lume, precum și pentru continuarea și dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate cu Uniunea Sovietică și țările nordice. O singură temă externă a provocat în ultimele săntă- mîni serioase divergente de păreri între partidele principale, și anume cea referitoare la poziția Finlandei față de proiectul realizării unei u- niuni economice a statelor nordice, cunoscută sub numele de Nordek.
roma—CRIZA de guvern in discuția 

DIRECȚIUNII P. C. IIALIANROMA 14. — Corespondentul Agerpres N. Puicea transmite: Direcțiunea Partidului Comunist Italian, întrunită vineri — împreună cu conducerile grupurilor parlamentare comuniste din Senat și Camera Deputaților — a ascultat un raport al lui Enrico Berlinguer, vicesecretar general al P.C.I., asupra ultimelor evenimente legate de evoluția crizei de guvern. în cursul aceleiași zile, Direcțiunii P.C.I. i-a fost prezentată o informare a delegației P.C.I. care s-a întîlnit la Pallazzo Madama (sediul Senatului) cu Amintore Fanfani, în cadrul consultărilor privind rezolvarea crizei de guvern.Direcțiunea P.C.I. a hotărît convocarea pentru luni după-amiază a plenarei extraordinare a Comitetului Central al partidului, pentru „a discuta evoluția situației politice și inițiativele care urmează să fie întreprinse".Direcțiunea P.C.I. a indicat, totodată, conducerilor gupurilor parlamentare ale partidului „să stabilească contacte cu alte grupuri parlamentare".
★Prima fază a consultărilor președintelui Senatului, Fanfani, în vederea reglementării crizei de guvern

ss as

„Expo - 70“ și-a deschis porțile
(Urmare din pag. I)mia acestei țări în ultimele doua decenii.Timpul scurt în care a fost ridicată reprezintă doar unul din multiplele recorduri realizate de „Expo-70". Este in primul rînd cea mai mare expoziție de acest fel, la care participă 77 de țări (față de 62 cite a întrunit expoziția de la Montreal). Are 115 pavilioane și un personal care cuprinde peste zece mii de muncitori de întreținere, douăzeci și cinci de mii de funcționari și două mii de tinere poliglote care vor servi drept ghizi. Costul expoziției reprezintă bineînțeles și el un record : 2,3 miliarde dolari, față de un miliard investit în expoziția din Canada în 1967. Pentru a putea face față fluxului de vizitatori— potrivit estimărilor, 50 de mii zilnic — s-au creat vaste posibilități de cazare și facilități de transport, s-au extins liniile de metro, s-au construit noi autostrăzi, s-au modernizat 25 de șosele, s-a reamenajat portul și s-a dat în exploatare un nou aeroport internațional.Propunîndu-și să exemplifice ideea că lumea poate și trebuie să devină un loc al păcii, al armoniei și progresului, „Expo-70" are ca deviză : 
„PROGRES ȘI ARMONIE PENTRU 
OMENIRE". Aceasta se conturează in mod deosebit de grăitor in așa-nu- mita „zonă simbol", lungă de 909 de metri și lată de 150, care vrea să demonstreze capacitatea de creație a geniului uman. Nucleul ei îl constituie „Piața festivalurilor", acoperită de un imens „cearșaf" transparent, din material plastic ușor, dar foarte rezistent, suspendat pe stîlpi metalici inalți de 30 de metri. Aici vor da spectacole artiști de renume mondial, vor fi organizate festivaluri de folclor japonez și al altor popoare. Un robot electronic uriaș va produce automat ploaie, zăpadă, ceață și va crea pe rind atmosfera celor patru anotimpuri— primăvara, vara, toamna și iarna, în partea de nord a zonei-simbol se înalță muzeul de artă al expoziției, lăcaș unic, întrunind pentru prima oară laolaltă sute de capodopere provenite din cele mai mari muzee ale lumii. Intre ele se află statuia regelui Tutankamon de la Muzeul de antichități din Egipt, statuia împăratului Traian de la Muzeul național din

