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Recent, la cooperativa agricolă Schela — Galați, a avut Ioc o consfătuire de lucru cu președinții, inginerii șefi, șefii fermelor zootehnice și medicii veterinari din județ în cadrul căreia s-au analizat măsurile ce trebuie luate pentru ca în toate unitățile agricole cooperatiste, creșterea animalelor să se bucure de maximă atenție. De ce la Schela ? Pentru că aici, participanții la consfătuire au avut posibilitatea să vadă „pe viu" cum se poate redresa zootehnia atunci cînd se muncește răspundere, inițiativă, spirit dăresc.Sintetizînd experiența bună dită. informarea prezentată varășul Emil Petrache, secretar comitetului județean de partid, președintele U.J.C.A.P., cit și discuțiile purtate, au insistat îndeosebi asupra lipsurilor existente în acest domeniu. a cauzelor acestora, asupra măsurilor ce se impun. O primă problemă luată în discuție se referă Ia necesitatea de a se asigura, în fiecare cooperativă din județ, fectivele ’ ■ ■ . ...De ce situația cut, să vele planificate, (din care 1 100 vaci și juninci te) și de ce. în prezent, există perative circa 6 000 de vaci ductive, sterile, pentru a căror întreținere se fac mari cheltuieli fără nici un folos ? Oare n-a existat posibilitatea de a înlocui vacile „pensionare" ? Doar în fiecare an se obțin aproximativ 10 000 vițele. La sfîrșitul anului 1967, de pildă. în cooperativele agricole existau 7 700 vițele care, în mod normal, în cursul anului 1969, trebuiau să intre în categoria juninci gestante, iar acum să dea lapte. Dar din acest efectiv n-au trecut în categoria amintită decît 3 438 vițele, adică abia 44 la sută. Nerealizarea efectivelor planificate se datorește în primul rînd încălcării sistematice a normelor obligatorii de muncă, neîndeplinirii unor cerințe esențiale pentru dezvoltarea zootehniei. In cooperative ca cele din Roșcani, Rogojeni, Moscu, Aldești, Ba- lintești. Adam și altele, îngrijitorii de animale n-au fost instruiți să cunoască și să urmărească momentul optim pentru însămînțarea artificială. Multe consilii de conducere nu se preocupă de crearea unor condiții normale de hrănire și. întreținere a animalelor pentru ca acestea să fie apte de reproducție Or. fără să se asigure furajarea în bune condiții a vițelelor nu se poate redresa sectorul taurin în aceste cooperative. Dar cum să sporească efectivele de vaci la cooperativele agricole din Valea Mărului, Vlădești, Barcea. Umbrăresti, Fundeni, Berești și altele, dacă vițelele sînt adăpostite în grajduri friguroase, și capătă hrană un maldăr

O FUNCȚIE PRIN EXCELENTA POLITICA
nu se exercită cu mijloace tehnko-administrative

de a vorbi părut su-

iar era al Șide

Chiar dacă era un fel metaforic, totuși mi s-a gestivă expresia : „această întreprindere aproape nici nu știi că există" (in sensul că aci conducerea tehnico- administrativă nu cere nimănui ajutor, nu așteaptă „indicații" și „avize" spre a-și îndeplini... atribuțiile). Se discuta despre recent constituitul Combinat de exploatare și industrializare a lemnului din Suceava, autorul opiniei mai sus citate i tov. Alexandru Iliescu, secretar comitetului județean de partid, interlocutorul nostru a continuat :— Lucrurile au și un aspect principiu. Și dacă am recurs la acest exemplu este tocmai pentru că ilustrează felul în care trebuie să-și exercite atribuțiile conducerea unei unități economice. Comitetul de direcție al combinatului rezolvă singur, așa cum este firesc, sarcinile ce-i revin în organizarea și dirijarea procesului de producție, acționînd de sine stătător, cu responsabilitate, inițiativă și exigență. In acest sens, a- proape nici nu știm că există ; mă refer la faptul că nu ne asaltează, ca alții, cu tot telul de sesizări și cereri de sprijin, de intervenție... Existența lui se manifestă în schimb in procesul de producție, care, lună de lună, se desfășoară cu bune rezultate. 

o

de coceni ? ! In aceste condiții yi- țelele se tarează, nemaifiind bune pentru prăsilă.Altfel se petrec lucrurile la Schela. Aici, vițelele sînt furajate vara cu masă verde, administrată la iesle ; iarna sînt hrănite și adăpate în mod corespunzător, astfel că, la vîrsta de doi ani, ajung la o greutate de 350- 400 kg. iar la prima lactație dau o producție zilnică de peste 10 litri lapte. Așa a fost posibil ca această
ÎNVĂȚĂMINTELE

UNEI CONSFĂTUIRI

unitate să mărească și să împrospăteze cireada de vaci.N'erealizarea efectivelor de animale planificate se datorește și procentului ridicat de mortalitate. Chiar și în primele două luni din acest an, s-a înregistrat un mare număr de pierderi. Nu este de mirare deoarece unii președinți și unele consilii de conducere nu întreprind mai nimic pentru îmbunătățirea condițiilor de furajare, adăpostire și îngrijire a animalelor. La un recent control efectuat în cooperativele agricole din Rogojeni, Ba- lintești, Roșcani s-au găsit oi care fătau în adăposturi fără uși. fără ferestre, cu curenți de aer rece, fără ’
în județele Teleorman și Ialomița

AU ÎNCEPUT ÎNSAMÎNȚARILE
PRIMĂVARĂPînă la sfîrșitul săp- tămînii trecute. în cooperativele agricole de producție din județul Teleorman au fost în- sămînțate 112 ha cu mazăre. Cei dinții care au declanșat actuala campanie agricolă au fost cooperatorii din zona orașului Zimni-

zvîntate
cea — punctul cel mai de sud al țării. De asemenea, printr-o intensă activitate de depistare a terenurilorși lucrătorii din agricultura județului Ialomița au început campania însămințărilor din prima epocă. La

Alternative și opțiuni ale comitetului județean de partid în îndeplinirea 
sarcinii cotidiene de a conduce, de a îndruma, de a organiza viața 

economică a județului
esen- con- meni- efectivă,Așadar, lată un atribut țial al unui colectiv de ducere care își înțelege rea : prezență fermă, în soluționarea tuturor problemelor care vizează valorificarea plenară a resurselor umane și materiale ale întreprinderii. In această direcție se cere orientat actul de conducere, iar rezultatele practice sînt singurele in măsură să certifice concludent valoarea sa. Se poate vorbi astfel despre o confruntare permanentă a cadrelor de conducere din economie cu sectorul de care răspund, cu datoria de a cunoaște „pulsul" producției, de a sonda și fructifica toate resursele de care dispun unitățile economice.Un atare mod de a înțelege și îndeplini funcțiile de conducere, deși rareori contestat în principiu, este însă de multe ori nesocotit în practică... La Comitetul județean de par-

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VÂ! SFERA PERFECTĂ
realizare a

„bijutierilor" birUeui

așternut, fără asistență din partea îngrijitorilor, a brigadierilor și cadrelor tehnice. La cooperativa agricolă din Bujor, în noaptea de 2-3 martie, 1 000 de o' nu erau supravegheate de nici un cioban. Nefiind îndrumați și controlați, îngrijitorii vin tîrziu la program, in timpul prîn- zului pleacă cu toții. Despre asemenea lipsuri s-a mai discutat și nu o singură dată. Totuși ele persistă. Și persistă tocmai pentru faptul că cei vinovați de neglijență, de lipsă de răspundere pentru averea obștească, n-au fost puși să plătească daunele provocate. Iată de ce este pe deplin justificată măsura stabilită ca, în cel mai scurt timp, direcția agricolă și uniunea județeană a C.A.P. să a- nalizeze la fiecare zele mortalităților, de neglijență să li bele produse.Mult discutată la și problema furajelor. S-a relevat tendința multor președinți de cooperative de a explica rezultatele slabe din zootehnie prin lipsa de furaje. Așa cum a rezultat din dezbateri, ceea ce lipsește, în prezent, nu ' este terenul destinat bazei furajere, ci preocuparea, simțul gospodăresc, pentru a obține maximum de producție la ha. Sînt multe cooperative agricole care, respectînd indicațiile date, ca porumbul pentru siloz să se amplaseze pe terenuri fertile, situate cit

I.A.S. Pietroiu, au fost semănate 40 ha cu bor- ceag, la cooperativa a- gricolă Iazu — 40 ha cu mazăre furajeră, iar la cooperativa „Prietenia Româno-Core- eană" din Făcăieni — 15 ha cu mazăre pentru conserve.

tid Suceava am fost martorii unul episod semnificativ. Directorul tehnic al complexului de celuloză și hirtie tocmai venise să anunțe că îi lipsesc anumite documente necesare exportului. că au apărut dificultăți in expedierea produselor din portul Constanța, ceea ce va avea consecințe asupra îndeplinirii unor Indicatori de plan. Apoi a început o discuție despre saci de hirtie și tot felul de 1 probleme tehnico-organizatorice, incit aveai impresia că te afli în.biroul directorului complexului și nu in cel al secretarului pentru probleme economice al comitetului județean de partid. Dar a întreprins ceva complexul pentru înlăturarea acestor dificultăți ? Da. au avut loc discuții „pe filieră, prin intermediul centralei, pină la nivel de ministru adjunct". Se cunosc rezultatele acestor „discuții pe filieră" ? încă nu,„

ilil§ r’.lllfl

ȚINEȚI LA ONOAREA
PROFESIEI ?

O întîmplare aflată recent la Uzina de pompe din București mi s-a părut vrednică de atenție pe multiple planuri. Un muncitor mai vîrstnic, cu stagiu și experiență îndelungată în meserie, îl antipatiza din motive strict personale pe unul dintre tinerii care fuseseră încadrați de curînd in colectivul respectiv. Fără să-l persecute in mod fățiș, fără sâ-i caute „nod in papură", a izbutit, totuși să-i creeze în scurtă vreme o atmosferă imposibilă. Cum anume ? In calitate de „as al meseriei", ii luase sub o- blăduirea sa directă pe colegii de promoție ai tînărului. dar „neglijase" să se ocupe și de inițierea profesională a acestuiaCînd i s-a reproșat acest „favoritism" de un tip special, omul a răspuns cu seninătate : „Treaba asta nu intră-n obligațiile mele profesionale. Mu primesc nici o retribuție pentru ea. De aceea, mă ocup numai de ci
ne-mi place !“Privind lucrurile din punct de vedere strict legal, nu exista efectiv nici un temei de reproș. într-adevăr.

Așa incit, conducerea complexului a venit „să informeze" comitetul județean de partid că, în aceste condiții, îndeplinirea planului la export este periclitată, că e nevoie de ajutor ș.a.m.d. Ce va urma nu-l greu de presupus. Comisia economică a comitetului județean de partid va porni ofensiva pentru procurarea amintitelor documente și eliminarea deficiențelor privind expedierea produselor. S-ar putea replica : este o chestiune dificilă care depășește posibilitățile Întreprinderii. întrebarea este însă : oare conducerea întreprinderii a epuizat toate posibilitățile de a rezolva problema respectivă ? Răspunsul, după opinia noastră, este negativ, iar investigația pe care am între- prins-o a arătat că nu e vorba de un caz accidental. La complexul de celuloză și hirtie sucevean a devenit ceva firesc să se „anunțe" comitetul 

impărtășirea „secretelor" meseriei nu era prevăzută printre îndatoririle sale de serviciu. Aici, însă, ar fi trebuit să intre în acțiune o altă categorie de îndatoriri, neînscrise pe nici o hîrtie cu valoare administrativă : 
normele eticii profesionale.— Firește — ne spunea tovarășul

anchetă socială

Gheorghe Codin. secretarul comitetului de partid al uzinei, solicitat de noi să comenteze acest caz — nici, cel mai amănunțit contract individual sau colectiv de muncă, nici cel mai cuprinzător regulament de ordine interioară, nu poate reflecta întreaga diversitate și complexitate a relațiilor ce se statornicesc intr-un colectiv. Nu tot ce facem de-a lungul unei zile de lucru se înscrie în tabelul obligațiilor noastre de muncă. Meseria, oricare ar fi ea. nu e 

județean de partid cînd apare vreo dificultate. Nu este însă vorba de o informare curentă, evident necesară, ci' de semnale de alarmă lansate continuu, fără ca, mai întîi, să se pună umărul pentru învingerea dificultăților de către cei cărora le revine nemijlocit răspunderea de a o face. Nu, conducerea complexului s-a deprins să solicite comitetului județean de partid... lemn sau vagoane, înainte de a fi încercat, cu propriile forțe, să rezolve problemele care se ridică in activitatea economică etc.Ne-am oprit asupra acestui episod socotindu-1 nu lipsit de o semnificație mai largă, căci el 'ilustrează tendința de a „abdica" de la propriile responsabilități. încercarea de a le transfera... organului de partid. Care sînt cauzele acestor stări de lucruri nefirești ?— Este adevărat că, deseori, cînd se ivesc dificultăți se apelează la organul de partid, se cere sprijin, ne spune tov Leon Balan, locțiitorul secretarului complex. De ce se procedează așa ? Pentru că în felul acesta dificultățile se înlătură mult mai ușor.Se ajunge astfel la o situație pa-
Platon PARDAU

comitetului de partid din

(Continuare în pag. a Il-a)
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Nu arareori In uzinele noi sau relativ noi pe care le-am vizitat am întîlnit. păstrate ca niște prețioase relicve, probe din „prima șarjă" ori „prima piesă" fabricată în ziua inaugurării. Recent, mi-a fost arătat un astfel de prețios exemplar la Fabrica de rulmenți din Bîrlad. Ca înfățișare, primul rulment nu are strălucirea sferelor metalice ce ies astăzi pe poarta fabricii bîrlădene. El este cel mai simplu din toate, iar trecerea anilor (17 Ia număr) l-a făcut să-și piardă luciul. Totuși, mi s-a vorbit adesea despre el, fiind prezentat (totdeauna vizitatorilor cu o anilme solemnitate.Desigur, faptul este, mai întîi, relevant pentru istoria dinamică a fabricii bîrlădene, ca potențial tehnic și performanțe, de. execuție. Dar — privit din perspectivă umană — el relevă și o întrepătrundere constantă, trainică, afectivă, între „destinul oamenilor" și „destinul uzinei", pentru a constitui unul din factorii stimulatori ai acestei dinamice evoluții. Este, între altele, cazul lui Dobre Sava, omul care a proiectat primul rulment bîrlădean. Moldovean din Vrancea, el si-a făcut ucenicia la secția rulmenți a uzinei „Steagul Roșu" din Brașov. La Bîrlad a venit în 1952. cînd fabrica era încă în construcție. Proiectarea acelui „prim rulment", ca și executarea lui, în condiții speciale, grevate de toate greutățile pionieratului, constituie unul din mo-

vii alementele cele mai biografiei sale.Anii au trecut... bre Sava i-a fost dat să participe la elaborarea tuturor tipurilor de rulmenți care s-au fabricat aici — circa cinci sute — pe o continuă spirală a calității. Primul, „radial cu bile", a fost de o construcție sim-

Lui Do-

reportaj de 
Vasile NICOROVICI

plă. S-a ajuns acum la rulmenți radiali cu role cilindrice, oscilanți, rulmenți pentru vagoane, pentru instalații de foraj ; se asimilează rulmenți pentru autoturismul „Dacia". Evident, simpla enumerare nu poate decît sugera drumul ' perfecționării, al căutărilor, al depășirii atîtor probleme ce păreau, lâ început, insolubile. Așa cum a fost în cazul asimilării rulmenților pentru laminorul de la Roman, în 1964, sau al rulmenților (avînd 800 mm diametru, aproape un metru 1) destinați instalațiilor de foraj la mare adîncime.Constructorul șef, Ion Bangu, care a debutat aici, își amintește cu emoție de primul 1 Mai al uzinei bîrlădene. cînd coloanele au purtat, ca pe niște trofee de preț întîii rulmenți. Tî- nărul începător, care a fost
Recent, la Porțile de Fier a fost introdus 

în interiorul statorului, pentru a fi asam
blat, rotorul generatorului electric nr. 1. După 
circa 15 ore de lucru neîntrerupt, echipele 
conduse de inginerii llie Mircea și Valeriu 
Perșinaru au raportat finalizarea operației 
cu bune rezultate. Acest rotor cîntărește 
circa 650 tone și reprezintă cea mai mare 
piesă montată, pînă acum, în țară.

niște coduri mo- meseriilor, deter- condiții concrete,
insă numai o colecție de deprinderi 
tehnice, ci și de îndatoriri umane. 
Există o demnitate a meseriei care 
obligă. Părerea mea e că, pe lingă reglementările legale în vigoare, ar trebui să -existe și rale ale exercitării minate de anumite _____ ... _______ .specifice. In afara obligațiilor care țin de disciplina muncii și a căror nerespectare atrage după sine. în chip firesc, sancțiunile materiale sau administrative de rigoare, un astfel de cod ar trebui să conțină un șir de cerințe precise privind îndatoririle care intră în domeniul onoarei și, aș spune, al mîndriei de om al muncii.Trăim într-o societate în care clasa muncitoare, toți oamenii muncii, în calitatea lor dublă de producători și de proprietari ai mijloacelor de producție, poartă răspunderea pentru dezvoltarea în ritm rapid a bazei ma teriale a ;organizare a producției șl a muncii. Așa cum a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de la înalta tribună a Congresului al X-lea al partidului, „edi
ficarea socialismului și comunismu
lui cere muncă, ordine, disciplină, 
răspundere", exigențe ce s-au impus ca adevărate coordonate etice ale climatului nostru social Perfecționarea 
vieții economice și sociale se înte
meiază tocmai pe premisa umană a 
unei tot mai temeinice responsabili
tăți, a unei tot mai -profunde con
științe a îndatoririlor Individului față 
de societate.Preocupărilor mereu mai accentuate față de acest aspect esențial al relațiilor sociale le răspunde recent publicatul Proiect al Legii organizării și disciplinei muncii. Prin prevederile sale — supuse la ora actuală dezbaterii publice a salariațllor — acest important act legislativ urmărește întărirea disciplinei în muncă, perfecționarea organizării activității unităților socialiste, contribuind astfel la folosirea superioară a potențialului material și uman al țării, la mobilizarea maselor pentru realizarea programului stabilit de partid în măreața operă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.Desigur, nu toate problemele care țin de muncă și de calitatea ei pot

Victor BÎRLADEANU

I
I
I
I
I
Iia în ritm rapid a bazei ma- I socialismului, pentru buna I i a producției si a muncii. •
I
I
I
I
I
I

(Continuare în pag. a IV-a) 
Telegramăîn drum spre Varșovia, tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, a adresat tovarășilor Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, și Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, o telegramă cu următorul conținut: „Zburînd deasupra teritoriului Republicii Socialiste România vă transmit dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, guvernului Republicii Socialiste România și poporului frate român salutări cordiale și urări de noi succese în construirea socialismului".

Ion Bangu în 1953, are acum tîmplele cărunte. De loc din Tîrgu-Mureș, trecut prin „școala tehnică" a Brașovului, el s-a stabilit definitiv în orașul moldovenesc, a devenit bîrlă- dean — după propria expresie. Ani de muncă asiduă și de formare : examene la Politehnica din Iași și alte examene, nu mai puțin pretențioase, în „amfiteatrul" strungăriei — soldate, în final, cu reducerea rebuturilor de peste zece ori. Iată doar două exemple care demonstrează în ce măsură biografiile umane sînt capabile să sugere- ze — adesea mai elocvent decît cifrele — evoluția u- nei uzine complexe.Rulmenții, se știe, sînt piese de mare precizie. O simplă zgîrietură, de o fracțiune de micron, o simplă abatere de „ovalitate" de ordin infinitezimal sînt defecțiuni datorită cărora durabilitatea piesei poate _ fi compromisă. Să nu uităm că o astfel de defecțiune, aproape insesizabilă, duce în " corpului motor, acest element producției, se obține pe mașini de înaltă tehnicitate, înzestrate cu aparatură de control electronică, prezente în secțiile fabricii din Bîrlad. Și totuși omul ră- mîne elementul hotărîtor !Urmărind operațiile de extremă finețe, la sortarea și asamblarea rulmenților, efectuate de femei, te con-

I

Pentru cine urmărește evoluția țărilor latino-americane se impune constatarea că politica externă a unui șir de state de la sud de Rio Grande cunoaște un reviriment in ultimii ani, fenomen cu multiple semnificații pentru evoluția relațiilor internaționale actuale. Schimbările din raportul de forțe în lume, faptul că într-c măsură tot mai mare evoluția evenimentelor este determinată în prezent de forțele păcii și progresului ; creșterea aspirațiilor popoarelor la independență, amploarea luptei pentru libertate, neatîrnare și egalitate, voința de propășire economică și de lichidare a subdezvoltării — generează mutații profunde și pe continentul latino-american.De-a lungul unei întregi perioade istorice — din momentul emancipării lor de sub dominația iberică și aproximativ pînă in momentul începerii celui de-al doilea război mondial — țările Americii Latine au trăit într-o izolare pronunțată de restul lumii. In aceste condiții, influența nord- americană a dobîndit, mai ales în perioada care a urmat celui de-al doilea război mondial, proporții nemai- întilnite,. cu grave repercusiuni asupra evoluției politice și economice a țărilor latino-americane. Teritoriul de la sud de Rio Grande trece sub dominația economică și politică copleșitoare a S.U.A. ; el devine principalul loc de plasare al investițiilor americane, care au atins în prezent, potrivit revistei „Newsweek", ceva mai mult de 10 000 de milioane dolari, adjeă cu 2 000 de milioane de dolari mai mult decît suma investită în țările Pieței comune vest-euro- pene. O piață de capital „rentabilă", prin gradul accentuat de exploatare ; după cum subliniază aceeași revistă, în timp ce in Europa occidentală se obțin 6,7 la sută profituri, din America Latină se realizează un procent anual de 11.8 la sută. JJzitind diferite metode, de la intervenția militară directă (a se vedea debarcarea de la Santo Domingo din 1965) pînă la presiuni și a- menințări de tot felul, economice și politice, (ultimele evenimente petrecute în Peru și Bolivia, țări care au adoptat un șir de măsuri progresiste pe linie internă, sînt, în această privință, semnificative) Statele Unite au căutat să îngrădească în permanență mișcările spre libertate ale statelor de pe continent.Popoarele latino-americane nu s-au împăcat cu această situație, de „colaborare foarte inegală ale cărei rezultate sînt cu totul asimetrice și întrețin o stare de nemulțumire profundă", după cum se exprimă Gilles Gozard, autorul volumului „Mîine, America Latină". Conștiente de faptul că desprinderea de sub dominația marilor monopoluri nord-americane și depășirea subdezvoltării, crearea unei economii moderne nu sînt posibile decît printr-o largă cooperare cu lumea înconjurătoare, conjugată
Radu BOGDAN

