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VIZITA PREȘEDINTELUI

REPUBLICII TURCIA, CEVDET SUNA Y

LA HIDRO
CENTRALA 

DE PE ARGEȘ
în după-amiaza zilei de 

marți, președintele Republicii 
Turcia, Cevdet Sunay, și pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, au vi
zitat hidrocentrala de pe Ar
geș.

Cei doi șefi de state au fost 
însoțiți din partea română de 
Manea Mănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Emil Drăgănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Comeliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Grigore 
Geamănu, ambasadorul Ro
mâniei la Ankara, iar din par
tea turcă de Ihsan Sabri Ca- 
glayangil, ministrul afacerilor 
externe, Kâmuran Giiriin, am
basadorul Turciei în România, 
și de alte persoane oficiale 
care însoțesc pe președintele 
turc în vizita oficială în țara 
noastră.

Ora 16. înalții oaspeți so
sesc în apropierea marii hi
drocentrale cu un elicopter 
special. La coborîre, pe pla
toul natural de la poalele 
munților, oaspeții sînt salutați 
de Gheorghe Năstase, pre
ședintele Consiliului popular 
al Județului Argeș, și de alțl 
reprezentanți ai organelor lo
cale. Este de față ministrul 
energiei electrice, Octavian 
Groza.

Mii de locuitori din împre
jurimi, bucuroși de cinstea 
de a avea ca oaspeți pe cei 
doi șefi de state, aplaudă cu 
multă căldură. Un grup de ti
nere îmbrăcate în pitorești 
costume argeșene oferă flori.

Președintele Turciei și pre
ședintele Consiliului de Stat al 
României sînt invitați să vi
ziteze Complexul hidroener
getic de pe Argeș. Un prim 
popas se face la centrala sub
terană — locul prefacerii ape
lor Argeșului într-un fluviu 
de energie și lumină. Pe fa
țada blocului administrativ al 
centralei subterane este în
scrisă în limbile română și 
turcă urarea „Bine ați venit, 
stimați oaspeți".

Sînt arborate, de asemenea, 
drapelele de stat ale celor 
două țări.

(Continuare în pag. a III-a)

La Palatul Consiliului de Stat au 
început marți dimineața convorbi
rile oficiale între președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Turcia, 
Cevdet Sunay.

La convorbiri participă, din par
tea română. Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Manea Mănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe. Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului exterior, Va- 
sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Grigore Geamă
nu, ambasadorul României în Tur
cia, George Marin, director în Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Din partea turcă participă Ihsan 
Sabri Caglayangil, ministrul afa
cerilor externe, Kâmuran Giirun, 
ambasadorul Turciei în România, 
Cihat Alpan, secretar general al 
Președinției Republicii, Oktay 
Ișcen, ministru plenipotențiar, șe
ful Departamentului informațiilor 
din Ministerul Afacerilor Externe,

In timpul convorbirilor oficiala 4 foto : Agerpres
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Se vizitează centrala subterană, locul unde torentul de apă se transformă în lumină

CONVORBIRI OFICIALE Recepție oferită
Erdem Erner, director general în 
M.A.E., Selcuk Korkud, director 
general ad-interim în Ministerul 
Afacerilor Externe.

în cursul convorbirilor au fost 
abordate probleme privind evolu
ția relațiilor de bună vecinătate și 
colaborare prietenească între cele 
două țări, perspectivele de dezvol
tare a acestora, precum și princi
palele aspecte ale situației inter
naționale. S-a relevat cu satisfac
ție că, îndeosebi în urma vizitei 
în Turcia a președintelui Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu, re
lațiile dintre cele două țări au cu
noscut o evoluție ascendentă pe 
tărîm economic, tehnic, științific, 
cultural și turistic, evidențiindu-se 
noi posibilități de amplificare a re
lațiilor bilaterale în avantajul am
belor popoare, al colaborării și co
operării internaționale. în acest 
context a fost evidențiată utilita
tea încheierii unui acord comercial 
de lungă durată între cele două 
țări.

Au fost relevate, de asemenea, 
colaborarea fructuoasă a celor două 

state în cadrul diferitelor orga
nisme internaționale, necesitatea 
conlucrării lor în continuare pe 
arena internațională, în interesul 
consolidării păcii și al destinderii.

Cei doi președinți au avut un 
amplu schimb de păreri asupra 
unor probleme majore ale vieții 
internaționale actuale — securita
tea europeană, relațiile interbalca- 
nice, evenimentele din Orientul A- 
propiat, situația din Cipru, războ
iul din Vietnam.

în spiritul Ideilor păcii și coexis
tenței între statele cu orînduiri so
ciale diferite s-a subliniat de am
bele părți necesitatea îmbunătățirii 
climatului politic în lume, în spiri
tul principiilor unanim recunos
cute ale dreptului internațional, de 
respectare a independenței și su
veranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, de înțe
legere reciprocă.

(Agerpres)
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de președintele 
Consiliului 
de Stat, 
Nicolae 

Ceausescu
Președintele Consiliului de Stat, 

Nicolae Ceaușescu, și soția sa, 
Elena' Ceaușescu, au oferit marți 
seara o recepție în onoarea pre
ședintelui Republicii Turcia, Cev
det Sunay, și a soției sale, Atifet 
Sunay.

La recepție au luat parte Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, cu soția, 
Elena Maurer, Emil Bodnaraș. 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Ilie Verdeț, Constantin Dra
gan, Emil Drăgănescu, Janos Fa- 
zekas, Manea Mănescu, Dumitru 
Popa, Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, 
Iosif Banc, Petre Blajovici, Miron 
Constantinescu. Mihai Dalea, 
Ion Ioniță, Mihai Marinescu și 
Ion Pățan, vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri, Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor externe, 
membri ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători de insti
tuții centrale, academicieni și alți 
oameni de știință, artă și cultură, 
generali, șefi ai cultelor din Româ
nia, ziariști români și străini.

Au participat Ihsan Sabri Ca
glayangil, ministrul afacerilor ex
terne, Kâmuran Giirun, ambasado
rul Turciei la București, Cihat 
Alpan, secretar general al Preșe
dinției Republicii, și celelalte per
soane oficiale care îl însoțesc pe 
președintele Republicii Turcia în 
vizita sa oficială în țara noastră.

Erau prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați Ia București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

(Agerpres)

PAJIȘTILE NATURALE 
sursă de furaje ieftine 
acolo unde lucrările

de fertilizare și întreținere 
se aplică in mod exemplar

In aceste zile de primăvară este timpul cind organele agricole, consiliile populare comunale, conducerile unităților agricole socialiste trebuie să organizeze acțiuni de masă, cu o largă participare a țărănimii, a tineretului la efectuarea lucrărilor de întreținere șl ameliorare a pajiștilor, de creare a tuturor condițiilor pentru ca, odată cu începerea pășunatului, animalele să poată da producții sporite de carne și lapte. Pe această temă, redacția a efectuat un raid- anchetă în județele Sibiu și Suceava, unde pajiștile naturale ocupă o mare suprafață din terenul agricol.Județul Sibiu este unul dintre cele mai bogate ținuturi în pășuni și finețe naturale ale țării. Cifrele îi dau mai exact dimensiunile : de pe versanții nordici ai Făgărași- lor și Cibinului pînă departe pe Olt și Tîrnave, ele se întind pe aproape 18 000 hectare.— Ceea ce se face în această primăvară, ne spunea tovarășul Nicolae Dura, director adjunct al direcției agricole județene, constituie o garanție că nu se va mai repeta situația din trecut, cind, din cauza ne- ingrijirii pajiștilor, unele cooperative agricole din județul nostru au dus lipsă de masă verde și fin, fiind nevoite să cumpere furaje din altă parte. în acest an au fost repartizate 4,6 milioane lei pentru îmbunătățirea pășunilor aparținînd consiliilor populare și 4,17 milioane lei, reprezentînd valoarea taxelor de pă- șunat, pentru izlazurile date in folosința cooperativelor agricole. în cooperativele agricole vor fi fertiliza

RAID-ANCHETA ÎN JUDEȚELE 
SIBIU Șl SUCEAVA

Președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit 

pe ambasadorul Elveției la București
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit marți la amiază pe amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Elveției la București, Char
les-Albert Dubois, în legătură cu 
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GENETICA 
știință vitală pentru 

progresul agriculturii

Telegramă

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN SPANIA
Dragi tovarăși, '

Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a creării Partidului Comunist 
din Spania, Comitetul Central al Partidului Comunist Român vă adre
sează, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din Republica 
Socialistă România, cele mai sincere felicitări și un cald salut de soli
daritate internaționalistă.

în cursul întregii sale activități semicentenare, încercatul Partid Co
munist din Spania a ținut sus, fără șovăire, steagul luptei pentru libertate 
socială și națională, pentru democrație și progres, pentru interesele vitale 
ale oamenilor muncii, ale poporului spaniol. O pagină glorioasă a înscris 
partidul dv. în istoria sa în timpul războiului național-revoluționar, cînd 
a polarizat în jurul său cele mai largi forțe patriotice în lupta împotriva 
fascismului, pentru apărarea independenței naționale a Spaniei.

Animați de puternice sentimente de simpatie și solidaritate, membrii 
partidului nostru, toți oamenii muncii din Republica Socialistă România 
dau o înaltă prețuire activității duse pentru unirea tuturor forțelor de
mocratice și progresiste în lupta pentru democrație, libertate, pentru 
drepturile oamenilor muncii spanioli, de Partidul Comunist din Spania, 
de Comitetul său Central, de tovarășii Dolores Ibarruri, președintele 
partidului, și Santiago Carrillo, secretar general al partidului — fii cre
dincioși ai poporului spaniol, militanți de seamă ai mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale. Partidul Comunist din Spania desfășoară 
o activitate susținută pentru lărgirea relațiilor cu partidele comuniste 
și muncitorești pe baza principiilor marxism-leninismului și internațio
nalismului proletar, ale egalității și neamestecului în treburile intețpe 
ale altor partide, pentru depășirea actualelor dificultăți din mișcarea 
comunistă și muncitorească internațională, pentru întărirea unității și 
coeziunii acesteia, a tuturor forțelor antiimperialiste.

Partidul Comunist Român își exprimă adînca satisfacție pentru le
găturile de caldă solidaritate internaționalistă, cu vechi tradiții în lupta 
comună împotriva fascismului, statornicite în decursul anilor între cele 
două partide ale noastre. Cu acest prilej ne exprimăm convingerea că 
dezvoltarea relațiilor dintre Partidul Comunist Român și Partidul Co
munist din Spania corespunde intereselor naționale ale celor două po
poare, întăririi legăturilor de prietenie dintre ele, unității mișcării comu
niste internaționale, mărețelor idealuri ale socialismului și păcii în lu
mea întreagă.

La marea dumneavoastră aniversare, Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român urează Comitetului Central al Partidului Comunist 
din Spania, tuturor comuniștilor spanioli succese tot mai mari în lupta 
pentru întărirea unității clasei muncitoare, a tuturor forțelor democratice 
și progresiste, în lupta consacrată țelurilor nobile ale libertății, democra
ției, păcii și socialismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

te 10 000 hectare pășune, eu 3 200 tone azotat de amoniu și superfosfat, iar la consiliile populare 5 000 hectare, cu 1 000 tone Îngrășăminte chimice. De asemenea, planul de curățire pe 50 000 ha pășune s-a executat in proporție de 72 la sută. Reînsămîn- țarea a 600 hectare și defrișarea a 1 000 hectare sînt in plină desfășurare.Pe „șantierele" de ameliorare a pășunilor și flnețelor participă masele largi de cooperatori. Este, evident, un mare pas înainte față de anii trecuți. Și nu întîmplător, deoarece s-a aplicat un corectiv important în ce privește organizarea muncii. Fiecărui membru cooperator, deținător de animale, i s-a repartizat o suprafață anumită de pășune (in funcție de numărul animalelor ce le deține) pe care s-o îngrijească. Această nouă formă de organizare a contribuției prin muncă dă bune rezultate îndeosebi la Topir- cea, Avrig, Porumbacul de Sus, A- poldul de Sus și alte cooperative a- gricole. In cursul raidului ne-am oprit la cîteva cooperative agricole pe care te știam deficitare în ce privește masa verde — Agnita, Vărd, Pelișor și altele. „Nu va mai fi ca în anii trecuti ; au fost luate măsuri hotărîte și la noi" — ni s-a spus. Intr-adevăr acum se execută cu multă atenție lucrări de lm-
Nicolae BRUJAN 
Ion MANEA 
corespondenții „Scinteii*

(Continuare în pag. a II-a)

plecarea sa definitivă din țara 
noastră.

La întrevedere, care »-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, a 
participat Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.
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O cădere de la 28 de metri este fatală. Din cind în cînd, se mai întîmplă totuși și minuni. Ion lătaru, în vîrstă de 54 de ani. din satul Marvila (Bacău), a fost într-una din zilele trecute eroul unei astfel de întîmplări. In timp ce lucra, împreună cu mai mulți săteni, la amenajarea unei fîntini, s-a dezechilibrat și a căzut in ea. Apa adîncă de 3 m — pentru el veritabilă apă vie — l-a scos însă la suprafață, menținîndu-1 pe linia de plutire pînă cind consăteanul său Va- sile Ciobanu a coborit în fîntînă cu ajutorul frînghiei și i-a venit în ajutor. Scos la suprafață. Ion Tătaru a trebuit să fie transportat însă de urgență la spitalul din Bacău. Acum este afara oricărui pericol.
Brazdă
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Sintem intr-un moment cînd 
s-ar părea că toate tractoarele 
zburdă pe ogoare. Un raid efec
tuat intr-una din zilele trecute 
de Inspectoratul județean de mi
liție Ilfov ne obligă insă să co
rectăm intrucitva această imagi
ne. Nu mai puțin de 72 de trac
toare și rutiere au fost semna
late pe sensuri interzise : unele 
se aflau sau se îndreptau spre 
diferite localități pentru rezol
varea unor treburi personale ale 
unor salariați ai întreprinderilor 
de mecanizare a agriculturii, iar 
altele erau parcate în fața unor 
bufete și restaurante, in timp ce 
tractoriștii consumau băuturi 
alcoolice. Majoritatea acestor 
tractoare, deviate de pe traseele 
lor firești, aparțineau întreprin
derilor de mecanizare a agricul
turii din comunele Cocioc, Tăr- 
tășești. Hagiești, Sărulești șl 
Gorneni. Cum vor fi 
conducerile acestora 
atitor mașini agricole de la locu
rile lor de muncă ?

motivat 
absenta

Atentie 
la tren!In luna martie, din cauza traversării nereglementare a căilor ferate, au fost accidentate 41 de persoane (dintre care 31 — mortal) Unul dintre cele mai recente accidente de acest fel s-a petrecu* în stația C.F.R. Focșani. In- cercînd să ajungă la trenul de persoane nr. 5 008, Anca și Cu- cona Codea—mamă și fiică—și-au pierdut viața, fiind surprinse pe una dintre linii de un tren de marfă. In asemenea cazuri, neatenția celor ce trec peste linii fără să se asigure se asociază însă și cu lipsa de grijă a personalului din stații, dator să supravegheze și să avertizeze publicul asupra eventualelor pericole de accidente. Așadar, avertismentul „atenție la tren 1" se adresează nu numai călătorilor, ci și celor ce concură la deservirea acestora.

Ca urmare a creșterii rolului șl sarcinilor consiliilor populare în conducerea activității pe plan local s-a lărgit și sfera de competență a comisiilor permanente.Comitetul exerutiv al Consiliului popular județean Dolj a dat o mare atenție comisiilor permanente, spriji- nlndu-le să-și desfășoare activitatea cu rezultate cit mai bune. Periodic, ele au fost puse în cunoștință cu sarcinile și problemele de actualitate care preocupă consiliul popular și comitetul său executiv. Prin direcțiile din aparatul propriu și prin organele locale de specialitate ale administrației de stat, comisiilor permanente ale consiliului popular județean li s-au pus la dispoziție material documentar și specialiști. Cînd se analizează probleme din domeniul lor de activitate, președinții comisiilor participă la ședințele comitetului executiv, ceea ce contribuie pe de o parte la eficiența dezbaterilor, iar pe de alta la cunoașterea de către comisia permanentă respectivă a stadiului realizării unor sarcini și a direcției în care trebuie să-și orienteze activitatea în viitor. Legătura comisiilor permanente cu comitetul executiv se realizează prin vicepreședinții acestuia. Participînd cu regularitate la ședințele comisiilor permanente, vicepreședinții comitetului executiv le ajută la elucidarea unor probleme legate de activitatea de studiu și control și la realizarea concordanței dintre preocupările comisiilor și obiectivele principale din viața economică, social-culturală și edilitar-gospodărească locală.Rezultatele obținute pînă în prezent de comisiile permanente județene confirmă rolul însemnat ce le revine în complexul angrenaj al administrației locale de stat. Trebuie să menționăm îndeosebi studiile întreprinse de comisii în diversele compartimente ale economiei și gospodăriei locale, care au găsit un latg ecou și au orientat consiliile populare șl comitetele executive spre obiective noi, reclamate de progresul continuu și multilateral al județului.Astfel, comisia permanentă pentru agricultură și zootehnie a consiliului popular județean a studiat, în cooperativele agricole de producție, modul cum a fost asigurată baza furajeră. eficiența măstirilor luate pentru pregătirea și desfășurarea campaniei agricole de toamnă, precum și structura soiurilor de pomi și viță de vie din pepiniere. Propunerile făcute de comisiile permanente au dat posibilitate comitetului executiv să adopte ulterior măsuri care au contribuit la îmbunătățirea muncii în agricultură.Comisia permanentă pentru Industrie locală, gospodărie comunală, construcții, sistematizare și drumuri a luat în studiu modul cum s-au preocupat comitetele executive ale consiliilor populare municipal, orășenești și comunale, de aplicarea în viață a prevederilor hotărîrii consiliului județean privind amenajarea intrărilor în localități, înfrumusețarea zonelor periferice din orașe, precum și a comunelor. Constatările făcute de comisie au permis comitetului executiv să-și îndrepte la timp atenția asupra unor lipsuri, să intervină pentru înlăturarea lor, creîndu-se astfel premisele ca în acest an să abțină realizări importante acolo unde au existat rămîneri în urmă.O prețioasă contribuție au adus comisiile permanente la pregătirea și desfășurarea sesiunii a IV-a a consiliului popular județean. Raportul comun prezentat cu acest prilej a cuprins și constatările comisiilor permanente în urma studiilor și controalelor efectuate în problema realizării planului economic și bugetului local

Petre GIGEA 
prim-vicepreședinte al Comitetului executiv 

al Consiliului popular județean Dolj

un exce-pe anul 1969. Din raport lent rezultat al colaborării dintre comisiile permanente — s-a desprins faptul că unele unități ale industriei locale nu1- și-au realizat beneficiile planificate datorită depășirii cheltuielilor de producție și de circulație, utilizării unor consumuri specifice peste norme, datorită unor cheltuieli neeconomicoase și rebuturilor. Comisiile au atras atenția sesiunii că unele sortimente ale industriei locale lasă de dorit prin calitatea lor slabă, din care cauză mărfurile respective au fost refuzate de beneficiari, așa cum este cazul la geamantane, ghiozdane, ambalaje.Cu privire la activitatea Trustului

tă de comisii a crescut. La efectuarea unor studii și controale privind probleme cu largi implicații în viața e- conomică și social-culturală a județului, comisiile permanente se bizuie pe ajutorul unui mare număr de ingineri, economiști, medici, juriști, oameni de artă, cadre universitare.Metodele de lucru ale comisiilor au înregistrat îmbunătățiri substanțiale. Comisiile aleg cu mai multă grijă și răspundere temele de studiu. De altfel, elaborarea planului de studii și controale constituie un moment important al activității lor. La începutul fiecărui trimestru au loc ședințe speciale în cadrul cărora comisiile iși fixează, cu ajutorul mem
Comisia permanentă 

a consiliului popular — 
instrument eficient 

de investigare a realității

local de construcții, comisiile permanente au scos în evidență o serie de deticier.țe de ordin gospodăresc și organizatoric, care au făcut ca a- ceastă unitate să înregistreze însemnate pierderi. Propunerile formulate de comisiile permanente pentru înlăturarea și prevenirea unor astfel de lipsuri au fost însușite în Întregime de consiliul popular județean și cuprinse în hotărîrile adoptate.De menționat că preocuparea pentru desfășurarea unei activități eficiente de către comisiile permanente s-a extins și la municipiu, orașe și comune. Ca urmare a îndrumării organizate de către consiliul popular județean, comisiile permanente ale consiliului municipal din Craiova șl ale altor orașe din județ și-au îmbunătățit continuu activitatea. La municipiul Craiova, cu ajutorul comisiilor permanente, comitetul executiv a rezolvat o serie de probleme privind fixarea zonelor de construcție pentru locuințe proprietate personală ; s-au luat măsuri pentru Îmbunătățirea transportului în comun, în care scop s-au creat noi trasee și s-au extins cele existente. De asemenea, comisiile au făcut propuneri utile care, insușite de consiliul popular, au contribuit Ia asigurarea bazei materiale pentru generalizarea învă- țămîntului de 10 ani.Ce elemente noi au intervenit în munca depusă de comisiile permanente. ce a determinat rezultatele bune obținute ? în ultima vreme, activitatea comisiilor a crescut calitativ datorită în primul rînd faptului că a sporit considerabil însuși aportul deputaților. Dacă mai înainte investigațiile și controlul erau efectuate uneori de președinți și cîțiva membri ai comisiei, acum la această muncă iau parte toți deputății, care își oferă întreaga lor capacitate și inițiativă gospodărească. Contribuția specialiștilor la activitatea desfășura

brilor comitetului executiv, liniile directoare ale activității. Se vădește îndeosebi preocuparea de a cere opinia specialiștilor încă în faza inițială, de concepție, a planului de studii, astfel încît activitatea ulterioară să concure la depistarea unor probleme neexplorate încă, să orienteze consiliul popular și comitetul său executiv spre obiective noi impuse de progresul multilateral al dezvoltării județului. Astfel, studiile întreprinse în agricultură au purtat de la

început caracterul unei strînse colaborări intre membrii comisiei de specialitate și inginerii, tehnicienii, președinții din numeroase unități de stat și cooperatiste ale agriculturii din județ.Dacă activitatea comisiilor a devenit mai rodnică, aceasta se dato- rește în mare parte faptului că in prezent ele Întrețin o strînsă legătură cu cetățenii din circumscripțiile electorale. Confruntarea propriei activități cu opinia cetățenească, explorarea problemelor locale, pornind în primul rînd de la ceea ce vizează a- legătorii, de la nevoile reclamate de ei, intră tot mai mult în maniera de lucru a comisiilor. Comisia permanentă pentru industria locală a supus în prealabil unei ample investigații, în circumscripțiile electorale din județ, studiul cu privire la diversificarea producției bunurilor de larg consum. Propunerile formulate de alegători au îndreptat atenția deputaților tocmai spre acele compartimente ale industriei locale unde se impune un efort imediat pentru ridicarea calității și diversificarea produselor.Comitetul executiv al Consiliului popular județean Dolj își propune să sprijine în continuare comisiile permanente astfel ca activitatea lor să devină mai cuprinzătoare și eficientă. Se resimte mai ales necesitatea ca în viitor comisiile permanente să-și intensifice activitatea și pe tă- rîmul controlului asupra activității aparatului comitetului executiv, a organelor locale de specialitate ale administrației de stat. Este necesară, de asemenea, întărirea colaborării dintre comisiile permanente, în rezolvarea unor probleme de amploare și generalizarea experienței pozitive. Prin presa locală și studioul de radio. activitatea și rezultatele obținute de comisiile permanente vor fi mai intens popularizate, evidențiindu-se metodele de lucru folosite în realizarea obiectivelor din planul de muncă și preocuparea comitetelor executive pentru aplicarea în viață a propunerilor făcute de deputați. A- vem convingerea că vom reuși ca toate comisiile permanente să devină o pîrghie importantă în activitatea consiliilor populare, în rezolvarea problemelor importante ce le stau în față.

Foto : Gh. Vințilă
„Poarta" de intrare în orașul Brașov

Puteti da» 
relații ?

9In ziua de 26 martie, !n nul de persoane 5 079 care Bacău—Piatratre- cir-culă pe rutaNeamț, a fost găsită o fetiță a- bandonată. In vîrstă de aproximativ un an și jumătate—doiani, fetița, aflată în prezent la Casa copilului din Piatra Neamț, era îmbrăcată intr-un costumaș alb pe care era lipită o bucată de leucoplast cu numele (probabil, fictiv) Luminița Babu. Din verificările efectuate pină acum, rezultă că mama copilului abandonat venea din Bacău și purta haine de culoare roșie. Organele de miliție solicită ajutorul călătorilor din tren și al tuturor celor care pot furniza și alte amănunte. Pentru că autorii unei asemenea fapte nu trebuie să rămină în anonimat, iar pînă la judecata lului îi de mai tîrziu a copi- așteaptă judecata legii.
i Cu țuica în

9

cap și pușca 
în mînă...

intr-una din zilele trecute, 
12 vinători din Piatra Neamț 
au pornit pe valea Bistriței. 
Și... drumul lung, desaga pli
nă cu... țuică, au tot gustat pină 
n-au mai știut pe ce cărări se 
află. La un moment dat, au 
nimerit in incinta fermei de 
porci a sanatoriului Bisericani. 
încolțiți de clinii de pază, cei 
12 „vinători" i-au redus ime
diat la tăcere. Acum sperăm că 
filiala județeană îi va răsplăti 
așa cum se cuvine, deoarece — 
trebuie să recunoaștem — sinttrebuie să recunoaștem 
„exemplare" rare.

de
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Rubricd redactată
Dumitru T1RCOB 
Gheorghe DAVID 

sprijinul corespondentiloi *• I»

CONSTRUCTORILOR SERIOȘI 
NU IE ARDE 
DE JOACĂ!

In luna ianuarie, 
informam cititorii că 
la Ploiești a început 
construcția unui com
plex hotelier turis
tic. Părea o treabă 
de nădejde. S-au fă
cut săpături, s-a 
turnat o parte din 
fundații. Dar, brusc, 
lucrările s-au oprit 
acum cîteva săptă
mâni. Utilajele au 
fost transportate in 
altă parte; șantierul 
noului hotel e azi pă
răsit. Ce s-a întîm- 
plat ?