Uniunea democrată a poporului finlandez, din care face parte și Partidul Comunist din Finlanda, și-a desfășurat campania sub lozinca „De la puterea monopolurilor la puterea poporului".Ultimele sondaje ale opiniei publice arată că nu sînt de așteptat schimbări esențiale în actualul raport de forțe între partide.
Acord româno-tanzanian 
de colaborare economică 

si tehnică
DAR ES SALAAM 14 (Agerpres). — Delegația română condusă de Bujor Almășan, ministrul minelor, și-a încheiat vizita întreprinsă în Tanzania. în timpul acesteia, șeful delegației române, însoțit de Ion Drin- ceanu, ambasadorul Republicii Socialiste România în Kenya și Tanzania, a avut convorbiri cu președintele Tanzaniei, Julius Nyerere, precum și cu membri ai guvernului de la Dar Es Salaam.în urma convorbirilor a fost încheiat un acord de cooperare economică și tehnică între Republica Socialistă România și Tanzania.Acordul prevede cooperarea în domeniile prospectării și exploatării resurselor miniere, precum și în alte domenii.

din Italia, ce durează de 35 de zile, s-a încheiat sîmbătă seara. După cum a reieșit din declarațiile făcute presei de către reprezentanții diferitelor partide, consultările de pînă acum nu au relevat existența vreunor elemente noi. Cu toate acestea, după ce va folosi ziuă de duminică pentru analizarea orientărilor ce i-au fost împărtășite, ' președintele Senatului va începe luni ultima fază a consultărilor sale.Date fiind complexitatea situației și ascuțirea divergențelor, se poate afirma doar că reconstituirea unui guvern cvadripartit ar fi posibilă numai printr-o adevărată minune, iar șansele unei coaliții bicolore (demo- crat-creștini și socialiști) sînt foarte reduse. în aceste condiții și excluzînd eventualitatea dizolvării parlamentului, singura soluție apare un nou guvern monocolor democrat-creștin. Evident, durata acestuia ar fi limitată în timp, ca și programul său. Un astfel de guvern ar putea obține sprijin în parlament din partea socialiștilor. Partidul socialist unitar susține că nu va sprijini un guvern monocolor, ci numai unul cvadripartit — opoziția de stingă, în frunte cu Partidul Comunist Italian, face apel la toate forțele democratice din‘parlament. la masele populare, să acționeze in direcția ieșirii pozitive din criză, prin formarea unui guvern orientat 'spre stingă.

Vedere generală nocturnă la „Expo—70"Napoli, celebra Cleopatra a lui Rubens, „Cei trei muzicieni" al lui Picasso etc.Restul expoziției este o uriașă paradă de idei, concepții, soluții arhitectonice materializate în pavilioane grupate în jurul lacurilor artificiale și al celor șapte piețe care poartă denumirea zilelor săptămînii. Expoziția pare să fi abolit diferențele dintre edificiul public și uzină, palate de prezentare împrumutînd forma unor rafinării, a unei platforme spațiale sau a unui rșactor atomic. Noțiunea de fațadă și acoperiș a dispărut, fă- cînd loc formelor unor obiecte concrete : sferă, scoică, pîlnie. Un arbore de cristal, iată pavilionul Elveției, colți de elefant — cel al Coastei de Fildeș etc. Pavilionul Uniunii Sovietice, în formă de drapel roșu cu falduri, șterge barierele existente între

„Iugoslavia sprijină 
cu fermitate ideea 

convocării unei 
conferințe europene 
In problemele securității 

si colaborării"
5BELGRAD 14 (Agerpres). — „Iugoslavia sprijină cu fermitate ideea convocării unei conferințe europene în problemele securității și colaborării și va milita îndeosebi pentru participarea tuturor statelor europene la această conferință, la fel ca și a Statelor Unite ale Americii și Canadei". Făcind această declarație, intr-un interviu acordat revistei iugoslave „Mejdunarodna Politika", Milorad Peșici, secretar de stat adjunct pentru relațiile externe al Iugoslaviei, a relevat între altele : „Noi nu concepem securitatea în Europa ca o noțiune abstractă sau ca un acord formal intre state sau grupări de state, ci ca un proces care să creeze condițiile pentru dezvoltarea unui sistem de relații, bazat pe participarea tuturor statelor și pe respectarea intereselor fiecărei națiuni". Blocurile și divizarea în blocuri, a subliniat el în continuare, nu pot constitui baza sau cadrul unor relații stabile, sigure și democratice în Europa". Dezvoltarea cooperării multilaterale între statele europene, pe baze egale și reciproc avantajoase, constituie singura cale pentru crearea și dezvoltarea unui nou sistem de securitate în Europa.O posibilă conferință europeană în problemele securității și colaborării, a spus în încheiere ministrul iugoslav, nu trebuie să se rezume la declarații. Ea trebuie să promoveze măsuri concrete și eficiente, în primul rînd reguli și norme de comportare în relațiile dintre statele europene și acțiuni pe plan regional pentru realizarea dezarmării.