(Continuare în pag. a V-a)
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CREDINȚA MEA POLITICĂ, 
DATORIA CĂTRE NAȚIUNE

ISTORIE
Peste cîteva zile poporul nostru va sărbători împlinirea a 150 de ani de la nașterea lui Alexandru I. Cuza, patriot înflăcărat, luptător neobosit pentru făurirea și consolidarea statului național, unul dintre cei mai populari domnitori pe care i-au avut țările române.Multe și mari sînt meritele Iul Cuza în istoria României, dar primul dintre acestea este, fără îndoială, identificarea sa cu aspirațiile poporului nostru de a-și întemeia un stat unitar. Cuza a intrat în istorie drept domnitorul Unirii. însuși numele său a devenit simbolul Unirii Principatelor Române.Avea dreptate D. Bolintineanu, cînd scria că Al. I. Cuza a fost „expresia adevărată a epocii în care a trăit". într-adevăr, în epoca sa, ideile unirii, hrănite de secole prin conștiința comunității de origine, neam și limbă a poporului român, prin legăturile reciproce dintre.cele trei țări române, s-au transformat dintr-un ideal într-o acută necesitate obiectivă. în condițiile dezvoltării forțelor de producție și a relațiilor capitaliste,' cînd poporul român devenea o națiune, făurirea statului național unitar se impunea drept cadrul optim pentru dezvoltarea socială și politică a societății românești. De aceea, ideea unirii, asociată cu ideile de libertate și democrație, a pus stă- pînire pe mințile cele mai înaintate ale vremii, aflîndu-se în centrul preocupărilor revoluționarilor pașoptiști. După înfrîngerea revoluției, înfăptuirea unirii — limitată deocamdată, din cauza dificultăților pe care le întîm- pina pe plan extern, numai la cele două principate — Moldova și Țara Românească — a devenit revendicarea majoră, obiectivul primordial al tuturor patrioților.Alexandru Cuza s-a afirmat de la început ca un vajnic luptător în primele rînduri ale mișcării unioniste.Pîrcălab de Galați, în timpul primelor alegeri pentru Divanul ad-hoc al Moldovei, el își dă demisia din această funcție, în semn de protest împotriva terorii separatiste introduse de caimacamul Vogoride în Moldova și a falsificării alegerilor. Scrisoarea sa de demisie, în care demasca ingerințele electorale, a foșt multiplicată și răspîndită în țară și străinătate, stirnind un mare ecou și contribuind la hotărîrea puterilor garante de a anula alegerile falsificate din Moldova. In noile alegeri a fost ales și Al. I. Cuza, ca deputat de Galați în Divanul ad-hoc. în această adunare, el s-a manifestat nu numai ca adept ferm al unirii, dar și al reformelor democratice necesare mersului înainte al țării, în primul rind al împroprietăririi țăranilor și desființării privilegiilor de clasă.Deși Divanurile ad-hoc se pronunțaseră, atît în Moldova cit și în Țara Românească, pentru unire, conferința puterilor europene întrunită la Paris în vara anului 1858 — din cauza opoziției Turciei și Austriei — nu a dat acestei probleme soluția corespunzătoare voinței poporului român. Convenția adoptată, reprezen- tînd un compromis între reprezentanții celor șapte puteri garante, admitea doar o unire parțială, sub raportul legislației comune, care trebuia să fie asigurată de o comisie mixtă, cu sediul la Focșani. Noul stat urma să se cheme „Principatele Unite ale Moldovei și Valahiei", fiecare principat urmînd a-și alege cîte un domnitor, o adunare legislativă și un guvern separat.Problema unirii rămînînd nerezolvată, poporul român s-a convins, o dată mai mult, că numai prin propria sa acțiune hotărîtă și nu prin mila guvernelor europene își va putea făuri statul național. Tocmai hotărîrea sa de a înfăptui unirea în pofida oricăror opreliști, l-a condus la ingenioasa soluție a alegerii aceluiași domnitor in ambele Principate.însușirile dovedite de Alexandru Cuza în timpul revoluției de la 1848 și în anii următori, patriotismul și ideile sale liberale, democratice, au făcut ca alegerea să se oprească asupra sa. La 5 ianuarie 1859, Al. I. Cuza a fost proclamat domn al Moldovei, în uralele deputaților unio- niști și în entuziasmul — cum relatează un contemporan — „a mai multor zeci de mii de oameni care umpleau tribunele publice, coridoarele și curtea palatului". Mihail Ko- gălniceanu, felicitindu-I pe domn în numele Adunării elective, exprima în cuvinte patetice semnificația istorică a alegerii lui Cuza : „Prin înălțarea ia pe tronul lui Ștefan cel Mare — declara el — s-a reînălțat însăși naționalitatea română... Ale- gîndu-le pe tine domn în țara noastră, am voit să arătăm lumii aceia ce toată țara dorește : la legi noi, om nou... Fii dar omul epocei ; fă ca legea să înlocuiască arbitrariul ; ia ca legea să fie tare ; iar tu. măria ta, ca domn, fii bun, fii blind, fii bun mai ales pentru acei pentru care

Manifestări dedicate împEmris
unui secol și jumătate 

de h nașterea hi Cuza
în aceste zile, în școlile de toate gradele au loc numeroase manifestări dedicate împlinirii unui secol și jumătate de la nașterea lui Al. I. Cuza. Cadrele didactice vorbesc elevilor despre activitatea acestui patriot înflăcărat, luptător dîrz pentru crearea și

consolidarea statului nostru național. Cu - a- celași prilej, școlarii, împreună cu profesorii lor, vizionează piese de teatru dedicate memoriei sale, participă la simpozioane și medalioane literare organizate in muzee, cluburi,

UNIREA ESTE Semne bune 
are primăvara...

de prof. N. ADĂNILOAIE

mai toți domnii trecuți au fost nepăsători sau răi". Comentînd alegerea lui Cuza, consulul francez, Victor Place scria : „Un om ale cărui opinii, caracter și antecedente răspundeau de viitorul țării, a putut fi ales cu aclamații, iară intrigi, fără violențe, fără corupție, prin singurul fapt al unei alegeri legale și ale unei adunări libere și pentru că o nouă viață a pătruns în rîndurile societății".în Adunarea din București care urma să-l aleagă pe Domnul Țării Românești, pătrunsese, cu sprijinul căimăcămiei reacționare, o majoritate conservatoare. Deputății partidei naționale, partizani fermi ai unirii, văzîndu-se în minoritate, au făcut apel la masele populare orășenești și sătești care — în zilele de 22—24 ianuarie, venind în număr de zeci de 

mii de oameni pe Dealul Mitropoliei — au izbutit să influențeze dezbaterile Adunării în sensul respectării voinței poporului, să-i determine pe conservatori să renunțe la candidații proprii și, în cele din urmă, să-l aleagă pe Al. I. Cuza. Consulul austriac relatează că deputății conservatori îl votaseră pe Cuza de teamă „că nu vor părăsi în viață sala de ședințe, dacă nu se vor hotărî la acest vot de unire". La ora prînzului, în timp ce imensa mulțime aștepta cu nerăbdare rezultatul alegerii, deodată, pe ușa Adunării apare un ofițer stri- gînd : „Lăsați poporul să intre ! Trăiască prințul Alexandru loan Cuza, proclamat de Cameră domnitor al Principatelor Unite". Manifestațiile de bucurie și uralele celor adunați în jurul Adunării au străbătut văzduhul, fiind repetate și de mulțimea de pe dealul Filare- tului, care, la semnul unei batiste albe, a pornit în grabă spre Mitropolie. Un participant la aceste evenimente povestește că „tot Bucureștiul era în picioare de la Filaret la Dealul Mitropoliei, pînă la Băneasa" și din piepturile intregului popor răsunau strigătele : „Trăiască Unirea ! Trăiască Cuza-Vodă ! Trăiască România una și nedespărțită". Cuprinsă de un entuziasm fără margini, mulțimea, cu torțele aprinse și însoțită de două batalioane de soldați, care i se alăturaseră, a străbătut pînă tîrziu străzile orașului cîntînd Hora Unirii și manifestînd pentru Unirea Țărilor Române. Poporul își sărbătorea iz- bînda, orășenii și țăranii se îmbrățișau. Clopotele, prin dangătul lor, transmiteau mai departe această veste atît de mult așteptată.Atașamentul poporului față de cauza Unirii și față de domnitorul ce o personifica s-a exprimat cu putere și cu prilejul sosirii lui Cuza la București, la începutul lunii februarie 1859. Populația Capitalei i-a ieșit în întimpinare, aproape în întregime, fă- cîndu-i o primire triumfală. Oamenii stăteau inghesuiți pe străzi, la ferestre, în balcoane și chiar pe acoperișurile caselor, spre a-1 putea vedea, în aclamațiile și uralele mulțimii, „din toate părțile ploua cu valuri de flori" în „calea domnului" — după cum scriau ziarele vremii. Niciodată pînă atunci nu fusese primit vreun domnitor atît de frumos, cu atîta căldură, nici chiar „suveranii marilor state" nu au avut parte de asemenea primiri — remarca, pe bună dreptate, M. Kogălniceanu.Ecoul dublei alegeri a lui Cuza a fost foarte mare și în Transilvania. Nu numai periodicele românești, dar și gazetele progresiste săsești și ungurești — „Kronstădterzeitung" și „Koloszvări Kozlony" — relevau că „de 200 de ani, poporul român n-a fost așa de fericit", că alegerea de la 24 ianuarie este „o demonstrație care face cinste poporului român, o victorie rar intîlnită în istorie". După 24 ianuarie 1859, forța de a- tracție a tînărului stat național român asupra transilvănenilor a sporit 

case de cultură și cămine culturale. 'Totodată, facultățile de istorie ale universităților și filialele Societății de științe istorice inițiază sesiuni de comunicări avînd ca temă viața și activitatea lui Al. L Cuza. 

mereu. Așa cum arăta cărturarul Al. Papiu Ilarian, actul de la 24 ianuarie a făcut să crească speranța unirii tuturor românilor intr-o singură țară : „românii din Transilvania — scria el — numai la Principate privesc". Nu o dată transilvănenii, cînd se întîlneau între ei, se salutau cu „Să trăiască Badea Ion" sau închinau cîte un pahar de vin in sănătatea lui „Badea Ion" (adică a lui Alexandru loan Cuza) în speranța că va veni să-i dezrobească și pe ei spre a se putea „Uni cu țara".Alegerea lui Cuza pe tronul celor două principate n-a constituit decît primul pas pe calea unirii lor depline ; acestui act trebuiau să-i urmeze recunoașterea de către marile puteri europene, iar apoi efectuarea unirii administrative cu un singur guvern și o singură Adunare. Pentru a

cest țel, domnitorul român a luptat cu o perseverență și abnegație rar în- tîlnite. Conștient de menirea sa istorică, el declara imediat după alegerea sa : „Unirea este credința mea politică, ea este ținta de mîn- tuire a națiunii române... Eu trebuie să fac unirea, sînt dator către nația care m-a ales și către istoria către care trebuie să am o responsabilitate".Spre a obține recunoașterea dublei Jplegeri, Cuza a trimis oameni politici destoinici — C. Negri, V. Alecsandri, Ludovic Steege — pe lingă cabinetele europene. La 1 aprilie 1859 recunoașterea dublei alegeri din partea Franței, Angliei, Rusiei, Prusiei și Sardiniei era fapt împlinit. Austria însă a continuat să se opună și nu l-a recunoscut pe Cuza decît în august, împreună cu Turcia, după ce în prealabil fusese înfrîntă în război de Franța și Sardinia. La începutul lunii octombrie 1859 sultanul trimise lui Cuza cele două firmane de învestitură, pe care domnitorul le primi într-un cadru foarte restrîns și discret spre a arăta că nu acordă nici o importanță acestor formalități — el fiind ales prin voința țării și nu prin favoarea puterii suzerane.Și mai grea a fost bătălia pe care a trebuit s-o dea domnitorul român pentru desăvîrșirea pe plan administrativ și legislativ a Unirii Principatelor. Prin măsuri interne, treptat și tacit, s-au unificat armata, re-
(Urmare din pag. I)radoxală : în loc ca viața economică pe plan local să fie condusă de comitetul de partid județean prin intermediul celor direct răspunzători de activitatea unei întreprinderi sau alteia, conducerile unor unități caută să-și exercite atribuțiile lor prin intermediul comitetului județean de partid...Al doilea răspuns, relevînd o altă latură a fenomenului amintit, îl primim de Ia tov. Alexandru Iliescu :— Preocuparea noastră esențială în conducerea economiei județului este, în momentul de față, tocmai încetă- țenirea unui stil de muncă în virtutea căruia fiecare comitet de direcție, ca organ de conducere colectivă a întregii activități a întreprinderilor în care funcționează, să-și exercite în deplină responsabilitate îndatoririle, să înțeleagă că prerogativele și atribuțiile lărgite acordate le obligă la o mai mare investiție de gîndire, inițiativă, acțiune. A fost creat un cadru organizatoric care prin natura sa e potrivnic tutelării, preluării de către organele de partid a atribuțiilor conducerii întreprinderii, substituirii acesteia. De aceea, căutăm să punem capăt .practicilor anacronice în virtutea cărora activiști de partid acționau ca un fel de dispeceri pentru soluționarea problemelor tehnico- administrative, în loc de a-și consacra eforturile îmbunătățirii muncii politice-educative, perfecționării metodelor de conducere a economiei de către organizațiile de partid. Se știe, de altfel, că asemenea practici au favorizat slăbirea spiritului de răspundere al unor conducători de întreprinderi, încetățenirea obiceiului ca pentru înlăturarea oricărei dificultăți să se apeleze la comitetul județean de partid. —'Valorificarea de către unitățile economice a cadrului fertil de activitate creat de partid in ultimii ani se reflectă în bilanțul pozitiv al dezvoltării economice a județului, în îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan în primele două luni ale anului. Este vorba de un proces cu o largă arie de cuprindere, pornind de la îmbunătățirea muncii organizațiilor de partid din întreprinderi pînă la cultivarea inițiativei și spiritului de răspundere ale comuniștilor învestiți cu funcții de conducere. Despre aceste preocupări discutăm cu tov. Ion Moldovan, directorul Uzinei de reparații auto din Suceava, una dintre întreprinderile fruntașe ale județului. 

lațiile externe, poștele șl telegraful, în același timp, în memorii adresate puterilor garante, Cuza arăta greutățile guvernării cu ministere și camere diferite, cu deplasări continui dintr-o capitală în alta, insistînd mai ales asupra necesității de a se împlini voia poporului care încă în Divanurile ad-hoc se exprimase pentru unirea completă a Principatelor Române. 'Cuza a amînat peste un an și jumătate vizita de prezentare la sultan și n-a acceptat să o facă decît atunci cînd i s-a dat asigurarea că va putea discuta și problema unirii administrative.în vara anului 1861 cînd Turcia și Austria tergiversau încă consimță- mîntul lor pentru unirea completă a Principatelor, ori puneau condiții inacceptabile (ca dreptul de intervenție armată, numirea unui guvernator în Moldova și a unor consilii provinciale), Cuza a declarat categoric consulului austriac : „Ne trebuia unirea, dacă nu ne-o vor acorda puterile, vom fi siliți să ne-o dobin- dim singuri".Manevrînd cu mult tact și perseverență, Cuza a reușit să obțină, în noiembrie 1861, consimțămîntul tuturor puterilor garante pentru înfăptuirea unirii administrative și legislative a principatelor cu un singur guvern, o singură cameră și o singură capitală. La 3 decembrie 1861 domnitorul, printr-un mesaj adresat camerelor, arăta că puterile garante „au aderat Ia Unirea Principatelor" iar această unire „va fi așa precum România o va simți și o va dori". Observăm că Al. I. Cuza prezenta unirea deplină ca un rezultat al acțiunilor hotărîte ale poporului român, și nu ca un dar al puterilor garante.La 24 ianuarie 1862, s-au deschis la București lucrările primei Adunări a Principatelor Unite, care de acum Înainte aveau să se numească România, Domnitorul anunța, cu bucurie, deputaților că ziua aceasta, „este o zi de serbare pentru întregul popor" : „Unirea — preciza Cuza — dobîndită cu prețul atîtor necurmate silințe" — este „singura stare politică" ce poate „să asigure viitorul nostru și să ni permită a da țării organizarea ce o așteaptă de atît de mult timp". în adevăr, de acum înainte, lupta avea să se dea pe plan intern pentru introducerea instituțiilor și a reformelor necesare dezvoltării statului pe calea progresului.Opera de făurire a statului național român avea să fie continuată, în deceniile următoare, prin dobîndirea independenței în 1877 și unirea Transilvaniei cu România în 1918. Dar începutul acestei mărețe opere, actul de naștere al României moderne rămîn pe veci legate de numele lui Alexandru loan Cuza. Pe bună dreptate, Marx arăta că în Principatele dunărene „unirea și independența națiunii române au fost pecetluite prin alegerea colonelului Cuza ca domnitor al Moldovei și Valahiei".Prețuind lupta dîrză dusă de Al. I. Cuza — domnitorul Unirii — pentru edificarea României moderne, pentru libertatea și progresul ei, poporul nostru l-a așezat pentru totdeauna în pantheonul istoriei naționale.
— După cum se știe, uzina noastră numără abia cîțiva ani, dar ei au coincis cu o perioadă de multiple măsuri luate de partid pentru perfecționarea metodelor de conducere în economie, pentru adîncirea și lărgirea principiilor democrației socialiste în viața economică. Cu alte cuvinte, ea a crescut într-o ambianță socială în care ni se cere imperios perfecționare continuă. în ce ne privește, am înțeles că rezervele a- cestei perfecționări se află în noi, că sensul mai binelui trebuie căutat, în primul rînd, în modul de a munci al fiecăruia dintre cei ce au primit răs
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punderea de a conduce un colectiv. La început, atribuțiile lărgite, prerogativele noi ne-au cam intimidat. Ne puneam întrebarea : vom reuși ? Rezultatele au dovedit că dacă știi „să tragi", — și dacă vrei cu adevărat — treaba merge. Astfel a crescut și inițiativa noastră, deprinderea de a soluționa problemele fără a aștepta ca alții să ne poarte de mină. Este vorba de o preocupare care, devenită obiectiv esențial al organizației de partid, își vădește rezultatele. înde- plinindu-ne singuri sarcinile, nu încărcăm comitetul municipal sau județean de partid cu probleme care ne revin, nu „pasăm" altora îndatoririle noastre.Firește, în contextul acestui proces, o pirghie importantă o constituie perfecționarea muncii de partid, întărirea rolului conducător al fiecărei organizații de bază la locul de muncă. La comitetul județean de partid ni s-a vorbit despre preocuparea accentuată pentru mai buna organizare a controlului îndeplinirii hotărîrilor, pentru exercitarea rolului conducător al organizațiilor de partid nu printr-o tutelă măruntă asupra

O dată cu primele semne ale primăverii gospodarii Văii Prahovei au înscris ca urgențe în agenda lor de lucru, pregătirea stațiunilor pentru primirea oaspeților care, mai ales simbăta și duminica, se îndreaptă de pe a- cum în număr tot mai mare spre Sinaia, Bușteni, Azuga, Predeal.în primul rînd — ne spune primarul Si- naiei, tov. Constantin Neagu, ne-am gîndit să asigurăm turiștilor un acces corespunzător pe căile rutiere, cit și pe cărările de munte. De aici am început pregătirile pentru noul sezon. în momentul de față, numeroase echipe lucrează la curățirea străzilor, a potecilor, la repararea lor, la amenajarea zonelor verzi.Răsfoind planurile acțiunilor de primăvară de pe masa primarului, ne-am notat cîteva lucruri care — credem — interesează. Au început și se vor face în continuare, în zona Sinaiei și a Buștenilor, asfaltări, pavaje, pietruiri de străzi pe o distanță de circa 20 de kilometri ; drumul nou spre Cota1 400, deși încă în lucru, a fost în așa fel amenajat, incit autoturismele pot circula normal pînă sus, la hotel. La acest capitol sînt prevăzute a se cheltui sume de ordinul milioanelor. Alte sute de mii de lei sînt alocate pentru flori : de la Comarnic și pînă la Predeal,'pe ambele părți ale șoselei naționale, se vor planta peste 500 000 de pansele, petunii, bănuți, 3 000 de trandafiri,2 000 de arbori ornamentali. Răsadurile așteaptă — le-am văzut — frumoase, viguroase, în serele de la Sinaia. „Și la cabanele din masivul Bucegi și în curțile vilelor, ne spunea tov. Ion Rădulescu, directorul I.S.B.C. Sinaia, vor fi plantate flori".Interlocutorul ne-a reținut, în continuare, atenția cu citeva lucrări de interes .imediat pentru turiști. în primul rînd ni s-a prezentat situația acțiunii pentru marcarea 

corespunzătoare a tuturor drumurilor de munte ; s-au înlocuit — și operația este în curs — toate indicatoarele vechi, spălate de ploi și zăpezi, cu altele noi ; se marchează în prezent un nou traseu — mai accesibil la urcuș — care duce la Vîrful Carai- man, cu plecarea din drumul rutier spre Babele. Pe potecile mai greu accesibile se montează cabluri de susținere, se iau măsuri pentru protecția trecerilor.Am aflat și alte lucruri plăcute pentru a-
PE VALEA 
PRAHOVEI

matorii de plimbări montane. Din această primăvară, ei pot poposi la o nouă cabană : „Cuibul Dorului", așezată la numai 6 km de Sinaia, pe drumul ce duce spre Tirgoviște. Pot locui aici, în condiții de confort excelente, mai mult de 40 de oaspeți pe zi. De asemenea, s-au dat în exploatare la Poiana Stînei — loc foarte pitoresc — 10 noi căsuțe din lemn, cu cîte două locuri. Aceste mici așezări, amintind, prin înfățișarea lor, de colibele din turtă dulce ale basmelor, sînt dotate cu instalații e- lectrice de încălzire și iluminat, cu instalații sanitare. Extinderi de spații s-au făcut și Ia cabanele Vîrful cu Dor, Poiana Izvoarelor, Gura Di- ham, Cota 1 500. Pe călătorii ajunși aici îi așteaptă nu numai un loc de odihnă plăcut, ci și mîncăruri și patiserie caldă, pregătită în cuptoarele țărănești construite în această iarnă. La Cota 1 400, hotelul a fost complet reamenajat, Iar restaurantul și barul de zi funcționează în condițiile cele mai bune.Să coborîm din nou în stațiuni. Și aici spațiile de cazare pentru turiști și oaspeți veniți la odihnă s-au mărit, fiind totodată amenajate la un grad supe