— Ce să se în- 
tîmple — ne-a răs
puns ing. șef Ema- 
noil Popescu, de la 
trustul local de con
strucție — beneficia
rul (filiala O.N.T. 
Ploiești) se joacă 
de-a v-ați ascunse- 
lea. începeți lucra
rea, opriți lucrarea... 
Cum vedeți, avem 
de-a face cu un par
tener care nu pri
vește cu seriozitate 
înălțarea acestui o- 
biectiv. Documenta
ția a fost superficial

realizată, incompletă, 
cu scăpări grave. 
Lucrarea a fost opri
tă pentru că abia a- 
cum, după ce am 
turnat o parte din 
fundații, s-au gîndit 
tovarășii beneficiari 
să mai facă niște mo
dificări pe ici, pe 
colo, dar mai peste 
tot. Timp pierdut, 
cheltuieli în plus, 
pagubă, în general, 
prin prelungirea ter
menului de dare tn 
folosință.

Surprinde însă în
cercarea beneficiaru
lui de a escamota a- 
devărul, de a fugi de 
răspundere. Intre- 
bîndu-l, recent, pe 
tov. Iordan Dumi
trescu, șeful agenției 
O.N.T. din localitate, 
care este cauza stag
nării lucrărilor la 
hotelul ploieștean, 
ne-a răspuns: „Știți, 
se construiește și la 
Cîmpina un hotel. 
Ne-am gîndit că sint 
urgențe mai mari a- colo. De asta am și

deplasat forțele la a- 
cest obiectiv".

Afirmația este, e- 
vident, neconformă 
cu realitatea. Adevă
rul este că greșelile, 
modificările, scăpă
rile din proiectul ho
telului ploieștean 
n-au nimic comun cu 
construcția din Cîm
pina. („Și-apoi, acolo, 
la Cîmpina, — preci
zează ing. Octavian 
Petcu, de la trustul 
de construcție — se 
realizează finisări și 
nu lucrări de fun
dații. Deci lucrări 
care implică alte me
serii, altfel de uti
laje".).

Aceasta este rea
litatea. Jocul de-a 
construcția al bene
ficiarului trebuie să 
înceteze. El este ex
trem de costisitor și 
nimeni nu poate în
gădui să se plăteas
că „distracții" de a- 
cest fel.

Constantin CAPRARU 
corespondentul 
„Scînteii"

CAMPINGURI PE LITORAL
In zona largilor și însoritelor plaje de la Năvodari se amenajează un camping pentru 10 000 de locuri, cel mai mare de pe litoral. El va dispune de grupuri sanitare, restaurant cu autoservire, unități comerciale.Pentru apropiatul sezon estival vor fi inaugurate încă două campinguri — unul la Mamaia, cu 5 000 de locuri,

iar altul, cu 1 500 de locuri și amenajările necesare, în tînăra stațiune „Saturn" din nordul Mangaliei. In afara elegantelor vile și hoteluri a căror densitate crește cu fiecare sezon, in vara aceasta litoralul Mării Negre va oferi oaspeților peste 26 000 de locuri în campinguri. (Agerpres)

UN NOU 
ADA-KALEHIn mijlocul Dunării, un șantier pe o palmă de pămînt. Un amestec straniu de tehnică modernă și atmosferă medievală. Acesta e... noul Ada-Kaleh. Vestigiile de valoare istorică și arheologică au fost mutate pe insula Șimian, situată in partea de est a Severinului. Noul muzeu în aer liber, de pe insula Șimian, reface minuțios detaliile arhitectonice ale vechii „Insule-cetate".— Noul Ada-Kaleh — ne spune arhitectul Radu Doșianu, șeful de lot al lucrărilor de strămutare a „Insulei-cetate" — care ne însoțește pe șantier împreună cu inginerul Constantin Vine* — este perfect simetric și are formă de stea cu 6 colțuri, din care colțul de nord-vest, a- dică dinspre malul românesc, se reface integral cu toate galeriile și anexele respective. La fel vor fi refăcute și toate porțile din piatră și tunelele la dimensiunile reale ale originalului, pentru a da o reprezentare exactă 
a vechiului Ada-Kaleh.— In interiorul cetății — reia ldeea inginerul Constantin Vinea — vor fi reconstituite un număr de șase case turcești, care vor sugera specificul vieții locuitorilor din Ada-Kaleh, în timp ce In exterior se vor strămuta 6 case bănățene, reprezentative pentru satele ce vor intra in zona lacului de acumulare.Strămutarea Ada-Kaleh-ului pe noua vatră a necesitat operații grele, complicate. Numai de pe vechea insulă Ada-Kaleh au fost transportate, cu ajutorul șlepurilor. 3 674 tone cărămidă veche, / 847 tone piatră, 6 case.Da, am pășit intr-adevăr in noul Ada-Kaleh, în noua sa vatră de pe insula Șimian. Lucrările au intrat de acum în faza finală de amenajare, urmînd ca pînă la sfîrșitul anului ele să fie terminate în întregime. In cu- rînd, cele opt porți ale „Insulei- cetate" se vor deschide vizitatorilor.

Constantin COTOȘPAN 
corespondentul „Scînteii"

iar noi am rămas cu

data de 20 noiembrie 1969,

• RECLAMATII

Cornel POPA
Groșeni-Arad

tras ne- pa-
Sabin ALBU
cartierul „Hipodrom” 
Blocul C. 10, 
scara 3, ap. 42 Brâila

• RĂSPUNSURI
• Intîmplarea pe care v-o istorisesc datează din luna noiembrie a anului trecut, cînd s-a luat ho- tărîrea ca cele două magazine de la parterul imobilului (cu etaj) în care locuiam (str. Republicii nr. 59) să fie transformate intr-unui singur, mai încăpător. E la mintea oricui faptul că, dărîmînd peretele despărțitor — care constituie și un punct de susținere a imobilului — se ivește pericolul prăbușirii tavanului. Ei, bine, nici meșterilor care au făcut această lucrare, nici celor de la I.G.L. Brăila, care le-au dat dispoziție s-o facă, nu le-a trecut prin minte acest lucru. Și — consecințele — imobilul s-a prăbușit, literalmente, distrugîndu-ne aproape toate bunurile pe care le aveam în locuință (mobilă, frigider, televizor ș.a.m.d.). Pierderile cauzate de această greu de închipuit lipsă de răspundere — excluzînd valoarea imobilului — au fost evaluate, de către o comisie locală, alcătuită în acest scop, la circa 50 000 de lei. Neglijența aceasta are — cum e lesne de înțeles — caracter penal, fapt pentru care a fost întocmit un dosar la procuratură (nr. 3 080/1969). Dar, e de mirare că din noiembrie și pină acum, nimeni n-a fost la răspundere pentru această glijență, guba.

• Lape adresa mea au fost expediate din Fetești, prin mesageria C.F.R.. 4 colete. Stația de destinație : Cîm- pulung-Muscel. Dar au trecut a- proape 5 luni și nici pînă la această dată nu le-am primit. Am aflat între timp că vagonul cu nr. 001 311 974 065 în care se aflau cotețele respective a fost îndrumat către Cluj (I?) la data de 21 noiembrie ; apoi nu se mai știe nimic. Am făcut numeroase scrisori la stațiile prin care a trecut vagonul, la Direcția regională București (divizia M.C., serviciul trafic comercial), dar nici pînă la această dată n-am primit nici un răspuns. Voi mai intra oare în posesia lor ?
Ion IOSIFESCU
corn. Stoenești, județul Argeș

• Din Găești pleacă zilnic o cursă auto către Cîmpina. Prețul unui bilet de călătorie pe această rută este de 28 Iei. Ciudat, însă, la autobaza din Găești nu se vînd bilete, pentru că... nu au astfel de imprimate. Călătorii se urcă în mașină, șoferul le emite bilete de 23 lei (motivînd că n-are altele), dar le încasează... 28 lei.Cum de li se îngăduie acestor salariați să-și însușească asemenea sume de bani și, mai ales, de ce autobaza Găești le creează de portițe ?

au apelat la serviciile acesteia. Librăria obișnuiește să trimită clien- ților săi permanenți liste cuprin- zînd cărțile în curs de apariție, pentru a le da posibilitatea să și le aleagă și să le comande anticipat. Astfel de liste am primit și eu, comunicînd de fiecare dată acestei unități titlurile de cărți pe care le doream să le primesc. Nu puține au fost, însă, cazurile cînd comenzile mele ferme nu mi-au fost onorate — deși fuseseră confirmate printr-o serie de adrese ale librăriei : „Lucrările solicitate vă vor fi expediate imediat după apariție". „După apariție", însă, în loc de cărți, primesc răspuns că ele „s-au epuizat". Ce rost mai au, oare, toate aceste adrese și asigurări, dacă ele nu sint respectate și nu ni se trimit cărțile de care avem nevoie ?
Nota redacției. Scrisori cu reproșuri la adresa a'-'estui serviciu am primit și de la alți cititori : Stelian Damian din comuna Pojorîta-Su- ceava, Corneliu Bala din Cărei, județul Satu-Mare, ș.a. Se pune întrebarea ; Din moment ce cererea cetățeanului se ia în evidență înainte de apariția lucrărilor solicitate, nu este oare normal ca unitatea respectivă să rețină aceste cărți și să le expedieze, cînd apar, celor care le-au comandat ?• Cu aproape un an de zile în urmă, presa anunța darea în folosință a șoselei naționale Bildana— Tîrgoviște, prin Răcari. Deși a trecut doar o singură iarnă, șoseaua s-a distrus pe anumite porțiuni, încît aproape că nu se mai poate circula cu autovehiculele. Nu mai vorbesc de faptul că asfaltul a fost turnat neuniform, din care cauză pe toată lungimea șoselei s-au format valuri care, de asemenea, împiedică buna circulație. Oare cei ce au făcut recepția lucrărilor au fost mulțumiți de felul cum constructorul a realizat această investiție atît de costisitoare ?Pe de altă parte, socot că trebuie luate măsuri pentru executarea reparațiilor și buna întreținere a acestei artere intens circulate. Menționez, că la fel trebuie procedat și cu șoseaua Tîrgoviște—Cîmpulung (Muscel) care, deși dată în folosință de circa 3 ani, se află într-o stare asemănătoare, chiar mai gravă.

Gheorghe STANESCU
București

Intr-o recentă scrisoare adre- redacției, beneficiarii blocului nr. 26 bis din Tecuci — pro-• sată A 1 prietate personală — reclamau nereguli in privința stabilirii costului apartamentelor și unele defecțiuni de construcție.Consiliul popular al județului Galați ne-a răspuns că problemele sesizate s-au dovedit întemeiate și, în consecință, s-au luat măsuri de remediere atît a deficiențelor constatate de comisia de recepție, privind calitatea apartamentelor, cit și a greșelilor comise în stabilirea prețurilor. De asemenea, răspunsul precizează că toate lipsurile semnalate de către comisia de recepție se vor soluționa chiar în cursul acestei luni.

s.

Bascoval II-1 din
lon IARCA
întreprinderea de foraj• Sint un vechi client ; brăriei „Cartea prin poștă" București și nu o dată s-a întim- plat să constat neglijența cu care au fost tratate cererile celor care

astfel

Pajișt
(Urmare din pag. I)bunătățire în complex — defrișări, fertilizare, tarlalizare, construcții simple de adăposturi de vară, adăpători și altele.In județul Suceava, pajiștile naturale, care se Întind pe 154 000 ha, au constituit din totdeauna baza furajeră cea mai ieftină și la îndemîna oricărui bun gospodar. Acestea sînt numai cîteva din motivele care pledează pentru ameliorarea lor. Pină acum s-au executat unele lucrări complexe de îmbunătățiri pe pajiștile naturale de la Opcioara, Su- hard, Rarău și Solea, ceea ce a determinat o creștere a producției de masă verde de două-trei ori. Dar, numai simpla existență a 154 000 ha de pajiști naturale — din care abia cîteva sute de ha sînt pășuni model — nu poate rezolva problema furajelor necesare hrănirii celor 293 000 taurine și 264 000 ovine, cîte se cresc în județ. Lucrările care s-au executat pînă acum nu reprezintă nici minimum din ceea ce ar trebui făcut pentru ca această importantă bogăție a județului să fie pusă in valoare așa cum se cuvine. în ultimii ani, cooperativele agricole din Todirești, Dră- goești, Dolhasca, Negostina și altele nu numai că nu au efectuat lucrările necesare de curățire, dar nu au acordat nici un gram de îngrășămînt pentru fertilizarea pășunilor.Specialiștii Direcției agricole Suceava au cunoscut o atare situație, totuși nu au intervenit cu hotărîre pentru a determina conducerile unităților amintite să acorde mai multă atenție ameliorării pajiștilor naturale. în fiecare an, conducerile cooperativelor agricole, consiliile populare și organizațiile U.T.C. au prevăzut acțiuni de ameliorare a pajiștilor naturale și au raportat „realizări deosebite", dar care nu se regăsesc în producția de masă verde. Este una din cauzele care determină ca circa 60 la sută din pajiștile naturale ale județului să fie invadate de buruieni, neasigurînd nici cel puțin 4 000 kg masă verde la hectar. In unele unități agricole din județul Suceava, lucrările de ameliorare s-au făcut de mîntuială sau deloc. Ignorind regulile privind folosirea pajiștilor naturale, consiliul de conducere al cooperativei agricole din Grămești. timp de 8 ani, nu a aplicat nici un kg de îngrășămînt pe izlazul dat spre folosință. In schimb, datorită încărcăturii excesive de ani

ile naturale
male, s-a ajuns la scoaterea din uz a acestei pășuni.Persistența multor asemenea situații impune firesc întrebarea : există garanții că în aplicarea măsurilor pentru realizarea actualului plan de îmbunătățire pe pajiștile naturale nu se va repeta situația din anii trecuți ? Precizăm că este vorba de un plan minim care prevede ca în cooperativele agricole să se organizeze pă- șunatul rațional pe 9 000 ha, fertilizarea pe 18 000 ha, executarea unor defrișări și desecări prip mijloace simple și amenajarea unui număr de 100 de adăposturi și adăpători în zona prembntană. La direcția agricolă județeană nu există certitudinea realizării acestui plan. Tov. Ion Popescu, inginer principal al acestei direcții, ne spune că multe din cooperativele agricole cărora li se repartizează pășuni refuză să ducă animalele pe ele. Asemenea refuzuri se datoresc faptului că direcția agricolă oferă cooperativelor mereu alte pășuni de slabă calitate și în zone îndepărtate, în loc să asigure stabilitatea repartițiilor pe pășuni pentru a stimula interesul cooperativelor în aplicarea lucrărilor ameliorative de care să beneficieze cu certitudine cît mai mulți ani. In prezent se lucrează la inventarierea tuturor pajiștilor naturale din județ și la o redistribuire a acestora pe beneficiari pe o perioadă mai lungă de timp. Acțiunea este salutară. Este necesar să se aibă în vedere, în primul rînd, satisfacerea nevoilor de furaje la unitățile deficitare din acest punct de vedere. De asemenea, este nevoie ca acestor cooperative să li se repartizeze, cu prioritate, cantități sporite de îngrășăminte chimice pentru pășuni.Gradul avansat de degradare în care au ajuns unele pășuni din județul Suceava impune intensificarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, în concordanță cu sarcinile cuprinse in Programul național de dezvoltare a zootehniei. In anii trecuți, au fost cheltuite milioane de lei pentru combaterea eroziunii pe pășuni, dar, datorită lipsei de preocupare pentru întreținerea lucrărilor, din plantațiile menite să consolideze terenul, din barajele, cleionajele, canalele de coastă și reînsămințările făcute, au mai rămas foarte puține. Pe perimetrele de pășuni amenajate, după ce în primii ani s-au obținut pînă la 25 000 kg masă verde la ha, producția a scăzut Ia citeva mii de kg.Specialiștii direcției agricole Su

ceava cunosc remediile acestor neajunsuri, dar pînă acum, așa cum spuneam s-au întreprins prea puține acțiuni energice care să urnească lucrurile din loc. Cea mai mare parte a fondurilor sînt îndreptate spre ameliorarea a numai 2—3 trupuri de pășuni premontane, fără ca rezultatele obținute aici să fie generalizate. Uneori, fondurile și materialele sînt imobilizate fără nici un folos practic. Pentru tarlalizarea celor peste 300 ha de pășune din zona Rădăuțiului, de doi ani de zile au fost procurate materialele necesare, dar acestea au rămas „în custodie". Formalismul în activitatea direcției agricole județene se manifestă și în ceea ce privește asigurarea semințelor necesare regenerării pajiștilor. Pentru cele 154 000 ha de pășuni și finețe existente in județ, a fost organizat un lot semin- cer de abia... 42 ha. în acest an s-a prevăzut să se facă reînsămînțări pe... 60 ha. Este o suprafață simbolică care și așa, pînă în prezent, a rămas doar pe hîrtie.Și in județul Sibiu sînt deficiența privind întreținerea și fertilizarea pajiștilor. Este nevoie de mult discer- nămînt pentru a repartiza lngrășă- mintele acolo unde acestea pot da cel mai mare randament, cu atît mai mult cu cît cantitatea acestora este încă insuficientă. Același lucru trebuie avut în vedere și în ceea ce privește utilizarea fondurilor bănești care, uneori, iau alte destinații decît cele normale. Cooperativa agricolă Scorei, în loc să cumpere îngrășăminte chimice, cu banii scoși din bancă de la capitolul taxe de pășunat, a achiziționat un cazan de țuică. Este nevoie de intervenția hotărîtă a organelor agricole pentru a pune stavilă tendințelor de a da altă destinație fondurilor și materialelor indispensabile ameliorării pajiștilor.Ținînd seama de necesitatea creșterii substanțiale a producției de masă verde și fin, în aceste zile trebuie mobilizate toate forțele, din fiecare comună și sat, pentru efectuarea lucrărilor de curățire, fertilizare, tarlalizare, desecare sau irigații și altor lucrări adecvate condițiilor de pe fiecare parcelă de pajiște. Organele agricole, consiliile populare comunale, conducerile unităților agricole să desfășoare largi acțiuni pentru antrenarea cooperatorilor, a tineretului la întreținerea izlazurilor, astfel ca de pe fiecare hectar să se obțină producții cît mai mari.
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VIZITA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII TURCIA,

CEVDET SUNA Y

h somn da bun vonit, președinților celor doud state le «Int oferite buchete de floriFoto : Gh. Vințiiă

(Urmare din pac. I)

In fața unei dlorame cu schema 
amenajărilor hidroenergetice de 
pe rlul Argeș, inginerul Nicolae 
Badea, directorul Exploatării de 
centrale hidroelectrice — Argeș, 
dă explicații asupra caracteristici
lor tehnice șl capacității de pro
ducție a salbei de hidrocentrale 
de pe cursul acestui rîu.

Complexul hidroenergetic de pe 
’Argeș a fost conceput și realizat 
integral de către specialiștii noștri. 
Istoria construcției consacră soluții 
șl metode de lucru originale, con
stituind un Important examen al 
maturității tehnice a energeticieni-

Constituirea Comisiei mixte 
economice româno-turce

In urma acordului Intervenit In
tre guvernele Republicii Socialiste 
România și Republicii Turcia, în 
cursul dimineții de marți a avut 
loe, la Palatul Consiliului de Stat, 
schimbul de scrisori între minis
trul afacerilor externe al României, 
Corneliu Mănescu, și ministrul a- 
facerilor externe al Turciei, Ih- 
•an Sabri Caglayangil, privind con
stituirea Comisiei mixte economice 
româno-turce.

Comisia creată va avea ca sar
cină principală să vegheze la în
făptuirea proiectelor de colaborare 
și la aplicarea diferitelor acorduri 
și aranjamente încheiate în dome
niile economic, industrial și tehnic;

Vizitele soției președintelui 

Republicii Turcia, 

d-na Atifet Sunay
Soția președintelui Republicii Turcia, Atifet Sunay, împreună cu soțiile unor personalități oficiale române și turce, a făcut marți dimineața o vizită la Palatul pionierilor. La intrarea în palat, vizitatoarele sînt intîm- pinate de Virgil Radulian, adjunct al ministrului lnvățămîntului, președintele Consiliului Național al Organizației Pionierilor. Din grupul de pionieri aflat în holul de onoare se desprinde o fetiță care rostește un cu- vînt de bun sosit, transmițind totodată tineretului turc urările pionierilor români de prosperitate și succes la Învățătură.Invitate să viziteze palatul, oaspetele parcurg sălile expoziției de cusături naționale, broderii și țesături executate de pionieri din județul Ilfov și apoi cîteva din cele 50 cercuri în care pionieri bucureșteni își dezvoltă In timpul liber aptitudinile și înclinațiile. Doamna Atifet Sunay și celelalte vizitatoare se interesează de activitatea pionierilor în cadrul palatului, de felul cum sînt organizate cercurile, au cuvinte de laudă pentru realizările micilor artiști. Vizita se 

lor români. Constructorii raportea
ză cu mlndrie realizarea în arc 
dublu a unui baraj înalt de 165 
metri, amenajarea unul lac de acu
mulare care strînge aproape o ju
mătate de miliard metri cubi de 
apă, captarea a zece cursuri de apă 
de pe o întindere de aproximativ 
74 000 hectare, amplasarea uzinei 
propriu-zise în subteran, dirijarea 
Argeșului în zona centrală pe o 
nouă albie subpămînteană lungă de 
11 km, crearea unei vaste rețele 
de conducte și tuneluri.

Președintele Cevdet Sunay as
cultă cu interes informațiile oferi
te, cere explicații, urmărind apoi 
la machetă datele tehnice asupra 

să exploreze noi posibilități șl noi 
domenii de colaborare, să caute 
mijloacele apte de a facilita con
tactele Intre organizații și între
prinderi din cele două țări; să 
organizeze consultări bilaterale a- 
supra problemelor economice de 
interes comun etc.

Potrivit acestor docilmente, cele 
două guverne, de comun acord, 
pot încredința comisiei mixte e- 
conomice negocierea oricăror a- 
corduri economice șl comerciale 
dintre cele două țări. Este prevă
zută, de asemenea, posibilitatea 
creării de subcomisii în vederea 
studierii unor probleme specifice.

(Agerpres)

încheie cu participarea la un spectacol de cîntece și dansuri populare prezentat de ansamblul folcloric al palatului — „Românașul". In cartea de onoare, soția președintelui Republicii Turcia a notat : „Am vizitat cu mare plăcere Palatul pionierilor. Cu acest prilej am văzut lucrurile minunate create de acești copii dragi. Felicit din toată inima pe profesori și școlari".în continuare, doamna Atifet Sunay și persoanele care o însoțesc au vizitat Muzeul de artă al Republicii Socialiste România. Directorul muzeului, pictorul M. H. Maxy, le-a condus prin citeva din sălile galeriei naționale și a dat explicații privind lucrările expuse. Au fost vizitate expoziția cu lucrări ale sculptorului Constantin Brâncuși, sălile cu lucrări de artă veche, modernă și contemporană românească. Prin cuvintele notate în canea de onoare a muzeului, soția președintelui Republicii Turcia și-a exprimat admirația pentru arta românească.
(Agerpres) 

puterii instalate a hidrocentralei, 
a amplasamentului principalelor 
obiective din componența ei și a 
caracteristicilor agregatelor. Gaz
dele informează pe oaspeți că 
realizarea acestui important obiec
tiv hidroenergetic a creat posibi
litatea construcției în aval și a- 
monte a încă zece „hidrocentrale- 
pui“ de puteri mai mici, din care 
patru se află în funcțiune.

Oaspeții coboară apoi sub stră
vechea albie a rîului la centrala 
electrică aflată Ia 104 m adîncime. 
Se parcurge galeria de acces — o 
adevărată operă de artă tehnică — 
în lungime de 100 m, ajungîndu-se 
în zona transformatoarelor de înal
tă tensiune. Un popas mai înde
lungat se face în sala mașinilor, 
unde cele patru hidroagregate de 
cite 55 MW aflate în funcțiune 
transformă torentul de apă în ener
gie electrică. Sînt oprite și apoi por
nite două dintre hidroagregate, de- 
monstrînd înaltul nivel tehnic de 
dotare, gradul înaintat de auto
matizare, care permit dirijarea 
uriașului complex subteran de la 
un obișnuit și modern panou de 
comandă.

Președintele Republicii Turcia 
urmărește cu viu interes schema 
desfășurării întregului proces in
dustrial.

Pe parcursul vizitei, președin
tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, prezintă oaspetelui 
perspectivele de dezvoltare a in
dustriei noastre energetice în ur
mătorii ani, parte integrantă a 
vastei opere de industrializare so
cialistă a României.

„Este o impresionantă realizare 
tehnică" — a spus președintele 
Cevdet Sunay, adresînd cuvinte 
elogioase constructorilor, tuturor 
celor care au dat viață acestui o- 
biectiv industrial, elogii expri
mate și prin cuvintele scrise în 
cartea de onoare a hidrocentralei.

în continuare, coloana mașinilor 
oficiale străbate spectaculosul 
drum ce urcă la barajul Vidraru, 
baraj care prin dimensiunile sale 
ocupă locul al nouălea în lume și al 
cincilea în Europa. Aici, natura se 
înfățișează redimensionată măreț 
de mîna omului. De sus, de pe 
coronamentul barajului, se admiră 
peisajul montan, panorama impu
nătoare a Făgărașilor. Directorul 
Grupului de șantiere Argeș — Olt, 
ing. Nicolae Păunescu, conducă
torul colectivului care a construit 
întregul ansamblu de pe Argeș, 
prezintă caracteristicile și perfor
manțele tehnice ale barajului, răs
punde la întrebările înalților oas
peți turci. Din nou, președintele 
Turciei exprimă aprecieri cu pri
vire la eforturile și priceperea teh
nică a proiectanților și construc
torilor români.

După vizitarea barajului hidro
centralei de pe Argeș, președintele 
Republicii Turcia, Cevdet Sunay, 
și președintele Consiliului de Stat 
al României, Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu personalitățile ce 
i-au însoțit, în aplauzele miilor de 
locuitori care-i așteptau să-i sa
lute la plecare, se urcă la bordul 
elicopterului, îndreptîndu-se spre 
Capitală.