Ministrul român 
ai construcțiilor 

industriale 
și-a încheiat 

vizita in BulgariaSOFIA 14 — Corespondentul A- gerpres Gh. leva transmite : La invitația Ministerului Construcțiilor și Arhitecturii din R. P. Bulgaria, ministrul construcțiilor industriale al Republicii Socialiste România, ing. Matei Ghigiu, însoțit de un grup de specialiști, a făcut între 10 și 15 martie o vizită în Bulgaria.Simbătă a fost semnat la Sofia un protocol cu privire la schimburile bilaterale directe de informații și de experiență în domeniul construcțiilor industriale.Cu acest prilej, Pencio Kubadinski, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul construcțiilor și arhitecturii, din R. P. Bulgaria, a oferit o masă în cinstea ministrului român. Au fost prezenți Ivan Popov, locțiitor al ministrului afacerilor externe al R. P. Bulgaria, Nicolae Blejan, ambasadorul României la Sofia, și alte persoane oficiale.

arhitectură și sculptură. Cel al Franței constă din patru mari bule transparente, iar cel al firmei japoneze de aparate electronice „Hitachi" îmbracă forma unei farfurii zburătoare. Pavilionul american este situat în întregime sub pămînt, singura parte vizibilă fiind uriașul acoperiș sub formă de cupolă, construit din plastic și sprijinit pe coloane... de aer, pompat cu ajutorul a patru mari compresoa- re. Un . pavilion în stil vechi japonez amintește, nostalgic, că te afli intr-o țară cu o bogată tradiție a arhitecturii din lemn. Căci la „Expo-70“ au dispărut ca elemente de construcție nu numai lemnul, ci și piatra și chiar și betonul, fiind înlocuite de plastic și metal. Pentru a contrasta cu această lume tehnică s-a acordat o deosebită atenție florilor și spațiilor verzi. Au fost plantați nu mai puțin de 2,3 milioane pomi și arbuști.în cadrul expoziției, țara-gazdă o-

PRAGA

Luhomir Strougal 
despre principalele 
probleme in fața 

guvernului cehoslovacPRAG A 14 (Agerpres). — Președintele guvernului R. S. Cehoslovace, Lubomir Strougal, a acordat televiziunii un interviu în cursul căruia s-a ocupat de principalele probleme care stau în fața guvernului. EI a relevat unele lipsuri care se manifestă în activitatea organelor de stat, și mai ales în organele economiei naționale. In sectoarele productive, a spus el, ne lovim de lipsuri serioase în activitatea de conducere, în domeniul disciplinei muncii, respectării timpului de lucru. Ne lovim de fenomene nesatisfăcătoare în manipularea bunurilor naționale încredințate.în continuare, șeful guvernului cehoslovac a arătat că se pregătesc măsuri pentru reducerea aparatului de conducere și administrativ. A- cest.e măsuri, a spus el, cuprind toate sferele vieții. Ele sînt determinate de necesitatea raționalizării aparatului economic și de stat.Lubomir Strougal a arătat că în unele întreprinderi există instalații deosebit de prețioase care nu se folosesc pentru faptul că în prezent forța de muncă nu este repartizată în mod corespunzător.Lubomir Strougal a relevat, de a- semenea, că în prezent guvernul pregătește unele reglementări pentru întărirea rolului planului și al bugetului central de stat și a subliniat rolul revoluției tehnico-științifi- ce pentru întărirea economică a țării.

agențiile de presă transmit:
Un acord între guvernele 

României și Cehoslovaciei 
privind transporturile ae
riene dintre cele două țări a fost semnat la Praga. Acest acord înlocuiește vechiul tratat, care data din anul 1946, și creează noi posibilități pentru dezvoltarea rețelei de transporturi aeriene a ambelor țări.