Instantaneu de sezon la Poiana Țapului

organismelor economice, ci prin controlul exigent al activității acestora, prin stimularea răspunderii lor în îndeplinirea sarcinilor ce le revin. Lucru deosebit de necesar, întrucît la unele comitete de partid mai întîl- nești o „psihologie a așteptării" ca altcineva să intervină, să dea ghes, să inițieze, să rezolve. Ilustrative ni s-au părut, în acest sens, frecventele absențe ale comitetelor orășenești de partid Cîmpulung Moldovenesc și Fălticeni (ca și a consiliului popular de aci), de la îndeplinirea îndatoririlor lor, privind mobilizarea organizațiilor de partid la îndeplinirea pla

nului de investiții — în primul caz — sau a acțiunii de mai bună gospodărire și infrumusețare a orașului, în al doilea caz.Obiectivul acțiunii concentrice a comitetului județean de partid constă in creșterea spiritului de răspundere partinică al cadrelor de conducere din economia județului. Sînt notabile astfel discuțiile purtate decadal cu conducătorii întreprinderilor în care nu se realizează un ritm normal de îndeplinire a planului ; organizarea unor ședințe ale secretariatului sau biroului comitetului județean în întreprinderi sau unități agricole, prilej de a discuta „la concret" diverse implicații ale stărilor de lucruri și, în același timp, de a cunoaște mai temeinic realitățile. încetățenirea u- nor asemenea metode de lucru e cu atît mai utilă, cu cît ea este menită să prevină ^repetarea neajunsurilor din anii trecuți, manifestate cu deosebire în campaniile agricole, cînd insuficientul control asupra activității direcției agricole, uniunii județene a cooperativelor agricole de producție, a consiliilor de conducere 

rior de confort. întreprinderea de hoteluri și restaurante din Sinaia își anunță de pe acum oaspeții că in acest an vor putea lua masa la încă două restaurante noi, iar la o cramă construită în stil prahovean vor avea ocazia să guste din preparate specifice locului. Vicepreședintele Consiliului popular județean Prahova, Nico- lae Pavelescu, adăuga că, pentru automobi- liști, pe porțiunea Ploiești — Predeal a șoselei naționale se vor deschide cîteva chioșcuri cu răcoritoare, țigări, dulciuri, fructe. Important este și faptul că pe șoseaua națională (inclusiv pe alte șosele din județul Prahova) s-au amenajat, sau sfnt în curs de amenajare, 19 locuri de parcare, între localitățile Potigrafu — A- zuga, Ploiești — Buftea, Ploiești — Mizil, Albești — Urziceni.Ademenitoare ni se par a fi și programele prevăzute pentru sezonul de primăvară-vară de către Palatul de cultură din Sinaia. în cursul săptămîi. i, dar mai ales simbăta și duminica, aici se vor organiza spectacole susținute de echipe teatrale din București, Ploiești, Cluj, Brașov, Timișoara, chermeze, festivaluri de muzică ușoară. Se amenajează, de asemenea, un bowling și un teren de mini-golf. în parcul Cazinoului — ne informează primarul — se vor organiza serbări și carnavaluri nocturne.Dacă la toate acestea mai adăugăm faptul (atenție bucureșteni 1) că drumul spre Valea Prahovei cu autoturisme, prin darea în folosință a variantei rutiere Bănești — Comarnic, este mult mai scurt, mai accesibil, mai pitoresc, avem o imagine promițătoare pentru miile de oameni care doresc să-și petreacă timpul liber în cadrul atît. de re- cohfortant al Văii Prahovei.
CONSTANTIN 
CAPRARU 
corespondentul 
„Scînteii"

ale unor cooperative agricole a favorizat menținerea unor neajunsuri în activitatea economică.Cunoașterea realităților „de Ia sursă", contactul nemijlocit cu organizațiile de partid își dovedesc convingător eficiența. La exploatarea minieră Ostra-Leșul Ursului, sector economic care in ultimii ani a fost grevat de serioase neajunsuri teh- nico-organizatorice, primele două luni ale anului 1970 s-au soldat cu aproape o dublare a cantității de minereu extras zilnic. Este înainte de toate un succes meritoriu al colectivului de aici, dar la obținerea lui și-a adus contribuția și comitetul județean de partid. El a inițiat un studiu complex asupra mijloacelor de mai bună folosire a resurselor umane, organizatorice, tehnice din exploatarea minieră, un dialog. viu cu organizațiile de partid pe tema perfecționării activității generale. Săptămâni în șir, activiști de partid, însoțiți de cadre tehnice, au discutat cu comuniștii, cu alți muncitori și tehnicieni, s-au sfătuit cu ei asupra căilor de remediere a neajunsurilor. Iar concluziile s-au concretizat în măsuri practice, a căror aplicare a fost exigent controlată.— în ultimă instanță, ne spunea tov. Emil Bobu, prim-secretar al Comitetului județean Suceava al P.C.R., referindu-se la această experiență, datoria noastră esențială este să stimulăm pretutindeni un climat de emulație, de exigență, de muncă asiduă pentru îndeplinirea politicii partidului. Iar acest climat se poate realiza nu prin substituirea de către comitetul județean de partid- a conducerilor întreprinderilor sau unităților agricole, consiliilor populare etc., ci ajutind toate verigile acestui lanț, care se numește activitatea economică, socială, să funcționeze corespunzător. De aceea, comitetul județean de partid pune accentul pe întărirea răspunderii cadrelor de conducere din economie, pe creșterea capacității lor de a-și îndeplini îndatoririle în cele mai bune condiții, manifestă exigență față de ele și militează ca exigența partinică să devină o trăsătură a întregii organizații județene, în felul acesta, cultivînd la fiecare comunist simțul datoriei, devotamentul și abnegația în îndeplinirea răspunderii încredințate, activizînd fiecare organism din viața economică și socială, va crește implicit rolul conducător al organizației județene de partid.
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[DIVERS 
| Pescărească,
dar

• adevărată
I Pescarii de la punctul „Ceta

tea", situat in apropierea satu-

Ilui 23 August (Tulcea) au de
venit, se pare, adevărați spe
cialiști în recoltarea trofeelor de

I sturioni. Zilele trecute, ei au a- 
dus la bază un morun cu icre, 
in greutate de 80 kg. De remar
cat — lucru rar — că sturionul

Ia fost prins cu unelte pentru 
pește mărunt. Din această prici
nă prada era cît pe ce să le

I scape norocoșilor pescari. De a- 
ceea, fără să ezite, cîțiva dintre 
ei au făcut, vrînd-nevrînd, și o 
baie rece. Dar merita, pentru un 

| asemenea pește I

| Ocolesc...
I ocolul
I Remus Bohor din Cîmpeni 
IțAlba) a cumpărat de la ocolul 

silvic din aceeași localitate 3 mc 
rășinoase. Nu după mult timp 

Iinsă, el a apărut la Constanța 
cu... 8 mc de lemn din aceeași 
esență. Cum a reușit o astfel de 
performanță poate că numai... o- 

I colul silvic din Cimpeni știe.
Cert este că, după ce aproape că 
și-a întreit cantitatea de lemn, la 

I Constanța, s-a apucat să o vindă
cu un preț de 10—12 ori mai 
mare decit cel plătit! Dar Remus 
Bohor nu este singurul care de- 

Iține un asemenea „secret". In 
ultimul timp Inspectoratul silvic 
județean Constanța a descoperit 

Iun număr însemnat de trafi- 
canți de material lemnos. Și a- 
proape toți sînt originari din ju- 

Idețul Alba. Cum obțin ei aceste 
materiale, ocolind Ocolul sau 
prin... 7

| Cîștigătorî — 
| consumatorii

(Saloanele restaurantului „NordHotel" din Capitală au găzduit, zilele acestea, o expoziție culi- Inară, cu adevărat de zile mari.în faza finală a concursului pentru obținerea distincției de „maestru în arta culinară", s-au I întrecut pe ei înșiși 46 de bucătari și cofetari din toată țara (printre ei, o singură... femeie !). [Originala întrecere a fost cîști-gată de Gheorghe Iosif, bucătar la T.A.P. „Carpați" (Brașov) și Dănuț Colcer de la I.A.P.L. I„Vita-dulci“ (Cluj). Sperăm că forurile interesate vor avea grijă ca noii maeștri în arta I culinară să aibă cît mai mulțidiscipoli. Pentru că am dori ca, din această întrecere, să cîști- , ge, în primul rind, consumatorii !
Unde se 
ascunde

să-fiicaîn orașul Salonta a vîrșit recent un dublu Irina Kiss și ______ _________au fost ucise prin strangulare și lovituri de secure. Autorul crimei, Gheorghe Kovacs (fiul lui Ștefan și Elisabeta, născut la 19 aprilie 1931 în Salonta, fără ocupație, cu încă trei condamnări la activ pentru tilhărie și viol), a dispărut după comiterea faptei. Pînă in prezent, cu toate măsurile luate de organele de miliție și procuratură, el nu a putut fi arestat., Cetățenii care pot da relații sînt rugați să anunțe cel mai apropiat organ de miliție.

fost asasinat, acesteia

în așteptarea 
sentinței»

I Relatam, într-o notă apărută la această rubrică, furtul de la casa de discuri „Electrecord" |(str. Popa Nan, nr. 21), comis deIlie Dumitru, din strada Traian, 161, care a fost ajutat să co- Imercializeze discurile sustrase, de vînzătoarea Maria Ștefana- che, de la raionul de discuri al magazinului „București" (și nu („Victoria", cum greșit menționam m nota respectivă). Zilele trecute, s-a încheiat ancheta pe- Înală, cei doi recunoscîndU-și în întregime fapta, pentru care vor apărea în curînd în fața instanței de judecată.
j Infuzie de...
I viată
IS-a întîmplat în secția furnale a Combinatului siderurgic Reșița. Muncitorul Ilie Vasile su- I ferea de mult timp de ulcer. într-o dimineață, pe cind se afla la locul de muncă, a avut o cri- Iză care-i putea fi fatală. A fost transportat imediat la spital, direct pe masa de operație. Pacien- Itul, care, printre altele, avea și o boală de cord, a căzut însă în comă. Patru zile în șir s-a zbătut între viață și moarte. în tot acest Itimp, medicii chirurgi FlorianPantea și Gheorghe Messa s-au aflat lîngă el și au reușit să-l . salveze.

Rubricd redactată de s
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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DE SALARIZARE
Răspunsuri la întrebările cititorilor

ÎN LEGĂTURĂ CU INTRODUCEREA EXPERIMEN
TALA A NOULUI SISTEM DE SALARIZARE Șl MAJO
RAREA SALARIILOR — CARE A CUPRINS TOATE RA
MURILE SI SECTOARELE DE ACTIVITATE — AM PRIMIT 
ÎN ULTIMUL TIMP LA REDACȚIE NUMEROASE SCRISORI 
PRIN CARE CITITORII SOLICITĂ RĂSPUNS LA DIFE
RITE ÎNTREBĂRI. DE ACEEA, ÎNCEPÎND CU ACEST 
NUMĂR, ZIARUL NOSTRU ÎSI PROPUNE SA DESCHIDĂ 
O RUBRICĂ PERMANENTĂ DE RĂSPUNSURI PE A- 
CEASTA TEMA LA ÎNTREBĂRILE CITITORILOR. PUBLI
CĂM MAI JOS DOUĂ DIN ACESTE RĂSPUNSURI.— La ce treaptă sau gradație se încadrează în noua unitate, un salariat care vine prin demisie, transfer Ia cerere, sau transfer în interesul serviciului ? (Ion Petrescu, strungar la Uzina de motoare și compresoare „Timpuri noi“ din București).— Experiența a demonstrat că un element esențial al bunei organizări a muncii și producției în întreprinderi îl constituie stabilitatea cadrelor. Ținind seama de necesitatea stimulării acestei stabilități, in cadrul noului sistem de salarizare s-a prevăzut introducerea, în toate ramurile și sectoarele de activitate și pentru toate categoriile de salariați, a unui spor la salariu a cărui mărime este diferențiată în raport de vechimea lor neîntreruptă în muncă, in aceeași unitate. In același scop, în indica.- țiile cu privire la modul de încadrare a muncitorilor în trepte de salarizare, respectiv în gradații pentru personalul tehnic-administrativ, se prevede că treapta (gradația) acordată unui salariat constituie un drept ciștigat al acestuia, atît timp cit este încadrat în aceeași unitate sau trece în altă unitate prin transfer in interesul serviciului, în categoria sau funcția la care i s-a acordat treapta (gradația) respectivă și atît timp cit îndeplinește condițiile pe baza cărora i s-a acordat acea treaptă, respectiv, gradație.La plecarea din întreprindere prin demisie sau prin transfer Ia cerere, salariatul încetează să mai beneficieze de treptele (gradațiile) obținute pină la data demisiei, respectiv data transferului la cerere, urmînd să fie încadrat Ia nivelul de bază prevăzut pentru categoria de încadrare sau funcția deținută. După o perioadă de cel puțin uh an de ia angajarea salariatului la noua unitate, conducerea întreprinderii poate aproba să i se acorde un număr de trepte (gradații), fără să se depășească însă numărul treptelor (gradațiilor) de care a beneficiat la ' întreprinderea de ' unde . a plecat.— Cc modalități prevede sistemul de premiere pentru stimularea muncitorilor la realizarea de economii de materiale ? (Gheorghe Georgescu, muncitor la Fabrica de piele și încălțăminte „Dimoovița" din București).— în Hotărirea Consiliului de Miniștri nr. 151/1970 privind cointeresarea salariaților. în creșterea eficienței economice, prin acordarea de premii, se prevede posibilitatea ca, în afara premiilor din beneficii, unitățile să poată acorda in cursul anului și premii pentru realizarea de economii de materiale, obținute la locul de muncă. Aceste premii urmează să se plătească, de regulă, din fondul de salarii scriptic planificat al întreprinderii. Pentru economisirea unor materiale importante, de pildă, a combustibililor lichizi și carburanților, a copsului metalurgic, cărbunilor cocSificabili, metalelor feroase și neferoase, a unor materii prime pentru industria ușoară și alimentară premiile se plătesc in afara fondului de salarii, dacă acestea reprezintă economii nete la nivelul întreprinderii sau materialele respective sînt puse la dispoziția organului tutelar. Pentru economisirea altor materiale decit cele prevăzute in mod expres în anexă la Hotărirea amintită, premiile se acordă în limita fondului total de salarii scriptic al unității, independent dacă unitatea a realizat sau nu beneficii.Premiile se acordă, de regulă, muncitorilor de la locurile de muncă unde s-au realizat economiile. Dacă la obținerea lor au contribuit direct și unele cadre tehnice care participă la conducerea și executarea procesului de producție, aceștia pot ti, de asemenea, premiați.Mărimea premiilor reprezintă 30—50 la sută din valoarea economiei, fiind diferențiată, după caz. in funcție de importanța materialelor și de valoarea acestora, precum și în raport de dificultatea obținerii economiilor. Realizarea acestora nu trebuie să dăuneze calității producției, trebuind să fie respectate riguros prescripțiile de calitate, precum și — acolo unde este cazul — normele de tehnica securității, cum ar fi, de pildă, cazul lemnului de mină.Economiile trebuie să fie comensurabile și să rezulte din documentele de evidență ale întreprinderii, fiind realizate față de normele de consum stabilite. Acordarea premiilor mai este condiționată și de cerința nedepășirii valorice a normelor de consum stabilite pentru totalitatea celorlalte materiale normate,' utilizate la-acel loc de muncă.
B O O B O -
(Urmare din pag. I)aibă o densitate de 50—60 000 plante la hectar, au obținut între 40—50 000 kg masă verde la ha. De pe suprafețele cu lucerna irigată se obțin pină la 14 000 unități nutritive la hectar, cantitatea de proteină fiind de circa 10 ori mai mare decit la culturile de borceag. în general, există dezinteres, slabă răspundere pentru amplasarea culturilor furajere, pentru fertilizarea terenului, pentru executarea lucrărilor de întreținere, recoltare și depozitare a. furajelor in bune condiții. în multe cooperative, consiliile de conducere nu asigură o structură corespunzătoare culturilor furajere, rezumindu-se la insămin- țarea borceagului și a altor plante care dau producții mici la hectar. în 1969, de pildă, cooperativele agricole care au cultivat borceag au obținut la hectar doar 1 100 unități nutritive.La lipsa de grijă pentru folosirea cu maximum de eficiență a suprafețelor destinate furajelor se adaugă și proasta gospodărire a nutrețurilor produse. La cooperativele agricole din Drăgușeni, Suceveni, Vîrlezi, Berești, Rogojeni, Moscii, hrănirea animalelor se face la voia întîmplă- rii, nefiind stabilite rațiile necesare. La aceste unități nu există programe de grajd, fiecare îngrijitor muncește cum crede de cuviință, după bunul plac. Ce fac președinții, șefii de ferme din aceste unități ? Nu ar fi cazul să-și concentreze atenția asupra activității din zootehnie ?La cooperativele din Schela, Și- vița, Băleni, „11 Iunie“-Pechea, Uni- rea-Galăți, Smulți, Voința-Tecuci, Certești, Nărtești și altele, care obțin producții și venituri mari din zootehnie, „secretul" rezultatelor do- bindite constă în faptul că președinții, inginerii, consiliile de conducere se ocupă în mod temeinic zi de zi de rezolvarea problemelor creșterii ani-

Respectarea și chiar devansarea termenelor de punere în funcțiune a noilor capacități și obiective productive constituie o cerință de mare actualitate economică, subliniată la plenara C.C. al P.C R. din decembrie 1969. In lumina acestei cerințe, pe o serie de șantiere se acționează prin măsuri hotărîte pentru accelerarea ritmului lucrărilor, fără a dăuna calității acestora, spre a apropia momentul punerii în funcțiune a primelor capacități de producție. Bunăoară, în zona industrială Palas din Constanța trebuie să intre în producție la 30 iunie și. respectiv, la 30 septembrie a. c. o fabrică de bere și alta de ulei.— Pe ambele șantiere — ne spunea Mircea Deliu, directorul adjunct al Sucursalei Constanța a Băncii de Investiții — stadiul lucrărilor de bază este în avans față de grafice cu 20—30 zile. Recent, constructorul. reevaluîndu-și forțele, s-a angajat să dea în exploatare aceste două obiective cu 30 zile mai devreme față de termenele prevăzute.Deplasîndu-ne pe cele două șantiere, am constatat la fața locului că constructorul manifestă un înalt spirit de răspundere pentru finalizarea cît mai grabnică a acestor investiții. Graficele de execuție, reactualizate de către constructori și beneficiari, sînt urmărite riguros și analizate ; din mers se aduc corective în repartizarea forțelor, pentru asigurarea unei succesiuni normale a lucrărilor, în așa fel îneît nici un amănunt să nu fie trecut cu vederea. Asupra căror probleme ar trebui să insiste constructorul, fiindcă se ridică, totuși, unele semne de întrebare.— Ca să producem și să livrăm bere la 1 iunie a.c., cum ne-am angajat, ne relata ing. Dorin Balteșiu, directorul fabricii, este necesar ca secțiile de fierbere și fermentație să fie terminate cel tîrziu pînă la 15 aprilie. Constructorul ne-a asigurat că acest lucru este posibil. Ne îngrijorează, însă, rămînerea în urmă a lucrărilor la centrala termică și la stația de demineralizate a apei, întîrzie- rile în procurarea unor utilaje, în execuția coșului de fum, precum și la finisajul secției de îmbutelie- re, care stingheresc montajul unor instalații, aduse din : import.Socotim că constructorul are capacitatea să înlăture aceste mici restanțe în terminarea lucrărilor De cu- rînd, pe cele’ două șantiere s-a organizat munca în două schimburi și, indiferent de timp, se lucrează zi și noap-

te. Șeful șantierului fabricii de bere, ing. Ion Văduva, remarca sprijinul substanțial primit din partea Ministerului Construcțiilor Industriale și a biroului Comitetului județean Constanța .al P.C.R.. sprijin materia- z lizat în dotarea șantierului cu utilaje, în asigurarea unei aprovizionări tehnico- materiale corespunzătoare, a forței de muncă, în facilitarea unei colaborări

de la C.P.L. Sebeș, cu 44 zile Combinatul de prelucrare a lemnului din Cîm- peni.Primul dintre aceste o- biective care va începe să producă la 15 iunie a. c. este fabrica de plăci fibro- lemn'oase a Combinatului de prelucrare a lemnului din Sebeș. In secțiile de producție ale fabricii, montajul util ițelor a fost terminat.— Nu se ridică probleme

dustrializare a lemnului din Sebeș, ne-a spus :— Lipsesc anumite utilaje tehnologice, dintre care unele condiționează direct intrarea în funcțiune a fabricii de P.F.L. Este vorba de 14 pompe de transport adeziv, conducta inoxidabilă pentru transportul cleiului și aparatajul de la instalația de stins incendii cu aburi. De importanță vitală pentru intrarea in funcțiune a fabri-Comprimarea duratelor de execuție A ’are valoare de milioane
PE ȘANTIERELE UNOR OBIECTIVE INDUSTRIALE DIN JUDEȚELE 
CONSTANTA SI ALBA, AVANSUL CÎSTIGAT FAȚĂ DE GRAFICE 

POATE FI MENȚINUT Șl CONSOLIDAT

strînse, continue și exigente cu proiectantul.Aceeași atmosferă de optimism real, fundamentat pe fapte și date certe, am intîlnit-o și în județul Alba, unde trei mari obiective industriale — Combinatul de prelucrare a lemnului din Sebeș, Fabrica de porțelan- menaj din Alba Iulia (parțial) și Combinatul de prelucrare a lemnului din Cîmpeni — trebuie să dea producție în acest an. O examinare a. evoluției lucrărilor pe aceste șantiere arată că punerea în funcțiune’a acestor noi capacități poate avea loc înainte de termenul stabilit prin planul de stat — și anume: cu 15 zile mai devreme fabrica de P.F.L. și cu 30 d» zile fabrica de cherestea

mari, care să împiedice realizarea obiectivului propus, ne-a asigurat ing. Alexandru Augur, șeful șantierului 504 Sebeș al Trustului de construcții nr 5 Brașov, antreprenorul general al investiției Fabrica de P.F.L. se află în preajma probelor mecanice. în continuare, nouă, constructorilor, ne rămîne să executăm finisajele. La fabrica de cherestea, care urmează să intre în producție la 30 septembrie a.c., față de 30 . octombrie cît este, termenul planificat, stadiul lucrărilor este avansat.Totul corespunde realității. Numai că beneficiarul are unele îndoieli In acest sens, ing. Ioan Molo- deț, director tehnic în Combinatul de exploatare și in,-

cii sînt și cele 4 transportoare cu melc, pentru silozuri, care trebuie să ni le furnizeze I.R.U.M. București. .Este evident că Ministerul Industriei Lemnului nu a intervenit cu e- nergie pentru procurarea acestor utilaje tehnologice. Deci, mobilizarea forțelor, a tuturor rezervelor constructorului, beneficiarului, furnizorilor de utilaje tehnologice și titularului de investiții este abso- luț necesară — atît în cazul șantierului din Sebeș, cit si pe șantierul C.P.L. Cîmpeni. Se așteaptă din partea întreprinderii 10 instalații Brașov (șantierul Cluj) ca să trimită la Cim- peni un număr mai mare

de muncitori, pentru a se intensifica ritmul de cons- trucții-montaj, in vederea devansării termenelor de intrare în funcțiune a obiectivelor amintite.Constructorii Fabricii de porțelan-menaj din Alba Iulia și-au luat angajamentul de a face tot ce le stă în putință pentru ca pri- ‘ ma șarjă de „porțelan de Alba Iulia" să fie elaborată în cea de-a treia decadă a lunii august a.c., deci, cu 10 luni mai devreme. La această dată, fabrica va intra parțial în funcțiune. Constructorul — întreprinderea de construcții-mon- taj din Cluj — împreună cu beneficiarul, a întocmit din timp un grafic rețea coordonator, pe care îl respectă riguros. Pentru a se accelera ritmul lucrărilor, hala de fabricație a fost impărțită în 9 sectoare, in funcție de importanța lor în procesul producției. A- sigurarea șantierului cu materiale și forță de muncă este satisfăcătoare.Beneficiarul — fapt recunoscut și de dirigintele de șantier, ing. Victor Ber- talan — are de rezolvat trei probleme mari : este vorba de execuția racordului de cale ferată, de asigurarea alimentării cu energie electrică și de asigurarea alimentării cu gaz metan. Cu mai mult spirit de prevedere trebuie să acționeze beneficiarul și in direcția corelării optime a termenelor de livrare a u- tilajelor cu cele de montaj, domeniu în care se constată neajunsuri, care — în mod sigur — pot fi înlăturate neîntîrziat.Discuțiile cu cadre de răspundere de pe șantierele din județele Alba și Constanța dovedesc că punerea in funcțiune a obiectivelor de investiții înainte de termenele’ planificate are o puternică bază reală. Ca atare, unele deficiențe trebuie eliminate operativ — și aceasta, prin colaborarea judicioasă dintre toți factorii angajați in realizarea acestor lucrări de investiții. Economia națională contează pe producția acestor noi capacități, pe efectele favorabile ce se pot obține, sub aspectul creșterii eficienței investițiilor, prin intrarea lor in funcțiune înainte de termen.
Radu APOSTOL 
Ștefan DINICĂ 
corespondenții „Scînteii"

CONTRASTE
® Ideile valoroase... 

au preț bun!
Recent, la I. C. H. 