Nicolae DRAGOȘ 
Mircea S. IONESCU

La uzina metalurgică 
din lași

Sudură prin 
curenți de 

înaltă frecvențăIAȘI (corespondentul „Scin- teii“) : Uzina metalurgică din Iași, proiectată pentru a produce pe an 125 000 tone țevi sudate. pe generatoare, la liniile de 4 și 3 țoii și 20 mm, precum și 56 000 tone profile îndoite, și-a a- tins de mult acești parametri. Numai cu țeava produsă in cei 6 ani de existență s-ar putea Înconjură de 6 ori Pămîntul pe la ecuator. Colectivul uzinei ieșene nu s-a oprit insă la aceste rezultate ; este preocupat de a- plicarea unor măsuri privind reamplasarea mașinilor și utilajelor, pentru a putea fi folosite la întreaga lor capacitate, de trecerea la noul procedeu tehnologic de sudură prin curenți de înaltă frecvență. In prezent se montează o nouă linie de 2*/j țoii, cu utilaje speciale și adaptate noului procedeu, care va asigura creșterea producției cu cel puțin 23 000 tone țevi sudate pe an.Specialiștii serviciului de cercetări uzinale au realizat cu posibilități proprii un redresor cu care se pot adapta liniile existente la sudura prin curenți de înaltă frecvență. După ce, în lunile ianuarie și februarie, redresorul a fost experimentat cu bune rezultate în stația-pilot a fabricii, el a fost montat la linia de 3 țoii. Zilele trecute, această linie a început să lucreze după noul procedeu de sudură prin curenți de înaltă frecvență. Măsura va avea drept rezultat creșterea anuală a producției cu 20 la sută, față de 14 500 tone proiectată la această linie. Este important de subliniat că prin noul procedeu de sudură se pot folosi benzi laminate la cald, fabricate în țară, în locul celor laminate la rece ce se procură din import. Un colectiv de ingineri, tehnicieni șl economiști din uzină studiază posibilitățile de a- plicare a procedeului de sudură cu curenți de înaltă frecvență și la linia de 4 țoii. Concomitent se cercetează și reamplasarea unor ateliere existente acum în halele productive, pentru a se putea monta în locul lor mașini noi, necesare generalizării sudurii prin curenți de înaltă frecvență.
ASOCIAȚII

INTERCOOPERATISTEBACAU (corespondentul „Scîn- teii") : în județul Bacău au fost constituite 4 noi asociații inter- cooperatiste. Cu prilejul adunărilor generale de constituire s-a hotărît construirea unui complex de creștere și îngrășare a tineretului taurin, cu o capacitate de 10 000 de capete, un complex de creștere a păsărilor pentru ouă, cu o capacitate de 72 000 de găini. Totodată, un număr de 26 de cooperative agricole de producție s-au asociat pentru a construi, la Răcăciuni, un complex de creștere și îngrășare a tineretului ovin, cu o capacitate de 30 000 capete, iar alte 32 cooperative agricole de producție au pus bazele unei asociații pentru creșterea albinelor.

EXIGENT CU ALȚII, ÎNGĂDUITOR CU SINEDinamismul perfecționării și adaptării mecanismului nostru economic la exigențele specifice unei producții moderne impune, în același timp, și necesitatea unor permanente schimbări calitative în sistemul formelor și metodelor de conducere și planificare a economiei naționale. în acest context se înscrie și legea contractelor economice, intrată în vigoare la 1 martie a.c., care, pornind de la o abordare principial nouă, urmărește ca un obiectiv esențial să introducă mai multă ordine și disciplină în relațiile economice dintre organizațiile socialiste, în realizarea planului, prevăzînd obligații foarte precise atît pentru furnizori, cît și pentru beneficiari.Prevederea expresă, în cadrul legii, 
a unor răspunderi materiale, disciplinare și penale ale angajaților organizațiilor socialiste care incalcă disciplina contractuală va pune capăt, fără îndoială, unor situații de genul celor constatate recent în cîteva unități economice din județul Bihor, asigurîndu-se astfel îndeplinirea Integrală, fără diferențiere, a tuturor obligațiilor contractuale. Despre ce este vorba ? Dintr-o informare a Direcției județene de statistică Bihor rezultă că numai în primele două luni ale acestui an, pe ansamblul județului, peste 300 de contracte în valoare de aproape 35 milioane lei — adică 8,5 la sută din valoarea totală a contractelor scadente — nu au fost onorate la termenele precis stipulate. Pornind de la această constatare, precum și de la faptul că intr-o serie de unități economice producția-marfă a trimestrului II nu era încă acoperită integral cu contracte, am urmărit în cadrul investigațiilor întreprinse să punem în evidență complexul de factori care au generat apariția unor asemenea fenomene. Cum se prezintă lucrurile din acest punct de vedere la Combinatul textil Oradea ?Față de cele 35 contracte, In valoare de aproape 12 milioane lei, cît reprezentau in primele două luni ale anului restanțele combinatului, în ultima decadă a lunii martie rămăseseră neonorate 11 contracte, în valoare de peste 2 milioane lei. Care au fost cauzele care au pus Combinatul textil Oradea în imposibilitate de a-și îndeplini la termen obligațiile contractuale 7 Am a- dresat această întrebare tov. Gheor- ghe Chirilă, directorul general al combinatului, care ne-a spus :— în esență, nerespectarea contractelor la producția de confecții

CU ZECE ZILE 
MAI DEVREME

Din experiența constructorilor 
și montorilor de pe șantierul centralei 

termoelectrice Deva-Mintia
Stadiul realizării planului de investiții In primele trei luni din acest 

an indică o evoluție pozitivă cu mult mal bună dectt in perioadele simi
lare din alțl ani : pe ansamblul economiei, prevederile planului de in
vestiții au fost îndeplinite in proporție de 102,4 la sută, fiind date in 
funcțiune 31 de capacități industriale. Acestora va trebui să li se adauge 
insă in scurt timp alte 111 capacități industriale, cite sînt planificate să 
intre in exploatare in trimestrul II a.c. Este un volum de lucrări consi
derabil sporit, care impune accelerarea, in aceste zile, a ritmului de exe
cuție pe toate șantierele. In viziunea acestei idei, Înfățișăm in cele ce 
urmează citeva aspecte din experiența constructorilor și montorilor de 
pe șantierul centralei termoelectrice de la Deva-Mintia.Centrala termoelectrică de la Deva- Mintia este unul dintre obiectivele importante ale industriei energetice aflat în curs de construcție. In momentul de față, atenția constructorilor, montorilor și a beneficiarului este Îndreptată asupra celui de-al doilea grup energetic de 210 MW, care are termen de punere în funcțiune în trimestrul II a.c. La lucrările de aici sînt concentrate principalele forțe, urmărindu-se Îndeaproape încadrarea în termenele intermediare de execuție stabilite pentru principalele lucrări care condiționează punerea la timp în funcțiune a noului obiectiv.în strinsă concordanță cu prevederile graficului coordonator, constructorii și montorii au parcurs etapă după etapă, intrînd acum în cea finală — pregătirea punerii grupului e- nergetic în funcțiune. în contextul a- cestor activități, spălarea mecanică a cazanului nr. 2 s-a încheiat în ziua de 6 aprilie a.c., iar de curînd a început spălarea acidă a acestuia, operațiuni importante premergătoare probelor tehnologice ce vor urma. în cea mai mare parte a fost terminată pregătirea schemei pentru suflarea conductelor de abur, iar la turbină este pe terminate circulația uleiului. în aceste zile Începe, de asemenea, verificarea caracteristicilor la sistemul 

Uzinele „23 August" din Capitals. Se executd ultimele lucrări la agrega
tele unei noi linii de ciment

este o consecință a neconcordanțel dintre reglementările în vigoare referitoare la Încheierea contractelor in calitate de beneficiar, față de cele privitoare la încheierea contractelor în calitate de furnizor. Adică, în timp ce contractele cu comerțul stabilesc livrarea mărfurilor la termene fixe și In poziții coloristice precise, contractele pe care le încheiem cu furnizorii, potrivit reglementărilor Ministerului Industriei Ușoare, prevăd livrarea a minimum o treime din culorile contractate la o livrare, cu condiția ca pină la sfîrșitul trimestrului să fie livrate întreaga cantitate șl toate culorile contractate.Neconcordanța în speță este, de 
O optică deformată asupra obligațiilor 

si drepturilor contractuale

fapt, o carență mal veche, specifică fabricilor de confecții, dezbătută de mai multe ori în coloanele ziarului nostru, dar care se află și în prezent in fază de „studiu", continuind să impieteze asupra funcționării normale a mecanismului contractual. Se impune, în acest sens, ca forurile de resort din Ministerul Industriei U- șoare să urgenteze rezolvarea acestei probleme de maximă importanță, în vederea preintimpinării unor consecințe dintre cele mai nefavorabile care planează asupra întreprinderilor în cauză, in condițiile în care noua lege a contractelor economice prevede răspunderi precise în cazul neînde- plinirii obligațiilor asumate.O altă cauză care a determinat nerespectarea termenelor de livrare prevăzute în contracte, de astă dată avînd ca obiect tricotajele, a fost legată de lipsa de fire crude, fabrica „Argeșeana" din Pitești rămînînd datoare combinatului cu peste 20 000 kg. Practic, acest lucru a pus Combinatul textil Oradea în imposibilitatea de a-și realiza integral planul de tricotaje pe trimestrul I (restanța este de peste 50 000 de bucăți), ceea ce a atras după sine neonorarea unor obligații contractuale. După cum se vede, s-a creat o reacție ;n lanț ; combinatul n-a primit la timp o anumită cantitate de materii prime și, la rindul său, nu și-a respectat pro

de reglaj al turbinei, atenția fiind îndreptată în egală măsură spre efectuarea programului de probe mecanice șl electrice la Instalații, a rodajelor mecanice individuale șt pe subansamble la diverse mecanisme și instalații.De remarcat este faptul că majoritatea lucrărilor programate pentru luna martie și in prima decadă a lui aprilie au fost realizate, stadiul 
de ansamblu al pregătirilor fiind a- 
vansat, dacă ținem seama de faptul 
că el se înscrie in prevederile grafi
cului coordonator întocmit pe baza 
angajamentului constructorilor ți 
montorilor de a pune în funcțiune 
grupul energetic nr. 2 cu 10 zile îna
inte de termen. De altfel, bilanțul da pe primul trimestru al anului pe Întregul complex de șantiere de la Mintia — in care se Încadrează și lucrările de la grupul energetic nr. 2 — reliefează entuziasmul și seriozitatea cu care constructorii s-au angajat In muncă : din planul anual de investiții s-a realizat aici 27,4 la sută, iar la construcții-montaj 28 la sută, rezultatele acestea fiind cele mai bune de pe șantierele județului Hunedoara.Cum s-a ajuns la aceste bune rezultate 7— în funcție de cerințele punerii In funcțiune a grupului energetic de 210 megawați am efectuat o regru- 

priile obligații asumate în contractele încheiate cu unii beneficiari.Am abordat problema contractelor economice și dintr-un alt unghi de vedere, și anume acela al gradului în care producția-marfă a anului 1970, și în special cea a trimestrului II, este acoperită cu contracte. Din multitudinea exemplelor care ni s-au oferit am reținut cîteva aspecte de 
la fabrica de produse refractare „Re
fractar"-Aleșd. unitate economică ce face parte din Centrala industrială de materiale refractare Alba Iulia. Pină la data investigațiilor noastre, față de un volum al producției-marfă prevăzut pentru trimestrul II de 15 500 tone cărămizi refractare, erau 

acoperite cu repartiții numai 12 600 tone. Deși termenul de emitere a repartițiilor a fost 15 februarie a.c., marea majoritate a acestora au ajuns la întreprindere abia pe data de 9 martie, iar unele urmau să sosească.Ne-am notat, pentru cazul respectiv, și punctul de vedere al specialiștilor din serviciul de desfacere materiale siderurgice din Ministerul Industriei Metalurgice. De la bun început, aceștia au ținut să precizeze că, de fapt, ministerul și-a făcut datoria tn ce privește emiterea repartițiilor — e drept, cu două-trei zile mai tirziu — și că direct răspunzătoare de întîrzierea transmiterii lor la fabrica „Refractar" din Aleșd s-ar face centrala industrială din Alba Iulia. Indiferent cine se face vinovat, într-o măsură mai mare sau mai mică, de tergiversarea expedierii Ia timp a repartițiilor, un lucru este cert — și anume că cea care suportă toate consecințele este tot fabrica din Aleșd.în aceste condiții, nu este de mirare că producția-marfă a trimestrului II era acoperită cu contracte, cu cîteva zile înainte de începerea acestei perioade, doar tn proporție de 3,7 Ia sută, adică echivalentul a 575 tone cărămizi refractare. Efectele unei asemenea situații sînt bine cunoscute : greutăți în pregătirea fabricației, în censul asigurării producției cu nece

pare a forțelor șantierului, axîndu-le pe obiectivele principale înscrise în „drumul critic" — ne-a spus Mihai 
Moruț, inginer-șef al șantierului energo-construcții. în același timp am asigurat in permanență fronturile de lucru cu materialele necesare. Esențial în reușita noastră considerăm însă că au fost pregătirile de iarnă — net superioare celor din a- nul trecut. Prin închiderea din timp și în cele mai bune condiții a spațiilor de lucru, prin Încălzirea lor și crearea unui mediu de muncă adecvat la principalele puncte de lucru, în iarna acestui an activitatea colectivului de constructori s-a desfășurat cu aceleași forțe și In același ritm ca în trimestrul IV al anului trecut. în momentul de față mai sînt de executat doar unele lucrări de finisaje interioare la acest grup energetic. Centrul de greutate al activității de construcții propriu-zise a fost deplasat la grupurile energetica nr. 3 și 4.Inginerul Nicolae Bitir, șeful șantierului energo-montaj, a ținut să remarce în plus că un efect pozitiv asupra ritmului de la acest obiectiv II are asidua activitate de organizare desfășurată de colectivul da pregătire, programare și urmărire a producției, anume constituit. El a amintit, totodată, că în scopul respectării termenului de punere In funcțiune au fost reorganizate loturile, prin crearea de colective specializate, mai bine profilate pe fiecare lucrare. în acest sens au fost transferate anumite lucrări de la lotul de conducte la cel de auxiliare, iar lotul de cazane a fost divizat in două — primul pentru cazane pro- priu-zis, iar al doilea pentru mașinile rotative și canalele de gaze și aer. La restul lucrărilor, organizarea s-a îmbunătățit în sensul împărțirii echipelor pe maiștri, în funcție de tehnologia de montaj, de specialitatea lucrărilor. Șeful șantierului energo-montaj a ținut să adauge că prevederile graficului coordonator — care vizează punerea în funcțiune a grupului energetic nr. 2 — au fost prelucrate și Însușite temeinic pină jos, de-fiecare echipă de montori, fapt ce asigură realmente stricta sa îndeplinire.— Avem de-a face cu un constructor serios, bine organizat și dotat din punct de vedere tehnic, care ne inspiră toată siguranța — a conchis ing. 
leronim Rusan, directorul general al întreprinderii electrocentrale Deva. Colaborăm activ cu el în toate domeniile. în ce ne privește, ne-am îngrijit din timp de angajarea personalului necesar exploatării noului o- biectlv, personal care, in prezent, parcurge etapele unei pregătiri teoretice și practice conform programului stabilit.Stadiul real al lucrărilor de la blocul energetic nr. 2 de 210 megawați și optimismul care animă în muncă atît constructorul și montorul, cit și beneficiarul dau garanția că noul obiectiv va fi pus în exploatare Înainte de termen, conform angajamentului asumat ; practic, aceasta va însemna că, la sfîrșitul acestui trimestru, centrala termoelectrică Deva- Mintia va funcționa deja cu jumătate din puterea instalată proiectată.

Sabin IONESCU
corespondentul „Scînteii*

sarul de materii prime, al realizării matrițelor și tiparelor, stabilirii tehnologiei de fabricație etc. Pe bună dreptate afirma tov. Francisc Filip, directorul fabricii de produse refractare „Refractar" din Aleșd : „Putem noi, oare, respecta termenele prevăzute in contractele economice dacă pentru produsele ce necesită un ciclu lung de fabricație nu avem încă contractele încheiate 7 Bineînțeles că nu. Și atunci sîntem puși în situația ori de a lucra in detrimentul calității produselor, reducînd ciclul de fabricație, ori de a respecta întocmai calitatea specificată în contract și a nu ne încadra în termenele de livrare, care atrage după sine plata unor penalități".Răspunsul primit exprimă bine consecințele neajunsurilor care se manifestă in mecanismul raporturilor contractuale. Este clar că în condițiile In care contractul, rezultat al unor negocieri directe și temeinice între furnizor și beneficiar, în absolut toate problemele decurgînd din obiectul tranzacției, va fi încheiat înainte de începerea perioadei de plan, situații de natura celor amintite pot și trebuie să fie cu desă- virșire preintimpinate. Acest prqces impus de noua reglementare permite o coordonare mai riguroasă între comenzi, capacități de producție și necesarul de aprovizionat, o concretizare din timp a planului și a măsurilor pentru îndeplinirea lui ritmică.Chiar șl numai In situațiile recent constatate in cele două importante unități economice din județul Bihor, se desprinde cu claritate ideea că actuala lege a contractelor economice, precizind obligații certe atît pentru unitățile furnizoare, cît și pentru cele beneficiare, nu presupune In același timp și o rezolvare de la sine, mecanică, a problemelor care privesc relațiile contractuale între întreprinderi. O condiție esențială pentru ca noua reglementare să poată determina o cotitură în ceea ce pri- vete rolul contractelor economice în respectarea riguroasă a disciplinei de plan constă in înțelegerea, de către comitetele de direcție din unitățile economice, consiliile de administrație din centrale și grupuri industriale, a necesității de a încheia din timp contractele, dublată de luarea unor măsuri energice pentru îndeplinirea planului, de creșterea spiritului de exigență și răspundere pentru respectarea tuturor obligațiilor asumate.
Constantin DUMITRU
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ASPIRANTULUI ETERN
LA STUDENȚIE

Orice om de bună credință Încearcă un sentiment de profundă tristețe cînd află, bunăoară, că un tinăr absolvent de liceu stă de doi sau trei ani acasă (sau, mai precis, mănincă acasă și doarme cîteva ore pe noapte) In așteptarea momentului cînd va deveni student. Actul acesta. In șinei are valențe parazitare, străine societății noastre socialiste unde munca fizică și intelectuală, deopotrivă, au fost ridicate la rang de principiu suprem. Cred însă că, atunci cînd întrebi pe un asemenea tinăr : „de ce nu aștepți ziua cînd vei reuși la facultate lucrînd undeva, făcind o treabă utilă ție, familiei, societății" și îți răspunde : „ar fi sub demnitatea mea de bacalaureat", este vorba de mult mai mult, respectiv de o criză de mentalitate pe care sintem datori să o dezavuăm și să o înlăturăm.Desigur, la crearea unor asemenea mentalități concură o serie întreagă de factori, între care, în primul rînd, climatul familial. Pentru că acești tineri absolvenți de liceu fără ocupație primesc un sprijin numai aparent părintesc, atunci cînd în familie sînt socotiți ca oameni „fără noroc* sau cînd tatăl sau mama se fac — cum se spune — „luntre și punte* pentru a-i amina pe băieți de la încorporare, ori cînd cu prețul unor mari sacrificii li se angajează meditatori care să le „garanteze reușita* la viitoarea confruntare de la concursul de admitere in universitate. Mai ales noi, profesorii, sintem martorii și — nu o dată ținta — unui adevărat a- salt dat de anumite familii — cu participarea „binevoitoare" a diferiți— lor prieteni și cunoscuți — menit să deschidă cu „orice preț* porțile unei facultăți (de multe ori nu importă care 1). »N-aș vrea să se creadă că aș fi de părere că unii dintre tinerii la care mă refer n-ar fi meritat, poate, să devină studenți Înaintea altor colegi

de prof. univ. 
.Ștefan BARSÂNESCU

de-al lor, fiindcă orice concurs de admitere, orice examen presupune și o aproximație in aprecieri. Dar, din păcate, anumiți părinți nu analizează nereușitele copiilor lor cu obiectivitate, nu determină „la rece" dacă fiii sau fiicele lor au sau nu aptitudini pentru un studiu de nivel înalt. O asemenea deliberare lucidă poate conduce, bineînțeles, la acordarea unul mic răgaz, dar nu poate conduce la transformarea unui tinăr sau a altuia Intr-un veșnic aspirant la studenție. Altminteri procedînd, cultivăm nu
Tribuna pedagogică

numai insatisfacțiile personale, ci și lenea, convingerea că se poate trăi și fără muncă.Există insă și un alt aspect al aceleiași probleme — a cultivării respectului față de muncă. Nu e greu de observat că, in unele familii, copiii — Încă de mici — sînt in mod conștient scutiți de orice îndatoriri : li se dă totul de-a gata, sînt serviți deopotrivă de părinți, bunici, unchi și mătuși, nu li se cere nici măcar să cumpere o piine de la magazinul din apropiere. „Copilul are de învățat" — este scuza invocată, ani și ani de zile. Și așa se ajunge ca, la 17—18 ani, fata să nu știe să coase un nas-

Scend din „Pescdrușul* de A. P. Cehov tn interpretarea actorilor Tea- 
____  Irului Național „Vasile Alecsandri" din lăți

ture sau să se descurce In bucătărie, iar băiatul să se considere jignit cînd este trimis să facă o cumpărătură. Este oarecum firesc ca asemenea tineri să se considere de-a dreptul nedreptățiți cînd li se cere să se angajeze lntr-o muncă pe măsura adevăratelor lor puteri, întruclt n-au putut face față exigențelor admiterii în lnvățămintul superior. Dar, din rln- durile unor familii unde își fac loc asemenea practici „pedagogice* se pot recruta nu numai tineri „netitrați*, ci și oameni cu diplomă care Înțeleg să muncească doar în felul lor, care fie că refuză să-și exercite profesiunea la țară sau In diferite locuri de muncă din afara Bucu- reștiului, sau încearcă să se „aranjeze* In diferite munci ușoare și fără bătaie de cap, chiar sub calificarea lor, pentru care „a trăi" se reduce la 
a frecventa barurile și bulevardele.In fața unor asemenea stări de lucruri, ca pedagog și cetățean, cred că se cuvine să repetăm unele adevăruri fundamentale, care se află la baza societății noastre socialiste și care trebuie să guverneze întreaga operă educativă realizată de familie și de școală. Muncitorii cu brațele și muncitorii cu mintea reprezintă cele două mari forțe creatoare care au înfăptuit orînduirea socialistă, cărora societatea noastră le datorează toate bunurile ei materiale și spirituale, întreaga ei civilizație și cultură. Legea vieții lor este, deopotrivă, legea muncii creatoare in vederea asigurării progresului social, ethosul lor profesional este condiția care face ca societatea să urce In evoluția ei istorică. Orientarea tineretului spre oricare din aceste două tărîmurl de activitate se Înscrie în ordinea logică și morală a vieții.Să ne gindim bine : ce temei are părerea acelor părinți care consideră că In cazul cînd un tînăr se încadrează in munca productivă Iși Irosește anii de școală ? După cum prea bine se știe industria noastră in plină dezvoltare cere muncitori de Înaltă calificare, capabili să pună In valoare un complex de unelte și mașini, deseori de o mare finețe tehnică. Nici o meserie nu mai poate fi astăzi Însușită și practicată fără multă Învățătură, fără consum de inteligență și efort creator, fără noțiuni temeinice, după caz, de matematică și fizică, de chimie, biologie, geografie, desen, ba chiar — nu exagerez — de literatură și folclor etc. Am cunoscut printre studenți tineri care la un moment dat și-au dat seama de lipsa lor de vocație pentru domeniul In care se pregăteau — din imperativul familiei sau al altor considerent» exterioare, subiective. Ei se considerau nerealizați și alunecau spre ratare timpurie. Asemenea tineri, in realitate dotați pentru o muncă concretă, productivă, Îndrumați cum se cuvine ar fi putut da societății cu un ceas mal devreme acea contribuție pe care tinerețea lor e dornică și Îndreptățită să o dea.Este firesc ca in fiecare familie In care există un licean să se pună Întrebarea : și dacă nit intră in facultate 7 Răspunsul trebuie dat, desigur, de la caz Ia caz. Dar ca răspunsurile ce vizează pe fiecare tînăr în parte să poată fi concrete, cred că sintem datori să desfășurăm o acțiune educativă largă și de durată, menită să ducă la schimbarea mentalității greșite a unor părinți cu privire la rolul muncii în dezvoltarea individuală și socială a tineretului. Nu este vorba de acele activități grăbite, superficiale, care preced examenele, ci de o muncă educativă de durată, de-a lungul Întregii perioade de școlaritate, întreprinsă cu mijloace concludente, cu argumentele faptelor, ale exemplelor de viață.

• Splendoare In iarbă : PATRIA
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, SALA 
PALATULUI — 17,15 (seria de bi
lete — 3249) ; 20,30 (seria de bilete
— 3250) FESTIVAL — 9,30; 12,15; 
15; 18; 20,45, MODERN — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21.
• ...Să ucizi o pasăre ctntătoare t 
REPUBLICA — 9; 12; 15; 18; 21.
• Picioare lungi, degete lungi : 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,45, BUCUREȘTI — 9; 
11,15; 13.30; 16,15; 18,45; 21.
• Elvira Madigan : CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
• In flecare seară la ora 11 : FA
VORIT — 15,30; 18; 20,30, MIO
RIȚA — 15; 17,30; 20.
• Asterix șl Cleopatra: VICTO
RIA - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, MELODIA — 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,30; 20,45.
• Operațiunea Crosbow : CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.45.
• Prieteni fără grai t LUMINA — 
9—16,15 tn continuare ; 18,45; 20,45, 
FLAMURA — 10.
• Program pentru eoptl t DOINA
— 10; 11,30; 13.
• Un om pentru eternitate t 
DOINA — 18; 18,30; 20,45.
• Biografia lut Lenin ; Lenln viu i 
TIMPURI NOI — 9—21 In conti
nuare.
• Program special pentru copil t 
CINEMATECA (sala Union) 10; 
12; 14.
• Domnișoara doctor t EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21 GLORIA — 9; 11,30; 14,30;
17,30; 20 30, TOMIS — 9—15,45 tn 
continuare ; 18; 20,15.
• Moll Flanders : GRIVIȚA — 
15,30; 18; 20,30, AURORA — 15,30; 
18; 20,30, FLAMURA — 1S; 18,15; 
20,30.
• Wlnnetou tn Valea morțil :
AURORA — 9,15; 11,15; 13,15,
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
• Anchetatorul din umbră î ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
16,30; 19.
• Ghici cine vine la cină 7 : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18; 20,30, VOLGA
— 16; 18,15; 20,30.
• Tarzan, omul Junglei
— 8,30—20,30 '
• Mireasa 
CEGI — 16;
— 15,30; 18;
18: 20,15.
• Cînd se arată cucuveaua : LIRA
— 15,30; 18: 20,15, PACEA — 16,45;
19.15.
• Ultima dragoste : COTROCENI
— 16,30; 19,15.
• Omul care l-a ucis pe Liberty 
Walance : FLOREASCA —15; 17,30;
20.
• Comedlanțll: VIITORUL — 
16; 19.
• Păcatul dragostei : MUNCA — 
18; 18; 20.
• Explozie In munți : VITAN — 
15,30; 18; 20,30.
• Alexandru cel fericit: FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,30.
• Mina cu briliante : UNIREA — 
15,30; 18; 20,15.
• Iluzii : COSMOS — 18,30; 18;
20.15.
• Tinerețe fără bătrtnețe : CRIN- 
GAȘI — 17; 19,30.