Șeful statului cambod
gian, Norodom Sianuk, care 
se află la Moscova, a avut 
sîmbătă întrevederi la 
Kremlin cu Nikolai Podgor- 
nîi, Pre?edintele Prezidiului Sovie

Sîmbătă dimineața, la mina Breza din Bosnia s-a 
produs O puternică explozie. In timPul exploziei, în galerii se aflau 83 de mineri. Conform datelor furnizate de echipa de inspectori, care s-a deplasat la fața locului, 48 de mineri și-au pierdut viața, iar 10 sînt răniți. Potrivit declarației inginerului Mahmud Ceatovici, directorul tehnic al minelor din Bosnia, catastrofa s-a produs ca urmare a exploziei gazului metan. Ziua de 15 martie a fost declarată zi de doliu în întreaga Iugoslavie.

cupă cel mai mare spațiu. Cele cinci pavilioane guvernamentale sînt dispuse sub forma petalelor florii de cireș „SAKURA", emblema florală națională. Sakura — prezentată într-o formă stilizată — este de altfel și emblema expoziției și ar putea reprezenta în egală măsură cele 5 cercuri olimpice echivalente ale celor cinci continente ale lumii. în această uriașă floare de cireș, exponatele înfățișează vizitatorului, într-o mare varietate de ipostaze, trecutul, prezentul și viitorul Japoniei, aspecte esențiale ale vieții sale sociale, economice, culturale.Aproape patruzeci de grupuri particulare japoneze au pavilioane proprii. „Cîntecul oțelului" va fi tema i- lustrată de giganții industriei siderurgice japoneze. în pavilionul jucăriilor se vor expune sub titlul „FlN- 
TÎNA FRUMUSEȚII, DRAGOSTEI 
ȘI SPERANȚEI" realizări ale tehnicii contemporane în acest domeniu. Firmele producătoare de mașini de cusut și alte obiecte de uz casnic organizează... ceremonii de căsătorie așa cum au ele loc în diverse țări ale lumii. Firmele constructoare de nave invită pe vizitatori, la bordul navelor- rachetă amfibii. Pe ecrane gigantice vor avea loc demonstrații de televiziune cu ajutorul laserului.Lingă „Piața Duminica" se află pavilionul O.N.U. — o sală circulară înconjurată de o pădure de stîlpi de oțel, reprezentînd națiunile lumii. întreg pavilionul ilustrează tema 
„DEZVOLTARE PRIN COOPERARE", reflectînd astfel una din preocupările majore ale omenirii. în sectorul „Lumea de astăzi", cîteva coloane cilindrice se rotesc înfățișînd alternativ copii din țările lumii, cu bucuriile, dar și cu grijile și nevoile care le umbresc copilăria. Un glob uriaș se învîrtește atrăgînd atenția vizitatorilor asupra unor imagini din țările in curs de dezvoltare și din țările dezvoltate, șocante prin contrastul lor. Concomitent, ca un „memento", o voce venind de undeva, de departe, repetă mereu : „Ce fel de lume am construit noi, oamenii, în ultimii 25 de ani ?“ în alte trei subsecții este prezentată lupta împotriva foamei, bolilor și analfabetismului. Pe ecrane enorme se succed imagini zguduitoare însoțite de o muzică insistentă, a- păsătoare. Dintr-o dată se face liniște și întuneric pentru ca după cîteva clipe să apară alte imagini, ipostaze ale unei lumi prospere, a prieteniei, colaborării și păcii. Este idealul către care tinde omenirea. Și pentru a întări acest mesaj, panouri mari sugerează, de pildă, că numai costul unei bombe atomice este egal cu salariile

AUSTRIAîn căutarea formuleide guvernareVIENA 14 — Corespondentul A- gerpres P. Stăncescu transmite : Prima rundă de convorbiri, începută la 5 martie între reprezentanții partidelor socialist și populist, s-a încheiat fără conturarea unor perspective certe. Negociatorii s-au întîlnit de trei ori in șapte zile și au zăbovit de fiecare dată, la masa verde, nu mai mult de două ore. Acum urmează ca forurile de conducere ale celor două partide să examineze separat elementele desprinse din discuții și să decidă în ce mod vor acționa în continuare. Marți, 17 martie, sînt programate, în acest scop, reu
Congresul P.C.

din Irlanda
de nord

Con- din sîm-
BELFAST 14 — Corespondentul Agerpres L. Rodescu transmite : Lucrările celui de-al XIV-lea greș al Partidului Irlanda de nord au bată. Delegații au clarație cu privire nașterii lui V.I. Lenin și o rezoluție de solidaritate cu lupta eroică a poporului vietnamez împotriva agresiunii americane.