Porțile de Fier s-a 
aprobat prima inova
ție propusă și aplicată 
în acest an. Este vorba 
de un aparat prr.tru 
confecționarea pungi
lor din polietilenă (fo
losite la protecția ex
plozibililor contra ume
zelii), prin sudură cu 
aer cald. Inovația a- 
parține maistrului Ca
rol Haltrich, de la șan
tierul „2 porturi", și 
aduce o economie (an- 
tecalculată) de 114 400 
lei. Introducerea de 
inovații și raționali
zări devine tradiție la 
Porțile de Fier. In 
cursul anului trecut, 
prin aplicarea unui 
mare număr de ino
vații au fost realizate

economii (post calcu
late) in valoare de 
3 220 000 lei. Soluția de 
excavare in stîncă cu 
fronturi libere, folosind 
capse electrice cu în
târziere, a dus la îm
bunătățirea simțitoare 
a modului de excavare, 
a făcut posibilă dislo
carea rocii in cantități 
mai mari pe schimb și 
obținerea unor impor
tante economii de ex
ploziv. O altă inovație 
a contribuit la scurta
rea termenului de în
chidere a Dunării și a 
permis reducerea cos
tului lucrărilor cu 
900 000 lei. Deci, un a- 
devăr elementar: ideile 
valoroase... au preț 
bun l

® Cale lungă,
driun efe fier

INSTRUIREA CADRELOR 
PENTRU IRIGAȚII

»în întreprinderile agricole de stat s-a terminat instruirea cadrelor ce vor lucra in acest an pe terenurile amenajate pentru irigarea culturilor. în cadrul cursurilor organizate în acest scop de Departamentul întreprinderilor agricole de stat, 227 de ingineri și aproape 330 de tehnicieni hidroamelioratori, a- gronomi și mecanici și-au însușit tehnologiile noi la culturile irigate, folosirea utilajelor și a- plicarea regimului de irigație pe culturi. De asemenea, au fost instruiți peste 800 de instalatori de conducte și electricieni.Se fac acum pregătiri pentru Instruirea la locul de muncă și a echipelor de muncitori care vor lucra în acest sector în unitățile agricole de stat.
O B o o o ®matelor, au atras să lucreze în zootehnie pe cei mai buni gospodari din sat, pe care i-au permanentizat în acest sector. In cooperativele amintite zootehnia constituie problema nr. 1 a consiliilor de conducere. La 4, la 5 dimineața cel tîrziu, pe președinții și specialiștii din aceste cooperative îi găsești pe lima grajdurilor, ceea ce explică ordinea și disciplina care caracterizează activitatea fiecă-

tehnia era sora vitregă a celorlalte sectoare ; nu se asigurau furajele necesare, nu exista preocupare pentru selecția celor mai productive animale și, ca urmare, nici nu se putea vorbi de venituri, de cîștig. în 1962, de pildă, producția medie de lapte pe vacă furajată era de 600 litri. Cind am înțeles că zootehnia poate deveni unul din sectoarele de bază ale cooperativei am luat și măsurile cuve-

conducere al cooperativei au promovat în acest sector pe cei mai harnici și conștiincioși cooperatori. Anul a- cesta aplicăm normele de organizare și ’ retribuire recomandate de U.N.C.A.P., dînd prioritate producției de lapte, planului de produși și sporului de creștere în greutate. O metodă care dă bune rezultate o constituie analiza periodică cu toți îngrijitorii a si-

CREȘTEREA ANIMALELOR
rui îngrijitor. La locul de muncă este afișat programul de activitate, planul de montă, de fătări, planul de producție, rația de furaje pentru fiecare categorie de animale, evidența producției de lapte și a sporului de creștere în greutate.Așa cum spunea la consfătuire tov. Petrache Botezatu, președintele de îa Schela : „Oglinda activității unui președinte de cooperativă agricolă este sectorul zootehnic. Dacă îl scapi din mină, în loc să fie un izvor principal de venituri pentru cooperativă, se transformă într-o „sursă de pierderi" care trebuie acoperite din celelalte sectoare de producție ale cooperativei. La noi, la Schela, 45 la sută din veniturile cooperativei previn din zootehnie. Metodele folosite pentru a ajunge la aceste rezultate nu constituie ceva deosebit. Dar aplicăm normele zootehnice cunoscute privind furajarea, îngrijirea și selecția animalelor. Și în unitatea noastră, cu ani în urmă, zoo-

nite. în ultimii ani, ne-am străduit să mărim producția de furaje. Cele mai bune terenuri le cultivăm cu plante de nutreț. Toate suprafețele de pe puținele văi pe care le avem sint semănate numai cu culturi furajere, pentru că aceste terenuri, a- vînd apa freatică aproape de suprafață, dau garanția obținerii unei recolte bune și în anii secetoși. Din cele 160 ha irigate 90 sînt cultivate cu lu- cernă.Administrând furajele în mod rațional, reușim să asigurăm o hrană corespunzătoare întregului efectiv de animale, pe toată perioada anului. Pentru a mări gradul de consuma- bilitate al nutrețurilor grosiere le preparăm prin tocare și saramurare. Dispunem de două tocători, o moară cu ciocănele și de bazine pentru nutrețuri. Propria experiență ne-a demonstrat că, intr-un singur an de folosire, utilajele își recuperează costul.Comitetul de partid și consiliul de

tuației realizării planului. Este o discuție foarte stimulatorie pentru cei care lucrează in zootehnie, urmată de măsuri concrete și imediate în vederea creșterii producției".Este posibil ca sectorul zootehnic al cooperativelor agricole să devină o importantă sursă de venituri ? Experiența unităților fruntașe din județul Galați demonstrează că da ! Anul trecut, de pildă, cooperativa „11 Iunie“-Pechea a realizat din zootehnie un cîștig net de 1 215 000 lei, cooperativa din Șivița a obținut un beneficiu de 1 142 000 lei, „Voința" Tecuci - 1 065 000 lei, Băleni - 1 005 000 lei. iar Schela — 827 000 lei.Pentru ca asemenea rezultate' să se obțină peste tot este necesar ca fiecare președinte, consiliul de conducere și specialiștii din cooperative să acorde principala atenție activității din zootehnie, să organizeze și să controleze activitatea acestui sector, nu din cind în cînd, ci în mod

temeinic, permanent. Așa cum a reieșit și din cadrul consfătuirii pentru redresarea sectorului zootehnic, în toate cooperativele agricole este nevoie, în primul rînd, să se asigure o corelație economică între efectivele de animale existente, potențialul lor productiv și producția de furaje. A- cum, cînd se însămințează cea mai mare parte a culturilor furajere, trebuie să se adopte structura cea mai favorabilă a culturilor, urmărindu-se extinderea cu prioritate a lucernei, îndeosebi în sistem irigat. Să se aplice toate regulile privind amplasarea acestor culturi cît mai aproape de fermele de animale, pregătirea patului germinativ și semănatul la un nivel calitativ ireproșabil.în multe cooperative agricole ale județului care au adăposturi necorespunzătoare este nevoie să se ia măsuri pentru repararea și reamenaja- rfia acestora, paralel cu realizarea u- nor construcții noi, cu un grad de mecanizare cit mai ridicat, unde să se aplice tehnologii de exploatare e- fîciente.în sectorul creșterii animalelor se desfășoară un volum mare de muncă calificată. Aici este nevoie să lucreze cei mai harnici și pricepuți cooperatori, înlăturîndu-se fenomenele de fluctuație păgubitoare în acest important sector de producție. O dată cu crearea fermelor zootehnice cu gestiune economică internă, cărora li se afectează suprafețele de teren necesare producerii furajelor de volum, crește răspunderea președintelui, a specialiștilor pentru aplicarea metodelor științifice în procesul de producție — metode ce se pot solda cu un cîștig net substanțial. Inițiativele întreprinse de comitetul județean de partid și organele agricole gă- lățene pentru redresarea zootehniei pot fi considerate doar ca un început, care trebuie continuat cu perseverență.

In mod obișnuit, 
dacă te sui in tren la 
Arad, sosești in Bucu
rești după 10—■15 cea
suri. Sint situații cind 
acest drum durează și 
mai mult. Cit de mult ? 
Chiar și... un an de 
zile, ca in cazul unui 
colet de 286 kg, conți- 
nind diferite oțeluri 
aliate din import, ex
pediat, de Baza de des
facere a M.I.C.M. din 
Arad către Uzina de 
mecanică fină din 
București. La 5 fe
bruarie 1969, coletul, a 
fost urcat in tren și 
din acest moment a 
devenit „eroul" unei 
călătorii îndelungate și 
discrete. S-a dat a- 
larma și, intre ex
peditor și beneficiar, 
pe de o parte, Di
recția regională C.F.R. 
Timișoara și stafia

de primire „16 Fe
bruarie" — București, 
pe de alta, a în
ceput un impresionant 
schimb de adrese. Apoi 
a avut loc o anchetă și 
cazul a ajuns în fața 
organelor de arbitraj. 
Dar, coletul nicăieri. 
In sfirșit, la 21 ianua
rie a.c. — după aproa
pe un an — coletul 
este descoperit in sta
ția de destinație, de 
unde este remis neno- 
rocosului beneficiar. 
Care este valoarea pa
gubei înregistrate in 
urma acestei intirzieri, 
nu am aflat. Am vrea, 
insă, să aflăm că or
ganele de resort din 
Ministerul Transportu
rilor n-au lăsat acest 
caz pe „linie moartă" 
și, „schimbind maca
zul" față de cei vino- 
vați. i-a sancționat 
exemplar.

® Trifoiul cu trei foi 
și vacile 
superstițioase

Trifoiul cu patru foi 
este o raritate. Dar in 
unele cooperative a- 
gricole nu prea se gă
sește nici trifoiul nor
mal cu trei frunze. 
Această prețioasă cul
tură nu se bucură 
de atenția cuvenită; 
acum, in pragul înce
perii îhsămințării de 
orimăvară, cantități în
semnate de semințe 
zac in depozitele A- 
grosem-ului, deși au 
fost demult reparti
zate cooperativelor a- 
gricole din județele 
Arad, Bihor, Bistrița- 
Năsăud, Covasna și 
altele. Pînă la data 
de 7 martie, potrivit 
datelor Ministerului 
Agriculturii și Silvi
culturii, în cooperati
vele din județul Co
vasna au ajuns numai 
13 tone de sămânță de 
trifoi din 108 tone re
partizate ; in județul 
Bistrița-Năsăud, 54 de

• Pășunile
Ing. Vasile Constan- 

tea. șeful complexului 
de creștere a1 vacilor 
„Mihai Viteazu", jude
țul Cluj, a inițiat o ex
periență pe o temă in
teresantă și, mai ales, 
eficientă. Este vorba 
de introducerea ureei 
produse pe cale in
dustrială, în alimenta
ția vacilor. Au fost 
întocmite mai multe 
rețete de furajare cu 
doze diferite de uree. 
Acest produs utilizat 
în mod treptat, înlocu
iește în jurul a 30 la 
sută din cantitatea de 
proteină necesară ani
malelor. Pornindu-se 
de la doze de 30 gr pe 
zi s-a ajuns ca, la u- 
nele loturi, să se dea 
cite 150 gr uree pe zi

• încet, 
tîrziu

Uzina mecanică de 
mașini și utilaj minier 
din Baia Mare a cu
noscut an de an prefa
ceri înnoitoare. Acum, 
se află aici in construc
ție o modernă hală 
pentru producerea de 
utilaj complex, care 
are ca termen de pu
nere în funcțiune sfâr
șitul acestui an. Con
structorii au înaintat 
intr-un ritm viu cu 
lucrările. Beneficiarul, 
precum și proiectantul 
(I.P.C.M. București) nu

tone de sămințâ, deci 
întreaga cantitate re
partizată, așteaptă so
sirea camioanelor și a- 
telajelor cooperative
lor. La sfecla furajeră 
din 196 tone de semin
țe repartizate coopera
tivelor agricole nu au 
fost preluate de la. 
Agrosem decit 95 
de tone. In fruntea 
„restdnțierilor" se si
tuează cooperativele a- 
gricole din județele 
Arad, Bihor, Cluj. Be
neficiarii de drept ai 
semințelor sînt nume
roase unități cu balan
ță furajeră deficitară. 
La toamnă să nu spu
nă că n-au destule nu
trețuri, că n-gu noroc, 
că n-au găsit trifoi cu 
vatru foi : vacile mă- 
rincă și cu trei foi, nu tint superstițioase. In 
care parte vor trage 
talerele balanței. Spre 
deficit sau spre exce
dent de nutrețuri ?

de uree
de fiecare vacă. Pină 
acum ureea s-a folosit, 
în mod curent în in- 
grășătorii. Dar rezul
tatele de la complexul 
amintit demonstrează 
că atunci cind se res
pectă toate regulile 
tehnice se obțin rezul
tate bune și in produc
ția de lapte, economi- 
sindu-se mari cantități 
de concentrate și fi- 
nuri. Pe această cale, 
la complexul amintit, 
ureea a înlocuit o can
titate de proteină e- 
cliivalentă cu cea con
ținută in recolta de 
mazăre de pe o supra
față de 300 hectare. 
Muncitorii complexu
lui spun uneori că a- 
cestea sînt... hectare 
de mazăre industrială. 
Sau pășuni de uree.

încet — 
ajungi!

prea dau însă semne de 
grabă. Deși hala este 
intr-un stadiu avansat 
de construcție, totuși 
nu sînt asigurate pro
iecte și detalii in va
loare de peste 4,8 mi
lioane lei, precum și 
repartiții de utilaje în 
sumă de circa 5 mili
oane lei. Iar timpul 
trece, trece... Vor be
neficiarul și proiectan
tul să probeze dacă-i 
adevărat că „încet, în
cet — tîrziu ajungi" 7
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■cinema

'■TICOLAH DRAGOȘ : Cunoscîn- 
■vă bogata activitate literară, ilus- 
',ă prin lucrări, însoțite, adesea, de 
.mate discuții ale criticii de spe- 

iiitate, vă propun, tovarășe Aurel 
■ranga, să abordăm in convorbirea 
lastră, cu prioritate, teatrul. Se vor- 
iște adesea despre actualitatea unei iițre literare, se descoperă intr-o 
eră clasică ecouri directe in epoca 

care o trăim. Ce credeți a in- 
nna azi, pentru un dramaturg ro

an, a fi actual ?AUREL BARANGA. Am mai spus-o cu un alt prilej : poate că nici 1 concept estetic n-a cunoscut in- rpretări mai contradictorii ca acest incept al actualității. O interpretare circulație insistentă a echivalat, deceniile trei și patru ale seco- iui nostru, cu o formulă comodă, > un mecanicism derizoriu : actuali- tea înțeleasă ca instantaneu foto- afic, prețios prin precizia informa- or furnizate. Mai e necesar să de- ■nstrăm precaritatea unei aseme- t formulări ? A urmat o altă defile : actualitatea ca mijloc de ilus- re a legilor celor mai generale dezvoltare a societății. Evident, leni nu va nega valoarea de ade- : general a unei asemenea formu- \i. Cu singura precizare că arta nu chemată să ilustreze legile, ci să le Jorporeze. Arta nu este chemată să gitimeze legi, ci să releve modul în re se dezvoltă universul relațiilor nane stînd sub imperiul legilor spective. Arta conține legile de svoltare a societății în chip impli- . sau încetează să mai fie artă.'nbele ipoteze amintite păcătuiau in îndepărtarea de uman.S-a impus, deci, necesitatea întoar- rii la om și la problemele lui fun- imentale. Numai că și această în- arcere nu s-a făcut fără denaturări idente Una dintre ele deriva^ din esupusa existență a unor trăsături șrn umane. O actualitate concepu- ca un catehism imuabil de trăsă- ri „etern umane" este o absurditate, asemenea „actualitate" împietrită nd mai degrabă masca mortuară a iei umanități ce și-ar supraviețui în ip misterios. Permanența peste ilenil și secole a unor opere eter- ■ — „Oedip Rege", „Divina Come- =* sau „Hamlet" — nu se explică in existența obiectivă a unor tră- turi etern omenești, definitive șl luabile în natura lor, cum încearcă acrediteze o estetică idealistă, ci in profunditatea în care a fost înțes OMUL, surprins în avatarurile le de cunoaștere, intuit în perime- il unei drame ce nu și-a istovit mensiunile.Corolarul opozit al trăsăturilor „e- rn umane" și-a găsit echivalentul tr-un alt soi de absolutizare j în.fe- izarea tumultuoasă a „trăsăturilor i“, a noului in genere, descoperire lăgioasă a unei estetici grăbite. Că este „trăsături noi", sufletești și in- lectuale. apar cu necesitate, ca re- ltate firești ale unor trăsături pe- :cute în domeniul relațiilor sociale, un fapt de necontestat. Numai că șterea lor trebuie înțeleasă ca un nomen de o gestație laborioasă, în drul unui proces complex de dez- ltare a societății. De aceea, orice pradimensionare a acestui nou ■a te deveni pernicioasă, sortită să screditeze un adevăr de o deosebită semnătate estetică. De asemenea, i trebuie ignorat un fapt: că aceste isături noi, că noul în genere nu se oduc într-un vid moral. Trăsă- rile etice inedite reprezintă un pro- s de sublimare : elemente de ace- și natură, embrionare anterior, pată, în condițiile unei societăți surioare. — și cu atît mai mult în cietatea socialistă — o capacitate de zvoltare și o forță de percuție ne- noscute in trecut. Derivă de aici o ligație imperioasă : inventarierea a- stor „trăsături noi" nu devine utilă cît într-un proces de confruntare rupuloasă cu realitatea. Ceea ce s-a imit cu un termen eufemistic „pole- ;a realității" a derivat, în fond, din norarea realității obiective. „Noul a privit printr-o lupă de_ o aseme- a capacitate măritoare, îneît toate oporțiile sufereau o alterare esență : ceea ce exista cu adevărat tre- a pe un plan secundar în avantajul ceea ce am fi voit noi să fie. Noul al, atît de prețiefc, a suferit astfel gravă și nemeritată depreciere.Și totuși, în pofida atîtor denatu- ri, actualitatea rămîne criteriul imordial și principalul domeniu de snifestare a spiritului realist în tă. De aceea, cred că nu e temerar um cînd atîtea rezidii au fost înjurate să încercăm, nu o definiție, o determinare gnoseologică a aces- actualități, așa cum o validează periența.Fiecare nouă etapă din istoria unei cietăți omenești stă sub semnul u- i „cumul de idei obsedante", cum le mea cu o expresie potrivită Malax, idei — reflexe ale noilor rela- sociale. ecouri obligate ale muta- lor din sfera complexă a relați- r politice și economice. Aceste idej •ectoare, idei în asalt se angajează ;r-o luptă de o nobilă îndîrjire cu incipiile perimate și agonice. A- st cumul de idei novatoare își pune cetea pe profilul etic al oamenilor nducînd la brearea unei stări de irit specifică unui timp istoric, dat. l această stare de spirit, sesizata variațiile ei infinitezimale, se află ;r-un racord permanent omul de tă, seismograf sensibil al vremii, nu mai martor pasiv al realității, dar arhitect al ei. Se înțelege că rapor- •ea la actualitate și convertirea ei act artistic constituie răspunderea Imordială a scriitorului cetățean, a riitorului angajat cu toată puterea nței sale in procesul de transforma- a lumii. Din acest punct de dere poate, dramaturgia este arta l mai angajată, bucurindu-se de ireția obligației sale. Shakespeare mine exemplul ilustru al celei mai bile îndîriiri : nu există în opera o singură replică, un singur para- lf care să nu aibă o adresă direc- la timpul său. A fost atit de adine timpului său, că rămîne al tuturor opurilor, miracol de artist care a influențat nu numai urmașii, dar predecesorii, în măsura în care o- gă la o altă privire a istoriei.

Dramaturgia originală contemporană românească se inspiră permanent din faptele vieții. Totuși, un spor de participare afectivă și mai incandescentă la tumultul acestei vieți în care se plămădește un om nou, omul unei noi orînduiri, va da literaturii noastre socialiste un spor de carat artistic și, implicit, de durată.N. D. : Acordați teatrului româ
nesc contemporan de azi și de mii- 
ne șansa de a adăuga umanismului 
— ca permanență spirituală — noi 
dimensiuni ? Dacă da, in ce mod ?