DACIA 
în continuare, 
era tn negru : BU- 
18,15; 20,80, GIULEȘTI 
20,30, ARTA — 15,«;

t v

captiv „Acro-

muzlcală. 
publicitate, 
de seară.

„L* — legumlcul-

18,00 Ex-Terra ’70 — Emlslune-con- 
curs pentru școlari. Noi amă
nunte despre construirea ae- 
romodelului 
bat" (II).

18,30 Actualitatea
18,55 Anunțuri —
19,00 Telejurnalul
19.25 Acțiunea 

tvra.
19,35 M'crorecltal Glull Clohell.
19,45 Anchetă T.V. Unii șl ceilalți. 

Realizatori : Al. Stark, Ște
fan Iacob.

20.15 Tele-cinemateca : „Căpitanul 
Blood" cu Errol Flyn și Oli
via de Havllland.

22,05 Intermezzo muzical-coregra- 
flc. Orchestra Horla Nlco- 
laescu. Coregrafia Elena Pe- 
nescu Llclu.

22.15 Telejurnalul de noapte.
22.25 Film documentar „Insula 

broaștelor țestoase".
23,00 închiderea emisiunii.

*,

LUCRĂRILE SESIUNII ȘTIINȚIFICE CU TEMAt

„Leninismul și victoria 
socialismului în România11

La Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România au continuat marți lucrările Sesiunii științifice pe tema „Leninismul și victoria socialismului în România", organizată cu prilejul sărbătoririi centenarului nașterii lui V. I. Lenin.In cursul dimineții, in cadrul secțiilor „Leninismul și tactica partidului comunist in revoluția socialistă* și „Lenln și făurirea societății socialiste", au fost prezentate comunicările : „Lenin și dialectica revoluției" de prof. univ. dr. Radu Florian ; „Socialismul și creația istorică a maselor" de conf. univ. Petre Pîn- zaru ; „Programul agrar leninist In revoluția socialistă și importanța Iui internațională" de K. K. Șirinia — Uniunea Sovietică ; „Leninismul șl gindirea filozofică românească" de dr. Radu Pantazi ; „Concepția leninistă despre rolul clasei muncitoare in revoluția socialistă" de Nicolae Goldberger și dr. Gheorghe Surpat; „Falsificarea leninismului in Germania de vest" de Renate Leuschner — R. D. Germană ; „Politica marxist- leninistă a Partidului Comunist Român de făurire a alianțelor in procesul revoluționar din țara noastră* de conf. univ. dr. Aron Petric și lector univ. Constantin Mocanu ; „Despre experiența aplicării ideilor leniniste in Ungaria" de Daniel Csatări — R P. Ungară ; „Națiunea și rolul el istoric in gindirea leninistă" de conf. univ. dr. Mihai Petrescu ; „Previziunea științifică leninistă și contemporaneitatea" de G. I. Zincenko — Uniunea Sovietică ; „Relația dialectică dintre partid șl mase in dezvoltarea societății socialiste" de prof. univ. dr. Vasile Nichita ; „Ideea lui Lenin despre democrație în partid tn cursul revoluției" de conf. univ. dr. Rados Șmiljkovici — R.S.F. Iugoslavia ; „Atitudinea creatoare — trăsătură fundamentală a gindirli leniniste" de dr. Dumitru Ghișe ; „Lenin și industrializarea*La Casa prieteniei din Capitală a avut loc marți seara o adunare festivă consacrată centenarului nașterii lui V. I. Lenin, organizată de Comitetul Național pentru Apărarea Păcii și Consiliul General A.R.L.U.S. După ce acad. Iorgu Iordan, vicepreședinte al Consiliului General A.R.L.U.S., a rostit o alocuțiune, în care a evocat figura marelui conducător revoluțio-

Bulgariei" de Mircio Dimitrov — R. P. Bulgaria ; „Contribuții la problema concepției leniniste despre sindicate" de Daici Putnik — R.S.F. Iugoslavia ; „Dialectica leninistă și estetica" de prof. univ. dr. Ion Ia- noși ; „Urmăm in chip rațional calea trasată de Lenin" de prof. Adam Lopatka — R. P. Polonă ; „Filozofia gindirii politice Ia Lenin" de conf. univ. dr. Nicolae Bellu ; „Dialectica și contradicțiile" de prof. univ. dr. Aurel Negucioiu și conf. univ. dr. Nicolae Kallos ; „Lenin și previziunea socială" de prof. univ. dr. Constantin Ionescu și Ion Matei.După-amiază lucrările sesiunii au fost reluate în ședință plenară.Au fost prezentate comunicările : „Lenin șl științele naturii" de conf. univ. Miron Nicolescu ; „Construcția socialismului și unele probleme ale luptei de clasă" de prof. dr. V. K. Ga- bunea — Uniunea Sovietică ; „Creșterea și adincirca relațiilor de colaborare și cooperare economică internațională a României in lumina învățăturii leniniste" de prof. univ. dr. docent Roman Moldovan ; „în sinul capitalismului monopolist de stat : o strategie leninistă pe măsura maturității politice » noii generații" de Jacques Nagels — Belgia ; „Unele aspecte ale experienței aplicării leninismului in politica P.M.S.U." de Henrik Vass — R. P. Ungară ; „Reflecții despre ideologie și știință" de acad. prof. univ. Athanase Joja ; „Lenin și unele probleme filozofice sociologice ale conducerii sociale" de Todor Vîlov — R. P. Bulgaria ; „Antidogmatismul Iui Lenin și rezolvarea problemelor de bază ale revoluției socialiste" de prof. dr. Sava Zi- vanov — R.S.F. Iugoslavia ; „Lenin șl făurirea culturii socialiste" de prof, univ. dr. docent Tudor Bugnariu ; „Internaționalism și patriotism în activitatea Partidului Comunist Francez" de Victor Michaut — Franța.Lucrările sesiunii continuă.
★nar al proletariatului, a luat cuvintul acad. Gheorghe Mihoc, vicepreședinte al Comitetului Național pentru A- părarea Păcii, care a vorbit despre contribuția Republicii Socialiste România la triumful ideilor leniniste de pace și colaborare între popoare. In încheierea adunării a fost prezentat un program de filme despre viața și activitatea lui Lenin.

Cu același prilej, la casa de cultură din orașul Zalău a avut loc un simpozion la care Laurean Tulai, prim- secretar al comitetului județean de partid, a vorbit despre „Actualita
tea ideilor leniniste cu privire la 
rolul conducător al Partidului Co
munist in revoluția si construcția 
socialistă". în cadrul aceleiași manifestări, Ia care a luat parte un numeros public, au mai fost prezentate referate despre viața și activitatea lui V. I. Lenin.

★La Uzina de aluminiu din Slatina, clubul feroviarilor din Piatra-Olt, întreprinderea de mecanizare a agriculturii din Movileni, precum și la căminele culturale din Scornicești, Stoicănești, Osica, Slătioara și Valea Mare au fost organizate simpozioane dedicate sărbătoririi centenarului nașterii lui V. I. Lenin. Lectori ai comitetului județean de partid, profesori de istorie și socialism științific au conferențiat, de asemenea. In alte 30 de localități din cuprinsul județului, pe teme privind marea însemnătate și viabilitate a mar- xism-leninismului și aplicarea acestei Învățături în mod creator, de către Partidul Comunist Român, in o- pera de edificare a noii orinduiri sociale.La clubul uzinelor de tractoare din Brașov profesorii I. Nicoară și I. Vlăscianu au ținut expunerile „Le
ninismul — steagul luptei popoarelor 
împotriva imperialismului" și „Acti
vitatea lui Lenin in anii avintului 
revoluționar din preajma revoluției 
din Octombrie", iar clubul întreprinderii construcții-montaj Brașov a găzduit o seară pentru tinerii constructori. în cadrul căreia juristul Cornel Dumitrescu a vorbit despre viața și activitatea revoluționară a făuritorului primului stat socialist din lume și despre contribuția sa Ia îmbogățirea tezaurului marxismului, a teoriei revoluționare a proletariatului.La Botoșani, în sala clubului 23 August a fost deschisă expoziția o- magială ; Centenarul nașterii Iul V. I. Lenin. (Agerpres)

în Editura Politică au apărut:
V. I. LENIN - Opere complete, voi. 54

care cuprinde 554 de documente acrise In perioada no
iembrie 1921 — martie 1923

V. I. LENIN - Opere complete, voi. 55
care cuprinde scrisorile adresate membrilor iamiliei in 

perioada 1893—1922
Cu volumul 55 se încheie traducerea in limba română a edi

ției de „Opere complete" ale lui V.I. Lenin (după a 5-a ediție rusă). 
In această ediție au intrat circa 9 000 de documente, din care mai 
mult de jumătate n-au fost incluse în edițiile precedente, iar circa 
1100 de lucrări s-au publicat pentru prima oară.

Concursul și festivalul de muzică 
ușoară românească „Glasul primăverii**GALAȚI (corespondentul „Scin- teii"). Aflat la cea de-a doua ediție a sa, concursul și festivalul de muzică ușoară românească „Glasul primăverii". organizat de comitetul județean pentru cultură și artă, consiliul județean al U.G.S.R. și comitetul județean al U.T.C., reunește în acest an 27 de concurenți din 17 județe ale țării. Propunindu-și să stimuleze — prin premiile oferite — tinerii Interpreți talentați de muzică ușoară și creația românească de acest gen, concursul și festivalul, programat să se desfășoare de la 14 la 19 aprilie, se bucură de contribuția va

loroasă a unor cunoscuți compozitori din țara noastră și a unor reputați interpreți, care vor susține recitaluri de muzică ușoară în zilele de concurs.Aseară, pe scena Casei de cultură a sindicatelor din Galați, a avut loc deschiderea oficială a concursului și festivalului „Glasul primăverii", cu care prilej au fost prezentați concu- renții, membrii juriului, s-a stabilit ordinea intrării în concurs, iar In încheiere Teatrul muzical din Galați a oferit, în onoarea p^rticipanților, spectacolul de estradă „Hanul revistei".
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Filarmonica de stat „George 
seu44 : Concert extraordinar 

din ciclul Integrala triourilor cu 
pian de Beethoven. Interpretează : 
Valentin Gheorghiu — pian, Ște
fan Gheorghiu — vioară, Cătălla 
Ilea — violoncel — 20.
• OSTA (în sala Ansamblului 
U.G.S.R.) : Spectacol prezentat de 
Ansamblul folcloric din Turcia 
— 20.
• Opera Română î Mireasa vîn- 
dută — 19,30.
• Teatrul de operetă : Suzana
— 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale” (sala Comedia) : Heidelber- 
gul de altădată — 20; (sala Stu
dio) : Travesti — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din str. Alex. Sa- 
hia) ; Puricele în ureche — 20.
• Teatrul de comedie : Nicnia
— 20.
• Teatrul Mic : Primarul lunii <1 
Iubita sa — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara4* (sala 
Magheru) : La ciorba de potroace 
— 19,30.
• Teatrul Giuleștl : Acești îngeri 
triști — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă44 : Nota 
zero la purtare — 10; Năzdrăvă* 
nille lui Păcală — 16.
O Teatrul Național din Craiova 
(la Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ — sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Henric al IV-lea — 20.
• Teatrul „Țăndărică44 (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
cîntec — 10; 17.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș4* — 19,30; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) ; Nicuță... la Tă- 
nase — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu44 : Domnișoara din 
Sighișoara — 19,30.

*

*

*

_ . . *
O Circul de stat : Spectacol pre- 1
zentat de Circul Mare din Mosco- 1 
va — 10; 19,30.

O comedie spumoasă, cu o Suzană „exemplu de virtute" ce țese o pledoarie hazlie pentru istețimea șl armele femeii, un spectacol viu șl colorat, care bine dispune și te convinge „să-l iei" așa cum este, să te amuzi înainte de a-1 judeca... Ion Dacian regizează opereta lui Jean Gilbert după toate tipicurile operetei, cu mult nerv, cu un deosebit simț al măsurii. Face din costumele Elenei Agapie-Stancu joc cromatic de nuanțe, un joc ce-1 Încing costumele intre ele, apoi costumele și decorul. Alternează culorile vii, contrastante (ca in decorul actului II) cu cele pastel, dînd strălucire desfășurării, creînd senzația de prospețime, de nou. Două ore de muzică pentru care nu se pun nici un fel de probleme de aprofundare, două ore de divertisment. Poate aici este „secretul operetei", secretul bătrînului teatru de pe cheiul Dîmboviței care reușește să-și joace a- proape toate spectacolele cu săli pline, In ciuda faptului că, in momentul de față, nu se poate vorbi de o perfecțiune artistică : o- feră publicului operete celebre, cu succes asigurat, ca „Liliacul", „Singe vlenez", „My fair lady", aduce pe

scenă un mănunchi de artiști talentați (ca M. Wauvri- na, Nae Roman) la care a- preciem vitalitatea, surpriza imbrăcăril fiecărui personaj cu hainele propriei lor personalități, pe care și-au creat-o de-a lungul miilor de reprezentații.

teptate de public. în cuplul Renă — Jaqueline, Nicolae Țăranu — Constanța Clm- peanu au fost „amorezii" simpatici, joviali ; un punct ciștigat pe care nu-1 putem trece cu vederea este faptul că au evitat acel ton grav, de multe ori discordant cu
Premieră 

la Teatrul de operetă 

„SUZANA"

Primul spectacol cu „Suzana" a avut succes. Am aplaudat In jocul Tamarei Buciuceanu talentul cu care a reușit intr-un rol aproape banal să brodeze, să improvizeze, să-și compună de fapt personajul. Dintr-un cuplet sărăcăcios, in actul III, alături de Nae Roman a făcut cupletul nr. 1 al spectacolului. Maria Wauvrina, Nae Roman, Emil Popescu sint, ei înșiși cei din totdeauna, neschimbați, aducînd nota de naturalețe, de umor aș-

acțiunea, care se dă duetelor de dragoste, și au încărcat rolurile lor de o fermecătoare vioiciune. De asemenea, George Hazgan, în chip de adolescent îndrăgostit, a lăsat ca personajul său să se etaleze firesc, fără a fl nevoie să-i „îngroașe" gesturile, vorbele. Așa poate ar fi trebuit să fie gîndite și rolurile : Po- marel, Cherencey, adică mai puțin forțate, mai delicat și mai inteligent cari- cate. Regretabil este că însuși rolul titular „Su

zana", în interpretarea Valerie! Rădulescu nu a căpătat strălucirea, nervul dorit în mișcări repezi (ăllegro, presto) textul cîn- tecelor era aproape ininteligibil ; în registrul înalt, atacul sunetelor, era nesigur, vibrato-ul prea larg. Numai cu o prezență scenică atrăgătoare, dar fără spirit, rolul Suzanel este mai greu de realizat.Ne bucurăm că am ascultat o Interpretare orchestrală coerentă, expresivă, că nu am mal sesizat decalaje, că orchestra a fost o bună acompaniatoare. Corul In actul I a sunat armonios, închegat. Poate că în viitoarele spectacole va trebui să se aibă în vedere perfecționarea dansurilor (la premieră, celebrul „Moulin Rouge*, de exemplu, era total nesincronizat). în concluzie, „Suzana" este un spectacol antrenant, care te destinde. Sperăm ca reprezentațiile viitoare să aibă cel puțin calitatea premierei. Și atîta timp cit există un public al operetei care așteaptă spectacole bune, atîta timp cit arta unor interpreți talentați merită să fie aplaudată, nu vedem de ce fiecare seară nu ar putea fi ca o dinamică premieră ?
Smaranda OȚEANU

Filmul „...Să ucizi o pasăre cin- tătoare" este realizat după romanul cu același titlu al scriitoarei americane Harper Lee, tradus și în limba română. Cartea, distinsă cu premiul Pulitzer, a impus prin sensibilitatea și subtilitatea investigației în universul afectiv al copilăriei, o investigație grefată pe fondul unei dezbateri vibrante, revelatoare, privind — chiar dacă autoarea își plasează acțiunea intr-un orășel din Alabama anilor '930 — o problemă socială de stringentă actualitate a Americii contemporane : segregaționismul. O confruntare cu opera originară n-ar fi în avantajul adaptării cinematografice— nici ca profunzime a observației, nici ca relief al imaginii. Dar, deși paralela ar fi ispititoare, ne propunem să facem abstracție de deosebirile dintre carte și film, pentru a discuta ceea ce se vede pe ecran, pentru a reliefa sensurile acestei pelicule realizate de regizorul Robert Mulligan.In primul rind, filmul cucerește prin naturalețea celor doi interpreți- copii, prin farmecul unor momente in care sînt surprinse elanurile, și Întrebările, și neastîmpărul, și poezia virstei. Frate și soră, ei descoperă — dincolo de torpoarea și banalitatea care învăluie viața orășelului natal— adevăruri, nu întotdeauna plăcute, ale existenței. Povestirea cinematografică se desfășoară pe două direcții principale, aparent fără legătură Intre ele : un nebun, claustrat într-o casă din vecinătate și in jurul căruia copiii țes fantastice legende, se dovedește a fi, în cele din urmă, un nefericit neajutorat, dar blind și deloc înfricoșător ; paralel cu episoadele avînd drept resort curiozitatea tragicomică pe care o stîrnește acest personaj, filmul aduce în prim plan istoria unui negru acuzat pe nedrept că ar fi violat o femeie albă și care este ucis de rasiști, deși tatăl copiilor — modest avocat — îi demonstrează, la proces, nevinovăția.Privit în sine, cazul acestui negru își dezvăluie, dramatic, semnificațiile, acuză mărginirea, extremismul

irațional și antiuman al rasismului. Pe ecran însă .procesul, pledoaria a- părătorului din oficiu, opacitatea plină de ură și de reacredință a rasiștilor capătă o dimensiune în plus : este o experiență nouă pentru cei doi copii, în șirul de experiențe care înseamnă, pentru ei, școala vieții. Esențială pentru ei — și pentru autorul filmului — este poziția tatălui lor, principiile lui, atitudinea lui față de oameni, față de adevăr și dreptate.

înfrunte singur și neinarmat pe rasiștii care voiau să ia cu asalt închisoarea, și pentru că negrii aflați „la galerie" in sala de tribunal se ridică în picioare, ca omagiu, cînd trece tatăl lor. Sînt momente emoționante („melodramatice" uneori), care pun în valoare însemnătatea Și forța curajului civic : evident, cei doi copii nu vor aproba niciodată nedreptatea, segregaționismul.Un alt fi’m prezentat acum pe
cronica filmului

„...Să ucizi o pasăre 
cîntătoare"

De fapt, filmul dezbate o temă de educație, și o face antrenant, pe un ton degajat, deloc didacticist. Dacă multă vreme Atticus (așa i se spune avocatului) era considerat de copiii săi doar drept un om bun, care știe să dea răspunsuri interesante la orice întrebări, acum puștii încep să-l vadă într-o altă lumină, deoarece sint la vîrsta la care pot înțelege însemnătatea unei atitudini, valoarea unui gest. Ei se mîndresc cu Atticus nu numai pentru că este cel mai bun țintaș (după ce împușcă un cîine turbat), dar și pentru că are curajul să-i

ecranele noastre și situat pe o treaptă diferită a valorii artistice („Splendoare în iarbă") se constituie ca o pledoarie împotriva filistinismului obtuz în relațiile dintre părinți și copii, împotriva prejudecăților burgheze, a unui tip de „educație* care reprimă sentimentele, avînturile, personalitatea tinerei generații, în numele unei morale și al unor calcule ipocrite. „...Să ucizi o pasăre cîntătoare" oferă, s-ar putea spune, o replică tipului de educație retrograd condamnat de frumosul film al lui Ellia Kazan. E vorba despre apropie

rea dintre generații, despre educația înțeleasă nu ca o dădăceală rigidă, sufocantă, ci ca stimulare a formării personalității, ca o supraveghere discretă și caldă punctată de intervenții ferme, cînd împrejurările o cer. A- ceastă libertate bine înțeleasă a copilăriei, bucuria jocurilor, a micilor secrete, șotiile ștrengărești sînt redate pe ecran în cîteva secvențe savuroase reliefind, prin contrast, gravitatea realităților cu care sînt confruntați micii eroi. Și cînd — în final — ar urma ca nebunul care II omorise pe vagabondul rasist, sal- vînd astfel viața celor doi copii, să fie deferit justiției, filmul își relevă unitatea : fetița îi amintește lui Atticus că „nu trebuie să ucizi o pasăre cîntătoare" — o metaforă pe care el însuși o formulase cîndva, explicîn- du-le copiilor diferența dintre bine și rău, necesitatea unor atitudini umane.„...Să ucizi o pasăre cîntătoare" este departe de a putea fi considerat un „film mare", iar Robert Mulligan nu se numără printre regizorii cei mai cunoscuți. Dar filmul place unui public larg. emoționează datorită conținutului său generos, umanist, servit de jocul interpreților principali — emoționează și adeseori amuză. Copiii sînt admirabili, iar in rolul lui Atticus actorul Gregory Peeck izbutește o creație care i-a adus premiul „Gary Cooper" la festivalul de la Cannes, in 1963. Credem că Direcția difuzării filmelor a făcut bine lm- portînd — deși cu mare întîrziere — un astfel de film. Există o serie întreagă de realizări mai noi sau mai vechi care, chiar dacă sînt uneori repudiate de partizanii exclusiviștl ai „cinematografului de artă", își demonstrează viabilitatea în confruntarea cu spectatorii, innobilînd repertoriul dominat atîta timp de pelicule derizorii și ca substanță, și ca valoare artistică. Că între filmele de a- eeastă factură există diferențe calitative este altă poveste. Oricum, „...Să ucizi o pasăre cîntătoare" rămi- ne, în pofida oricăror inagalități, un film care merită să fie văzut.
D. COSTIN
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OMUL FAȚĂ IN FATĂ CU EL ÎNSUȘI...

NORMELE CONVIEȚUIRII SOCIALE
LEGE A SOCIETĂȚII NOASTRE
CAUZĂ A FIECĂRUI CETĂȚEAN

Din toate colțurile țării ne sosesc știri ce reflectă profunda satisfacție eu care masele largi de cetățeni au intimpinat apariția DECRETULUI PENTRU STABILIREA ȘI SANCȚIONAREA UNOR CONTRAVENȚII PRIVIND REGULILE DE CONVIEȚUIRE SOCIALA, ORDINEA ȘI LINIȘTEA PUBLICA. Pentru a explica însemnătatea recentului Decret, precum și locul său specific In ansamblul legislației noastre actuale, am adresat citeva întrebări tovarășului Teodor Vasiliu, ministrul justiției.
«ale au fost Just Înțelese, adine Incorporate In modul de a gîndi și de a acționa al tinerilor.

— V-am ruga să înfățișați 
pentru cititorii noștri necesită
țile obiective și comandamentele 
etico-sociale cărora le răspun
de Decretul.— După cum se știe, succesele repurtate de poporul român sub conducerea partidului în opera de construcție socialistă, progresul continuu al economiei, științei și culturii, activitatea educativă desfășurată prin școală și alte Instituții cultural-educative, organizații de stat și obștești, au determinat o profundă înnoire spirituală a societății noastre, creșterea conștiinței politico-cetățenești a matelor largi populare.Fără îndoială că, pe acest fundal «ocial insuflețitor, apare firesc faptul că starea infracțională s-a redus sensibil în comparație cu anii precedent! și, ceea ce e cu deosebire relevant, că daunele produse avutului obștesc au scăzut cu peste jumătate față de 1967.Treapta înaltă de dezvoltare pe care a atins-o societatea noastră pe toate tărîmurile, care se oglindește și în consolidarea conștiinței socialiste, a impus și impune un tot mal înalt grad de exigență, pe plan moral, față de faptele și comportările membrilor societății. Asistăm Ia o substanțială metamorfoză a opticii sociale. Fapte față de care altădată nu s-a luat o poziție suficient de fermă de către organele de stat șl cărora nici opinia publică nu le-a acordat atenția cuvenită capătă — de Ia nivelul cerințelor Ia care ne situăm astăzi și in lumina obiectivelor tot mai complexe pe care ni le pune mersul nostru ascendent — o anume pondere etică in atenția obște! socialiste.Printre prețioasele Indicații pe care ni le-a dat tovarășul Nicolae Ceaușescu în cadrul recentei consfătuiri a cadrelor de bază din securitate, miliție, procuratură șl justiție, una se referă nemijlocit tocmai la această situație : „O problemă care trebuie să ne preocupe In mod serios este aceea a Infracțiunilor așa- als mărunte, a unor manifestări de huliganism și încălcare a normelor de conviețuire socială, față de care organele de miliție și de Justiție nu au dovedit destulă fermitate... Lupta împotriva încălcării normelor de conviețuire socială trebuie înțeleasă ca 

o problemă ce privește toate organele de partid și de stat, întreaga noastră societate socialistă".Decretul care face obiectul discuției noastre acoperă așa dar o lacună ce se făcea tot mai simțită șl care a fost adesea semnalată de factori reprezentativi ai opiniei publice, ca și de simpli cetățeni. De aceea se poate spune, pe drept cuvînt, că a- vem de-a face cu încă unul dintre acele documente de stat, caracteristice orînduirii noastre, care legiferează și, in consecință, instituționali- zează voința maselor.