Comunist continuat adoptat o de- la centenarul

tului Suprem al U.R.S.S., și Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri. Au fost abordate cu acest prilej probleme ale dezvoltării relațiilor dintre Uniunea Sovietică și Cambodgia și s-a făcut un schimb de păreri intr-o serie de probleme internaționale, precizează agenția TASS.
Inaugurarea celei de-a 

22-a ediții a Tîrgului meș
teșugăresc din Munchen, la care participă firme din 40 de țări, a avut loc sîmbătă. După festivitatea inaugurării, pavilionul românesc a fost vizitat de ministrul economiei al R. F. a Germaniei, prof. dr. Karl Schiller, și de alte persoane oficiale. La sosire, oaspeții au fost salutați de ambasadorul României la Bonn, Constantin Oancea.

anuale pentru 25 000 de învățători, cu costul a 50 000 de tractoare sau a 75 de spitale pentru o mie de pa- cienți.Pavilioanele multor țări înfățișează trepte esențiale ale luptei oamenilor pentru pace și progres. Pavilionul Uniunii Sovietice este închinat sărbătoririi a o sută de ani de la nașterea marelui conducător al proletariatului — V.I. Lenin. Pe trei mari ecrane vor fi prezentate permanent documente din viața și activitatea lui Lenin, din realizările popoarelor sovietice. Cea mai mare atracție a pavilionului american vor fi, desigur, eșantioanele de rocă neagră- cenușie aduse de pe Lună.„Expo-70“ poate fi vizitată pe jos fără ca vizitatorul să facă măcar un singur pas... datorită trotuarului rulant. El se află suspendat la 5 metri înălțime intr-un tunel transparent, din plastic, cu aer condiționat, pentru a feri pe vizitatori de intemperii și căldura verii japoneze. Capacitatea sa de transport este de 9000 persoane pe oră. Porțile de intrare sînt legate intre ele printr-un tren mbnorai capabil să transporte 13 000 pasageri pe oră.Pentru a lăsa posterității o mărturie a gradului de civilizație la care a ajuns omenirea în anul 1970, se va îngropa în pămint o „capsulă a timpului" — o sferă de oțel cu documente care să ilustreze tocmai tema expoziției : „Progres și armonie pentru omenire". Această capsulă va fi dezgropată și cercetată de-abia peste 5 000 de ani. Pentru ca mesajul să parvină intr-adevăr locuitorilor anului 6970, s-a construit și o a doua „capsulă a timpului" identică cu prima, care va fi controlată o dată la fiecare sută de ani.Pînă atunci exponatele și pavilioanele sînt păzite cu strășnicie de cîteva mii de polițiști și de membri ai gărzii civile, căci, între altele, la 23 iunie expiră termenul de valabilitate a Tratatului de securitate japono-ameri- can, iar autoritățile se așteaptă la serioase manifestații, care ar putea afecta direct sau indirect și expoziția.Trecînd peste aceste probleme, expoziția și-a deschis porțile, fidelă emblemei ei, în sezonul în care toți cireșii — Sakura — sînt în plină floare. La ora actuală este cu totul imposibil să găsești o cameră de hotel nu numai în Osaka, dar și în întreaga regiune, inclusiv în orașele învecinate Kobe, Kyoto, Nara și altele. Organizatorii speră ca acest flux să continue în toate cele 180 de zile, cit va rămîne deschisă „Expo-70". 

niunile comitetelor directoare alJ partidelor populist și socialist. Primul are de ales între două variante : începerea negocierilor propriu-zise cu socialiștii pentru formarea unui' guvern de coaliție sau continuarea „discuțiilor de informare". Decizia la care va ajunge conducerea Partidului populist va fi influențată, fără îndoială, de rezultatele alegerilor locale de duminică din landul Stiria. Reeditarea unui regres electoral ar consolida, în rîndul Partidului populist, frontul partizanilor trecerii în opoziție — soluție considerată de aceștia ca singura garanție pentru refacerea pozițiilor partidului.Conducerea Partidului socialist va lua în discuție, tot la 17 martie, un document referitor la liniile politice directoare de guvernare. Se afirmă că acest document va sta la baza viitoarelor negocieri cu populiștii sau, în cazul unui eșec, va deveni nucleul unei eventuale declarații-program a unui cabinet minoritar format de Partidul socialist.Președintele P.S.A.. Bruno Kreisky, însărcinat de președintele republicii cu formarea noului guvern, a avut în ultimele zile convorbiri cu liderii unor importante organizații, ca Federația sindicatelor austriece. Camera de muncă, Uniunea industriașilor și altele. Impresia generală este că aceste contacte au consolidat poziția lui Kreisky în raport cu partenerii săi populiști.Partidul liberal se menține deocamdată in expectativă. Prin declarația sa din 16 ianuarie, acest partid a refuzat să devină partener al Partidului socialist intr-un viitor cabinet de coaliție. Sînt indicii că liderii liberali ar căuta acum o formulă prin care să revizuiască această declarație pentru a nu rămîne izolați în cadrul actualelor consultări politice din Austria.