A. B. : Teatrul românesc contemporan trebuie judecat — și va fi judecat într-o zi — nu numai prin prisma realizărilor imediate : atîtea piese reușite, atîtea eșuate, ci din perspectiva, infinit mai amplă și mai cuprinzătoare, a direcțiilor sale. Moștenitor fericit al unor tradiții umaniste de glorie, Teatrul românesc actual încearcă, uneori mai bine, alte ori cu rezultate mai modeste, urca-
Snterviu 

cu dramaturgul 
Aurel BARANGA

rea pe noi trepte. Ascensiunea nu e facilă și nici ferită de răscruci. Umanismul socialist, proces complex și în plină desfășurare, presupune o permanentă confruntare a contrariilor.O analiză, fie și simplificatoare, dar fără a se îndepărta de esență, a gîndirii contemporane universale descifrează două linii de orientare : una irațională, conducînd la concluziile cele mai funeste cu privire la destinul condiției umane, și o alta ce-și face un titlu de glorie din a crede în OM și în valorile lui eterne. Această încredere pe care o împărtășește dramaturgia românească de azi, ca întreaga noastră artă, e rezultatul la care ajungi obligat de viață. Iar viața este infinită în relevarea tainelor, caleidoscop uluitor și fascinant, impunînd, în fiecare clipă, aspecte inedite, de un acut dramatism. La lumina acestor seîntei fulgurante și orbitoare, etica, psihologia,,. natura relațiilor umane se schimbă, impunîn- du-se noi realități, relevîndu-se un joc de elemente ce-și abandonează orbita cu vitezele Înregistrate doar în lumea atomului.Dimensiuni umaniste _ inedite, iată ce-și propune să aducă teatrul nostru, sub forma unei orientări generale și generoase, inlăuntrul căreia statura OMULUI sporește cu temeinicia arborelui ce-și adaugă cu fiecare an încă un cerc existenței sale. Care va fi profilul spiritual al omului de miine, iată marele mister la care lucrăm. Dar întocmai oamenilor de știință care caută nu ce găsesc, ci găsesc ceea ce caută, putem presimți figura acelui OM, crescută din cele mai înalte virtuți ale tuturor șirurilor de oameni ce ne-au premers de la prima apariție a unei ființe umane pe această planetă.N. D. : Ultimii ani au însemnat 
pentru teatrul nostru îmbogățirea cu 
citeva remarcabile piese istorice. 
Care considerați a fi noutatea tea
trului istoric contemporan față de cel 
al unui Davilla ori Delavrancea ? Și 
care vi se par a fi notele ce afirmă linia de continuitate pe care o im
plică, pină la un anume punct, exis
tența aceluiași spațiu istoric, a ace
luiași destin social ?

A. B. : Seducția pe care o vădesc dramaturgii noștri pentru teatrul istoric este și explicabilă și lăudabilă. Explicabilă, fiindcă ani de zile o asemenea dramaturgie a lipsit ; lăudabilă, fiindcă sper să se fi înțeles din cele spuse pină acum : actualitate nu înseamnă doar calendarul nostru nemijlocit. O piesă care tratează o filă a istoriei în spiritul concepției noastre, materialist-dialectice despre lume și viață, poate să fie de o actualitate șțringentă. Evident, o astfel de abordare a problemei exclude posibilitatea scrierii unei piese istorice de pe pozițiile estetice ale lui Delavrancea sau Davilla. Sensibilitatea contemporană nu conferă, ci impune alte mijloace. Tratarea unui eveniment istoric din unghiul contemporaneității, descifrarea eroilor cu instrumentele unei psihologii moderne, chiar vehicularea unui limbaj actual, impunerea acestui cod unei epoci demult revolută, nu constituie un artefact. Metoda a fost folosită, glorios, de Shaw sau Anouilh, rezultate remarcabile au înregistrat la noi Lovinescu în „Rareș" sau O- mescu în „Săgetătorul". Una este însă înțelegerea contemporană a trecutului, și alta acea ispită intitulată eufemistic : „demitizare". înțeleg cum s-a produs fenomenul : din dorința „umanizării" unor figuri istorice, din dorința eliberării lor de o imagine încremenită în solemnitatea ei consacrată, s-a alunecat, uneori, spre forme ale unei' desacralizări ire- verente și păgubitoare. Nu văd, deci — ca să-1 citez pe Matei Caragiale — pentru ce am „smulge cuca domnească" de pe capul cutărui domnitor, ca să-1 înfățișăm ca un „bulibașă mehenghi", și ce cîștiguri am do- bîndi dacă l-am obliga pe un ctitor de istorie să coboare treptele măreției sale înscrisă în conștiințe. Disprețuitele imagini de Epinal își au rostul lor : sint proiecția istorică a cîtorva zeci de milioane de oameni, plămădită, respectuos și cu gingășie, vreme de veacuri.N. D. : S-ar impune încă disocieri, 
nuanțări valorice, vă propun să pă
șim acum pe un teritoriu in care — 
fie și dacă am judeca numai după 
reacția publicului — sinteți o voce 
autorizată. Este vorba, bănuiți, de 
locul comediei in peisajul dramatur
giei originale, de condiția comediei, 
azi- i

A. B. : Dramaturgia românească debutează sub semnul comediei : „Cînticelele" lui Alecsandri, debut modest și plin de precauții. Mult mai semnificativ ml se pare un alt fapt :

treizeci de ani mai tîrziu se naște aici, în cadrul unei literaturi de în- ț ceput, o operă fabuloasă, una din cele mai fascinante din istoria genului, opera lui Caragiale. Amprenta pe care o lasă acest titan în scrierile urmașilor săi este indelibilă. îl regăsești în Victor Eftimiu din „Omul care a văzut moartea", în Camil Petrescu din „Mitică Popescu", în George Mihail Zamfirescu din „Domnișoara Nastasia", în Mitiail Sebastian din „Ultima oră", în pitorescul și veșnic tînărul „Titanic vals" al Iui Tudor Mușatescu, îl regăsești întreg, sarcastic și violent în universul lui Eugen Ionescu. De-a lungul' unui veac de literatură, comedia cîștigă necontenit simpatia publicului și sufragiile lui. Operă socială, de funcție morală majoră, comedia își redobândește epoletul de prestigiu pe care l-a avut în literatura anticilor.N. D. : Indiscutabil, raportul echi
librat, armonios intre natura conflic
tului, ingeniozitatea dialogurilor ți 
știința construcției dramatice este o 
condiție necesară pentru succesul 
unei piese de teatru. Respectarea a- 
cestui raport, permanent necesar, nu 
este insă garanție sigură pentru pe
renitatea operei, pentru adinclmea ei. 
Inegalitățile in creația unui autor de 
mare forță artistică (să-l numim, de 
pildă, pe Liviu Rebreanu) sint ele 
insele un argument. Cu observația că 
autorul respectiv este inegal cu sine. 
Așa stînd lucrurile (vă rog să ad- 
miteți simplificările ca o necesitate 
dictată de spațiul tipografic al dis
cuției) prin ce credeți că se poate 
conferi unei opere profunzime artis
tică, — această dimensiune fără de 
care ea este sortită cel mult unui 
succes pasager, conjunctural — prin 
ce i se poale conferi forța de pătrun
dere in realitatea umană complexă a 
unei epoci ?

A. B.: La această întrebare răspunsul se impune, de obicei, sub forma unui loc comun : cît adevăr ■și cită artă învestești în opera ta, atîta durată îi asiguri. Și totuși lucrurile sint mai complicate, posteritatea avînd legile ei. De aceea, poate că e mai înțelept să ne ocupăm cit mai mult de ziua noastră, de ceasul nostru, de actualitatea noastră imediată și să lăsăm grija eternității operei noastre pe seama eternității. Și asta din două temeiuri. întîi : întreaga istorie a literaturii lumii arată că au intrat pe poarta viitorului acei scriitori care au fost, înainte de orice, artiști ai prezentului lor. Și doi : fiindcă, oricum, eternitatea nu poate fi influențată. Judecător sever și incoruptibil, judecă în primă și ultimă instanță. Aspru, dar fără părtinire.N. D. : Ați exprimat în finalul 
discuției noastre idei cu care mă de
clar, firește, de acord, observînd doar 
că revine criticii literare datoria de 
a estima cît mai sigur creațiile con
temporane, pentru a nu ne afla in 
trista situație de a fi elogiat opere 
mediocre și de a fi ignorat scrieri 
de veritabilă valoare.

A. B. : De acord.
Nicolas DRAGOȘ

o o o o o o o
(Urmare din pag. I)cădea sub incidența legii : în afară de normele general valabile există o sumă de laturi și aspecte particulare, specifice unei profesii ori alteia, ți- nînd mai ales de onoarea meseriei, de etica profesională, adică de ceea ce se numește, cu un termen științific consacrat, deontologie. De altminteri, în proiectul legii amintite se și prevede ca în sectoarele unde natura activității impune instituirea unui regim de disciplină specific, să se întocmească statute pe profilul îndatoririlor respective. Este un im
perativ determinat de nivelul actua
lei etape a construcției socialiste.Pornind de la acest imperativ, ne-am propus să căutăm, în cadrul prezentei anchete, răspuns la unele întrebări : In ce măsură se află în a- 
tenția forurilor de resort necesitatea 
de a se elabora anumite sisteme de 
precepte și norme morale — deonto
logii — adaptate specificului unor 
profesiuni '/ Căror exigențe sociale, 
morale și propriu-zis profesionale ar 
trebui să le corespundă aceste sis
teme ? Ce înfățișare concretă ar 
urma să capete (cod statut, regula
ment, îndrumar etc.) pentru a se sol
da cu o eficiență optimă ? Ce zone 
profesionale s-ar cuveni să intre in 
primul rind in sfera acestei preocu
pări ?Etica profesională nu este o descoperire de data recentă, o „noutate" a timpurilor moderne : geneza ei, firește în stadiu empiric, o putem urmări pină în adîncul vremurilor.Apariția și dezvoltarea meșteșugurilor au fost însoțite și în țara noastră de preocupări tot mai accentuate pentru formarea unei morale profesionale. Nicolae Iorga, în cunoscutele sale lucrări „Negoțul și meșteșugurile în trecutul românesc" și „Istoria industriilor la români", amintește, printre altele, despre sancțiunile prevăzute împotriva celor care executau lucrări de calitate inferioară, sancțiuni ce erau nu o dată de o asprime dc-a dreptul draconică : bunăoară, dacă un blănar folosea la realizarea unei haine o piele în minus fată de cantitatea prevăzută, prejudiciind astfel calitatea produsului, era pedepsit să plătească un galben și trei livre de ceară, ceea ce reprezenta o amendă considerabilă pentru vremea aceea ; țesătorii care făceau stofă sau pînză de calitate inferioară erau suouși unor sancțiuni care mergeau pină la arderea țesăturii necoresp mzătoare ; aurarii care lucrau obiecte din metal fals e- rau pur și simplu excluși din breaslă, ceea ce echivala cu pierderea dreptului de a exercita meseria. Res
pectul față de calitatea muncii — izvorît din acea supremă migală, din acea grijă dusă oină la extrem pentru obiectul lucrat, care a caracterizat dintotdeauna pe omul îndrăgostit de meseria sa — reprezenta astfel nu doar o cerință (economică, ci și o chestiune de morală.

© Moll Flanders: PATRIA — 9; 
12; 15; 18; 20, FESTIVAL — 9; 12; 
15, 18; 21.
© Doi bărbați pentru o moarte; 
REPUBLICA — 9,30; 11.45; 14; 16,15;
18.45, 21.
• /kdio Texas: LUCEAFĂRUL —
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 
21, MELODIA — 9,45; 12; 14,15; 
16,15; 18,30; 20,45, MODERN
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30. 
© Elvira Madigan: CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
© Mireasa era în negru: SALA 
PALATULUI — 17,15 (seria de bi
lete 3203); 20,15 (seria de bilete 
3204), FAVORIT — 10; 13; 15,30; 
18; 20,30, FEROVIAR — 9; 11,15; 
12,30; 16; 18,15; 20,30, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15, 20,30.
• Explozie în munți: VICTORIA
— 8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,30. 
AURORA — 10; 12,30; 15,30; 18; 
20,15.
o Ghici cine vine la cină?: CEN
TRAL — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15;
20.45, FLOREASCA — 10; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
© Stăpîn pe situație: LUMINA — 
8,45—16,30 în continuare; 18,45; 21, 
BUCEGI — 9,45; 12; 16; 18,15; 20,30. 
© Program pentru copii: DOINA
— 9; 10.
© Te iubesc, te iubesc: DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
q Leul african: TIMPURI NOI —
9— 17 în continuare.
© Program de scurt metraje: 
TIMPURI NOI — 19—21 în con
tinuare.
O Pat și Patachon: CINEMATECA 
(sala Union) — 10; 12; 14.
• Visul domnului Gentil: EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, TOMIS — 9,30—15,30 în con
tinuare; 18; 20,15, FLAMURA — 
9; 11,15; 16; 18,15; 20,30.
O Căsătorie prin mica publicitate: 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 15,15; 17,45; 20.
q Noapte cu ceață: BUZEȘTI — 
15,30; 18.
• Colina: BUZEȘTI — 20,30.
O Comisarul X și „Panterele al
bastre": DACIA — 8,30—20.45 în 
continuare. GIULEȘTI — 15.30; 18;
20.30, MIORIȚA — 10; 12,30; 15; 
17,30; 20.
© Corabia nebunilor: LIRA — 
15,30; 18; 20,30. ♦
• Păcatul dragostei: DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
© Femeia îndărătnică: COTRO- 
CEN1 - 15,30; 18; 20,30.
© Don Juan fără voie: VOLGA —
10— 12 în continuare; 16; 18,15;
20.30.
O Bătălia pentru Roma: VIITO
RUL — 15,30; 19.
© Taina Leului: MOȘILOR —
15,30; 18.
© Unchiul meu: MOȘILOR — 
20,30.
© Călugărița: FLACĂRA — 15,30; 
19.
© Cînd se arată cucuveaua: ARTA 
9,30—15,45 în continuare ; 18,15; 
20,30.
o Rio Bravo: VITAN — 15,30; 19.

PRELUNGIREA 
ABONAMENTELOR 

LA ZIARE SI REVISTEAbonamentele la cotidiane și periodice, care expiră la 31 martie a;c., pot fi reînnoite la oficiile P.T.T., la factorii poștali și difuzorii de presă din întreprinderi și instituții.Pentru permanentizarea primirii publicațiilor, contractați abonamentele pe perioade de 3, 6 și 9 luni. Abonamentele pe termene cît mai lungi exclud posibilitatea întreruperii lecturii publicațiilor și prezintă un avantaj, în sensul că nu mai trebuie să aveți mereu grijă să vă reînnoiți abonamentul.

Actuala stagiune conține 
o semnificație deosebită pentru Opera clujană în- trucît marchează împlinirea a 50 de ani de activitate scenică ; am putea spune, deci, o „stagiune jubiliară". Vizionînd trei dintre cele mai reprezentative o- pere veriste italiene („Ma- 
non Lescaut", „Cavalleria 
Rusticană" și „Paiațe") am constatat cu satisfacție că realizatorii spectacolelor au reușit o punere în scenă a- decvată stilului, fără a cădea în extremele care tentează și duc la o rezolvare comodă, facilă (exagerarea momentelor dramatice sau estomparea lor prin platitudine). Aici e in mare parte meritul regiei, favorizată de aportul unor forțe interpretative de valoare. Spectacolul cu „Manon 
Lescaut" de Puccini a beneficiat de concursul sopranei belgiene Jaqueline van Quaille în rolul titular : cele cîteva momente de intonație impură au fost compensate de o voce generoasă, agreabilă, pe care cîn- tăreața'știe s-o modeleze în slujba frazării ; un cînt nuanțat, o artă a dozării intensităților, dublată de un joc convingător — iată cîteva din calitățile solistei. In- terpretînd pe Des Grieux, Teodor Anastasiu a oferit momente vocale și scenice frumoase ; Mugur Bogdan (Lescaut) și-a conturat plastic personajul prin elocvență, suplețe în cînt și joc ; Ion Udrescu (Geronte de Ravoir) a dovedit certe calități actoricești utilizînd variate mijloace de expresie. Regizorul Viorel Gom- boșoiu a reliefat tipuri variate, cu distincte argumen

te scenice ; unele rezerve am avut față de scenele de ansamblu cu figurație, imobile, inexpresive. Conducerea muzicală, sub bagheta lui Al. Taban, a înclinat mai mult spre sublinierea discursului muzical și mai puțin spre amănunte de ordin tehnic. Nu putem să nu

Anei Manciuler. S. Postel - nicu, în rolul 1 ilei, a constituit o apari* 5 agreabilă dar insuficient conturată.Opera „Paiațe" de Leoncavallo ne-a oferit prilejul să ascultăm o Nedda „de zile mari" : Georgeta Or- lovschi cu un glas de calitate, uniform în toate re-

TREI SPECTACOLE

remarcăm partitura corală pregătită de Emil Maxim la care totuși am fi dorit o partidă de soprane mai omogenă.în „Cavalleria Rusticană" de Mascagni am admirat cîntul sensibil al Măriei Goia — Santuzza, timbrul deosebit de plăcut al lui Vasile Bărbieru — Alfio — (atenție la intonație și dicțiune), jocul sobru și glasul de calitate, pur al

gistrele, temperament impetuos, tehnică vocală foarte bine pusă la punct. Nu exagerăm afirmînd că Georgeta Orlovschi a fost revelația serii ; solista trăiește intens rolul, inteligența sa artistică impresionează. Vocea splendidă a lui Florin Fărcaș (Canio) mai are de cîștigat în suplețe ; interpretul e talentat și personal, joacă convingător. Inegal, Vasile

Bărbieru (Tonio) realizează, cînd nu cochetează cu șarja, momente reușite. întregul spectacol poartă amprenta regiei lui Ilie Balea — a cărei baghetă regizorală a conferit fiecărui personaj (inclusiv figurația) pregnanță și farmec. Atît 
„Cavalleria" cît și „Paiațe" au avut la pupitru pe cunoscutul dirijor Benin- tende Neglia (Italia) la care intrările precise, verva molipsitoare, „știința" reliefării frumosului, expresivului, s-au relevat firesc. Scenografia apartinînd lui George Codrea s-a impus prin frumusețea costumelor, mai puțin prin concepția decorurilor care sugerează impresia de improvizație. Intervențiile corale au fost bine puse la punct sub îndrumarea lui Kurt Mild.Cu certitudine, nivelul artistic al acestei instituții de prestigiu este nedezmințit. Trei seri la trei opere mai mult decît obișnuite în repertoriul teatrelor lirice ne-au convins că la Cluj nu numai premiera este o sărbătoare, ci și fiecare spectacol. Corectarea mișcărilor de ansamblu sau rigurozitatea în scenografie sint deficiențe care totuși nu afectează calitatea întregii desfășurări. Efortul artiștilor de a merge spre perfecționare pentru satisfacerea gustului unui public instruit, exigent, pentru crearea unei ambianțe artistice de cît mai înaltă ținută este exemplar pentru oricare instituție artistică.

Maria SAVU
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PE ECRANELE
CINEMATOGRAFELOR

„ELVIRA MADIGAN"

O producție a studiourilor suedeze. Scenariul și 
regia : Bo Widerberg ; imaginea : Jorgen Persson. 
Cu : Pia Degermark, deținătoarea Premiului de in
terpretare obținut la Cannes — 1967, Thommy 
Berggren, Lennart Maimer.