— Nu Încape Îndoială că Decretul are o multitudine de tangențe directe sau indirecte cu alte acte legislative adoptate în ultima vreme. Mă gin- desc, în primul rînd, la Legea privind organizarea și disciplina muncii în întreprinderile de stat. Așa cum colectivele de muncă nu pot îngădui — decît cu riscul unor grave prejudicii materiale și morale — tncăica-

— Ce considerați ESENȚIAL 
fi NOU tn acest Decret, prin ce 
se diferențiază de alte regle
mentări legale In vigoare, pri
vind aceeași sferă a moralei pu
blice 7

ba de proporțiile faptei săvîrșlte șl, mai ales, de urmările ei asupra vieții cetățenilor sau asupra avutului obștesc ori personal, precum și asupra ordinii publice. în raport cu această gravitate se stabilește caracterul de infracțiune (care cade sub incidența Codului Penal) sau de contravenție (care se pedepsește conform noului Decret). Dar aici intrăm în probleme de procedură...

— Ce loc ocupă acest Decret 
In contextul legislației actuale, 
ce rol va juca el în perfecționa
rea relațiilor sociali 7

— Piatra unghiulară a moralei comuniste și, în același timp, criteriul fundamental de apreciere a comportării individului In societatea noastră este — se știe prea bine — atitudinea față de muncă, obligația fundamentală de a aduce o contribuție, pe mă-
— Tocmai la astfel 

bleme vi rugăm să vă In încheiere, intrucit 
prezintă unele aspecte noi si pe 
acest tărim.

de pro
re/ eriți 

Decretul

Interviu cu tovarășul Teodor VASILIU
ministrul justiției

rea normelor privind ordinea și disciplina in producție, tot așa societatea in ansamblul ei, in relațiile dintre cetățenii care o alcătuiesc, nu se poate dispensa de instrumentul normativ al legii pentru a impune respectarea ordinii publice, regulilor de bună cuviință, principiilor de viață socialistă.Se cuvine subliniată Încă o caracteristică nu lipsită de însemnătate a Decretului la care ne referim : legi- ferînd sancțiuni de diferite grade (în general, ușoare) împotriva unor abateri mai „mărunte", el contribuie, în fond, la bararea căilor de acces spre infracțiunile de mai mare amploare, care se pot solda cu prejudicii grave aduse vieții, integrității fizice, avutului personal al oamenilor muncii și care pot atrage, în consecință, sancțiuni penale mult mai aspre, în raport de gravitatea faptelor comfse.în felul acesta se realizează o osmoză organică între caracterul preventiv și cel punitiv al legii, osmoză specifică umanismului socialist al 9- rinduirii noastre. De altminteri, țin să relev accentul deosebit pe care noul Decret il pune pe caracterul educativ ; chiar din preambul se evidențiază rolul de profilaxie morală ce revine diferiților factori răspunzători, atrăgindu-se atenția că sarcini deosebite incumbă pe acest tărim familiei, școlii, organizațiilor de masă și obștești, colectivelor de muncă, precum și grupelor de sprijin ale miliției, care, prin activități instructiv- educative, prin concursul dat organelor de menținere a ordinii publice, trebuie să-și aducă in continuare o mai mare contribuție la prevenirea și combaterea manifestărilor antisociale, contrare regulilor de bună-cuviință, ce exprimă concepții străine principiilor de viață socialistă.O Importanță deosebită îmbracă — pe acsst fundal al accentuării preocupărilor de profilaxie etico-juridică — activitatea de popularizare a legilor menită a le face cît mai bine cunoscute de masele populației. Se cuvine apreciată la autentica ei valoare îndrumarea dată de conducerea partidului nostru torurilor responsabile de a reaminti cetățenilor, cel puțin o dată pe an, prevederile legilor și normele de conviețuire socială. în acest context, merită subliniat faptul că însuși Decretul despre care vorbim trebuie difuzat în pături cît mai largi, îndeosebi în rîndurile tineretului, asi- gurîndu-ne totodată că prevederile

«ura capacităților, Ia sporirea avuției naționale și, implicit, la dezvoltarea societății socialiste. Este firesc, deci, ca acest Decret să fie indreptat, în primul rind, im potriva tendințelor de parazitism. împotriva purtătorilor a- cestei mentalități dăunătoare, împotriva acelora care, refuzind să se încadreze intr-o activitate utilă, duc o viață de trindăvie și expediente la periferia societății. Practicarea de către unii a unui mod de viață parazitar, sustragerea de la îndatorirea cetățenească de a-și asigura mijloacele de existență prin muncă reprezintă nu o dată preludiul unei biografii punctate de dese momente Infracționale. Și inversul acestei axiome este la fel de valabil : cine muncește, cint se dăruiește cu trup și suflet unei activități creatoare, cine tși contopește drumul vieții cu drumul muncii nu are nici timpul și nici dorința de a-și irosi cinstea și demnitatea in fărădelegi.Mai e un aspect care se cere reliefat : pericolul de contaminare pe care il prezintă parazitismul. Societatea este In dreptul el să se apere împotriva unui asemenea fenomen contrar fundamentelor el morale ; Iar dacă mijloacele educative nu se dovedesc, pentru anumite, cazuri, ficient de eficiente, ea este pe deplin Îndreptățită să recurgă la mijloace represive, firește, in raport cu dimensiunile reale ale abaterii să- virșite.Sînt sancționate, de asemenea, faptele prin care se aduce atingere ordinii și liniștii publice, cum ar fi săvîrșirea în public de acte, gesturi, fapte ori folosirea de expresii Indecente de natură să stîrnească indignarea cetățenilor, provocarea de scandal în localuri publice, tulburarea liniștii locatarilor și altele.Pentru prima oară — țin să menționez acest fapt de maximă importanță nu numai juridică, dar și etică — este considerată contravenție „manifestarea unei atitudini de dezinteres in luarea măsurilor necesare de către părinții sau persoanele cărora li s-a încredințat spre creștere și educare un minor". Printr-o astfel de prevedere se accentuează climatul de răspundere a familiei, în general a adulților, pentru creșterea unei generații de oameni folositori societății.Ați întrebat — și e pe deplin firească o asemenea întrebare — prin ce se deosebesc unele fapte, consemnate în acest Decret, de aceleași fapte, redate uneori chiar cu formulări similare în Codul PenaL E vor-

•u-

— Efectiv nouă este procedura de urgență. Subliniez : nu e vorba de o procedură excepțională, deoarece nu comportă anumite formalități juridice ieșite din matca obișnuită, ci de 
o modalitate mai rapidă și, implicit, mai eficientă de rezolvare a situațiilor ivite.Clnd contravenția nu impune decît aplicarea unei amenzi, atunci totul se rezumă la actul de constatare al reprezentantului organului constatator și la stabilirea cuantumului amenzii. Dacă fapta săvîrșită comportă aplicarea unei pedepse restrictive de libertate, Intervine justiția. Precizez că, in asemenea situații, miliția sau orice alt organ nu are dreptul să procedeze nemijlocit la aplicarea unei sancțiuni represive : numai judecătoria in a cărei rază teritorială s-a săvîrșit fapta este în drept să hotărască, prin judecătorul desemnat, dacă e necesar să se aplice pedeapsa cu închisoare contravențională.Caracterul de urgență al procedurii constă în faptul că judecata se poate desfășura chiar în ziua săvirșirii contravenției sau In cel mult cinci zile de la această dată. în anume cazuri, judecarea pricinii se poate face și în zilele de sărbătoare legală. Merită menționat și faptul că funcția de a judeca va fi îndeplinită de judecătoriile obișnuite. Numai pentru municipiul București ministrul justiției poate hotărî ca soluționarea unor asemenea pricini să se facă in anumite judecătorii.Trebuie subliniat cu toată tăria că, și in cazul acestei proceduri de urgență, s-au asigurat toate garanțiile civice prevăzute in Legea fundamentală a statului. Constituția. Se va da posibilitatea acuzatului de a produce probe în apărarea sa. i se va garanta dreptul de apărare etc. în cazul în care nu va fi satisfăcut de sentința primei instanțe — alcătuită dintr-un singur judecător — are dreptul să ceară reexaminarea, care va fi înfăptuită de un complet alcătuit din doi judecători Ne vom strădui și cu acest prilej să traducem cu fermitate In practică indicația conducerii partidului ca nici un cetățean al țării să nu aibă de suferit fără vină nici un fel de represiune judiciară.Căci — dincolo de proceduri șl de forme — substratul profund al acestui act legislativ este îmbibat de umanismul specific orînduirii noastre, umanism a căryi trăsătură esențială este înflorirea deplină a fiecărei individualități, dar nu in dauna altora, ci In condiții care să favorizeze deopotrivă, fără a fi impietată de nimic șl de nimeni. înflorirea tuturor personalităților umane, a societății in întregul ei.

Interviu realizat de 
Victor BÎRLADEANU

P
rlntr-un aparent paradox, există profesii care impun o continuitate in... discontinuitate. Constructorii, geologii, cel ce instalează electrice locul de de la frecvența lucrărilor.de muncă, dar nu și Întreprinderea, pentru că tocmai Întreprinderea este aceea care se mută de la un capăt la altul al țării. S-ar putea spune că avem de-a face cu niște întreprinderi „nomade". Numai că, spre deosebire de nomazii de-acum un mileniu, care își schimbau locul de popas după ce e- puizau resursele naturale necesare vieții lor pastorale, acești „nomazi" moderni se mută dintr-un loc intr-altul tocmai pentru a fertiliza pămîntul. pentru a edifica în diferite zone și puncte geografice mari cetăți in-, dustriale, noi orașe și car-;1 tiere, propulsînd progresul și dinamismul, extinzînd construcția și civilizația socialistă în toate colțurile patriei. 'Portretul acestor profesii se alcătuiește insă din mii și zeci de mii de portrete individuale pe care nu o dată le-am zugrăvit în reportajele noastre. Ar mai fi ceva de adăugat 7 Desigur, întrucît mereu șl mereu se adaugă noi oameni în acest eșalon al constructorilor, a- juns astăzi la a doua generație. La a doua, pentru că, în vreme ce la Bumbești- Livezeni răsunau primele cîntece ale brigadierilor, unul din maiștrii montori de azi, Constantin Tarhon, de pildă, era un copil abia învățat cu alfabetul în școala din Broscăuții Dorohoiu- lul.La vîrsta de 31 de ani, biografia lui profesională numără, nu mai puțin de opt locuri âe muncă cu toate că în acest scurt răstimp și-a îndeplinit timp de doi ani îndatoririle ostășești, iar alți doi a fost elev Ia o școală de maiștri. A început cu termocentrala de Ia Bor- reacto- Fizică

magistralele etc. lși schimbă muncă, uneori, an la an, cu cerută de ritmul își schimbă locul

centrală de pe Olt. De ce 7 De unde această patimă a permanentei ascensiuni pe firul apelor și al profesiei 7— Acolo, pe Olt, voi lucra pentru prima oară la montarea unor turbinebulb, cu arborele dispui orizontal.-
A

șadar, curiozitatea sâ fie explicația acestei neînvinse dorințe de 
a pleca mal departe 7 Dacă ar fl fost numai curiozitatea atunci poate că ar fi plecat pină acum la Lotru și, de

— Vor rămlne beneficiarii, specialiștii in exploatare și întreținere, unii recrutați chiar dintre noi. Dar eu nu rămin. Contractul, dacă ar fi vorba de el. mă obligă să stau 72 de ore după prima turație a rotorului, adică : proba de „marș" a agregatului. Pentru noi, montorii, cea mai mare satisfacție e să vedem că turbina merge. Dar clnd merge ea, nu mai putem să stăm noi...înțeleg că tînărul montor nu vrea șl nu poate să „des-

Trainica
stabilitate

a unor profesii
mobile

cu termocentrala de zești, a continuat cu rul Institutului de _______Atomică, pentru ca apoi să se dedice hidrocentralelor, coborînd de la Bicaz pînă Ia Bacău pe cunoscuta salbă energetică a Bistriței. A co- borît Bistrița, pentru a urca pe Dunăre pînă la Porțile de Fier, iar de aici, ne spune ca pe un lucru de la sine înțeles, vrea să urce mai departe, mai sus — la propriu și Ia figurat — Ia prima

acolo, la Deva sau tn altă parte. Paleta construcțiilor energetice în țara noastră e atît de bogată îneît un curios, un curios pur și simplu, ar fi tot timpul pe drum 1— Uniî din noi vor pleca după punerea în funcțiune a primelor turbine. Eu, însă, nu. Voi rămîne aici pină cind ultima, a șasea, va produce curent.— De ce? Vă obligă la asta contractul de muncă 7— Contractul ? Nu e vorba de contract. Simt eu nevoia să rămîn, să le văd pe toate șase funcționînd, să mă conving că treaba e terminată definitiv.— Si după aceea, nu simțiți nevoia să vă fixați undeva 7 Aici Ia Porțile de Fier, de pildă, fiind cea mai mare hidrocentrală a țării. Și apoi, peisajul, viitoarea „mare" a Dunării, care va deveni centru turistic, un oraș mare în apropiere...

facă" acel contract Încheiat cu sine Însuși, un contract nescris, dar mai ferm decît o sută de fraze aduse frumos din condei. înțeleg că nu curiozitatea îl Împinge să plece mereu mai departe, ci nevoia intimă de a înfrunta, de a învinge dificultăți noi și necunoscute. Pentru că niciodată nu a plecat mai departe pină cind nu a văzut că „merge", pentru că el este cel ce face să „meargă", și cind scriu el mă gîndesc și la maistrul, cu cîțiva ani mai vîrst- nic, Nicolae Nicolae, și la inginerul Valeriu Perșina- ru, și la șeful de echipă Ion Niță, și Ia toți cei vreo 150 de montori care mersul turbinelor de Fier. pregătesc la Porțile
u știu dacă „itinerantă" oameni poate și trebuie să constituie o pildă, Insă,, fără să vreau, mă

biografia a acestor

gîndeso cu amărăciune Ia alții, puțini la număr, dar încă destul, care se plimbă de la o Întreprindere la alta ca niște veritabili turiști, care lși schimbă cu nepăsare locurile de muncă. De ce fac acest lucru 7 Pentru că «lnt, sau, mai exact spus, se lasă învinși de prima încercare, de prima dificultate ivită în drum, învinși de propria lor comoditate, unii de tentația parazitismului, alții de strădania zadarnică de a descoperi un culcuș cald cu cîștig ușor și, dacă se poate, efort minim ; învinși de mentalitatea lor strîmbă, anacronică, de propria lor conștiință deficitară. Noua lege votată recent de forul suprem al țării, lege menită să întărească disciplina în muncă, va reuși să curme fenomenul păgubitor al fluctuației. Dar ea va deveni cu atît mai puternică și mal eficientă cu cit va fi dublată de o amplă activitate educativă, o educația însuflețită de spiritul creator al muncii, de nobila forță a conștiinței socialiste.Desigur că, în acest sens, biografia profesională a oamenilor descriși mai sus poate, trebuie și merită să constituie o pildă.Pentru că acești oameni au venit aici, pe șantier, știind că îi așteaptă eforturi, încercări. Oamenii a- ceștia vor pleca mai departe știind că îi așteaptă alte eforturi, Încercări și impasuri, dar și satisfacția, copleșitoarea satisfacție a reușitei. înțeleg acum deplin, „pe viu“, acest fior al „migrațlei" continue, o mi- grație creatoare, un ciclu al înnoirii, ca ciclul anotimpurilor. Ei știu că acest ciclu este al înnoirii lor. pe plan profesional și uman, dar știu, mai ales, că permanenta lor mișcare contribuie la înnoirea întregii țări. E un țel superb, în numele căruia sînt în stare nu numai de eforturi, ci și de sacrificii.în cartea lor de muncă se Inșlruie localități de pe întreg cuprinsul țării ca pe biletul unui turist în circuit. Numai că, deplasarea lor în spațiu ilustrează tocmai stabilitatea în perimetrul aceleiași profesii, aceleiași întreprinderi și, mal cu scamă, tn zona de altitudine a aceluiași ideal : dezvoltarea impetuoasă a economiei naționale, a societății noastre socialiste.
Paul DIACONESCU

sau un post de... baterist ?
Bebe
Me

tt lă- 
mag-

rămine „datoa- 
de lei si la ho- 
Deva, apoi po- 
cel mai elegant 
din Petroșani.

Vă interesează o căsătorie fulger,
un șarpe boa nefolosit

Dacă cine știe, prin absurd, vine la dv. un tinăr 
distins, manierat și, mai a- 
les, curtenitor, să vă ofere 
spre vinzare o parcelă de 
casă In Grădina botanică, 
un tigru neimblinzit, ori 
chiar un șarpe boa nefolo
sit, fugiți imediat din preaj
ma lui, pentru că, altfel, 
riscați să vi se micșoreze 
bugetul. Are o putere de 
convingere I... Intr-un sfert 
de oră, vă și smulge un a- 
vans in contul șarpelui boa 
nefolosit, pe care o să vi-l 
furnizeze imediat ce se va 
întoarce din junglă.

Dacă se recomandă și Ion 
Kapitany, zis Bebe, luați-o 
imediat din loc. Urcați-vi 
chiar din mers intr-un taxi. 
Pe Bebe il puteți Intilnl 
oriunde, pentru că nu are 
domiciliu prea stabil.

$1, deși e oarecum căsă
torit, se recăsătorește mai 
in fiecare reședință de ju
deț. Intr-o zi. fiind in tre
cere prin Brașov, se îndră
gostește mai mult decit lu
lea de tinăra B. Elena, in
tre două stații de trolei
buz. La a treia stație cei 
doi sint ca șl căsătoriți. O 
convinge pe fată să se ducă 
acasă sd-și ia lucrurile și 
să-l urmeze la Deva, unde 
cică ar avea.............ctmpul
muncii". O așteaptă in gară. 
Elena vine cit se poate de 
repede. Se urcă tn tren și, 
la Făgăraș, coboară : Bebe 
și-a adus aminte că are 
niște „treburi". Petrec îm
preună două zile din luna 
de miere, ca tn a treia zi 
s-o lase pe Elena tn fața 
unei frizerii (unde se fac și frecții), $i Bebe se urci in tren, coboară la Sibiu, 
și deschide o tarabă. Vinde 
lucrurile (un ceas, un fiș, 
un inel etc.) „obținute" prin 
căsătoria neletigimi cu E- 
lena, care poate și astăzi 
li așteaptă In fața frizeriei.

Revine la Brașov unde 
găsește un amator de chili
piruri In persoana lui R. 
Ilie, căruia ii propune spre 
„vinzare" locuința bunicii 
lui. li ia 1 000 de lei avans, 
il „plimbă" pe la notariat 
pentru completarea unor 
acte și...

Descinde, împreună cu o

Perechea 
re" cu 800 
telul din 
posește la 
restaurant 
„Îndrumată" de Bebe, Doi
na incepe să cocheteze cu 
un client singuratic. Cei 
trei continuă cheful acasă 
la „singuratic", de unde

recăsătoreasci. Găsește 
mediat pretendentă, 
data aceasta, pleașca a că
zut pe capul domnitoarei 
Piroșca. Aceasta II găzdu
iește, cumpără verighete ; 
făclnd imprudența să lase 
la tndemîna lui Bebe vreo 
800 de lei și verigheta, bagă
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CEL MAI BUN SFETNIC 
E LEGEA...

prietenă (prietenă și tova
rășă de „afaceri"), R. Doina, 
la un hotel din Tg. Mureș. 
Aici, după opt zile, se plic
tisește și părăsește hotelul, 
lăsind ca plata pentru ca
zare să o facă in ceruri. Dar am uitat. Tot aici gă
sește un tehnician din Ca
racal (D. llie), căruia ii 
„vinde" cu o sumă derizo
rie un magnetofon ce ur
mează să-i sosească de la 
niște rude din Canada. Ca să nu piardă ocazia, oltea- 
nu’ ii dă un avans de 
450 lei.

foileton
de Nicuță TÂNASE

*

Bebe, spre ziuă, dispare cu 
900 de lei, ceasul și... pan
talonii gazdei, ti lasă, In 
schimb, ca ostatecă, pe 
Doina. (Omul fiind însu
rat...)

Ajunge din nou la Tg 
Mureș, unde se decide să 
se recăsătorească, sau re-

producție Oporelu, Iar Tn sesiunea 
consiliului popular comunal ain 12 
martie a.c. a fost revocat din funcția 
de președinte șl membru al comite
tului executiv al consiliului popular 
comunal.

Conținutul articolului apărut a fost 
cunoscut de noi Imediat ce s-a pri
mit ziarul șl înttrzlerea răspunsului 
s-a datorat efectuării cercetărilor șl 
problemelor organizatorice legate de 
luarea măsurilor sus-menționate".

Pe marginea aceluiași caz, Direcția 
de supraveghere a urmăririi penale 
din Procuratura Generală ne Incu- 
noștințează, intre altele : pentru fap
tul de a nu fi cercetat și anunțat 
accidentul, conform dispozițiilor le
gale, Inginerul șef al C.A.P. Oporelu, 
Ifrlm Iile, a fost amendat, iar valoa
rea zilelor muncă acordate coopera
toarei Ioana Uță pentru timpul cit 
nu a putut lucra datorită accidentu
lui va fi imputată lui Ciocîrlan H. 
Marin.

De astă dată, o „conjurație* a ome
niei.

Pe marginea articolului „Trufia nu 
e un sfetnic bun" (publicat tn 28 
februarie a c.), primim din partea 
Comitetului municipal de partid Lu
goj, sub semnătura tov. prim secre
tar Pavel Fișteag, un amplu răspuns 
din care extragem :

„Ca urmare a celor relatate tn emi
siunea „Reflector", a faptului că a 
făcut referiri șl la persoana iul, di
rectorul întreprinderii de gospodărie 
comunală și locatlvă Lugoj, Horla 
Enășel, t-a desfăcut contractul de 
muncă tn mod arbitrar tovarășei 
losub Marla. Măsura luată nu a fost 
urmarea unei analize atente, fapt 
pentru care nu s-a încadrat în lega
litate. In urma contestației făcute de 
losub Marta, Direcția județeană de 
gospodărie comunală și locativă Ti
miș a anulat decizia nelegală dată de 
directorul întreprinderii, obllgîndu-1 
pe acesta la plata salariului gestiona
rei șl reîncadrarea el tn muncă.

Sesizat de situația creata, biroul 
Comitetului municipal de partid a 
organizat o analiză amănunțită a ce
lor tnttmplate, attt tn cadrul comi
tetului de direcție, cit șl tn cadrul 
comitetului de partid, crltlctndu-se 
stilul de muncă al acestora șl faptul 
că hotărtrile care se iau nu au întot
deauna la bază o cercetare atentă și 
temeinică a faptelor. Totodată s-au 
stabilit măsuri pentru îmbunătățirea 
muncit Ținem să mulțumim ziarului 
„Scintela" pentru sprijinul acordat".

tl iartă și li roagă să se 
facă băiat de treabă.

Iar Bebe continuă să-și 
vadă de treabă. „Vinde" iar 
magnetofonul „care tre
buie să-i sosească din străi
nătate", lui S. Viorel, vop
sitor din Tg. Mureș, și mai 
dă o raită prin Brașov, 
unde găsește alt chilipir
giu — D. Florea, ospătar la 
T.A.P. Carpați. Acestuia ii 
„vinde" locuința (inclusiv 
mobilierul) mamei sale. Ia 
de la el, in contul aface
rii, 2 000 de lei, un ceas, 
un inel, o scurtă de piele, 
și pornește pe Valea Pra
hovei. De la Casa de cul
tură din Bușteni „împru
mută" un magnetofon pe 
care tl face bani la Sf. 
Gheorghe.

După citeva zile, vizitea
ză și Tirnăvenii, unde o cu
noaște pe simpatica T. Mo
na. Fata nici n-a apucat 
să-i afle întregul nume și 
a acceptat căsătoria. 
,.a plimbat-o" pe la 
diaș și tot in Mediaș t 
sat-o fără ceas și un i 
netofon portativ.

Vizitează orașul Dej eu 
intențiile cele mai fru
moase : recrutează amatori 
pentru o formație de mu
zici ușoară. Le spune cre
dulilor că are un contract 
cu Litoralul. Părăsește ora
șul doar cu un fiș șl un ceas 
de mină, luat „împrumut" 
de la amatorul de muzică 
ușoară C. Constantin.

Oradea n-o văzuse de 
mult. Se decide să viziteze 
și acest

„AVOCAȚII" CHIULULUIArad. Aici află că un elev, 
N. Iosif, are nevoie de o 
orgă electronică. Ii ia 1000 
de lei avans și il lasă pe 
băiat cintind din „nai".

Dă o fugă la Ploiești, 
unde este informat că 
P. Elena dorește să se căsă
torească cu un domn dis
tins. Se face „vederea", 
părțile se invoiesc, dar o 
piedică de netrecut barează 
drumul viitorului lor feri
cit. P. Elena nu este „incă" 
divorțată de bărbatul di
nainte. Pentru Bebe, po
vestea asta este o mană ce
rească. Ii propune: „intentăm acțiune de divorț, fă 
rost, dragă, de niște bani 
pînă..." P. Elena se dă pes
te cap (numai ta figurat) 
și-i luminează lui Bebe o 
sumă apreciabilă, sumă din 
care Bebe, elegant, li tri
mite o vedere cu salutări 
din București...

Aș putea să vă mai dau 
amănunte In legătură cu 
aventurile lui Bebe, dar... 
Bebe nu mai e printre noi. 
Așa că nu mai are nici un 
rost. Chiar acum am primit 
o scrisoare de la judecăto
rul Tribunalului din Bra
șov, Constantin Finichiu, 
care ne informează că Bebe, 
„voiajorul prin viață", are 
domiciliu stabil. In sfirșit, 
stabil. De unde trimite tu
turor celor „fraieriți", tu
turor celor, care l-au înles
nit traiul de 
de scuze.

îmi este cu 
închei fără a 
tenția 
care vă
ocazie, un 
căsătorie fulger,..

Grăbiți-vă să nu scăpați 
ocazia, pină nu dispar a- 
cești Bebe 1

...Șl TOCMAI 
JURISCONSULTUL 

SA N-O ȘTIE ?
Așadar, tn lumina răspunsului. —--------- . —------------ «Se

mal sus, a măsurilor luate, lucrurile 
au devenit limpezi. Se pare Insă că 
nu șl pentru jurisconsultul întreprin
derii de gospodărie comunală și lo- 
catlvă-Lugoj, Pop Eugen, care — in- 
tr-o scrisoare adresată redacției — 
se consideră „calomniat șl insultat" 
tn articolul menționat mal sus. Vă- 
zînd că lucrurile au Ieșit „prost" (s-a 
anulat decizia abuzivă de desfacere 
a contractului de muncă, iar directo
rul a fost obligat să plătească sala
riul gestionarei), jurisconsultul se dă 
după alții, afirmă textual că „acum 
sintem de vină noi, cel mici" (7!). 
Chiar așa, să nite peste noapte că el 
a fost „sfetnicul" care șl-a pus sem
nătura negru pe alb pe actele ile
gale 7 Dura lex sed lex.