In Berlinul occidental a 
fost inaugurată o expoziție 
la care participă 18 organi
zații de comerț exterior so
vietice, anunță Agenția TASS. Sînt prezentate mărfuri de export, printre care produse ale industriilor ușoară și alimentară, instrumente muzicale, utilaj medical, blănuri. La inaugurare au fost de față ambasadorul U.R.S.S. în R.D. Germană, Piotr Abrasimov, reprezentanți ai Senatului vest-berlinez și ai unor cercuri comerciale și industriale din Berlinul occidental. Luînd cuvîntul cu acest prilej, senatorul Konig s-a pronunțat pentru extinderea in continuare a legăturilor comerciale dintre Berlinul occidental și Uniunea Sovietică.

Un acord cu privire la 
deschiderea unor repre
zentanțe diplomatice ale 
R. D. Germane și Republicii 
Congo (B) 'a Brazzaville Și, respectiv, Berlin, a fost semnat sîmbătă la Berlin, informează agenția A.D.N.

Un mare miting popular 
a fost organizat în orașul 
BUSSOrah Pentru Sărbătorirea încheierii acordului reglementînd problema kurdă în Irak. Au participat vicepremierul și ministrul de interne al Irakului, generalul Saleh Mahdi Ammash, și cei doi fii ai liderului populației kurde din Irak, generalul Mustafa Al-Barzani, Idris și Mussud. în discursurile rostite cu acest prilej, generalul Ammash și Sami Mahmud, membru al delegației kurde, au subliniat deosebita importanță a „soluționării pașnice a problemei kurde".

Lucrările sesiunii extra
ordinare a Dispeceratului 
central al sistemului ener
getic interconectat al țări
lor socialiste,13 care au partici- pat reprezentanți din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Polonia, România, Ungaria și Uniunea Sovietică, s-au încheiat la Budapesta. Sesiunea, care s-a desfășurat într-o atmosferă de deplină înțelegere și colaborare, a dezbătut diferite probleme actuale legate de organizarea și colaborarea pe mai departe în a- cest domeniu între țările participante.

Azi are loc cel de-al 
doilea tur de scrutin al ale§e- rilor cantonale din Franța. Se va vota în cele 649 de cantoane în balotaj din metropolă, precum și în 11 cantoane din departamentele de peste mări.
Praf lunar împotriva cancerului ?
Praful lunar care, în urma testelor, a provocat moartea a trei tipuri de bacterii terestre, va forma obiectul unor experiențe din partea Institutului național al cancerului, pentru a se vedea dacă el va putea fi folosit în lupta contra cancerului. Cercetătorii de la acest institut și-au exprimat vineri părerea că există șanse ca acest praf

să poată fj folosit în tratarea cancerului, dar că pentru aceasta sint necesare numeroase experiențe. Dr. Gordon Zubrod a anunțat că a cerut N.A.S.A. eșantioane din acest praf care a fosȘ adus pe Pămînt de prima misiune „A- pollo" ce a aselenizat. Se pare că celelalte e- șantioane aduse de membrii echipajului „A- pollo" 11 și 12 de pe Lună nu au avut a-