Esențial în raportarea la tradiție este faptul că omul epocii socialiste — stăpîn pe mijloacele de producție, pe munca sa și pe roadele ei — a căpătat înalta conștiință că tot ceea ce se zămislește prin acțiunea conjugată a brațelor și minții sale este exclusiv în folosul său, al celor din jur. al societății. Această nouă 
conștiință reprezintă, în fond, teme
lia morală pe care se clădește edi
ficiul tot mai limpede conturat al e- 
ticii profesionale a socialismului.Una dintre problemele de bază. Ia care s-au referit interlocutorii noștri în cursul anchetei a fost raportul dintre, pe de o parte, principiile generale ce trebuie să călăuzească și să reglementeze activitatea profesională oriunde s-ar desfășura ea, pe toate tărîmurile și la toate eșaloanele construcției socialiste, și. pe de altă par? te, normele speciale referitoare ta exercitarea anumitor profesii.— Mi se pare greu de conceput e- xistența și, mai ales, eficiența unor

rație e bine să ne călăuzim după e- talonul fundamental al oricărei gîn- diri și acțiuni moderne : optimizarea. Oricit de temeinic ar fi întocmit, ori- cît de frumos ar suna principiile sale, nici un cod profesional nu va avea o reală valoare și însemnătate prac
tică dacă nu va înlpsm randamentului social al profesiei respective, adică realizarea unei efi
ciente sporite atit pe plan economic, 
cit și pe cel al desăvirșirii moral- 
profesionale a individului.' O idee ce a revenit cu insistență în cadrul discuțiilor cu interlocutori din cele mai felurite domenii de activitate constă în aceea că orice co
dificare profesională trebuie să țină 
seama neapărat de extraordinarul di
namism al profesiilor in epoca noa
stră și, totodată, de exigența continuei lor perfecționări Relevîndu-se importantele mutații pe care le cunoaște în a doua jumătate a secolului XX însuși conceptul de muncă — mai ales prin osmoza tot

t V

18,00 Deschiderea emisiunii. Lumea copiilor. „Uni
versal șotron": Ittera „F“. 18,30 Actualitatea în eco
nomie. Masă rotundă TV. „Stimulente șl echitate". 
Noul sistem de salarizare — instrument important în 
dezvoltarea inițiativei celor ce muncesc, în promovarea 
principiilor etice ale socialismului. 18,55 Anunțuri — 
publicitate. 19,00 Telejurnalul de seară. 19,20 La volan 
— emisiune pentru conducătorii auto. 19,35 Atomul — 
această necunoscută. Ce este reacția termonucleară di
rijată ? 20,00 Reflector. 20,10 Reportaj TV — Bala Mare. 
Post scriptum la un premiu. Un film realizat de Va
lentin Munteanu și Gheorghe Marian. 20,25 Trinom 
cinematografic. „Examenul", „Legenda jucătorului de 
șah", „Tatăl" — producții ale Studioului de televizi
une din R P. Polonă. 21,55 Corul de cameră al Casei 
de cultură „Ciprian Porumbescu" din Sighișoara. 22,10 
Telejurnalul de noapte. 22,20 Antologia poeților con
temporani. 22,35 Teleglob : Bolivia. 23,00 închiderea 
emisiunii.

teatre
o Filarmonica de stat „George Enescu» da Ateneul 
Romăn): Concert aniversar dedicat compozitorului Ni
colae Lungu cu ocazia Împlinirii a 70 de ani de viată 
— 20.
O Opera Română : Giselle — 19,30.
o Teatrul de operetă: Secretul lui Marco Polo — 
19,30.
• Teatrul Național „L L. Caragiale" (sala Studio): 
Părinții teribili — 19 30.
o Teatru! Mic: Primarul lunii șl Iubita sa — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru): La ciorba 
de potroace — 19,30. ,
• Teatrui Glulești: Comedie cu olteni — 19,30.
O Teatrul „Ion Creangă": Emlnescu șl Veronica — 
19,30.
o Teatrul de stat din Ploiești (în sala Comedia a 
Teatrului Național „I. L. Caragiale"): Cară de valeți 
— 19,30.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tănase" (sala din Calea 
Victoriei nr. 174): Nicuță... la Tănase — 19.30.
• Circul de stat: Carnavalul circului — 19,30.

tea fi pentru psihologul industrial— al cărui loc în peisajul uman al întreprinderii moderne este în prezent recunoscut pe toate meridianele — existența unor reglementări deontologice precise referitoare la meseriile cu care are de-a face, reglementări care să-i îngăduie să acționeze eficient nu numai in planul orientării și selecției profesionale, dar și în cel al armonizării continue a personali
tății umane cu mediul tehnic incon- 
jurător.— Ați amintit de contribuția celor mai noi cuceriri ale psihosociologici la elaborarea codurilor profesionale. V-am ruga să dați un exemplu...— Nu se poate ignora, bunăoară, teoria modernă a status-urilor și rolurilor, cu implicații dintre cele mai interesante în domeniul Ia care ne referim. Se știe, de pildă, că mulți cercetători consideră status-ul — adică poziția deținută de individ într-un anumit sistem de relații — drept o „colecție de drepturi și datorii", o

sisteme normative particularizate fără a avea la dispoziție, în prealabil, 
un cadru general menit să definească 
in mod sintetic coordonatele princi
pale ale muncii in orinduirea noas
tră socialistă — iși exprimă punctul de vedere tovarășul Ion Păcuraru, adjunct al ministrului muncii. Un a- semenea caracter, de Lege-Cadru, va căpăta, potrivit îndrumărilor primite din partea conducerii partidului, 
noul Cod al Muncii ; în elaborarea lui, înscrisă de Congresul al X-Iea printre sarcinile legislative primordiale, va trebui să se țină seama de prețioasa indicație cuprinsă în Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de a se pune in concordanță legile 
fundamentale ale statului cu dezvol
tarea și perfecționarea forțelor șl relațiilor de producție. Totodată, un a- semenea rol îl va juca, după adoptarea ei, și Legea privind organizarea și disciplina muncii, pusă acum în dezbatere publică. Numai pe temeiul unei asemenea reglementări principiale — care va surnrinde esența sl nu amănuntul, generalul și nu particularul — se vor putea elabora autentice deontologii profesionale, care să particularizeze exigențele, să le aplice la specificul fiecărei profesii. Ni se cere însă maximum de atenție : să nu fragmentăm prea mult, să nu pulverizăm însăși tdeea de Cod sau Statut profesional. Ea trebuie aplicată numai acolo unde efectiv condițiile o cer. In toată această ope-

mai accentuată dintre munca fizică și cea intelectuală — s-a scos în evidență faptul bine cunoscut că, în pofida progreselor vertiginoase ale automatizării, un rol mereu mai pregnant in ansamblul activităților umane îl joacă factorul u- man, văzut sub aspectul său creator. Tocmai această dialectică inexorabilă a „umanizării" muncii — căreia socialismul îi oferă terenul cel mai fertil de concretizare, prin valorificarea 
continuă a resurselor creatoare ale 
conștiinței — face să crească importanța factorului etic și, implicit, a codurilor profesionale.— La elaborarea unor asemenea deontologii specializate — sublinia dr. Constantin Botez, șeful sectorului de psihologie a muncii din cadrul Instltulului de psihologie — se Impune neapărat utilizarea din plin a celor mai noi "uceriri ale psihologiei și sociologiei moderne. Se știe, bunăoară, ce importanță se acordă astăzi, pină și in întocmirea profe- siogramelor pentru selecția profesională, factorilor de personalitate sau 
elementelor motivaționale ale muncii. Or, toate acestea au o contingență nemijlocită cu etica profesională 1 Totodată, însăși actualitatea codurilor profesionale e un indiciu grăitor al creșterii conștiinței socialiste a oamenilor, al ponderii tot mai mari pe care o are in procesul muncii factorul moral, „de onoare", de disciplină conștientă. Nu mai e nevoie, cred, să arăt cit de folositoare ar pu-

însumare de criterii și norme pe care 
colectivitatea le consideră definitorii 
pentru poziția respectivă. După opinia mea, codul profesional e menit, printre altele, să precizeze coordonatele etice și, poate, chiar juridice ale statu^-ului, să indice, deci, făgașul pe care individul își va îndeplini rolul său social.Trecînd de la status-ul individului intr-un anume colectiv la o viziune socială mai largă, se cuvine să arătăm că există și un „status" caracteristic al fiecărei profesii în ansamblul profesiilor umane. Bunăoară activitatea economică modernă face să crească în.emnătatea sectorului de deservire în complexitatea muncii sociale. Pcrnind de la ponderea deosebită pe care o are factorul etic într-un domeniu de atare însemnătate ca deservirea populației și, totodată, de la perspectivele acestei sfere de activități, care în viitor, așa cum se arată în documentele Congresului al X-lea al P.C.R., va a- trage și în țara noastră un număr tot mai mare de forțe de muncă, ne-am gindit să aflăm, în legătură cu tema anchetei noastre, opinia conducerii Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești.— E vorba nu numai de lărgirea continuă a sferei deservirii — ne-a spus tovarășul llte Alexe, președintele UCECOM — dar și de ritmul accelerat de diversificare pe care îl cunosc activitățile desfășurate pe acest tărîm. E suficient să arăt că.

dacă la începutul secolului existau numai 100 de branșe meșteșugărești, astăzi în Europa numărul lor a crescut la 400. După cum prea bine reiese din statisticile mondiale, epoca 
automatizării n-a adus cu sine dis
pariția meșteșugurilor, ci, dimpotrivă, 
proliferarea lor. In ce privește codificarea propriu-zisă a obligațiilor profesionale, la noi s-a făcut cite ceva, desigur încă nesatisfăcător' față de exigențe. Din 1961 s-a adoptat un „Regulament privind organizarea și funcționarea centrelor pentru deservirea populației", care cuprinde, detaliat, nu numai îndatoririle cooperatorilor ce lucrează în aceste centre, dar — intr-un capitol special — și ale responsabililor de unități...— Din păcate insă, cum a relevat nu o dată presa, făcindu-se ecoul cerințelor justificate ale populației, prevederile lui se dovedesc în destul de multe cazuri literă moartă. Ce se poate face pentru a-i asigura o transpunere consecventă în practica zilnică ?— Știm acest lucru și ne exprimăm gratitudinea față de semnalele critice, față de ajutorul permanent al opiniei publice pentru înlăturarea lipsurilor și neajunsurilor. E neîndoielnic că existența unui cod profesional in sine, oricit de bun ar fi, nu constituie o garanție pentru desfășurarea muncii la nivelul cuvenit. Pe de o parte, noi ne-am străduit și ne străduim să-i dăm viață printr-o susținută muncă educativă, desfășurată în forme și modalități cit mai variate. Pe de altă parte, însăși masa largă a populației, opinia publică a beneficiarilor serviciilor noastre, are un cuvînt greu în respectarea îndatoririlor prevăzute de regulamentul amintit. Trebuie spus că, poate mai mult decît în alte domenii, în cooperația meșteșugărească este neavenit caracterul anonim al mun

cii prestate. Intenționăm ca, printr-un șir de măsuri, — la unitățile de croitorie bucureștene s-a și aplicat, de multă vreme, sistemul afișării în vitrină a numelor celor mai renumiți maiștri — să scoatem din anonimat munca meșteșugarului cooperatist, să-i dăm prestanța și demnitatea 
„semnăturii de autor". Asta va crește, sîntem siguri, și simțul de răspundere, șl ponderea etică în efortul depus pentru buna servire a populației.Din convorbirile prilejuite de prezenta anchetă a reieșit cu pregnanță 
actualitatea unor asemenea codificări menite să dea noi dimensiuni etice răspunderii pentru munca depusă, să impulsioneze factorul conștiință, să-i adincească făgașul acțiunii în întreaga activitate economică, în toate domeniile vieții sociale. Dar discuția e departe de a se fi epuizat, mulți dintre interlocutori r’dicînd interesante probleme privind eficiența educativă 
a codurilor profesionale.Opiniile împăitășite în această direcție le vom prezenta într-o viitoare anchetă.
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unui protocol adițional
CURIER

JUDEȚEAN

Omagiu 
lui Brăncuși

Hobița, nume cu adinei rezo
nanțe pe toate meridianele lu
mii — locul unde „s-a născut 
în 1876 și nu va muri niciodată" 
Brăncuși, a trăit un eveniment 
deosebit : liceul de cultură gene
rală din Peștisani, comună de 
care aparține satul Hobița, a 
primit numel- marelui sculptor. 
La festivitatea organizată cu 
acest prilej, au participat repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, ai Ministerului 
Invățămintului, ai unor licee 
din județ. S-a vizitat apoi o 
reușită expoziție a elevilor ce 
fac parte din cercul de sculp
tură in lemn.

VRANCEA;

în așteptarea

primului gong
Se desfășoară din plin lucră

rile de restaurare a clădirii tea
trului din Focșani, cel mai im
punător edificiu cultural al mu
nicipiului, care, prin arhitectura 
sa interioară, se aseamănă cu 
teatrele din lași și Cluj. Res- 
pectîndu-i-se vechea înfățișare, 
clădirii i se aduc o serie de 
îmbunătățiri și modernizări. Lu
crările de renovare vor reda 
strălucirea acestei memorabile 
.ucrări arhitectonice. Clădirea 
va fi gata pentru premieră în 
această toamnă.

ARGEȘ

A 4-a linie

de polietilenă
La Combinatul petrochimic din 

Pitești a fost dată in funcțiune 
cea de-a 4-a linie tehnologică, 
linie care încheie ciclul de pro
ducție al fabricii de polietilenă. 
Ca șl „surorile" ei, născute mai 
devreme, ea este dotată cu trei 
compresoare de înaltă tehnici
tate, care polimerizează etilena, 
transformînd-o în produsul finit 
— polietilenă. Prin intrarea în 
funcțiune a instalației amintite, 
capacitatea totală de producție 
a noii fabrici se ridică la 60 000 
tone polietilenă anual.

\ȘAȚWMAREC

Pentru pionieri
Pentru prima oară într-o lo

calitate rurală din județul Satu 
Mare — la Mădăras (comuna 
Ardud) — s-a inaugurat o. casă 
a pionierilor. Organizată pe 
baze obștești, din inițiativa di
rectorului școlii generale, pro
fesorul Vespasian Onac, cu con
cursul organelor locale și ju
dețene, casa pionierilor din Mă- 
dăraș își va desfășura activita
tea în cercurile de matematică, 
fizică, chimie (prevăzute cu la
boratoare înzestrate cu aparatu
ră adecvată), literatură, istorie- 
etnografie, agricultură-biologie 
și foto Aici s-a amenajat și un 
mic muzeu de istorie.

BOTOȘANI'

Tisa monument
al naturii

In regiunea colinară din îm
prejurimile comunei Tudora 
(Botoșani), la o altitudine de 550 
metri, pe o suprafață de două 
hectare s-a identificat o rezer
vație de arboret conifer denu- . 
mită „Tisa" — care a fost 
declarat monument al naturii. 
Literatura de specialitate arată 
că locul preferat de creștere al 
acestui arboret îl constituie stîn- 
cile calcaroase din Munții Apu
seni. Tocmai de aceea, acomo
darea acestui conifer în zona 
joasă a Văii Șiretului constituie 
o raritate. Arbuștii au o tulpină 
dreaptă ascendentă sau culcată, 
cu multe ramuri neregulate, iar 
lemnul lor roșu și dur este foar
te căutat pentru calitățile sale. 
O altă curiozitate a acestui ar
boret : are o durată mare de 
viață, pini la 3 000 
considerată specia 
mare longevitate 
plantelor, deși în
18—20 de ani planta nu crește, 
in înălțime, nici cu un metru.

de ani, fiind 
cu cea mai 
din rîndul 
decursul a

DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII"

la acordul de colaborare culturală
româno cehoslovacLa 16 martie s-a semnat la Ministerul Afacerilor Externe, Protocolul adițional pe 1970 la Planul pentru a- plicarea Acordului de colaborare culturală între Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă, pe anii 1969—1970.Din partea română Protocolul a fost semnat de Vasile Gliga, adjunct al ministrului afa erilor externe, iar din partea cehoslovacă de Miroslav l

Sulek, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste Cehoslovace la București.La semnare au asistat funcționari superiori din Ministerul Invățămîn- tului. Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, Ministerul Afacerilor Externe, precum și membri ai ambasadei R.S. Cehoslovace la București.

Manifestări consacrate

(Agerpres)

centenarului nașterii hi Lenin
La Casa de cultură a sectorului 5 din Capitală s-a desfășurat, luni, o seară culturală închinată lui Vladimir Ilici Lenin.Scriitorul Mihail Cosma a vorbit, cu acest prilej, despre concepțiile a- supra literaturii și artei în general ale lui V.I. Lenin, precum și despre operele din literatura universală care oglindesc chipul și personalitatea sa.în continuare, membri ai cenaclului „George Bacovia" au citit din versurile dedicate de poeți întemeietorului primului stat socialist din lume.în întreprinderile și Instituțiile din județul Bihor au avut loc zilele a-

cestea numeroase expuneri prilejuite de aniversarea centenarului lui V.I. Lenin. De asemenea, la casa de cultură a municipiului Oradea, la biblioteca municipală, în cadrul unor licee și librării au fost organizate expoziții oglindind aspecte din viața și opera lui Lenin.
★Luni s-a înapoiat în Capitală delegația Comitetului Național pentru Apărat ea Păcii, care a participat la conferința internațională dedicată aniversării a 100 de ani de la nașterea lui V. I. Lenin, organizată de Comitetul cehoslovac al păcii. (Agerpres)

de la SofiaS-a înapoiat în Capitală ministrul construcțiilor industriale, Matei Ghi- giu„ care, la invitația Ministerului Construcțiilor și Arhitecturii din R.P. Bulgaria a făcut o vizită în țara vecină, împreună cu un grup de specialiști.în timpul vizitei, a fost semnat un protocol de colaborare și cooperare tehnico-științifică în domeniul construcțiilor, între ministerele de specialitate ale celor două țări.(Agerpres)

de ministrul construcțiilor
industriale s-a întors

22

pe teren acoperit

Bilanțul excelent al
FOTBAL

Cronica zilei
Luni dimineața, a plecat în Kuweit, Gheorghe Pacoste, adjunct al ministrului petrolului, pentru a participa în calitate de observator la lucrările Congresului al VII-lea arab al petrolului.

'kLuni dimineața a sosit în noastră, la invitația Consiliului nal_ al organizației pionierilor, zită.de schimb de experiență, legație a Uniunii pionierilor R.S.F. Iugoslavia, condusă de .. .......Paravina, președintele Adunării Federale a Uniunii pionierilor.
★Asociația fabricanților de Instrumente științifice din Marea Britanie a deschis luni, în Pavilionul central al Complexului de expoziții din Piața Scînteii, o expoziție de specialitate.La deschidere au participat membri ai conducerii Ministerului Comerțului Exterior și ai altor ministere economice, oameni de știință, specialiști din diferite ramuri de activitate.După cuvîntul de deschidere rostit de R. H C. Foxwell, președintele A-

țara națio- în viei de- din Emil

rul Marii Britanii la București, și Hristache Zambeti, vicepreședinte al Camerei de Comerț.în cadrul expoziției, care rămîne deschisă pînă în ziua de 21 martie, 23 de firme, reprezentînd cele mai importante centre industriale din Marea Britanie, expun o variată gamă de instrumente științifice industriale și medicale.
★Luni după-amiază, a sosit în Capitală Juan de Dios Carmona Peralta, senator, președintele Comisiei pentru industrie și minerit din Chile, care, la invitația Ministerului face o vizită Ministerului Minelor și Comerțului Exterior, va în țara noastră.
★ministrului comerțului plecatAdjunctul exterior, Nicolae Nicolae, a luni spre Tailanda, unde va avea întrevederi și convorbiri cu reprezentanți ai vieții economice din această țară privind dezvoltarea schimburilor . . , comerciale bilaterale, a colaborării șis'ociației fabricanților de instrumente ..cooperării dintre România șl Țai- științifice din Marea Britanie, au vor- landa, bit Denis Seward Laskey, ambasado-

primelor „europene" atletice
• UNIVERSITATEA 

CRAIOVA ÎNVINGĂTOARE 
LA TEHERAN

prilejul Zilei naționale
CORLSPOiVDLJV/’A T£I£FO(V/CA D/N V/£IVA 

D£ EA PETRE STAiVCESCU

a DanemarceiSeară culturală cu

(Agerpres)
vremea

în turneul de șah de la Belgrad

Alexandra Nicolau, remiză
lovanovicicu Katia

Sub auspiciile Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, luni a avut loc, la Casa de cultură a I.R.R.C.S., o seară culturală organizată cu prilejul Zilei naționale a Danemarcei. După un cu- vînt introductiv rostit de Octav Live- zeanu, vicepreședinte al institutului, Vasile Ileasa, director adjunct în Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, a împărtășit, in cadrul unei expuneri, impresii dintr-o călătorie în Danemarca. Manifestarea s-a încheiat cu prezentarea unor filme documentare daneze. în asistență se aflau funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, I.R.R.C.S., oameni de cultură, un numeros public.Au luat parte Per Hildebrant, atașat al ambasadei Danemarcei Ia București, și alți membri ai corpului diplomatic.

Timpul probabil pentru zilele
18, 19 si 20 martie a.c. In țară : Vremea va continua să se amelioreze. Cerul va fi variabil mai mult noros în nord-estul țării la începutul intervalului unde vor cădea precipitații locale. în rest ploi izolate sub formă de averse. Vint slab pînă la potrivit. Temperatura în scădere ușoară -Ia început apoi în creștere. Minimele vor fi cuprinse între minus 5 și plus 5 grade, iar maximele între 4 și 14 grade. Ceață locală. In București : Vremea va continua să se amelioreze. Cerul va fi variabil. Ploaie sub formă de averse. Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura în scădere la început apoi în creștere ușoară.

Campionatele europene de atletism in sală, găzduite la sfirși- tul săptămînii trecute de „Wiener Stadthalle", una din celebrele săli de sport ale capitalei Austriei, au atins în final apogeul spectacolelor puse în scenă de mina unui maestru. în ultima oră a competiției, se desfășurau, cu nuanțe de-a dreptul dramatice, cîteva probe de mare spectaculozitate și totodată de mare interes pentru publicul local. între ele, era și proba de săritură în înălțime femei. Austriaca Ilona Gusenbauer avea de primit asaltul Corneliei Popescu, foarte tînăra noastră sportivă, apăiută „meteoric", în acest sezon, în riadul săritoarelor de peste 1,83 m. După cum probabil ați avut prilejul să re-' marcați din transmisia televiziunii, atleta noastră avea de fapt locul I, în momentul cind ștacheta se afla la 1,82 m. înălțimea aceasta fusese trecută de patru săritoare, dar Cornelia reușise din prima încercare, celorlalte, inclusiv austriecei, fiin- du-le necesare două sau trei încercări. Cred că nu greșesc dacă afirm că sportiva austriacă ar fi ezitat să continue proba dacă, sărind 1,82 din prima încercare și fără concurența Corneliei Popescu, avea asigurat primul Ioc. Stimulată, dar mai cu seamă ambiționată de reușita clară a sportivei noastrî — sînt de părere și cițiva cronicari de sport cu care am stat de vorbă — Gusenbauer a mers mai departe și a obținut un dublu succes :

dalia de aur și un nou record mondial de sală. „Prin performanța sa ae 1,88 m — scrie „Salzburger Nachrichten" — Ilona Gusenbauer dovedește că se află pe drumul cel mai bun spre recordul mondial absolut al Iolandei Balaș".In ziarele de ieri, dozîndu-se cuvinte de laudă, evident mai mult în favoarea Ilonei, comentariile referite are la campionatele atletice de sală de la Viena 
subliniază performanță și stilul 
elegant și eficace („Fosbury- Flop") — al Corneliei Popescu, amintind din nou de Viorica 
Viscopoleanu, t,o adevărată stea 
a sportului românesc, ideal de 
atins în atletism."„Primele campionate oficiale de atletism în sală — menționează, de asemenea, ziarul citat — au constituit în toate privințele o strălucitoare reușită. Rezultatele au fost excelente în fiecare din cele 22 de probe : 
cinci noi recorduri mondiale în 
sală, șapte recorduri europene 
în sală și un mare număr de re
corduri naționale".Și acum, în încheiere o binemeritată răsplată pentru organizatori : Uniunea internațională de atletism a propus Asociației austriece de atletism și „Wiener Stadthalle" (sala constituie o întreprindere a primăriei vieneze, dar cu administrație a- parte — n. coresp.) organizarea întrecerilor intercontinentale Europa-America, programate avea loc peste un an.
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Cupa prieteniei" Ia fotbal, se desfășoară la Teheran echipa Universitatea Craiova a învins cu scorul de .3—1 (2—0) echipa de tineret a Iranului prin punctele înscrise de Bălan (2) și Niță. Intr-o altă partidă, Ț.S.K.A. Moscova a dispus cu scorul de 5—1 de echipa maghiară Qrslanyi Banyasz. Universitatea Craiova s-a calificat In semi- fintalele competiției.
® ÎN CAMPIONATELE 

NAȚIONALE DIN EUROPA

In runda a 7-a a național feminin de grad, Alexandra Nicolau a remizat în 20 de mutări cu Katia lovanovici, iar Elisabeta Polihroniade a întrerupt în poziție complicată cu Vujanovici. Lazarevici a cîștigat la Radzikowska, Gaprindașvili la Vujnovici, iar Ferrer (cu piesele negre) a obținut o sur-

turneului inter- șah de la Bel- prtnzătoare victorie la Rujița Iova- novici. Kușnir a remizat cu Ivanka. în clasament conduc Alia Kușnir și Nona Gaprindașvili (ambele U.R.S.S.) cu cîte 4,5 puncte și cîte două partide întrerupte. Elisabeta Polihroniade3

MADRID : în etapa a 25-a a campionatului spaniol de fotbal, Atletico Madrid a învins cu scorul de 3—0 pe Real Madrid, iar Atletico Bilbao a pierdut în deplasare cu 0—2 în fața formației Real Sociedad. Alte rezultate : Sabadell—Pontevedra 7—4 ; Granada—Las Palmas 0—0 ; Sevilla— Coruna 2—0 ; Valencia—Elche 2—0 ; Mallorca—Saragossa 1—1 ; Celta Vigo—F.C. Barcelona 1—2.Pe primul loc în clasament se află echipa Atletico Bilbao cu 35 de puncte, urmată de Atletico Madrid — 34 puncte, Sevilla — 30 puncte etc.LISABONA : Etapa a 22-a a campionatului portughez de fotbal s-a soldat cu următoarele rezultate tehnice : F.C. Porto—Barreirense 1—1 ; Varzim—Tomar 2—0 ; Guimares— Braga 2—0 ; Benfica -Setubal 2—1 ; Sporting—Belenenses 2—1 ; Academica—Boavista 4—1 ; C.U.F.—Leixoes1—0.Clasament : 1. Sporting Lisabona— 38 puncte ; 2—3. Setubal, Benfica— 30 puncte ; 4. Varzim — 27 puncte etc.BUDAPESTA : Rezultate înregistrate in etapa a 3-a a campionatului maghiar de fotbal : grupa A : M.T.K.—Raba Eto 2—0 ; Ujpest Dozsa—Tatabanya 2—1 ; Vasas— Komlo 2—0 ; Diosgyor—Videoton 2—0 ; Grupa B ; Szeged—Honved1— 3 ; Pecs—Csepel 0—1 ; Szombat- hely—Ferencvaros 1—1 ; Dunaujva- ros—Salgotarjan 4—1. In clasamentele celor două grupe conduc Vasas și Ujpest Dozsa cu cîte 6 puncte (grupa A) și Ferencvaros cu 5 puncte (grupa B).SOFIA : Rezultatele înregistrate In etapa a 17-a a campionatului bulgar de fotbal : Levski Spartak—Marița Plovdiv 1—0 ; C.S K A. Septemvrisko Zname—Cernomorec Burgas 5—i ; Slavia Sofia—Lokomotiv Plovdiv2— 1 ; Marek Stanke Dimitrov—Dunav Ruse 1—0 ; Plovdiv 3—1 .Etyr Trnovo 3—1 ; Krakra Pernik— Beroe Stara Zagora 2—1.Clasament1. Levski Spartak — 30 puncte ; 2. C.S.K.A. Septemvrisko Zname — 26 puncte ; 3. Slavia — 22 puncte etc.BRUXELLES : In etapa a 26-a a campionatului belgian de fotbal, An- derlecht a cîștigat în deplasare cu3— 1 la St Gilloise. iar Standard Liege a învins pe teren propriu cu scorul de 2—0 pe F.C. Bruges. Alte rezultate : St. Trond—Racing White 0—3 ; Crossing—F.C. Liege 1—0 ; La Gantoise—Lierse 1—2 , Waregem— Beeringen 1—1 ; Beerchot—Beveren 1-0.în clasament conduce detașat Standard Libge cu 43 de puncte, urmată de F.C. Bruges — 34 puncte (două jocuri mai puțin). La Gantoise — 34 puncte etc.VIENA ; După disputarea a 19 e- tape, în campionatul austriac de fotbal conduce autoritar echipa Austria Viena cu 31 de puncte, urmată de Wacker Innsbruck — 23 puncte și Wiener Sport Club — 22 puncte.