Cu prilejul unul recent rald-anche- 
tă au fost depistate o serie de fla
grante abateri de la disciplină ale 
unor salariați care trăgeau — spus 
pe românește — chiulul tn orele de 
program (iar titlul materialului pu
blicat în pagina „Omul..." din 4 mar
tie a.c. — „Condica semnata Ia... bo
degă — este cit se poate de grăitor).

Grăitor pentru unii... Astfel, Cen
trala industriei poligrafice, sub sem
nătura directorului D. Năstase, no 
răspunde :

„După ce a luat cunoștință de ma
terialul publicat, conducerea Centra
lei a hotărlt să facă o ultimă încer
care de îndreptare (răspunsul con
semnează sancțiuni anterioare — 
N.R.) a Inginerului Clobotolu Con
stantin șl anume Internarea pentru 
cură de dezalcoolizare. Deoarece 
funcția pe care o deține la atelierul 
de proiectare Ii facilitează plecări din 
Instituție, după ce va veni de la spi
tal va fl mutat intr-o întreprindere 
poligrafică, unde va fl legat nemij
locit de producție șl unde apreciem 
că este un mediu prielnic pentru 
educarea sa*.

Iată Insă și un alt gen de răspuns, 
primit din partea cooperativei „Arta 
încălțămintei" (președinte, N. Pa- 
raschlv), în cazul maistrului Instruc
tor Petre Voineasa, care și-a tăcut 
un obicei din a trimite un ucenic, 
în timpul orelor de lucru, să-i procu
re bilete de cinema. Fapta, cum se 
arăta In anchetă, este incalificabilă, 
lat-o. Insă, tn viziunea „avocățească" 
a conducerii cooperativei : Voineasa 
„a dat dovadă. în acest caz, de lipsă 
de îndrumare și conștiinciozitate în 
sarcina încredințată de a crește ca
dre noi", drept care „se va prelucra 
în timpul cît mai apropiat". Chiar să 
nu fi auzit cei tn cauză că există o 
LEGE a organizării șl disciplinei 
muncii 7 Cită... lipsă de tndrumare I

Un al treilea erou, Mlhal Alexuț, 
economist la direcția agricolă jude
țeană Ilfov, surprins tn flagrant de
lict... de bodegă (martori fiind șl 
ofițeri de miliție), ne trimite o lungă 
scrisoare din care singurul lucru In
contestabil e faptul că munca In a- 
gricultură nu e ușoară (ce legătură 
are Insă agricultura cu „tarlaua" bo
degii unde ostenea la acea ora sem
natarul ?). Că omul are amnezie, deh, 
se mai tntîmplă, așa e pnn bufete, 
dar poate îi mai împrospătează me
moria conducerea respectivei Insti
tuții !

SFÎRȘITUL CONJURAȚIEI

prin

fapt, 
mai

oraș, insă doar In 
pentru că este ne- 
plece cu lucruri In 
de 4 700 lei, de la

Du- 
nu 

ac-

neputință să 
vă atrage a- 

asupra „norocului" 
paște : un fiș de 

magnetofon, o

parazit, mii

de seamă după citeva zile 
că viitorul ei soț a dispă
rut.

In trenul de Craiova, 
Bebe intră tn vorbă cu o 
duduie, căreia îi propune 
spre vinzare verigheta 
domnișoarei Piroșca. 
duia, foarte serioasă, 
cumpără ocazia, dar 
ceptă o „plimbare" de ci
teva zile prin Rimnicu-Vil- 
cea. O pierde pe drum șl 
pe duduia serioasă din tren 
și, incercind să vindă ve
righeta, este înhățat și dus 
la proprietara ei. Aceasta

n/wn/vwwwwwwn/wwî

valoare
H.P. Ioan, care l-a găzduit 
o singură noapte. De 
nici n-avea nevoie de 
multe nopți...

Face o plimbare și

Ancheta socială „O conjurație a 
neomeniei" din 4 februarie a.c. dez
văluia Implicațiile unul accident de 
muncă „mușamallzat". Vinovatul 
principal. Ciocîrlan H. Marin, încer- 
cind să se disculpe intr-o scrisoare 
adresată redacției, a mers pînă acolo 
incit să arunce totul pe umerii... pro
priului său copil (minor !), ceea ce 
in sine aruncă o anumită lumină a- 
supra calității sale umane.

Primim următorul răspuns din par
tea Comitetului executiv al Consiliu
lui popular județean Olt :

„Au fost întreprinse cercetări tn 
nrma cărora Ciocîrlan H. Marin a 
fost Înlocuit tn adunarea generala din 
17 februarie a.c. din funcția de pre
ședinte ai cooperativei agricole de
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’** „Este necesar ca Academia de Științe Agricole sâ atace cu mal mult 
curaj problema creârll unor soluri productive și valoroase din punct de ve
dere nutritiv - la grîu, porumb, floarea-soarelui și alte plante - care sâ asi
gure producții maxime în condiții de Irigare. In legumiculturâ este necesar 
ca în cel mal scurt timp sâ se asigure semințe superioare, astfel încît sâ 

lichidam râmînerea în urmâ din acest sector deosebit de Important pentru 

aprovizionarea oamenilor muncii".

(Din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara 
C.C. al P.C.R. din 17—19 martie 1970).știință vitală pentru

PROGRESUL AGRICULTURII
Așa cum s-a subliniat Ia recenta plenară a C.C. al P.C.R., 

progresul realizat în ultimii 10—15 ani în agricultura unui 
șir de țări se datorează in mod deosebit cuceririlor biologiei 
și geneticii. Folosind diferitele metode ale geneticii mo
derne, amelioratorii au avut posibilitatea să Îmbunătățească 
însușirile economice ale plantelor cultivate, să obțină rase de 
animale și păsări mai productive. Progrese au lost obținute.

desigur, și la noi, dar na In măsura impusă de necesitățile 
economiei naționale.

Ținînd seama de însemnătatea deosebită a cercetărilor de 
genetică pentru asigurarea unor soiuri de plante agricole cu 
însușiri superioare, redacția a organizat o „masă rotundă" 
în care au fost expuse mai multe puncte de vedere privind 
căile îmbunătățirii activității de ameliorare a plantelor.

• între import și reali

zare proprie • Pentru 

ca ELITA să-și păstreze 
nealterate calitățile 

productive • Munca 

la întîmplare nu creează 

soiuri noi, ci „teorii 
ale norocului" • Opinii 

demne de atenție pri
vind pregătirea 

specialiștilor
Microscopul electronic instalat în clâdirea Institutului de biologie „Traian Sâvulescu* 
din Capitald permite sâ se obținâ, direct pe ecran, imagini reale care pot fi foto
grafiate Puterea de mârire este de 250 000 ori, iar prin refotografiere se ajunge la 
2 milioane ori. Microscopul este folosit la studiul structurii fine a celulei, la eviden
țierea acizilor nucleici etc. Cu ajutorul acestui aparat de mare complexitate, ge

neticienii pdtrund adine în tainele celulei

D
upă cum se știe, agricultura noastră beneficiază de condiții tehnico-materiale cum nu a avut niciodată, pînă a- cum. Pentru ca ele*să poată fi valorificate din plin, e necesar să se Îmbunătățească corespunzător și calitatea plantelor cultiva

te. înarmați cu cuceririle geneticii moderne, cercetătorii din domeniul ameliorării plantelor au datoria de a crea organisme perfecționate, noi soiuri șl hibrizi de cereale, plante tehnice, legume, culturi furajere. Acest lucru este posibil datorită cunoașterii aprofundate a mecanismului genetic al evoluției, ca și a naturii genetice a determinării principalelor caractere și însușiri. în această direcție, au fost obținute unele rezultate, dar pe primul plan se situează rămînerile In urmă, care au Încetinit ritmul sporirii recoltelor la anumite culturi. Participanțli la discuții au evidențiat ambele aceste aspecte.„Sarcinile s-au aglomerat atit de mult In ultimii ani — spunea tov. prof. N. Cea- poiu, șeful secției de ameliorare de la Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice de la Fundulea — Incit noi, amelioratorii, a trebuit să afectăm o parte din timpul nostru problemelor de genetică legate de ameliorare. De altfel, în toate țările, ameliorarea este ancorată profund in genetică. In prezent, avem hibrizi de grîu și de secară care sînt deja stabilizați din punct de vedere citologic și genetic. De doi ani folosim acești hibrizi Încrucișați, creați de secția de genetică. Este un nou exemplu de colaborare intre secția de genetică și cea de ameliorare.La grîu se cultivă, pe suprafețe foarte mari, soiul Bezostala. Pe lingă acesta este soiul București I și liniile care au fost create în ultimul timp și care, în momentul de față, se difuzează in producție — Favorit, Excelsior, Dacia. Bezostaia are un potențial de producție, în condițiile din Cîmpia Dunării, de 4 500—5 000 kg la hectar. In condiții de irigare, poate ajunge la 6 000—6 500 kg. Liniile create de noi au un potențial cu 8—12 la sută superior soiului Bezostaia și o mai bună rezistență la secetă. Dar pentru a putea fi puse în valoare trebuie asigurate condițiile agrotehnice necesare : lucrarea solului, îngrășăminte etc. Dacă nu se asigură aceste condiții, putem crea și soiuri cu un potențial de 10 000 kg, căci tot cu producții medii mici vom rămine".Această opinie a fost combătută de alțl participant! la discuție, printre care tov. dr. Teofil Crăciun, profesor la Institutul agronomic „Nicolae Bălcescu" din București : „Dacă dăm vina numai pe agrotehnică, greșim. Studiind experiența altor țări, care obțin producții medii mai mari la hectar, vom ajunge la concluzia că trebuie să acordăm mai multă atenție materialului biologic pe care-1 cultivăm. Socotesc că ne revine sarcina să luptăm pentru obținerea de soiuri mai productive. Solul este singurul element mobil, deter- 

minlnd valorificarea tuturor celorlalte investiții care se fac în Agrotehnică. Dacă nu punem în acest mod problema, nici în viitor nu vom obține rezultate mai bune.S-a spus că am creat o serie de soiuri șl hibrizi. Dacă cercetăm mai îndeaproape, vedem că, de fapt, în producție sînt mai multe soiuri sau hibrizi străini. Pînă în 1975 vom folosi, aproape In exclusivitate, material importat la mazăre, soia, cartofi. In bună măsură, vom folosi soiuri importate, sau existente deja în țară, Ia grîu, fasole, orez, sfeclă de zahăr, conopidă etc. Pînă în 1975, vom continua dea! să importăm creațiile altora, și incă masiv.Vreau să semnalez și un alt fenomen. La catedra de genetică și ameliorare a plantelor de la institutul nostru se lucrează pentru obținerea de aneuploizi la grîu și crearea griului hibrid. Cu același lucru se ocupă și institutul de la Fundulea. Intervine, deci, necesitatea unui program unic pentru grîu. S-ar putea urmări, de exemplu, realizarea unor seturi de linii monosomice la soiul Bezostaia. In general, nu e bine să lucrăm în paralel. Institutul de la Fundulea ar putea da spre rezolvare unele probleme altor unități sau lnvățămîntului superior*.în legătură cu situația existentă a luat cuvîntul și iov. C. Olaru, cercetător la Stațiunea experimentală Caracal, spunînd, In esență : „Dacă la anumite specii — cum sînt porumbul, floarea-soarelui — s-au realizat soiuri și hibrizi de valoare, la cerealele păioase situația nu este corespunzătoare. Și nu numai din vina geneticienilor. Faptul că ameliorarea griului este localizată numai pe cernoziom nu poate duce la crearea unor soiuri care să corespundă tuturor zonelor. Trebuie să localizăm soiurile astfel încît să se poată adapta condițiilor din zonele respective".Și alți participant! la discuții au subliniat necesitatea repartizării juste pe teritoriu a cercetărilor de ameliorare a plantelor, pentru a se putea obține soiuri și hibrizi adaptați condițiilor locale. Or, contrar acestei cerințe elementare, s-a făcut o concentrare exagerată la Fundulea a cercetărilor de ameliorare a multor plante. De ce să se facă ameliorarea cî- nepii în Bărăgan, cînd locul acestei activități este mai potrivit în Banat 7 De ce nu se face ameliorarea inului în Do- brogea, a porumbului timpuriu la Suceava, Iar a golomățului într-o zonă de deal-munte 7... Se impune, deci, descentralizarea cercetărilor. Numai în acest fel vor putea fi obținute soiuri adaptate condițiilor pedoclimatice din fiecare zonă naturală a țării, element de mare însemnătate pentru obținerea unor recolte mari.Faptul că nu avem, la toate plantele de cultură, soiuri și hibrizi adecvați — au arătat participanțli la discuții — se dato- rește, în principal, neglijării activității de cercetare în domeniul geneticii, ceea ce nu a dat posibilitate cer

cetătorilor ca, pe baza cunoașterii determinismului genetic, să creeze, într-un timp scurt și cu cheltuieli minime, soiuri sau hibrizi cu caracteristici de producție și calitative superioare. In loc să existe un plan care să cuprindă principalele probleme de rezolvat cu prioritate, se lucrează la întîmplare — și această stare de lucruri este uneori „justificată" teoretic, susținîndu-se public că pot exista cercetători care în întreaga lor viață să nu creeze nimic. Adevărul este că nu creează nimic cei care lucrează la întîmplare, cei care nu cunosc cerințele producției și utilizează metode învechite, practicate de selecționeri la începutul acestui secol, tind și rezultatele cercetărilor erau întimplătoare.
P

e lîngă crearea de noi soiuri și hibrizi de plante agricole, este necesar să fie menținută capacitatea productivă ridicată a actualelor soiuri, să se prevină degradarea lor. Este o problemă care interesează atît sectorul de ameliorare, cît și cel al producerii de semințe. „Ameliorarea plantelor nu poate fi despărțită de producerea de semințe de calitate superioară, sublinia tov. dr. Viorel Vrînceanu, cercetător la Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice de la Fundulea. In producerea de semințe există însă mari dificultăți. E adevărat că avem unele soiuri bune. Sînt de acord și că în condițiile unei agrotehnici mai îngrijite ele ar da producții mari. Dar eu am văzut sămință de floarea-soarelui, produsă In stațiunile noastre experimentale, plină de pleavă și de alte corpuri străine. în cadrul institutului nostru am avut discuții numeroase cu directorii tehnici și nu am reușit, în toate cazurile, să-i determinăm să facă o lucrare obligatorie într-un lot de producere a seminței, purificarea biologică, despre a cărei necesitate vorbesc toate publicațiile de specialitate. Nu se face nici la grîu, unde ar trebui să înde- părteze impuritățile. De ce nu am reușit 7 Pentru că este o lucrare costisitoare și ar ridica prețul de cost Dar nu se ține cont că, pentru sămînța aceasta, cei care o produc primesc un preț de 200 la sută mai mare decît pentru sămînța comercială. Cum putem să-i obligăm să facă purificarea, devreme ce sistemul premial, în care intră stațiunile experimentale, nu pune nici un fel de condiții în ceea ce privește calitatea seminței 7 Și dacă nu am reușit să-i convingem în institutul nostru, cum să-i influențăm pe cei din alte unități Sînt mecanisme care hotărăsc în mare măsură calitatea seminței, pentru că purificarea biologică menține valoarea genetică a soiului. Nu mai vorbesc despre condiționarea seminței, germinația scăzută și multe alte aspecte. Ar trebui ca cei care aprobă să facă un control riguros al loturilor semincere și să respingă sămînța acolo unde constată neajunsuri.

Am auzit critici Ia adresa soiului de floarea-soarelui „Record", pe care l-am creat. într-adevăr, nu este suficient de uniform și de rezistent la boli și dăunători, are semințe seci — neajunsuri care pot fi înlăturate printr-o preocupare specială. Trebuie să recunosc că, din lipsă de mijloace materiale și de cadre, nu am dat suficientă atenție perfecționării acestui soi, în sistemul de producere a semințelor. Și soiul, dacă nu-1 urmărești în verigile de înmulțire, se poate deprecia. Ia > de ce consider că este necesar ca sectoarele să nu fie despărțite mecanic, cum s-a făcut sau se face în institutele producătoare de semințe. La porumb și la griu există un laborator de ameliorare și unul de producere de semințe. După mine, este greșit că se despart cele două preocu- pâri, pentru că, de multe ori, cel care este pus să producă soiul este în necunoștință de cauză. Normal ar fi fost ca producătorii de semințe să se intereseze la cel care a creat soiuL Autorul este totdeauna interesat, pentru că nimănui nu-i convine ca soiul pe care l-a creat să dea randament mic în producție. De aceea, eu consider că o latură importantă a acestei probleme este de a nu se despărți mecanic activitatea de ameliorare de cea de producere de semințe".Despre calitatea necorespunzătoare a seminței a vorbit și tov. Teofil Crăciun, arătind că, potrivit documentelor Academiei de Științe Agricole și Silvice, din a- ceastă cauză se pierd milioane de lei anual. Și nu întîmplător. Astă-vară, la institutul de la Fundulea s-a putut constata că se fac greșeli, încă din primele etape, la producerea seminței. La soiul de grîu Bezostaia, prima și a doua descendență erau situate alături de o serie de alte descendențe, cu origini diferite. în asemenea condiții, este explicabil de ce sămînța nu corespunde. Dacă la grîu lucrurile se petrec astfel, înseamnă că, probabil, o situație asemănătoare există și la alte specii. Cum să producă semințe de calitate cooperativele agricole sau întreprinderile agricole de stat, dacă un institut specializat procedează astfel 7După cum au arătat participant» la discuție, o verigă importantă a procesului de producere a seminței o constituie controlul calității culturilor respective. Referin- du-se la experiența unor țări cu tradiție în această privință, tov. prof. dr. Petre Raicu, de Ia Facultatea de biologie a Universității București, sublinia necesitatea unei exigențe sporite :„Un rol deosebit trebuie să revină inspectorului de stat, care să verifice permanent, pe tot timpul culturii plantei, în cetjcondiții se fac lucrările. Trebuie introdus și la noi un sistem foarte sever în ceea ce privește controlul loturilor de înmulțire a semințelor. Este o problemă care revine, în mod firesc, Ministerului Agriculturii și Silviculturii. S-ar realiza, în felul acesta, condiții mai bune și pentru cercetători, care ar fi degrevați de o 

sarcină suplimentară, neoesitînd un foarte mare volum de muncă".Acest ultim aspect nu poate fi neglijat, în anul 1969, peste 200 dintre cercetătorii de la Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice de la Fundulea au fost încadrați în controlul calității procesului de producere de sămință. O situație asemănătoare a reieșit și din intervenția tovarășului dr. Orest Năstase, de la Institutul de cercetări pentru legumicultură și floricultură :„Incepînd din anul trecut avem sarcina să răspundem de realizarea cantitativă și calitativă a întregii producții de semințe de legume din țară. Or, culturile semincere ocupă o suprafață de 11812 ha (3 500 ha pe terenurile Academiei de Științe Agricole și Silvice, circa 3 500 ha în vreo 20 de I.A.S.-uri, iar restul împrăștiate în peste 400 cooperative agrioole de producție). Este adevărat că ni s-au dat 13 aprobatori, dar ei nu puteau cuprinde un asemenea volum de muncă. Am fost nevoiți să dăm această sarcină la incă 42 de cercetători, printre care cei 26 de ameliora- tori din institut, precum și altor specialiști din sectoarele tehnologie, Irigații, de la cultura forțată, oameni care n-au nici o contingență cu ameliorarea. Dar a trebuit s-o facem. Rezultatul 7 Planul institutului n-a fost îndeplinit, nivelul cercetării a scăzut, timpul material pentru experiențe s-a redus la mai puțin de jumătate, documentarea este practic inexistentă și cercetătorii au fost mai mult pe drumuri".Problema prezintă și un alt aspect, nu mai puțin menit să trezească nedumerire : producătorul de sămință exercită controlul calității propriilor sale produse !... Este o practică evident dăunătoare, considerată ca atare de toți participant» la discuții, care au subliniat în mod deosebit că producerea de semințe și controlul acestei activități nu trebuie să revină aceleiași instituții.

C
ăutînd să circumscriem cauzele datorită cărora genetica nu are încă un aport corespunzător la activitatea de a- meliorare a plantelor, nu putem face abstracție de orientarea greșită care, într-o vreme, a dus la irosirea parțială a eforturilor specialiștilor. După cum arăta prof. N. Cea- poiu, „A existat o perioadă de stagnare în ceea ce privește cercetarea genetică și reflectarea ei în ameliorare. A trebuit, deci, să facem eforturi pentru ca tineretul și noi toți să ne punem la curent cu marile realizări în domeniul geneticii obținute în țările avansate din acest punct de vedere. La noi, la Fundulea, am Inițiat încă din 1964—1965 o serie de referate și comunicări săptămînale, pe care le-am continuat doi ani și în care au fost expuse realizările în domeniul geneticii contemporane. S-a trecut apoi la o fază mal avansată, in care cercetătorii noștri au elaborat o serie de lucrări, publicate într-o revistă de uz intern.Este adevărat că, în ultimul timp, secția de genetică a institutului a fost desființată. Fiind un institut aplicativ, nu putem face genetică teoretică, aceasta in- trînd în sfera de activitate a Academiei, a cadrelor didactice din invățămîntul superior. Cei care au lucrat în domeniul geneticii au trecut, după profilul lor, In laboratoarele secției de ameliorare. Astfel, socotim noi, am făcut o sudură mai strînsă între cele două sectoare".In legătură cu această din urmă acțiune, alțl participant! la discuție au exprimat rezerve serioase. Semnificativ este faptul că printre ei se numără chiar un cercetător de la Fundulea, tov. Viorel Vrînceanu, care a adus în dezbatere un element nou : „Unul dintre argumentele pe care le aud foarte des in legătură cu desființarea secției de genetică este că aceasta nu avea cadre corespunzătoare, în acest caz, secția respectivă trebuia să fie dotată cu cadre de valoare, să fie întărită și nu desființată. Mi se pare că se dărimă moara, ca să scăpăm de șoareci... Faptul că specialiștii au fost dis- tribuiți în laboratoare este mai mult un argument de valoare formală. Ce rezultate vor da oamenii aceștia, dintre care mulți sînt mai vîrstnici, in laboratoarele unde sînt transplantați în mod artificial, după ce au lucrat 15 ani în cercetare, într-o secție de genetică 7 Esențială este orientarea mal bună a cercetării, spre a se obține o eficiență practică ridicată.

O
 piedică serioasă în activitatea din genetică și ameliorare — a continuat tov.

Vrînceanu — este și lipsa unei proporții judicioase între cercetători. Eu lucrez la ameliorarea florii-soarelui și n-am decît un singur colaborator. In același timp, la Institutul de cercetări pentru cultura cartofului și sfeclei de zahăr de la Brașov lucrează zeci de specialiști... Este bine că s-a făcut un institut pentru cultura cartofului și sfeclei de zahăr. Dar tot atît de necesară este și întărirea activități! _de cercetare la floarea-soarelui. Cerinței? economiei țării, față de această cultură, sînt foarte mari, uleiul de floarea- soarelui fiind tot mai mult solicitat în alimentație nu numai la noi, ci și peste hotare. De aceea, este necesară redistribuirea cadrelor de cercetători, pentru ca și la floarea-soarelui să poată fi soluționate problemele cerute de producție. Consider că cei care au coordonat și coordonează această activitate nu cunosc destul de bine situația de pe teren. Și nici nu este de mirare. Eu, de pildă, în ultimii 5—6 ani, nici n-am călcat pe la Ministerul Agriculturii și Silviculturii, ne- fiind chemat niciodată să-mi spun părerea în problemele de care mă ocup. Și mulți dintre colegii mei sînt în aceeași situație... Adevărul este că institutul nostru are suficiente cadre, însă redistribuirea lor este foarte dificilă, pentru că nu s-a făcut o selecție, o triere după criterii serioase, obiective. Nu știu dacă în decurs de 10 ani s-a renunțat la serviciile cuiva pentru că nu a corespuns. Și sînt mulți care nu corespund exigențelor puse în fața noastră de științele agricole".

I
ată-ne, astfel, în fața unei probleme-cheie, subliniată cu vigoare de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea rostită la plenară : „Programul pe care ni-1 propunem în a- gricultură, problemele legata de obținerea unor recolte mari de cereale, plante tehnice și legumicole, a unor producții sporite în zootehnie, problemele legate de ameliorarea și crearea de rase noi de animale cer o abordare nouă, îndrăzneală și — de ce să n-o spunem, tovarăși — cer și oameni noi. Știu că s-au făcut schimbări, că în cercetarea a- gricolă lucrează acum și mulți oameni tineri. Eu apreciez însă foarte mult și pe unii din cei vîrstnici, care lucrează în domeniul cercetărilor agricole ; unii dintre aceștia sînt chiar mai îndrăzneți decît tinerii ; cînd mă refer la oameni noi nu am în vedere numai virsta, ci concepția nouă, hotărirea de a face totul pentru a obține o transformare radicală în știința noastră".Dacă Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice de la Fundulea nu 

a obținut rezultate satisfăcătoare in ceea ce privește crearea de soiuri noi, mai productive, la unele plante agricole, a- ceasta se datorește și faptului că nu au fost abordate cu îndrăzneală unele probleme, nu s-a realizat o îmbinare a muncii cercetătorilor tineri cu a celor vîrstnici. Ba mai mult, unii dintre cercetătorii mai vîrstnici, încetul cu încetul, au plecat de la Fundulea.Apare, deci, limpede necesitatea de a întreprinde o reevaluare a potențialului uman al cercetării agricole, de a iniția o vastă acțiune de reactualizare a cunoștințelor de specialitate. Pe lîngă folosirea intensivă a mijloacelor de documentare existente în cadrul institutelor și stațiunilor experimentale, un mijloc eficient îl constituie activitatea desfășurată de Societatea de științe biologice. Cele două simpozioane naționale de genetică și sesiunile de comunicări organizate de a- ceastă societate au prilejuit un util schimb de informații și opinii. „Din păcate — spunea tov. prof. dr. Petre Raicu, președintele secției de genetică — participarea specialiștilor lasă încă de dorit. Aș remarca, în mod special, că de la catedra Institutului agronomic „Nicolae Bălcescu" n-a venit nimeni. Sînt acolo aproape 20 de cercetători și nu numai că n-au prezentat comunicări, dar nici n-au asistat la ședințele noastre. Subliniez acest lucru, cu dorința ca măcar de acum înainte să ne strîngem la un loc.Aș vrea să abordez și o altă problemă legată de cercetarea universitară. Ni se cere, pe drept cuvînt, să ne orientăm și spre cercetări care să poată constitui o- biectul unui contract de colaborare. în acest sens, catedra noastră de la Facultatea de biologie a făcut oferte concrete Ministerului Agriculturii și Silviculturii. Ni s-a răspuns că temele sînt interesante și nu se studiază în altă parte, dar... nu sînt fonduri. Ar trebui, poate, să se încheie contracte și pe bază de concurs. Ministerul sau Academia de Științe Agricole și Silvice să întocmească lista temelor și să o dea publicității, pentru ca toți cei interesați să poată depune oferte, din
tre care să se aleagă cea mai bună".