0 DECLARAȚIE 
A AGENȚIEI TASSMOSCOVA 14 (Agerpres). — A- genția TASS a dat publicității o declarație în care subliniază că a fost împuternicită să declare că insinuările care apar în ultimul timp în presa burgheză și sînt difuzate în cercuri conducătoare din unele state imperialiste cu privire la încordarea situației de la frontiera sovieto-chineză sînt născociri fără nici un temei, menite să împiedice convorbirile sovieto-chi- neze care se desfășoară în prezent la Pekin, „să furnizeze" material pentru intensificarea încordării în relațiile dintre U.R.S.S. și R.P., Chineză. Se trâmbițează zvonuri — se arată în declarație — că Uniunea Sovietică ar pregăti, chipurile, „un atac asupra R.P. Chineze" și în acest scop ar e- fectua „mari acțiuni militare". Forțele armate sovietice își efectuează serviciul militar de fiecare zi și își perfecționează măiestria de luptă în cadrul planurilor și programelor obișnuite, consolidînd capacitatea de apărare a statului sovietic pe întreg teritoriul său., Agenția TASS subliniază că guvernul U.R.S.S. desfășoară în mod consecvent o politică îndreptată spre normalizarea relațiilor sovieto-chineze, dezvoltarea colaborării, restabilirea șl consolidarea prieteniei dintre popoarele celor două țări.

FESTIVITĂTIIE DE IA ZVOLENPRAGA 14 — Corespondentul A- gerpres, E. Ionescu, transmite : Sîmbătă s-au încheiat în orașul slovac Zvolen festivitățile consacrate sărbătoririi celei de-a 25-a aniversări a eliberării acestei localități de către armatele sovietice și române. A avut loc o adunare festivă comună a Comitetului orășenesc al P.C. din Slovacia, Comitetului național și Comitetului orășenesc al Frontului național din Zvolen, la care au participat numeroși oaspeți, printre care Ion Obradovici, ambasadorul Republicii Socialiste România la Praga, și Pavel Mihai, președintele Consiliului popular al orașului Cîmpulung Muscel, oraș înfrățit cu Zvolenul. După adunarea festivă, la cimitirele ostașilor sovietici și români din Zvolen și la monumentul partizanilor slovaci au fost depuse coroane de flori din partea invitaților, a autorităților locale, a diferitelor organizații, întreprinderi și școli din localitate.La mitingul de la Zvolen, Juraj Digo, președintele comitetului național orășenesc, a dat citire unor mesaje de salut adresate de cetățenii Zvolenuluî popoarelor sovietic și român. în mesajul de salut adresat poporului român se spune, printre altele : „Astăzi, oamenii muncii din orașul nostru sărbătoresc cea de-a 25-a aniversare a eliberării de sub jugul fascist. Prin acest act festiv dorim să manifestăm respectul și recunoștința noastră poporului român și eroicilor săi ostași care, alături de armata sovietică, au cucerit prin luptă libertatea noastră dorită și mult așteptată pentru care au plătit cu ceea ce au avut mai scump, cu viața lor. Sintem hotărîți ca și în viitor să întărim prietenia și colaborarea cu poporul României și ale celorlalte țări socialiste. Transmitem salutul nostru sincer, tovărășesc, precum și recunoștința noastră, poporului român pentru dîrzenia și eroismul pe care le-au manifestat cu prilejul eliberării orașului nostru". ț
BUDAPESTA

Sesiunea Comisiei 

Dunării și-a 

încheiat lucrările
BUDAPESTA 14. — Corespondentul Agerpres Al. Pintea transmite : între 3 și 14 martie, la Budapesta s-a desfășurat cea de-a 28-a sesiune a Comisiei Dunării. Au participat reprezentanți ai țărilor membre ale comisiei — Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, Iugoslavia, România. Ungaria și Uniunea Sovietică.Au asistat, de asemenea, reprezentanți ai unor administrații fluviale, experți ai Ministerului Transporturilor din R F. a Germaniei, din partea Secretariatului Comisiei economice O.N.U. pentru Europa, reprezentanți ai Organizației meteorologice mondiale și ai Uniunii internaționale de telecomunicații.Sesiunea a examinat probleme actuale de navigație, tehnice, hidrome- teorologice, statistice, financiare și de organizare și probleme legate de întreținerea sectorului dunărean între Gabcikovo și Gonyu. Au fost discutate, de asemenea, probleme privind organizarea secretariatului comisiei și s-au aprobat planul de activitate și bugetul pe anul 1970 al comisiei. Lucrările sesiunii s-au desfășurat într-o atmosferă de înțelegere și cooperare.

celeași efecte asupra bacteriilor. Se știe că cele trej tipuri de bacterii — stafilococus aureus, azobachter vinlan- dii și pseudomavas ae- roginasa — au fost distruse de praful lunar după ce au fost expuse timp de 10 ore contactului cu acesta. N.A.S.A. nu a furnizat nici un fel de explicații privind cauzele mor- ții bacteriilor.
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