Botev Vrața—Trakia ; Cerno More Varna—

LA VOSS BERGEN

S-au încheiat întrecerile

® Pe primul loc în clasamentul final Michele Jacot

® MEXIC-PERU 3-1

din ale

tot atitea puncte de pe agenda unui co- harnic și ingenios,

ca le te în-

(România) ocupă locul opt cu puncte și două partide întrerupte.

învingătorilor au fost reali- Padilla, Onofre și Lopez, peruvieni a marcat Chale. cele două echipe vor susține

„Cupei mondiale" la schi
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(Urmare din pag. I)

Organizației Națiunilor
Mutații în politica externă

a țărilor Americii Latine

în

pentru Europa” dezvoltarea rela- toate țările euro-

nucleare, în așa corespundă mai care a fost creat, țărilor din emis- spectrul perico-
in- na- lor

punerea pe baze mai relațiilor economice in-
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(Urmare din pag. I)vingi că precizia, mai înainte de a fi un atribut tehnic, e un atribut uman. Ea cere, cum îmi spune asam- blatoarea Virginia Bădărău, dexteritate, voință, dragoste de muncă. Originară dintr-o comună de lingă Birlad, lucrează de peste 10 ani în fabrică. Interviul n-o stinjenește, continuă să lucreze cu ușurința cu care ar croșeta ; în preajma ei, rulmenții asamblați cu dibăcie se înalță în coloane strălucitoare. Supuși celui mai riguros control, doar un număr infim, de 15—20 la mie, se înapoiază pentru a fi reajustați. Pe soțul ei, maistrul Constantin Bădărău, l-am întîlnit ceva mai înainte, in hala de rectificare. E și el dintr-o comună învecinată și se numără printre „pionierii" fabricii.Biografii obișnuite, atitea altele ; dar dacă aduni pe toate laolaltă, impresionează tocmai delungata stabilitate a a- cestor oameni — unul elementele esențiale dezvoltării dinamice, ascendente, ce caracterizează în acești ani viața colectivului de aici. în afara muncii, pe oameni îi leagă o sumă de relații trainice, afective, cu orașul însuși, la a cărui dezvoltare — de la condiția de tirg moldovenesc la aceea de centru industrial înfloritor, cu multiple consecințe pe plan social— ei au luat parte in mod nemijlocit. Prestigiul fabricii de rulmenți se confundă cu prestigiul orașului și cu propriul lor prestigiu.Realitatea aceasta, de ordin psihic, etic și social, este ilustrată elocvent și de cifre statistice. Ing. Ion Beriea, secretarul comitetului de partid al fabricii, ține să sublinieze! că stabilitatea colectivului se reflectă nu numai în faptul că astăzi numărul flotanților (maximum 4—5 este extrem aceladin oameni lucrează aici de peste un deceniu. Din cei aproape o sută de maiștri, un număr de 70 au fost promovați, in urma unei școlarizări corespunzătoare, din rîndul celor mai buni muncitori. Totodată, colectivul se împrospătează continuu, printr-un aflux de noi cadre provenite din școlile profesionale. Acești băieți tineri (dintre care ■ 240 urmează liceul seral).

nu mai seamăna cu predecesorii lor, care își începuseră calificarea purtind încă însemnele obîrșiei lor : căciula mițoasă și briul cu chimir. Ei se integrează mai rapid in universul tehnicii moderne, reușind să preia cu succes locuri-cheie în procesul de fabricație. Așa sint și Eugen Chirilă, ori Ion Pascaru, pe care i-am intîlnit în hala de rectificare. Lor, ca și atîtor altora, le-a fost transmis spiritul de răspundere disciplină sedimentat tradiția colectivului.Stabilitatea, așadar, exclude dinamismul, dinamism lăuntric, al fecționării continue, al u- nor eforturi încununate de succes, materializate in creșteri spectaculoase. Sin- tetizînd, în cei 17 ani de existență fabrica bîrlădea- nă și-a sporit producția de 40 de ori, o dată cu o substanțială îmbunătățire a calității ce se exprimă prin dublarea indicelui de durabilitate a rulmenților. 40 Ia sută din producția actuală a fabricii se livrează la export, avînd beneficiari în 48 de țări.Sînt succese care constituie un „start lansat" spre cotele și exigențele înalte ale viitorului cincinal, cînd producția fabricii se va dubla față de nivelul actual. Important de menționat : această creștere se va realiza, în proporție de 75 la sută, pe seama creșterii productivității muncii. Printre altele se are în vedere creșterea calificării oamenilor, precum și mărirea contribuției nucleelor de cercetare proprie (pentru autodotare cu dispozitive moderne și aparatură de control, pentru perfecționarea constructivă a rulmenților) O preocupare de prim ordin în marea cursă a competitivității țintește propulsarea întreprinderi; bîrlădene într-o categorie superioară, „de înaltă precizie".Iată reper lectiv care atestă existența unor noi și importante rezerve menite a fi scoase la lumină în marea întrecere stimulează energiile to'are din toatețării. Iar primulrămîne astfel tot parte în urmă, ca tor emoționant al creatoare declanșate de procesul economic și social al industrializării.

ce crea- județele rulment mai de- un mar- forțelor

trimestrul IICasa de Economii și Consemnațiuni aduce la cunoștință tuturor celor interesați că libretele de economii pentru construirea de locuințe, care dau dreptul titularilor să participe la tragerea la sorți pentru trimestrul 11/1970 se emit de unitățile C.E.C. pînă la data de 31 martie a.c., inclusiv.La tragerile la sorți trimestriale ale acestor librete de economii, titularilor li se acordă, după cum este cunoscut, importante cîștiguri în bani. Totodată, titularii libretelor de economii pentru construirea de locuințe, ieșite cîștigătoare la tragerile la sorți, care doresc să-și construiască locuințe proprietate personală, cu sprijinul statului, beneficiază de prioritate la încheierea contractelor pentru construirea acestora.

cu eforturile de mobilizare intensă și utilizare rațională a resurselor proprii, statele latino-americane și-au intensificat acțiunile, urmărind strîn- gerea raportorilor cu țările din Europa occidentală, dezvoltarea colaborării economice cu țările socialiste ; ele participă totodată, activ și solidar, la lupta dusă de țările în curs de dezvoltare, de alte state ale lumii pentru echitabile a ternaționale.In cadrulUnite, al altor organisme internaționale, țările Americii Latine desfășoară o susținută activitate în acest sens. Exprimînd atașamentul față de principiile stipulate în Carta O.N.U., președintele Mexicului, Gustav Diaz Ordaz, declara : „Noi apărăm cu consecvență, iar în unele cazuri cu prețul unor jertfe grele, principiul neintervenției în treburile interne ale popoarelor și vom continua să respectăm acest principiu". După convorbirile din 1968 dintre președinții Republicii Chile și Braziliei — ziarul brazilian „Correio da Manha" scria : „Brazilia și Chile militează în permanență pentru principiile neintervenției și autodeterminării popoarelor, se pronunță pentru respectarea tratatelor dintre state și pentru rezolvarea pe cale pașnică a controverselor dintre țări".în problemele fundamentale ale dezvoltării, securității, dezarmării și, în general, ale consolidării păcii în lume, statele latino-americane se manifestă din ce în ce mai activ. în ultimii ani. unele din aceste țări s-au aflat printre susținătorii creării unor organisme internaționale avînd drept scop să asigure baze noi progresului „lumii a treia" ; ele au fost la originea formării grupului permanent al țărilor în curs de dezvoltare, care acționează de pe o platformă comună cadrul Conferinței pentru comerț și dezvoltare, în problemele legate de

Cu concursul internațional desfășurat la Voss Bergen au luat sfîrșit întrecerile pentru „Cupa Mondială" la schi. Proba fem’nină de slalom special a fost cîștigată de vest-ger- mana Rosy Mittermaier cu timpul de 67“97,100. Primul loc în clasamentul „Cupei Mondiale" a revenit schioarei franceze Michele Jacot cu 180 puncte, urmată de Florence Macchi (Franța) — 145 puncte și Ingrid Lafforgue (Franța) — 138 puncte. în clasamentul pe echipe Franța a terminat pe primul loc cu 1 627 puncte. Austria a
„Deceniul dezvoltării", precum și alte probleme economice.Pornind de la convingerea că, istorică, securi- nu trebuie cău- nelimitată și tot arme, ci într-unactuala conjunctură tatea internațională tată în acumularea mai periculoasă de proces gradat și controlat de dezarmare generală, exprimindu-și voința de a-și consacra toate resursele pentru dezvoltarea lor economică și socială, statele latino-americane militează, alături de alte state ale

lumii, pentru transpunerea în fapt a acestui deziderat fundamental al lumii contemporane. în Comitetul de la Geneva, Brazilia, Mexic, Argentina au depus eforturi pentru îmbunătățirea proiectului de Tratat privind ne- proliferarea armelor fei incit acesta să bine scopului pentru Dorința manifestă a feră de a îndepărta lului nuclear s-a concretizat, după cum este cunoscut. în Tratatul de denuclearizare a Americii Latine — care va rămine ca un moment important in eforturile popoarelor pentru înfăptuirea dezarmării nucleare.Acționînd în direcția afirmării dependenței și suveranității lor ționale, a reevaluării relațiilor „tradiționale", punînd pe prim plan interesele reale ale popoarelor lor, statele latino-americane an formulat anul trecut în „Consensul de Ia Vina

realizat 882 puncte Iar S.U.A. — 599 puncte.După cum s-a mai anunțat, In clasamentul masculin al „Cupei Mondiale" primul loc a fost ocupat de austriacul Schranz cu 148 puncte. Francezul Russel s-a clasat pe locul doi cu 145 puncte, urmat de Thoeni (Italia) — 140 puncte. Proba de slalom special (masculin) de la Voss Bergen, ultima din cadrul „Cupei Mondiale" care n-a mai putut influența clasamentul final, a revenit suprinzător polonezului Bachleda.

Selecționatele de fotbal ale Mexicului și Perului și-au continuat pregătirile in vederea turneului final al campionatului mondial, susținînd un meci de verificare la Ciudad de Mexico. Fotbaliștii mexicani au obținut victoria cu scorul de 3—1 (2—1). Punctele zate de Pentru Miercuri un nou meci în orașul Leon.
del Mar“ punctele principale pentru un nou cadru al raporturilor economice cu Statele Unite : funcționarea societăților străine sub control național, limitarea profiturilor și a exporturilor de beneficii, eliminarea condiției prevăzînd cheltuirea obligatorie a creditelor nord-americane numai pe piața S.U.A., garanții pentru un acces larg al mărfurilor latino- americane pe această piață. Este o platformă cu caracter nu numai economic. ci și politic. Țările latino-ame-

ricane, așa cum afirma ministrul de externe chilian, Gabriel Valdes, la ultima sesiune a Adunării Generale a O.N.U., se pronunță pentru „acceptarea ca ireversibilă și legală a apariției sentimentelor naționale in creștere, vizind afirmarea personalității latino-americane, cu o gîndire, valori și moduri de organizare proprii".în acest cadru se plasează și curentul tot mai favorabil consolidării relațiilor dintre țările Americii Latine și restul lumii. „Operația apropierea de Europa" cum o numea nu de mult fostul ministru argentinean al economiei, Krieger Vasena, s-a materializat in numeroase vizite și intilniri bilaterale, mergind de la nivelul ministerial pînă la cel al șefilor de stat. Este interesant de relevat că la ultima conferință ministerială a Consiliului interamerican economic și social, Argentina a fost aceea care a propus crearea unui

„Consiliu economic care să urmărească țiilor comerciale cu pene.Această tendință se face simțită și în relațiile dintre America Latină și țările socialiste. Menținute o lungă perioadă de timp la stadiul unor simple declarații de intenții sau limitîn- du-se la schimburi economice neînsemnate, aceste relații cunosc astăzi un curs ascendent, tot mai multe state de pe continent stabilind legături diplomatice cu țările socialiste sau intensificind cooperarea cu acestea Așa, de pildă, Peru a stabilit relații cu șapte țări socialiste: U.R.S.S., Bulgaria, România, Iugoslavia, Cehoslovacia, Polonia și Ungaria. Delegații reciproce sosesc în prezent foarte frecvent în diversele capitale latino-americane, respectiv socialiste, se încheie acorduri economice și culturale, într-un cuvînt so întregește cunoașterea reciprocă și a- propierea. Pentru ilustrarea noilor tendințe sînt elocvente și luările de poziție, într-o serie de state din emisferă, urmărind restabilirea relațiilor diplomatice și revenirea Ia raporturi normale cu Cuba. Se vădește, prin fapte, că politica de izolare a Cubei, blocada împotriva ei nu au dus la rezultatele scontate de imperialiști; Cuba nu numai că nu a fost îngenuncheată, ci, dimpotrivă, se a- firmă tot mai viguros ca o țară socialistă cu un potențial economic în continuă creștere. Sub imperiul acestor realități, personalități politic.- din Chile. Uruguay, Venezuela și Bolivia s-au pronunțat pentru restabilirea relațiilor diplomatice cu Cuba. „Țările latino-americane resimt în modul cel mai serios lipsa Cubei din familia lor" — declara nu de mult președintele. Venezuelei, Rafael Caldera.Sînt tot atitea evoluții care constituie expresia unor realități noi, in continuă dinamică, indicii ale faptului că America Latină intră într-o nouă etapă a existenței sale, caracterizată prin dorința promovării intereselor sale legitime și manifestării plenare în viața internațională.
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în CipruIn timp urmărind soanele implicate in de la 8 martie împotriva președintelui Makarios, un nou e- lement de încordare a intervenit în viața politi-ă a Ciprului. Duminică seara a fost asasinat fostul ministru de interne și secretar general al Partidului unit, Polycarpos Gheorghadjis. Dacă circumstanțele imediate ale asasinatului sînt oarecum clare, materialele oficiale nu furnizează deocamdată elemente în legătură cu mobilurile acestui act. încă din primele ore după atentatul la viața arhiepiscopului Makarios, poliția a descins la locuința lui Gheorghadjis, găsindu-1 în posesia a două pistoale, fapt pentru care ulterior i s-a impus o amendă de 400 dolari. Ca urmare, fostul ministru de interne a considerat necesar să-și dea demisia din postul de secretar general al Partidului unit și să declare, totodată, că se retrage din viața politică. Vineri dimineață, el a încercat să părăsească Ciprul, urcîndu-se intr-un avion cu destinația Beirut, care a fost insă întors din cursă, iar Gheorghadjis obligat să coboare. într-o declarație o- ficială s-a arătat că lui este legătură gațiilor la viațaOpinia publică, numeroși observatori tind a crede că Gheor-

ce continuă ancheta să descopere per- atentatul

prezența necesară la Nicosia în cu continuarea investi- referitoare la atentatul președintelui republicii.
CORESPONDENȚA 

DIN NICOSIA 
DE LA AL. C1MPEANU

ghadjis a fost implicat în acest atentat, constituind o verigă între „centrul de comandă" care l-a inspirat, și executanți. „Dușmanii mei — declara cu două zile în urmă arhiepiscopul Makarios intr-un interviu — se bucură de un ajutor energic din străinătate".A considerat „centrul" respectiv că există pericolul ca Gheor- ghadjis să facă dezvăluiri ? — iată întrebarea ce se pune astăzi cu insistență la Nicosia. Fapt este că duminică seara, fostul ministru a primit un telefon la locuința sa. interlocutorul (încă necunoscut) invitindu-1 la o întilnire — intr-un loc situat la circa 6 mile de Nicosia, pe șoseaua or leagă capitala de Famagusta — pentru a-i furniza unele „informații vitale". La ora 10 seara, in timp ce. mașina lui se apropia de locul respectiv, a fost trasă o rafală, rănindu-1 mortal pe Gheorghadjis. Ofițerul de poliție care il însoțea a reușit să, scape, informînd autoritățile. Un omunicat oficial despre asasinat a fost publicat - la ora 1 noaptea, concomitent cu începutul acțiunii de mobilizare a întregii poliții și a altor organisme de menținere a ordinii.Indiferent de motivele pentru care Gheorghadjis a fost eliminat de pe scenă, actul respectiv marchează o nouă treaptă în escaladarea tensiunii din insulă. Este larg răspîndită opinia că, suferind un eșec in încercarea de asasinare a președintelui Makarios, forțele externe respective și executanții din interior n-au renunțat la planul lor de a spori atmosfera de nesiguranță în Cipru, de a crea o situație de confuzie, propice unor acțiuni avînd ca scop înlăturarea actualelor autorități, care promovează o politică de menținere a independenței insulei.în sinul comunităților greacă și turcă, care alcătuiesc populația republicii, îngrijorarea crește. întîlnirea care fusese programată pentru luni în vederea continuării convorbirilor dintre reprezentanții celor două comunități, după o pauză prelungită impusă de împrejurări, a fost din nou aminată ca urmare a situației ce s-a creat prin actul criminal de duminică seara. Zilnic continuă să fie răs- pindite manifeste clandestine îndreptate contra președintelui țării, a politicii de independență, de soluționare pașnică a problemei cipriote. în noaptea de duminică spre luni, asemenea manifeste au apărut și pe unele Imobile din centrul capitalei.Din loc în loc în oraș, pe turnuri de observație, stau de pază ostași înarmați. Se arată însă că sînt mult mai numeroase persoanele care poartă ilegal arme asupra lor și care circulă nesțingherit prin mulțime, pe străzi, nimeni neputînd bănui care le sînt intențiile.

MOSCOVA

ITALIAContinua consultările în vederea ORIENTUL APROPIAT încheierea Congresului P.C.
*

\

soluționării crizei de guvernROMA 16 — Corespondentul Agerpres, N. Puicea, transmite : începutul săptămînii coincide, aici la Roma, cu ultima fază a consultărilor președintelui Senatului, Amintore Fanfani, în vederea rezolvării crizei de guvern.Convorbirile de luni au fost deschise de o întilnire neprevăzută de calendarul consultărilor : Fanfani a făcut o vizită secretarului național al Partidului democrat-creștin, Forlani, împreună cu care a analizat situația politică și perspectivele de a se ieși din criză. Cu toate că nu se cunosc amănunte despre rezultatul discuțiilor, se presupune că președintele Senatului ar fi subliniat greutățile o- biective de a se constitui un guvern cu participarea partidelor de centru- stînga, necesitatea ca viitorul guvern să-și asigure anticipat o majoritate în parlament și să definească un program minim de guvernare. întîlnin- du-se luni cu miniștrii departamente-

lor economice și financiare, cu guvernatorul Băncii Italiei și cu alte personalități, Fanfani a lăsat impresia că este încă optimist, sperînd să încheie pozitiv mandatul încredințat de președintele republicii.Opoziția de stînga, după cum o demonstrează lucrările plenarei extraordinare a Comitetului Central al Partidului Comunist Italian, întrunit pentru a analiza situația politică actuală, consideră însă că situația continuă să fie critică și că forțele democratice din parlament și din țară trebuie să-și unească eforturile pentru a se dejuca acele planuri care urmăresc o deplasare spre dreapta a axei politice a țării, cit și în direcția întreprinderii tuturor acțiunilor posibile pentru a se asigura alcătuirea unui guvern orientat spre stînga. — prin politica pe care o va promova și prin componența sa.