P
îrghia contractelor Încheiate între cercetare șl producție nu funcționează eficient nici în alte sectoare. „Am făcut, în fiecare an, un plan de valorificare, care a rămas pe hîrtie, spunea tov. Năsta

se Orest. Și situațiile pe care le prezentam diferitelor foruri erau formale, cită vreme nu a existat o bază legală pentru finalizarea cercetărilor. încheiam, de pildă, convenții de colaborare, cerînd doar să se respecte indicațiile date de noi și nu 
se respectau. In situația actuală, se ridică însă o altă problemă : cu cine vom încheia contracte 7 Cercetarea costă destul de mult și unitățile de producție n-au posibilitatea s-o finanțeze. Iar Ministerul Agriculturii și Silviculturii nu a contractat efectuarea de lucrări de ameliorare pentru toate speciile de legume".In legătură cu aceeași problemă, tov. C. Olaru vorbea despre dificultățile întîmpi- nate la nivel județean 5 „S-au încheiat contracte între institute și minister. Dar unitățile agricole, chiar dacă ar vrea să încheie șl ele, n-au posibilități și n-au nici dezlegarea s-o facă. Stațiunea noastră experimentală a primit comandă fermă pentru orz timpuriu, pentru o suprafață de 50 000 ha. Cîteva unități garantează înmulțirea seminței sub îndrumarea noastră. însă Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice nu sprijină această activitate.într-o altă ordine de idei, tov. C. Olaru s-a referit, In încheierea intervenției sale, la necesitatea ridicării pe o treaptă superioară a cercetărilor de genetică, pentru ca amelioratorii să beneficieze de forme cu caractere și însușiri care să fie apoi întrunite, în mod echilibrat, în geno- tipurile create : „Eu, ca ameliorator, știu cum trebuie să lucrez cu un soi și de aceea, mă adresez geneticii să-mi dea linia de care am nevoie. Geneticianul ar trebui, deci, să fie depozitarul genelor valoroase. In acest fel, ar putea fi utilizate mai bine atît fondul care există, cît și cadrele. Bineînțeles, din punct de vedere metodic și practic, genetica ar trebui să fie cu un pas înaintea ameliorării... Pentru aceasta ar fi necesar ca, în cadrul A- cademiei de Științe Agricole și Silvice, să existe un centru de genetică cu un plan tematic unic, în care să fie înglobate și cadrele didactice din învățămîntul superior. Cînd mă refer Ia acest centru, mă gîndesc la faptul că ar putea servi toate institutele de profil".Este un punct de vedere exprimat în forme asemănătoare și de alți partici- panți la discuție. II propunem, deci, împreună cu celelalte critici și sugestii, a- tenției forurilor competente, în scopul ca analiza lor atentă și eventualele măsuri care vor fi luate să contribuie la îndeplinirea rapidă a programelor aprobate recent de Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român, privind dezvoltarea continuă a agriculturii noastre.

Paginâ realizata de Ion HERȚEG
și Ion HOBANA



SClNTEIA — miercuri 15 aprilie 1970 PAGINA 7

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI Cronica zilei La aniversarea Partidului Comunist din SpaniaVicepreședintele Consiliului de Miniștri, Ion Pățan, a primit marți delegația Uniunii Centrale Agricole a Cooperativelor „întrajutorarea țărănească" din R.P. Polonă, condusă de Tadeusz Janczyk, președintele Uniunii, membru al Comitetului Executiv al Alianței Cooperatiste Internaționale, și delegația Uniunii Generale a Cooperativelor din R.S.F. Iugoslavia,
Întrevederi ale președintelui Grupului de lucru 
pentru calculatoarele electronice și tehnica 

de calcul al Comitetului consultativ
■ ■pentru știință șiVicepreședintele Consiliului Economic, Mihail Florescu, a primit marți după-amiază pe Pierre Victor Auger, președintele Grupului de lucru pentru calculatoarele electronice și tehnica de calcul al Comitetului consultativ pentru știință și tehnică el O.N.U., pe B. Barg, secretarul

★Președintele Grupului de lucru pentru calculatoarele electronice și tehnica de calcul al Comitetului consultativ pentru știință și tehnică al O.N.U., Pierre Victor Auger, împreună cu alți participanți la lucrările reuniunii acestui grup, care se desfășoară în București, a făcut marți
înființarea întreprinderii românești 

pentru comerțul exterior—„PETROMExperiența specialiștilor români în domeniul petrolului, ca și înalta calitate a utilajelor și instalațiilor petroliere fabricate în România au făcut ca, în ultimii am, relațiile noastre în acest domeniu cu țări interesate de pe toate continentele să se lărgească continuu. Geologi, geofizicieni, specialiști in foraje, ingineri și tehnicieni români au lucrat la descoperirea unor noi zăcăminte de țiței, au acordat asistență tehnică la montarea utilajelor și instalațiilor românești în multe țări ale lumii. In prezent, circa 200 de specialiști români in industria petrolului se află peste hotare, unde desfășoară astfel de activități.Pentru mai buna valorificare a posibilităților pe care țara noastră Ie are în acest domeniu, printr-o hotă- rîre a Consiliului de Miniștri a fost înființată întreprinderea românească pentru comerțul exterior — „PETROM". a cărei activitate va fi îndrumată și controlată de Ministerul Petrolului. 

Etapele In pregătire la Flacăra“-Cluj
Casa radiofoniei din Cluj 

vedere exterioară

condusă de ing. Momcilo Koncăr, președintele Uniunii, care au participat la lucrările celui de-al V-lea Congres al Cooperației de Consum din Republica Socialistă România.La întrevederi a luat parte președintele CENTROCOOP, Dumitru Be- jan. (Agerpres)

tehnică al 0. N. UGrupului, și pe ceilalți participanți la lucrările reuniunii acestui Grup, ce se desfășoară în Capitală. Cu acest prilej au fost abordate unele aspecte privind dezvoltarea cooperării internaționale în domeniul utilizării calculatoarelor electronice șl a tehnicilor de calcul.*dimineața o vizită președintelui Consiliului Național al Cercetării Științifice, Gheorghe Buzdugan. Cu acest prilej oaspetele a fost informat despre modul de organizare a cercetării științifice din țara noastră, despre preocupările sale actuale. (Agerpres)

u

în activitatea întreprinderii se înscriu executarea peste hotare a lucrărilor pentru prospecțiuni geologice și geofizice în domeniul petrolier ; forajul sondelor de toate categoriile și punerea lor in producție ; construcția de schele petroliere cu lucrări aferente și de conducte magistrale ; participarea In cooperare la explorarea și exploatarea de zăcăminte de hidrocarburi ; angajarea de lucrări de cercetare și proiectare, efectuarea de studii și expertize, precum și lucrări de inginerie petrolieră. întreprinderea se va ocupa, totodată, de livrarea de rafinării și de instalații complete pentru prelucrarea țițeiului, de instalații de depozitare și distribuție a produselor petrolifere, de studiile, proiectarea și punerea lor în funcțiune. De asemenea, prin intermediul „PETROM“-ului, specialiștii români vor acorda asistență tehnică pentru toate categoriile de lucrări petroliere, în cadrul întreprinderilor sau instituțiilor din diverse țări.(Agerpres)

Noul ambasador al Voltei Superioare la București, Michel Kom- paore, a depus, marți dimineața, o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.
★La invitația Ministerului Comerțului Interior a sosit în Capitală o delegație a Ministerului Comerțului din Cehoslovacia, in vederea semnării protocoalelor privind schimburile directe de mărfuri și colaborarea tehnico-științifică dintre cele două ministere pe anul 1970. Marți dimineața, la Ministerul Comerțului terior au început tratativele cu vire la definitivarea celor două cumente. In- pri- do-

di-★
La București au început marți mineața lucrările celei de-a V-a Consfătuiri a organelor de stat pentru turism din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, R. P. Mongolă, Polonia, România, Ungaria și U.R.S.S. Participanții vor face un schimb de păreri cu privire la circulația turistică, la dezvoltarea bazei materiale și a colaborării în domeniul turismului între țările respective. De asemenea, vor fi prezentate informări despre evoluția turismului internațional în anul 1969 în aceste țări și perspectivele acestei activități, experiența do- bindită în domeniul construirii complexelor turistice, precum și alte probleme referitoare la extinderea colaborării între organizațiile de turism din aceste țări.

★începînd de marți, iubitorii fotografiei artistice au prilejul să cunoască o parte din lucrările mai recente ale unor artiști din R. S. Cehoslovacă, prezentate în cadrul unei expoziții de artă fotografică deschisă la Galeria de artă fotografică din Capitală. Expoziția se înscrie în cadrul schimburilor culturale dintre cele două țări, pe anul în curs. Ea reunește 100 de fotografii alb-negru și color, reprezentînd portrete, peisaje, instantanee și imagini din munca de zi cu zi, realizate de 26 de fotoama- tori cehoslovaci. La vernisaj au participat membri ai conducerii Asociației artiștilor fotografi, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, reprezentanți ai Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, oameni de artă, precum și membri ai Ambasadei R. S. Cehoslovace la București. Cu acest prilej au rostit scurte cuvîntări dr. Josef Koller, secretar al Ambasadei R. S. Cehoslovace, și Silviu Comănescu, secretar
PRONOSPORTPremiile concursului nr. 13 din 12 aprilie 1970CATEGORIA I : (13 rezultate) :2,40 variante a 51 035 lei ; CATEGORIA A II-A : (12 rezultate) : 62,70variante a 2 344 lei ; CATEGORIA A III-A : (11 rezultate) : 774,40 variante a 285 lei.Premiul de categoria I, în valoare de 51 035 lei a fost obținut de SIDORIUC MARIA din Oradea cu un bilet jucat 100 la sută. 
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general al A.A.F. în cuvîntul lor, vorbitorii au subliniat rolul pe care-1 îndeplinește astăzi fotografia în a- dîncirea cunoașterii și apropierii dintre oameni, prin limbajul ei internațional, deosebit de accesibil.*într-unul din pavilioanele complexului expozițional din Piața Scînteii, s-a deschis marți o expoziție tehnică, organizată de întreprinderea ungară de comerț exterior „Metrimpex". Sînt prezentate elemente de automatizare, aparataj electronic șl diverse Instrumente de laborator. Printre persoanele participante la deschidere se aflau Hristache Zambeti, vicepreședinte al Camerei de Comerț, și Ferenc • • - - - —gare Martin, ambasadorul R. P. Un- la București.
★liceul „Emil Racoviță" din ClujLa liceul „Emil Racoviță" din Cluj 

a avut loc marți, în cadrul Anului internațional al educației, o sesiune de referate și comunicări științifice de diferite lucrări de privire laîn cadrul căreia profesori specialități au prezentat sinteză și informări cu unele cercetări originale.
★Marți seara a plecat în____„_______delegație a Consiliului Național al Organizației pionierilor, condusă de Ion Furro, vicepreședinte al C.N.O.P, care, la invitația Consiliului Național al Organizației dimitroviste a pionierilor „Septembriști", va face o vizită în această țară. (Agerpres)

Bulgaria o

TURNEUL
IN TARA NOASTRA

AL ANSAMBLULUI

FOLCLORIC

DIN TURCIAAnsamblul folcloric din Turcia a prezentat marți seara, în sala Palatului C.F.R., primul spectacol în cadrul turneului pe care îl întreprinde în țara noastră. Spectacolul, care a reunit cîntece și dansuri populare, a constituit un prilej pentru publicul bucureștean de a cunoaște originalitatea și bogăția folclorului turc. Tineri și tinere, în pitorești costume, au adus pe scenă frumusețea unor dansuri specifice, autentice. în program au figurat, de asemenea, melodii executate la instrumente muzicale tradiționale. O vie impresie au produs dansurile solo, ca și cîntecele populare interpretate de Metin Pala, artist la Televiziunea din Ankara. Aplauzele spectatorilor prezenți în sala Palatului C.F.R. au răsplătit evoluția plină de sensibilitate a artiștilor turci. (Agerpres)

0 JUMĂTATE DE VEAC
DE LUPTA EROICA

Comuniștii, clasa muncitoare din Spania marchează în aceste zile un eveniment memorabil al istoriei lor de luptă pentru idealurile libertății, democrației și progresului social — împlinirea unei jumătăți de veac de la crearea Partidului Comunist din Spania.Nașterea partidului de avangardă al clasei muncitoare din Spania a fost rezultatul creșterii puternice a mișcării revoluționare a proletariatului din această țară, a luptei tuturor forțelor înaintate, progresiste ale poporului spaniol. Ea a avut loc în condițiile puternicului avînt revoluționar generat de Marea Revoluție Socialistă din Octombrie — eveniment de răscruce în istoria universală, a cărui influență s-a resimțit cu tărie și în Spania. în atmosfera de efervescență revoluționară din perioada 1917— 1920, grupurile de stingă din cadrul mișcării muncitorești spaniole au intensificat lupta pentru crearea unui partid marxist de tip nou. în decembrie 1919, tineretul socialist, care încă In anii războiului imperialist sprijinise poziția leninistă în problemele războiului și păcii, a hotărit să adere la Internaționala a IlI-a, iar în luna aprilie a anului următor Adunarea Națională a Federației Tineretului Socialist a aprobat cu o majoritate zdrobitoare hotărîrea istorică de creare a Partidului Comunist Spaniol.în cei 50 de ani de existență, partidul a parcurs un drum glorios de muncă și luptă, manifestîndu-se neabătut ca o forță politică activă în apărarea intereselor fundamentale, în slujba celor mai înalte aspirații de libertate și dreptate socială ale oamenilor muncii, ale întregului popor spaniol. _ ,Militînd pentru asemenea nobile țeluri, tînărul partid comunist a devenit de la începutul existenței sale ținta atacurilor reacțiunii spaniole, fiind nevoit să-și desfășoare de-a lungul anilor cea mai mare parte a activității în condițiile grele ale ilegalității. în timpul dictaturii militare a lui Primo de Rivera (1923—1930), comuniștii spanioli s-au situat în primele rînduri ale luptei maselor largi pentru doborîrea acestei dictaturi a aristocrației moșierești și a oligarhiei financiare. Regimul reacționar a fost măturat, în țară s-a creat o atmosferă revoluționară In condițiile căreia 
a putut fi proclamată republica.în perioada ce a urmat, Partidul Comunist din Spania s-a ridicat cu hotărlre împotriva pericolului fascismului ce devenea tot mai amenințător. Nevoit, In toamna anului 1934, să intre din nou în ilegalitate, P.C. din Spania nu a încetat o clipă lupta, sarcina sa primordială fiind, în a- ceastă perioadă, făurirea unui puternic front popular împotriva primejdiei rebeliunii militare fasciste. Creat în ianuarie 1936, din inițiativa partidului comunist. Frontul popular a obținut la alegerile parlamentare, desfășurate cu o lună mai tîrziu, victoria asupra blocului partidelor reacționare.înspăimîntată de avîntul forțelor democratice, reacțiunea internă, cu sprijinul Germaniei hitleriste și al Italiei fasciste a dezlănțuit în 1936 un sîngeros război menit să înăbușe aspirațiile și lupta maselor muncitoare, a tuturor forțelor patriotice din Spania. Neuitate vor rămine in istoria Partidului Comunist din Spania, în analele luptei popoarelor pentru libertate, faptele eroice săvîrșite de comuniști, de forțele muncitorești și democratice spaniole în anii grei ai războiului național-revoluțio- nar, dus împotriva fascismului. „NO PASARAN" (nu vor trece) — deviza lansată atunci de partidul comunist, inspiratorul și însuflețitorul rezistenței poporului împotriva reacțiunii fasciste, pentru salvarea națională, a avut un puternic ecou în rîndul maselor ridicate la luptă. Prin paginile de epopee înscrise in războiul național-revoluționar, prin activitatea sa eroică desfășurată pe toate fronturile de luptă in cursul celor 32 de luni de rezistență a poporului spaniol, prin rolul imens jucat în lupta împotriva agresiunii 

fasciste, prin jertfele de sînge date în această luptă, P.C. din Spania s-a acoperit cu o glorie nepieritoare, și-a cîștigat prețuirea și admirația forțelor progresiste din lumea întreagă.Ca o întruchipare a internaționalismului proletar, a voinței popoarelor de a stăvili sîngerosul torent al fascismului, numeroși voluntari din diferite țări ale lumii au participat, in cadrul brigăzilor internaționale, la lupta antifascistă dusă de poporul spaniol. Profund devotat tradițiilor sale internaționaliste, Partidul Comunist Român, activînd în condiții deosebit de grele, a mobilizat mase largi ale oamenilor muncii la numeroase acțiuni de solidaritate cu cauza poporului spaniol ; la chemarea P.C.R., sute de antifasciști, patrioți — muncitori, țărani, intelectuali — au plecat în Spania pentru a lupta cu arma in mină alături de acest popor brav. E- vocînd evenimentele de atunci, tovarășa Dolores Ibarruri, președintele Partidului Comunist din Spania, în salutul rostit la cel de-al X-lea Congres al P.C.R., arăta : „în acea rezistență populară spaniolă, care a intrat în istorie ca una din paginile cele mai emoționante ale luptei popoarelor pentru libertate, nu am fost singuri. Alături de noi au venit să lupte, in cadrul eroicelor brigăzi internaționale, comuniști, socialiști și democrați din multe țări, printre care și tovarăși din România, care n-au precupețit nimic. Inclusiv viața, căzind pe pămintul Spaniei, a- lături de eroii războiului nostru na- țional-revoluționar".Cu aceeași abnegație și același devotament nețărmurit față de popor cu care au luptat în anii rezistenței antifasciste, comuniștii spanioli, înfrun- tînd prigoana și represiunile, militează astăzi împotriva reacțiunii, pentru apărarea intereselor vitale ale proletariatului, ale maselor largi, muncitoare, pentru o Spanie liberă, democrată, prosperă. în lupta pentru înfăptuirea acestor țeluri un rol esențial îl are clasa muncitoare, care se afirmă tot mai mult ca forța de bază a luptei poporului spaniol. în această luptă se Încadrează cu fermitate forțe sociale dintre cele mai largi — masele țărănești, tînăra generație, numeroși intelectuali, cercuri catolice cu vederi progresiste, interesate în determinarea unor schimbări democratice, înnoitoare pe scena politică a țării. A- firmîndu-se ca principalul factor al acestei lupte, profund legat de forțele cele mai dinamice și combative ale țării, P.C. din Spania nu precupețește nici un efort în acțiunea de unire a tuturor acestor forțe, pentru cucerirea libertății sociale, a dreptului poporului spaniol de a-și făuri o viață mai bună.Ca detașament activ al mișcării comuniste internaționale, Partidul Comunist din Spania militează cu consecvență pentru zădărnicirea acțiunilor agresive ale imperialismului, respectarea independenței și suveranității tuturor popoarelor, a dreptului lor inalienabil de a-și hotărî singure destinele, pentru triumful ideilor de libertate, democrație, pace, socialism. Vădind o preocupare profundă pentru cauza unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, Partidul Comunist din Spania acționează neabătut pentru restabilirea și întărirea acestei unități pe baza principiilor marxism- leninismului și internaționalismului proletar. Așa cum se arată în diferite documente ale partidului, el se pronunță pentru o unitate bazată pe deplina independență a partidelor în elaborarea liniei lor politice, pe apli- carea principiilor generale ale mar- xism-leninismului la condițiile concrete din fiecare țară. Referindu-se la aceasta, ziarul „Mundo Obrero", organ al P.C. din Spania, scria : „Experiența arată că, in prezent, spre deosebire de cele ce se Intîm- plă în interiorul fiecărui partid comunist, unde este și trebuie să fie în vigoare centralismul democratic, în mișcarea comunistă internațională nu este posibil să se pornească de la acest principiu pentru a se elabora o linie sau o înțelegere... Este 

vorba de unitatea care se bazează pe egalitatea dintre partidele comuniste, pe diversitatea și autonomia fiecărui partid de a elabora propria sa linie și propria sa cale spre revoluție, inspirîndu-se din marxism-leninism, depunînd eforturi pentru a realiza un adevărat front antiimperialist, o alianță a forțelor capabile să înfăptuiască acest grandios o- biectiv. Este vorba de unitatea care ține seama de particularitățile și o- riginalitatea situației concrete în care luptă diferitele partide comuniste. Numai pe această bază se pot stabili și se stabilesc in mod efectiv relații de deplină egalitate și de tovărășie frățească".în acest spirit, Partidul Comunist din Spania militează perseverent pentru respectarea normelor pe care trebuie să se bazeze relațiile dintre partidele comuniste și muncitorești, pentru promovarea principiilor solidarității de luptă a mișcării comuniste internaționale.Comuniștii, oamenii muncii din țara noastră urmăresc munca și lupta comuniștilor și a tuturor forțelor democratice și progresiste din Spania cu un sentiment de profundă simpatie și solidaritate. între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Spania, între conducerile lor, e- xistă puternice legături internaționaliste, de strinsă prietenie și solidaritate frățească. Un rol esențial in dezvoltarea continuă a acestor relații îl au intîlnirile și contactele — tot mai frecvente în ultimii ani — dintre conducătorii celor două partide, convorbirile desfășurate într-o atmosferă tovărășească de încredere și înțelegere reciprocă. Așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu în cadrul unui miting, cu prilejul vizitei în România a tovarășului Santiago Carillo, secretarul general al Partidului Comunist din Spania — „Acordăm o mare importanță întăririi continue a legăturilor partidului nostru cu partidele comuniste care luptă in condiții grele impotriva exploatării capitaliste, pentru democrație, pentru dreptate socială, pentru eliberarea națională, cu toate mișcările de eliberare națională și antiimperialiste... Doresc să exprim salutul nostru frățesc Partidului Comunist Spaniol, de care ne leagă vechi tradiții de luptă, tovarășului Santiago Carillo, luptător hotărit in fruntea Partidului Comunist Spaniol, de care personal mă leagă sentimente de prietenie ; vom face totul pentru a dezvolta aceste relații frățești Intre partidele noastre, Intre noi".Luînd cuvîntul în cadrul aceluiași miting, tovarășul Santiago Carillo a spus: „Vreau să reafirm aici legăturile noastre de prietenie cu Partidul Comunist Român, vreau să reafirm aici stima și prietenia mea personală pentru conducătorii Partidului Comunist Român și in special pentru tovarășul Nicolae Ceaușescu. Doresc să vă spun, tovarăși, să continuați să munciți șl să luptați sub conducerea partidului vostru, care sînt sigur că vă va duce Ia noi succese, la noi cuceriri, la o dezvoltare și mai mare a bunăstării și a libertății poporului dumneavoastră".Animați de calde sentimente de simpatie și prețuire față de forțele democratice și progresiste din Spania, oamenii muncii din România își exprimă deplina lor solidaritate cu clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea spaniolă — care sa ridică la luptă pentru libertăți democratice și o viață mai bună, cu activitatea neobosită a P.C. din Spania pentru realizarea unității de acțiune a comuniștilor, socialiștilor, catolicilor, a tuturor forțelor patriotice în lupta pentru progres social, pentru pace.Cu prilejul gloriosului jubileu al Partidului Comunist din Spania, comuniștii și toți oamenii muncii din țara noastră adresează comuniștilor spanioli un călduros salut, le urează din toată inima noi și mari succese în nobila lor activitate dedicată apărării intereselor fundamentale ale poporului Spaniei, cauzei libertății, democrației, socialismului și progresului In lume.
republicane Noi produse cosmetice

ale
olimpiadelor

școlareînceptnd cu această săptămină desfășoară etapele republicane tradiționalelor olimpiade școlare matematică, fizică, chimie și literatură română, organizate de Ministerul învățămîntului în colaborare societățile științifice profilate pe ceste discipline.Intrată de peste un deceniu în lendarul evenimentelor școlare, trecerea matematicienilor reunește la București, în zilele de 17 și 18 ale lunii, pe cîștigătorii selecțiilor anterioare desfășurate la nivel local și județean. Pe lingă posibilitatea de a-și dovedi aptitudinile în domeniul matematicii, obținerea primelor locuri va oferi cîștigătorilor — ca și pină acum — prilejul de a reprezenta culorile patriei la Olimpiada internațională de tineret, ce va avea loc, în timpul vacanței de vară, la Budapesta. Amintim că la toate întîlniri- le de acest gen, care de 12 ani sînt organizate în diferite capitale europene, elevii români s-au comportat meritoriu. Astfel, 6 din cele 44 de premii conferite la Olimpiada internațională de matematică din anul trecut au fost cîștigate de liceeni din București. Tîrgu-Mureș, Arad și Tr. Severin.în a doua Jumătate a lunii în curs, în zilele de 26, 27 și 28. Capitala va reuni pe cei mai buni dintre tinerii chimiști și fizicieni, care își vor disputa întiietatea în faza finală a acestor competiții. Cîștigătorii vor lua și ei parte la Olimpiadele europene de specialitate, ce vor avea loc în orașele Moscova și, respectiv. Budapesta.
a_- ..........

se ale decu a-ca- în-

(Agerpres)