Scrisoarea adresată de Alexei Kosighin

în legătură cu agravarea situației din LaosMOSCOVA 16 (Agerpres) — Agenția TASS informează că în legătură cu agravarea situației din Laos, Alexei Kosighin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a trimis președintelui S.U.A., Richard Nixon, o scrisoare, al cărei conținut a fost dat publicității la Moscova.Referindu-se la sprijinirea de către președintele Nixon a propunerii privind ținerea de consultări între statele semnatare ale acordurilor de la Geneva din 1962, care prevăd neutralitatea Laosului, Alexei Kosighin arată în scrisoarea sa că această propunere „este nerealistă în situația actuală, cind Statele Unite continuă războiul în Vietnam și își lărgesc amestecul militar în Laos, cind guvernul de coaliție creat la Vientiane

SOVIETO-CAMBODGIANMOSCOVA 16 (Agerpres). — Agenția TASS informează că tratativele dintre președintele Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice, Nikolai Podgornîi, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Alexei Kosighin. și șeful statului cambodgian, prințul Norodom Sianuk, au luat sfîr- șit luni la Kremlin. în comunicatul comun dat publicității se arată că în timpul convorbirilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă sinceră și de prietenie, au fost dezbătute probleme referitoare la dezvoltarea în continuare a relațiilor reciproce dintre Uniunea Sovietică și Cambodgia, precum și o serie de probleme internaționale. Părțile condamnă agresiunea S.U.A. în Vietnam și intervenția armată în Laos, relevînd că aceste acțiuni duc la intensificarea încordării în Indochina și în Asia de sud-est în general. Părțile își exprimă speranța că încetarea agresiunii S.U.A. în Vietnam și a intervenției în Laos, renunțarea la politica provocatoare la adresa Cambod- giei vor duce la restabilirea păcii în Indochina și la Îmbunătățirea situației din întreaga Asie de sud-est.în încheierea comunicatului se a- rată că părțile au rerr -.rcat cu satisfacție faptul că relațiile dintre Uniunea Sovietică și Cambodgia se dezvoltă cu succes în toate domeniile.

• POZIȚIA R.A.U. CU PRIVIRE LA RELUAREA MISIUNII LUI 
GUNNAR JARRING © ATACURI ISRAELIENE ASUPRA UNOR 
OBIECTIVE MILITARE SIRIENE © LUPTE AERIENE ÎN SEC

TORUL VESTIC AL CANALULUI DE SUEZCAIRO 16 (Agerpres). — După cum informează agenția M.E.N., săptămina trecută la New York a avut loc o întrevedere între ambasadorul R.A.U. la O.N.U., Abdulla Al-Erian, și Gunnar Jarring, in timpul căreia trimisul special al secretarului general al O.N.U. în Orientul Apropiat a fost informat asupra punctului de vedere egiptean privind reluarea misiunii sale. După cum precizează agenția citată, R.A.U. este de acord cu reluarea misiunii diplomatului suedez, cu condiția ca acesta să aibă in vedere un program de aplicare a rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967, privind reglementarea crizei din Orientul Apropiat. In a- celași timp, ambasadorul egiptean la , O.N.U. l-a informat pe Gunnar Jarring că în concepția R.A.U. rezoluția de încetare a focului este inseparabilă de rezoluția Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967 și orice încercare de a diferenția cele două documente va fi respinsă de țara sa.

TEL AVIV. — Comunicate militare publicate la Tel Aviv anunță că duminică noaptea și luni dimineața unități de comando israeliene au pătruns pe teritoriul Siriei pentru a ataca o serie de obiective militare, în același timp, comunicatele menționează un raid al aviației israeliene asupra unor instalații militare din Siria La Damasc, un purtător de cuvînt a confirmat raidul aviației israeliene. Atacurile comandourilor nu au fost însă menționate de pur- ' tătorul de cuvînt sirian.
★CAIRO. — O puternică luptă a avut loc luni între aviația egipteană și cea israeliană în sectorul vestic al Canalului de Suez in spațiul aerian al R.A.U., a anunțat un purtător de cuvînt al armatei egiptene.Lupta aeriană a fost confirmată de un purtător de cuvint israelian.

Rezultatele alegerilor 
cantonale din Franța

din Irlanda de nordLONDRA 16. — CorespondentulAgerpres, L. Rodescu, transmite : Sîmbătă s-au încheiat, la Belfast, lucrările celui de-al 14-lea Congres al Partidului Comunist din nord, care a hotărît în reunificarea cu Partidul Irlandez (din RepublicaDuminică, delegați ai ambelor partide, reuniți în congres extraordinar, au aprobat în unanimitate reconstituirea Partidului Comunist din Irlanda. Delegații au adoptat totodată statutul noului partid, o rezoluție po-

Irlanda de unanimitate Muncitoresc Irlanda).
litică și au ales Comitetul Executiv,' format din 20 de membri.

★Tovarășul Vasile Vlad, membru supleant al C.C. al P.C.R., delegatul Partidului Comunist Român la lucrările congresului, a avut o întilnire cu membri ai noului Comitet Executiv ales. Cu-acest prilej au fost abordate probleme ale relațiilor dintre cele două partide și alte probleme de interes comun. întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.
SOFIA

Festivitate consacrată

democratic din România

este paralizat ca urmare a acțiunilor forțelor de dreapta".Restabilirea păcii in Laos, a arătat președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., ar trebui începută prin consultări între forțele politice ale țării, amintind în acest sens programul de reglementare în cinci puncte prezentat recent de Comitetul Central al Frontului Patriotic din Laos. Tn primul rînd, este necesar, se arată în scrisoare, ca S.U.A. să pună capăt escaladării războiului, încetînd complet și necondiționat bombardarea teritoriului laoțian, deoarece numai în acest fel pot fi create condițiile care să permită întîlnirea părților laoțiene interesate.Alexei Kosighin a arătat că salută ideea unor contacte între prinții Su- vanna Fumma și Sufanuvong, care, în condițiile încetării amestecului american în Laos, ar permite slăbirea încordării în lor pentru oTotodată, de Miniștri declarat că guvernul sovietic va depune și în viitor eforturi urmărind încetarea acțiunilor militare în Laos, crearea condițiilor pentru dezvoltarea acestei țări pe calea păcii, independenței și neutralității.

tară și crearea condiții- reglementare politică, președintele Consiliului al Uniunii Sovietice a

• GEORGES MARCHAIS DESPRE ÎNSEMNĂTATEA UNITĂȚII 
STÎNGIIPARIS 16. — Corespondentul A- gerpres, Georges Dascal, transmite : Alegerile cantonale din Franța s-au încheiat duminică, prin desfășurarea celui de-al doilea tur de scrutin menit să desemneze pe titularii locurilor de consilieri generali rămase în balotaj la primul tur din 8 martie. Ministerul de Interne a comunicat luni rezultatele complete din metropolă (cu excepția a două cantoane din Corsica) și din unele teritorii de peste mări. Potrivit acestor rezultate, poziția principalelor formațiuni politice este următoarea : Partidul Comunist Francez a obținut 153 locuri, eu 19 mai mult decît la precedentele alegeri : Partidul Socialist — 267 locuri, cu 12 mai puțin ; Partidul Socialist Unificat — 22 locuri, cu două mai mult ; partidul guvernamental U.D.R. — 219 locuri,cu 33 mai mult ; Republicanii independenți — 110 locuri, cu 5 mai mult ; centriștii din opoziție — 140 locuri, cu 7 mai puțin.Din aceste date reiese'că partidul comunist își consolidează în general pozițiile, candidații săi ieșind

învingători în multe circumscripții în care au avut sprijinul celorlalte formațiuni ale stîngii. Totodată, se constată un progres sensibil al grupărilor majorității guvernamentale (un spor de 50 consilieri generali), deși, în ansamblu, ele rămîn minoritare în cantoane, cu un număr de aleși mai mic decît cel al formațiilor stîngii.Relevînd creșterea influenței comuniștilor, Georges Marchais, secretar general adjunct al P.C. Francez, a subliniat importanța unității stîngii în jurul unui candidat unic. El a arătat că din alegerile cantonale se desprinde concluzia că există în rîn- dul oamenilor muncii și democraților o aspirație profundă spre realizarea înțelegerii între partidele și organizațiile democratice. Acest scrutin — a spus Georges Marchais — confirmă faptul că cooperarea între partidele și organizațiile democratice, pe baza unui program comun de guvernare, va crea cele mai bune condiții pentru constituirea unei majorități capabile să substituie actualului regim .o democrație avansată, deschi- zînd calea spre socialism.

SOFIA 16. — Corespondentul Ager- pres, Gh. leva, transmite : Consiliul Național al Frontului Patriei și Comitetul bulgar de prietenie și relații culturale cu străinătatea au organizat la Sofia o seară consacrată împlinirii a 25 de ani de la instaurarea primului guvern democrat din România, prezidat de dr. Petru Groza.Adunarea a fost deschisă de către Lev Strahilov, secretar principal al Comitetului bulgar de prietenie și relații culturale cu străinătatea. Zdravko Mitovski, secretar al Comitetului executiv al Consiliului Național al Frontului Patriei, a prezentat apoi un amplu referat, care a fost audiat cu mult interes de cei prezenți.Au luat parte funcționari superiori din Comitetul de prietenie și relații culturale cu străinătatea, din Ministerul Comerțului Exterior, oameni ai muncii din capitala bulgară.La festivitate au luat parte, de a- semenea, Nicolae Blejan, ambasadorul Republicii Socialiste România la Sofia, și membri ai ambasadei.în încheiere, a fost prezentat filmul artistic românesc ducilor". z

VVARȘOVIA 16 — Corespondentul Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : Luni a sosit la Varșovia o delegație de partid și guvernamentală a R. P. Bulgaria, condusă de Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, care, la invitația Co- mitetulu, Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez și guvernului R. P. Polone, va face o vizită oficială de prietenie în Polonia.în aceeași zi, la sediul C.C. al P.M.U.P. a avut loc o întilnire a membrilorWladyslaw Gomulka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., Marian Soychal- ski, președintele Consiliului de Stat, și Jozef Cyrankiewicz, președinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Polone.
delegației bulgare cu

1

Jeno Fock
la Moscova

„Răzbunarea hai-
® b @ o o @ ®

agențsîte de presă transmit
în cadrul vizitei pe care o face în Marea Britanie la 

invitația Partidului Conservator, delesatia de reprezentanți ai vieții politice din România, formată din prof. univ. dr. Mihai Levente, scriitorul Titus Popovici și prof. Emeric Antal, deputați în Marea Adunare Națională, a plecat în cursul zilei de duminică la Dungeness, unde se află o modernă centrală atoraoelectrică. Luni, membrii delegației române, însoțiți de Vasile Pungan, ambasadorul român la Londra, au fost primiți la Ministerul Afacerilor Externe și al Commonwealthului, unde au avut o convorbire cu Evan Luard, subsecretar de stat parlamentar la acest minister. Apoi a avut loc o vizită la Palatul Westminster, sediul celor două camere ale Parlamentului britanic, unde delegația română a fost bc-rley, membru al Camerei Lorzilor.

soane înarmate", care par să aibă legături cu mișcarea din S.U.A. pentru pace în Vietnam. Pentagonul a lăsat să se înțeleagă că munițiile transportate urmau să fie folosite de avioanele americane staționate în Vietnamul de sud și Tailanda pentru bombardamente în Vietnam și Laos.
unde urmează să întreprindă o vizită oficială la invitația omologului său, Abdelaziz Bouteflika. In cursul zilei de luni, d-na Nguyen Thi Binh a fost primită de șeful statului al- gerian, Houari Boumediene.

condusă de baronesa Emmet of Am-
0 delegație de parlamen

tari francezi a făcut o vizită 
în U.R.S.S., anuntă agenția TASS.

EVOLUȚII PE SCENĂ POLITICĂ 
’ AUSTRIACĂ

© IMPLICAȚIILE TESTULUI ELECTORAL DIN STYRIAVIENA 16 (Agerpres). — în Austria, alegerile de duminică pentru adunarea provincială din Styria s-au soldat cu o surpriză. Partidul populist, condus de Josef Krainer, guvernatorul Styriei, a obținut în alegerile pentru Dieta din Graz 48,5 la sută din voturi, față de 44,84 la sută din sufragii în favoarea Partidului socialist. Faptul survine după ce la 1 martie, cu prilejul alegerilor legislative din Austria, populiștii au obținut în Styria 45,63 la sută din voturi, iar socialiștii 47,87 la sută.In Austria se consideră că rezultatul alegerilor din Styria are semnificația unui test cu privire la evoluția situației de pe scena politică

austriacă. Astfel, observatorii de presă întrevăd o ameliorare a poziției populiștilor în negocierile cu Partidul socialist in vederea formării unei e- ventuale. coaliții.Totuși se remarcă faptul că la încheierea primei runde a „convorbirilor exploratorii" secrete dintre reprezentanții celor două mari partide austriece — Partidul socialist și Partidul populist — există actualmente doar o singură certitudine : Bruno Kreisky va fi noul cancelar al Austriei; Nu se știe încă dacă el va con- • duce un guvern al „Marii coaliții", așa cum au făcut populiștii între 1945 și 1966, sau va constitui un guvern minoritar socialist.

în cursul convorbirilor care loc s-a exprimat satisfacție colaborarea economică, t culturală sovieto-franceză. important l-au ocupat în cadrul convorbirilor problemele reducerii încordării în Europa și dezvoltării colaborării multilaterale dintre statele acestui continent. O conferință general europeană bine pregătită, se spune în comunicat, ar constitui un important mijloc pentru dezvoltarea colaborării tuturor statelor europene.
Vizita în Bulgaria a lui 

John Lyng, ministrul afacerilor externe al Norvegiei, s-a încheiat, în comunicatul publicat cu acest prilej se relevă că oaspetele a avut convorbiri cu președintele Populare, " tele Consiliului ... _____ T.._, __șeful diplomației bulgare, Ivan Ba- șev. După cum relevă agenția B.T.A., au fost abordate probleme ale relațiilor dintre cele două țări, sublini- indu-se dorința reciprocă de a se dezvolta comerțul bilateral, colaborarea tehnico-științifică și culturală.

au avut față de tehnică șiUn Ioc

Gheorghi Traikov, Prezidiului Adunării Todor Jivkov, președin- -1-i de Miniștri, și cu

La doi ani după masacrul 
de la Song My

0 NOUĂ „PRIMĂVARĂ
FIERBINTE" IN JAPONIA

Consulul general al Ja
poniei la Sao Paulo, Nobuo Okuchi, a fost pus în libertate duminică seara, Ia patru zile după ce a fost răpit în acest oraș brazilian. Eliberarea a avut loc în schimbul punerii în libertate a cinci deținuți politici brazilieni, cărora li s-a permis să plece pe calea aerului Ia Ciudad de Mexico.

de externe al 
revoluționar 

al Republicii

Ministrul
guvernului 
provizoriu 
Vietnamului de Sud, doamnaNguyen Thi Binh, a sosit la Alger,

Simpozionul țărilor ara
be, consacrat examinării problemelor sociale, politice și economice de interes comun, a fost deschis, la Khartum, de președintele Consiliului Comandamentului Revoluției și prim-ministru al Sudanului, Gaafar El Numeiry. în cuvîntul său, Numeiry a subliniat că actuala situație din lumea arabă se caracterizează prin transformări înnoitoare care au dus la înlăturarea într-o serie de țări a regimurilor reacționare. Denunțind încercările forțelor imperialiste de a frîna lupta țărilor arabe pentru progres, Numeiry a arătat că aceste încercări sînt sortite eșecului datorită voinței ferme a țărilor arabe de a apăra cuceririle lor.

HANOI 16 (Agerpres). — Come- morind doi ani de la masacrul de la Song My, ziarul vietnamez „Nhan Dan" publică în numărul său din 16 martie articolul intitulat „Omenirea condamnă cu severitate pe agresorii americani" în care, printre altele, se arată că Song My reprezintă numai una din crimele săvîrșite de imperialismul american în Vietnamul de sud. Masacrul de la Song My a făcut ca omenirea să înțeleagă și mai bine natura războiului de a- gresiune pe care Statele Unite îl poartă împotriva poporului vietnamez. Ziarul subliniază că în ultimul timp Statele Unite au procedat la

escaladarea războiului. Așa-numita „vietnamizare" a conflictului înseamnă înmulțirea masacrelor, mărirea cantității de bombe aruncate asupra teritoriului Vietnamului, extinderea raidurilor de recunoaștere în Vietnamul de nord și a intervenției în Laos. Faptul că omenirea condamnă în această zi crimele imperialiștilor americani împotriva poporului vietnamez dovedește că opinia publică mondială cere Statelor Unite să-și retragă imediat și necondiționat trupele de pe teritoriul Vietnamului de sud, lăsînd poporul vietnamez să-și hotărască singur soarta.

TOKIO 18 (Agerpres). ducerea Comitetului de mune în cadrul ofensivei de primăvară, creat de Consiliul General ai Sindicatelor din Japonia (S.O.H.Y.O.), în insulele nipone a început prima etapă a „ofensivei de primăvară" a oamenilor muncii.Peste 460 000 de muncitori și funcționari au organizat la 15 martie la Tokio, Osaka și alte orașe ale țării mitinguri- și demonstrații, în timpul cărora au revehdicat majorarea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă.

— Sub con- acțiuni co-

La invitația guvernului 
R. S. Cehoslovace, luni dimi- neața a sosit la Praga Andrei Gro- mîko, ministrul afacerilor externe al Uniunii Sovietice. După amiază au început convorbirile între Jan Marko, ministrul de externe cehoslovac, și A. Gromîko. Au fost discutate unele probleme interesînd ambele părți, în special proiectul noului tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală cehoslovaco-sovietic. Tot luni, oaspetele sovietic a fost primit de L. Strou- guvernului R. S.tele sovietic a fost gal, președintele Cehoslovace.

Cargobotul civil ameri
can „Columbia Eagle", care transporta bombe și muniții pentru bazele americane din Tailanda, a fost obligat sîmbătă seara de un grup de răsculați afla ți la bord să-și schimbe ruta și să se îndrepte spre coastele Cambodgiei. Ziarul Times", citind surse Washington, a relatat vit unui mesaj radio S.U.A., vasul a fost capturat de

„New York informate din luni că, potri- recepționat in „per-

MOSCOVA 16 (Agerpres). — La 16 martie a sosit într-o vizită prietenească la Moscova Jeno Fock, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., președintele Guvernului revoluționar muncitoresc-țărănesc ungar. El este însoțit de Matyas Timar, vicepreședinte al guvernului, și de Imre Pardi, președintele Comitetului de Stat al Planificării. La sosire, oaspetele a fost primit de Alexei Kosî- ghin, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele liului de Miniștri al U.R.S.Ș.După cum anunță Agenția ieri au început convorbirile șeful guvernului maghiar și ministru sovietic.
Consi-TASS, dintre primul

Ședința Comitetului 
Executiv ai P. C.
din Marea Britain'sLONDRA 16. — Corespondentul A- gerpres, L Rodescu, transmite : în cadrul ședinței Comitetului Executiv al Partidului Comunist din Marea Britanie, care a avut loc duminică, la Londra, au fost abordate, cum relatează „Morning Star", bleme politice și economice in tură cu activitatea partidului, fost dezbătute, printre altele : participarea partidului comunist la campania pentiu viitoarele alegeri municipale din Londra ; sprijinirea luptei muncitorilor pentru majorarea salariilor ; intensificarea presiunilor pentru un buget care să pună capăt măsurilor restrictive antimuncitorești și să reducă cheltuielile militare în favoarea serviciilor sociale ; amplificarea campaniei împotriva proiectului de aderare la Piața comună și măsurile ce trebuie luate pentru promovarea ideii unei conferințe a securității europene.

după pro- legă- Au

Problema bazelor americane
din Spania rămîne deschisă

săptămînii zilei, liniș-La începutul trecute, în zorii tea cîmpiei aragoneze a fost tulburată. La Saragossa, situată pe malul drept al Ebrului, aterizau primele șase avioane americane de tip „F-100". Un comunicat al Ministerului de Externe al Spaniei a autorizat redeschiderea bazei militare americane de la Saragossa. Ulterior, la Washington s-a precizat că șase sute de militari americani vor fi temporar dislocați aci, spre „a compensa" parțial pierderea bazei libiene Wheelus care servea pentru antrenamentul escadrilelor de vînătoare și de bombardament americane staționate în Europa occidentală. Observatorii politici remarcă faptul că această înțelegere între autoritățile spaniole și Washington survine cu puțin timp înainte de negocierile cu privire la ansamblul bazelor americane din Spania. Ieri, ministrul de externe spaniol, Gregorio

Dincolo de zarva stirnită în coloanele presei oficiale, in bună parte cu știința și din inspirația autorităților, este evident că incidentul de la Palomares — petrecut în urmă cu patru ani, cind un bombardier american s-a prăbușit, pierzînd patru bombe nucleare — stăruie ca o umbră amenințătoare în conștiința opiniei publice din Spania. Masele populare se pronunță cu hotărîre împotriva bazelor militare care, departe de a aduce securitate poporului spaniol, reprezintă o amenințare permanentă, alimen- tînd încordarea și tensiunea pe continent.în acest sens, telegramele recente ale agențiilor de presă anunțau manifestații puternice de protest in cursul săptăminii trecute, la Saragossa și în alte orașe spaniole, împotriva prezenței nedorite a bazelor a- mericane.

aLopez S.U.A. noda acestor vedere apropiata scadență a controversatului „tratai de securitate" dintre cele două țări. Autoritățile fran- chiste s-au arătat dispuse să tranșeze „afacerea" în schimbul sumei de un miliard de dolari, în timp ce Statele Unite urmăresc o revizuire cit mai puțin costisitoare a acordului, care să le permită menținerea, cu un preț minim, a importantului dispozitiv strategic din hexagonul iberic. După cum consideră observatorii, perspectivele viitoarelor negocieri asupra bazelor americane din Spania sînt învăluite în ceața incertitudinilor.Acesta este contextul în care presa spaniolă, ca un reflex al intențiilor oficiale de a exercita presiuni in vederea obținerii unui preț cit mai mare, a lansat o a- d'evărată campanie împotri-

Bravo, pentru dialogul baze,
sosit in a reîn- pe tema avînd în

va reînnoirii acordurilor militare cu S.U.A., conside- rînd „reactivarea" bazei de la Saragossa drept „o provocare". Ziarul „Ya“ publică în legătură cu aceasta un virulent editorial împotriva prelungirii acordurilor cu Pentagonul.Autoritățile spaniole au făcut o precizare oficială în sensul că redeschiderea bazei de la Saragossa nu va influența asupra viitoarelor negocieri hispano-america- ne, întrucît Madridul nu este dispus să semneze un nou acord militar, decît în cazul cind acesta corespunde intereselor sale politice, e- conomice și militare. Pe de altă parte, profesorul Yan- guas Massia, fost ministru de externe, sublinia că ori- cit de „generoase" ar fi ofertele Washingtonului, ele nu vor putea compensa „riscul latent care plutește deasuora Spaniei, ca urmare a existenței pe teritoriul țării a bazelor militare străine" Viorel POPESCU
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