Fabrica de produse cosmetice „Flacăra" din Cluj a abandonat, in sfirșit, zilele acestea, vechile sale ateliere, răspîndite în diferite puncte ale orașului, mutîn- du-se intr-o construcție nouă. Procesul tehnologic — inclusiv manipularea materiilor prime, a materialelor și ambalajelor — este in întregime mecanizat, finind seama de cerințele ergo- nomiei, de valoarea esteticii locului de muncă pentru înseși rezultatele obținute în producție, secțiile diferă între ele nu numai prin obiectul activității, ci și prin varietatea coloritului încăperilor și a îmbrăcăminții de lucru a muncitoarelor. Noua construcție este dotată cu instalații moderne de protecție ■ muncii.Fără îndoială, condițiile tehnice create urmăresc, în primul rînd, sporirea și diversificarea producției. în momentul de față, fabrica produce peste 110 sortimente, care au o căutare tot mai mare in rîndul consumatorilor. Utilajele de înalt nivel tehnic permit modernizarea formei de prezentare a produselor cosmetice, extinderea celor bazate pe aerosoli. Lacul fixativ „Eva“, loțiunea „Adam", deodorantul „Triumf", soluția de brad pentru împrospătatul aerului din încăperi, crema „Catife- lin" pentru întreținerea miini- lor, articolele de plajă „Ecran" și altele sint astăzi larg solicitate. Printre rețetele originale de produse cosmetice de calitate superioară puse la punct de specialiștii de aici se mai numără glicerina, a cărei producție a crescut de la 30 000 la peste un milion de flacoane, loțiunea pentru demachiere, crema cu biostimulatori „Sanda" sau „Gerovital H-3“, realizat după rețeta prof. dr. Ana Aslan, care

mi-în- aici noi mai

și-au găsit debușeu atît pe piața internă, cit și pe cea externă. La realizarea și prezentarea corespunzătoare a produselor a contribuit și existența unei secții specializate de fabricare a ambalajelor din masă plastică, ce produce peste 150 de sortimente de ambalaje. A fost pusă la punct și producerea în serie a valvei pentru aerosoli, care înainte se importa, obținîndu-se o economie manuală de 2,5 lioane lei.Pentru viitor, conducerea treprinderii, specialiștii de și-au propus să realizeze sortimente, la nivelul celor exigente gusturi. Este în curs de pregătire un lac pentru păr în trei sortimente, o loțiune pentru parfumarea lenjeriei, alta pentru aromatizarea respirației etc. în același timp, pentru a-i orienta mai bine pe cumpărători și a le înlesni alegerea, sînt în curs de pregătire casetele cu produse specifice femeilor și bărbaților — „Femina" și „Bob".Dotarea tehnică, măsurile de mai bună organizare a muncii (între care organizarea brigăzilor de deservire cu semifabricate și ambalaje), calificarea specialiștilor asigură obținerea unei productivități ridicate și o rentabilitate înaltă. Anul trecut, fabrica de produse cosmetice „Flacăra“-Cluj a dat peste plan 3,3 milioane lei beneficii și 327 000 lei economii la prețul de cost. în acest an, colectivul este hotărit să depășească aceste rezultate. Pe calea unei mai mari diversificări, se vor introduce în producție articole de alt tip, printre care cele pentru întreținerea mașinilor etc.
Al. MURESAN 
corespondentul „Scînteii
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17—19 aprilie, In sala

Floreasca

„ZILELE GIMNASTICII ingimnasticii".Vineri, sîmbătă și duminică sala Floreasca, „zilele Sportivi și sportive din opt țări (Bulgaria, Cehoslovacia, Elveția, R. D. Germană, Iugoslavia, Ungaria, Uniunea Sovietică și România) — intre care Viktor Lisițki, fost campion mondial, și Liubov Burda, actuala campioană a Uniunii Sovietice — se vor întrece cu această ocazie în cadrul celei de-a XIII-a ediții a campionatelor internaționale de gimnastică ale României. Programul prever de ca în prima zi, începînd de la o- rele 17,30. să se dispute exercițiile impuse ; a doua zi, de la aceeași oră, concurenții și concurentele vor executa exercițiile liber alese, iar duminică, de la ora 10,30, se dispută concursul primilor clasați (pe aparate).
Aseară, la Dortmund

STEAUA A PIERDUT 
MECIUL CU 

GUMMERSBACHAseară, In sala „Westfallen" din Dortmund, campioanele de handbal masculin ale României, Steaua, și R. F. a Germaniei, Gummersbach, au susținut al doilea lor meci direct din cadrul semifinalei „Cupei compionilor europeni". D.P.A. a transmis că în sălii s-au aflat circa 13 000 de spectatori. Diferența minimă cu care, la Agenția tribunele

București, steliștii cîștigaseră primul joc (16—13) a făcut ca importanța acestei partide să fie deosebit de mare. Partida a luat sflrșit cu rezultatul de 15—8 (10—2) în favoarea handbaliștilor vest-germani.

V.
1-4-3-3 contra... 1-8-2 (!)

Comentariu după meciul 
Brazilia — ParaguayRIO DE JANEIRO (prin telex, de la V. Oros). — După cum s-a anunțat, in cadrul pregătirilor pentru turneul final al campionatului mondial de fotbal, selecționata Braziliei a susținut pe stadionul „Maracana" o lntilnire cu reprezentativa Paraguayului. Desfășurarea jocului și mai ales rezultatul final (zero la zero) au însemnat o compresă rece aplicată gazdelor. Paraguayenii veniseră cu o formație improvizată, ai cărei componenți nu

Campionatul de hochei continuă pe patinoarul acoperit din parcul „23
August'. In fotografie: steliștii, virtuali campioni In plin atac, In par

tida de ieri dimineața cu Tîrnava Odorhei
(Fotoi BL Cloe)

supre- pur și

mal jucaseră împreună din faza preliminariilor cupei, cînd au fost învinși de brazilieni in ambele meciuri (3—0 și 1—0). în plus, brazilienii au acceptat partida numai fiindcă nu reușiseră să facă rost de alt adversar mai puternic, european de preferință. Conștienți de decalaj, oaspeții au utilizat o schemă de joc ultrade- fensivă, aplicînd ceea ce mai rar se poate vedea pe terenurile de fotbal, chiar și în aceste timpuri de mație a apărării : un 1—8—2, simplu. Timp de 90 de minute, zidul s-a dovedit inexpugnabil, cu tot bombardamentul insistent la care era supus. Pentru apărarea braziliană a fost vorba de două reprize de o- dihnă, fiindcă numai doi înaintași ai paraguayenilor se încumetau să a- vanseze în contraatacuri rapide, dar nesusținute late.Meciul a pentru prima dată în echipa titulară, a două rezerve : extrema dreaptă Rogerio (Botafogo) și centrul Înaintaș Dario (Atletico Belo Horizonte), 
și, invariabil, ușor anihi-prilejuit Insă afirmarea,

care au substituit de astă dată pe Jair- zinho și respectiv Roberto, aceștia fiind penalizați pentru acte de indisciplină. Rogerio s-a distins ca cel mai bun jucător de pe teren și nu este exclus ca, după acest meci, să devină titular. Pele a făcut încă o partidă palidă, ca de altfel majoritatea selecționaților. în deschiderea meciului a jucat selecționata „B" (alcătuită din rezerve, plus Jairzinho șl Roberto) contra formației „Olaria", o modestă echipă de club locală, care, insă, a Învins rezervele lui Zagalo cu 1—0.
în cîteva rînduriTENIS. — A început turneul inter, național „OPEN" de tenis de la Monte Carlo. în proba de dublu masculin („16-imi“ de finală) perechea Iile Năstase—Ion Țiriac a întrecut cu 6—3, 6—2 cuplul francez Bouteleux— Loizeau.In proba de simplu bărbați, francezul Bathes l-a învins cu B—7, 6—4 pe cehoslovacul Kudelka, englezul Taylor a dispus cu 6—6, 6—2 de francezul Beust, iar francezul Braclay a cîștigat cu 6—2, 7—5 în fața italianului Mulligan.BOX. Campionatul republican de box pe echipe programează slmbătă in Capitală meciul dintre echipele Metalul București și Progresul Brăi

la. Gala se va desfășura cu Începere 
de la ora 19 în sala de festivități a 
Casei de cultură a tineretului «N. 
Bălcescu".

ATLETISM. Cu prilejul unu! con
curs de atletism, care a avut loc la 
Los Angeles, cunoscutul campion a- 
merican John Pennel a cîștigat proba 
de săritură cu prăjina cu performant 
fa de 5,18 m.



viața internațională
Deschiderea sesiunii Comisiei Intensificarea ciocnirilor

Economice O.N.U. pentru EuropaGENEVA 14 — Corespondentul Agerpres, Horia Liman, transmite : Marți 
s-au deschis la Palatul Națiunilor din Geneva lucrările celei de-a 25-a sesiuni 
a Comisiei Economice O.N.V. pentru Europa. Participă delegați ai tuturor 
țărilor membre și ai diferitelor instituții specializate ale Națiunilor Unite. 
România este reprezentată printr-o delegație condusă de Nicolae Ecobescu, 
adjunct al ministrului afacerilor externe.

armate în

In cuvlntul inaugural, președintele comisiei, Evgheni Mateev, a evocat principalele probleme care vor face obiectul dezbaterilor : schimburile comerciale între țări cu sisteme economice și sociale diferite, raportul secretarului executiv asupra situației comerțului intereuro- pean, precum și sarcinile comisiei în anul aniversării unui sfert de veac de la întemeierea Organizației Națiunilor Unite. Vorbitorul a insistat asupra necesității respectării principiului universalității, pre- cizînd că problema participării Ia activitatea comisiei a R.D.G. trebuie soluționată grabnic.S-a dat, apoi, citire mesajului a- dresat sesiunii de secretarul general al O.N.U., U Thant, în care se relevă importanța Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa nu numai pe plan regional, ci și pentru restul lumii.Luind apoi cuvîntul, secretarul e- xecutiv al comisiei, Janez Stanovnik, a afirmat că climatul politic din Europa pare mai propice unei cooperări pe plan regional, subliniind că aceasta face posibilă aprofundarea și dezvoltarea cooperării între state cu sisteme social-economice diferite. Amintind progresele obținute în ultimii ani In domeniul producției și schimburilor comerciale intereuro- pene, el a relevat influența pe care o exercită, asupra ritmului de creștere economică și a structurii schimburilor, aplicarea tehnicii moderne. Vorbitorul a evocat avantajele care decurg din intensificarea cooperării industriale între țări cu sisteme economice și sociale diferite pentru dezvoltarea piețelor de desfacere. Apar noi posibilități politice de cooperare intereuropene — a declarat secretarul executiv — „care reclamă regîn-

direa schimburilor Est-Vest în lumina unei noi infrastructuri economice a Europei, într-o perspectivă pe termen lung și în funcție de necesitatea unui nou gen de cooperare pe scară regională, impusă de tehnica și economia modernă”.In încheierea ședinței, secretarul general adjunct al O.N.U. pentru probleme economice și sociale, Philippe de Seynes. a evocat factorii care influențează dezvoltarea relațiilor intereuropene și dintre diferite regiuni, insistînd asupra necesității de a se realiza o mai bună diviziune internațională a muncii, în vederea creșterii schimburilor comerciale. El a subliniat că națiunea reprezintă încă, actualmente sistemul cel mai coerent acela care este dotat cu autoritatea coordonatoare cea mai puternică, și, de asemenea, acela cu care individul continuă să se identifice cel mai ușor. Secretarul general adjunct a arătat că încercările de a soluționa problemele în cadrul instituțiilor supranaționale slnt neavenite.

PNOM PENH 14 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt militar de la Pnom Penh a declarat că armata și forțele aeriene cambodgiene au primit ordinul de a intensifica atacurile împotriva cetățenilor înarmați care sa opun autorităților guvernamentale. Agenția Associated Press menționează că ordinul amintit reprezintă o reflectare a îngrijorării autorităților de la Pnom Penh față de creșterea numărului de angajamente dintre cetățeni înarmați ostili ac-

Cambodgia
tualului regim și unități ale armatei khmere. Printre aceste a- tacuri se numără și cel dezvăluit marți de comandantul regiunii Takeo, care a anunțat că două posturi militare au fost cucerite de grupurile armate. Surse militare de la Pnom Penh — menționează agenția citată — au afirmat că trupe care se opun actualelor autorități au pătruns in Munții Elefant, unde au stabilit un post de comandă pentru ansamblul operațiunilor din Cambodgia.

La Ambasada României din Moscova 

laminarea medaliei 
„A 25-a aniversare a eliberării 

patriei" unui grup de activiștiMOSCOVA 14. — Corespondență de la Silviu Podină :La Ambasada României din Moscova a avut loc, la 14 aprilie, solem-
GENEVA

Lucrările Comitetului 
pentru dezarmare

MOMENTE DRAMATICE 
ÎN COSMOS

• ANULAREA MISIUNII „APOLLO-13” CA URMARE A UNEI EXPLOZII LA BORDUL NA
VEI • ALERTĂ LA HOUSTON • IN CIUDA SITUAȚIEI CRITICE, ASTRONAUȚIIÎȘI MEN
ȚIN CALMUL • ODISEEA ÎNTOARCERII PE PĂMÎNT URMĂRITĂ CU EMOȚIE • DACA 
NU VOR INTERVENI ELEMENTE NEPREVĂZUTE, AMERIZAREA VA AVEA LOC VINERI, 

IN JURUL OREI 19, ÎN PACIFIC

Miine încep convorbirile
sovieto - americane 

de la VienaVIENA 14 (Agerpres). — La Viena a sosit marți delegația Uniunii Sovietice la convorbirile sovieto-ame- ricane pentru limitarea cursei înarmărilor strategice, condusă de Vladimir Semionov, locțiitor al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S. Convorbirile vor începe joi. Intr-o declarație făcută la sosire, V. Semionov a scos în evidență importanța și complexitatea sarcinii care stă în fața participanților la aceste convorbiri. Soluționarea problemelor ce vor fi abordate — a spus el — ar aduce o contribuție serioasă la consolidarea păcii și securității popoarelor. Guvernul sovietic a recomandat delegației să poarte convorbiri într-un spirit de lucru, constructiv. Sperăm, că o atitudine similară va manifesta și partea americană, a declarat el.
★Șeful delegației S.U.A., Gerard Smith, care a sosit în aceeași zi la Viena, a declarat pe aeroport că „Statele Unite vor face totul pentru a asigura succesul acestor convorbiri, a căror importanță este recunoscută în întreaga lume". „Noi, a spus Smith, vom încerca să oprim competiția în domineul armelor strategice nucleare. La Helsinki s-a făcut un bun Început, dar acele convorbiri erau, prin natura lor, exploratorii. Aici noi începem să negociem".

GENEVA 14.— (Agerpres) In ședința de marți a Comitetului pentru dezarmare, delegatul polonez, Jozet Winiewicz, a abordat pe larg problema unui eventual aoord asupra interzicerii armelor chimice și bacteriologice. El a susținut principiul tratării globale a problemei, criti- cînd energic teza separării celor două categorii de arme. Vorbitorul a subliniat că Statele Unite sînt partizane ale acestei teze întructt utilizează în

Vietnam arme chimice, produse sub licență britanică. Delegatul polonez a prezentat un document de lucru — elaborat de țara sa in colaborare cu Mongolia și Ungaria — cu privire la proiectul de acord asupra interzicerii producției și stocării de arme chimice și bacteriologice.In cuvîntarea sa, șeful delegației mongole, Mangalyn Dugersuren, a sprijinit poziția delegatului polonez. In același sens s-au pronunțat și reprezentanții U.R.S.S. și Cehoslovaciei.

nitatea înminării medaliei jubiliare „A 25-a aniversare a eliberării patriei" unui grup de activiști de partid, de stat și pe tărîm obștesc din Uniunea Sovietică. Printre cei meda- liați se află K. Rusakov, șeful Secției pentru relații externe a C.C. al P.C.U.S., și O. Rahmaninov, prim- adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.U.S.. B. N. Pastuhov, secretar al C.C. al Comsomolului, vicepreședinte al Asociației de prietenie sovieto- române, G. G. Sotnikov, prim-vice- președinte al Asociației de prietenie sovieto-române, adjunct al ministrului industriei constructoare de mașini grele, energetice și de transport al U.R.S.S.Inmînînd medalia, Teodor Marinescu, ambasadorul României în U.R.S.S., i-a felicitat pe cei meda- liați din partea Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. în numele acestora. K. Rusakov și scriitoarea Margarita Aligher au adresat mulțumiri conducerii de partid și de stat a României pentru distincția a- cordată.

ORIENTUL APROPIAT
• Încheierea convorbirilor americano-egiptene
• Incidente în regiunea rîului IordanJoseph Sisco, asistent al secretarului de stat al S.U.A. pentru problemele Orientului Apropiat și ale Asiei de sud, și-a încheiat vizita oficială întreprinsă în Republica Arabă Unită, unde a fost primit de președintele Nasser și a avut întrevederi cu o serie de oficialități.Convorbirile, menționează agențiile de presă, au fost consacrate examinării situației din Orientul A- propiat. Joseph Sisco a expus punctul de vedere al S.U.A. în ceea ce privește soluționarea ei ; partea egipteană a subliniat necesitatea retragerii totale a trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate, accentuîn- du-se, totodată, asupra importanței soluționării echitabile a problemei palestinene.La Nicosia, unde s-a oprit în drum spre Tel-Aviv, Joseph Sisco a avut întrevederi cu președintele Ci-

prului, arhiepiscopul Makarios, și cu Fazii Kuciuk, liderul comunității turce din insulă. La Tel-Aviv, etapa următoare a călătoriei sale, Sisco va avea întrevederi cu cele mai Înalte oficialități israeliene privind evoluția situației din Orientul Apropiat, lncercind să ia cunoștință de opinia părții israeliene în legătură cu eventualele posibilități de soluționare pașnică a conflictului.După cum transmit agențiile de presă, în cursul zilei de ieri au a- vut loc ciocniri violente între grupurile de comando palestinene și forțele israeliene în regiunea riului Iordan. Un comunicat publicat la Amman arată că în cursul luptelor, comandourile au făcut uz de rachete și artilerie grea. Surse militare din Tel-Aviv, transmite A.F.P., au confirmat aceste incidente.

R, S, CEHOSLOVACĂ

Cinstirea 
memoriei 

eroilor româniPRAGA 14. — Corespondentul A- gerpres, E. Ionescu, transmite : In a- ceste zile, localitățile slovace Turcan- ske Teplice, Stara Tura și Martin au sărbătorit a 25-a aniversare a eliberării lor de către armatele sovietice și române. La mormintele eroilor români din localitatea Stara Tura au fost depuse coroane de flori. Cetățenii din Turcanske Teplice au adresat, prin intermediul Ambasadei române la Praga, un mesaj către poporul român, în care se omagiază curajul și eroismul fiilor poporului nostru. In urmă cu un sfert de veac — se arată în mesaj — ei și-au jertfit viața pentru libertatea poporului cehoslovac. „Prin sîngele vărsat în lupta crîncenă împotriva cotropitorului fascist au fost sădite semințele prieteniei și frăției dintre popoarele noastre. Nu vom uita nicicînd pe acei eroi ai poporului român care au luptat și au căzut pentru libertatea noastră. Lor li se cuvine veșnica slavă și recunoștință", se a- rată în încheierea mesajului.

agențiile de presă transmit:
Depunerea unei coroane de flori la Mausoleul Iul 

Lenin Mart‘ la amiază, delegațiile sindicale din străinătate, care participă la manifestările prilejuite de împlinirea a 100 de ani de la nașterea lui V.I. Lenin, au vizitat Mausoleul Lenin din Piața Roșie și au depus o coroană de flori. Printre participant se află și delegația Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, condusă de tovarășul Florian Dănălache, președintele Consiliului Central al U.G.S.R.
Ambasadorul României 

primit de primul ministru 
al Marocului. Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Maroc, V. Mircea, a fost primit în audiență de primul ministru al Marocului dr. A. Laraki. Cu această ocazie, în cadrul unei convorbiri cordiale, au fost trecute în revistă aspecte concrete ale dezvoltării relațiilor de colaborare prietenească dintre cele două țări.

Prima mare dezbatere a 
sesiunii parlamentare de 
primăvară din Franța 8 Sn; ceput marți în Adunarea Națională asupra problemei educației. Expunerea ministrului educației naționale, Olivier Guichard, a fost urmată de o discuție amplă și agitată, la care au luat parte numeroși deputați. în centrul dezbaterilor se află problema în- vățămîntului superior, și în special dificultățile aplicării în anumite facultăți a reformei învățămintului, așa-numita „lege de orientare", votată de Parlament după acțiunile studențești din mai—iunie 1968.

0 nouă rundă de negoci
eri americano-spaniole pri* vind mult controversata problemă a folosirii de către S.U.A. a bazelor militare din Spania pentru o nouă perioadă de cinci ani, a început luni la Washington. Tratativele sînt conduse 
da secretarul Departamentului de

Stat, William Rogers, și de ministrul de externe spaniol, Gregorio Lopez Bravo.
Comitetul special O.N.U. 

pentru decolonizare 8 hotărU organizarea unei sesiuni comune cu alte organisme create de Adunarea Generală pentru a coordona măsurile preconizate în vederea impulsionării procesului de decolonizare. Au fost adresate invitații de participare la această sesiune, care urmează să se țină în următoarele luni, Comitetului special al O.N.U. însărcinat cu cercetarea politicii de apartheid a guvernului Republicii Sud-Africane, Subcomitetului O.N.U. pentru cercetarea situației în teritoriile aflate sub dominația portugheză și Consiliului O.N.U. pentru Namibia.
Otto Winzer, rainistrul de externe al R.D. Germane, care a sosit la Khartum intr-o vizită oficială, a fost primit de Gaafar Mohammed El Nu- meiry, președintele Consiliului Comandamentului Revoluției Sudaneze.
Acțiuni antiguvernamen

tale în Argentina. Adeptli fos' tului președinte argentinean, Juan Peron, aflat în exil, și-au intensificat în ultimele zile acțiunile antiguvernamentale. Grupul, ce se autointitulează „Forțele armate peroniste", a lansat un atac asupra unei garnizoane situate în apropierea orașului Tigre, la 20 km nord de Buenos Aires, aca- parînd o mare cantitate de arme, muniții șl efecte militare.

Inaugurarea oficială a ca
blului transatlantic „Tat-5", care permite stabilirea simultană a 720 de circuite telefonice (este instalația clasică cu cea mai mare capacitate din cele existente), a avut loc la Cadix, Spania.

AI 6-lea tîrg internațional 
de programe de televiziu- 
Hg s-a deschis la Cannes. Tîrgul, care se va desfășura pînă la 16 aprilie, va prilejui intîlnirea a circa 1 500 de producători și distribuitori, repre- zentînd 284 de organizații sau societăți de televiziune din peste 50 de țări, printre care și România.

Aproximativ 400 de ță
rani și muncitori agricoli 
chilieni au ocupat o mare 
latifundie din provincia vaidivia, cerînd împărțirea ei. Proprietarii latifundiei au fost expropriați cu doi ani în urmă, conform unei decizii a Corporației pentru reforma agrară, dar ei au continuat să ignore această hotărîre. Țăranii și muncitorii agricoli au declarat că nu vor înceta lupta pînă nu le vor fi satisfăcute doleanțele lor îndreptățite.

Algeria și Libia 8U ,nceput convorbiri consacrate examinării posibilităților de cooperare în exploatarea, prelucrarea și comercializarea petrolului și elaborării unei politici comune în acest domeniu.
Sesiunea Comisiei mixte 

polono-ițaliene pentru pro
blemele cooperării s*-8 ln- ceput lucrările la Roma.

PARIS — Primăvara întîrzie la „rendez-vous" în Franța. Pe coastele Normandiei, vîntul suflă cu o viteză de 80—100 kilometri pe oră, punînd în primejdie ambarcațiunile pe care le impinge spre coastă. Ploile și frigul stinjenesc în mod considerabil lucrările agricole, iar in unele zone ale regiunilor din nordul Franței au loc chiar ninsori abundente.Temperaturi joase și ninsori se semnalează, de asemenea, în Burgundia și Franche-Comtă, iar în munții Jura, zăpada atinge pe alocuri grosimi de șase metri, ceea ce nu se întîmplă de obicei aici nici chiar iarna. In sud-vestul țării cad ploi reci de cîteva săptămîni. Pînă și pe Coasta de Azur, media temperaturii este cu circa 10 la sută inferioară celei înregistrate în ultimii 20 de ani.
★Nici cei mai vîrstnici țărani polonezi nu-și amintesc de o iarnă atît de lungă ca în acest an, relatează agenția P.A.P. Deși in mod obișnuit in aceste zile trebuia să se termine semănatul cerealelor de primăvară, mai ales in regiunile sudice ale țării, datorită viscolelor care au avut loc la sfirșitul săptămînii trecute, lucrările agricole au stagnat în multe locuri.

La invitația Bundestagu- 
lui vest-german,0 deIeg8ție • Skupștinei Federale a R. S. F. Iugoslavia a plecat marți într-o vizită de 10 zile în R. F. a Germaniei. în cursul vizitei, informează agenția Taniug, delegația iugoslavă va purta convorbiri cu reprezentanți ai Parlamentului vest-german.

După cum s-a anunțat, evoluția navei cosmice „A- pollo-13“ a luat în cursul nopții de luni spre marți, în jurul orei 03,00 G.M.T.,o întorsătură dramatică, ca urmare a defectării sistemului de alimentare cu e- nergie electrică a cabinei de comandă.Pînă la această oră, zborul părea să evolueze normal. James Lovell și Fred Haise tocmai făcuseră prima vizită la bordul modulului lunar. Reîntorși la bordul cabinei-mamă, în momentul în care închideau capacul tunelului de legătură cu modulul s-a auzit o explozie urmată de declanșarea tuturor sistemelor de alarmă, luminoase și sonore, ale navei. Lumina în cabină s-a stins. F. Haise a raportat stației din Houston că indicatoarele a două din cele trei rezervoare de combustibil arată cota zero. Oxigenul și hidrogenul începuseră să se piardă în Cosmos, aceste două elemente chimice alcătuind combustibilul bateriilor ce alimentează cu e- lectrlcitate sistemul de propulsie al navei.Din acel moment, nava și modulul au refuzat să asculte de pilotul' automat, răsucindu-se și schimbîn- du-și poziția de zbor. (Presiunea cu care oxigenul și hidrogenul se pierd în spațiu acționează cu forța unor mici propulsoare, tinzînd să schimbe direcția de zbor a navei și să-i modifice poziția normală).In marea hală a calculatoarelor electronice de la centrul din Houston, tensiunea și neliniștea au a- tins un punct maxim. Intre Houston și „Odiseea" a început un dialog febril, pentru confruntarea datelor indicate de calculatoarele de la bordul navei cu acelea de la sol; dialog punctat adesea de tăceri, dezvăluind gravitatea situației.In mai puțin de o jumătate de oră, sala de control de la Houston era plină. Membrii echipajelor misiunilor selenare anterioare ale programului „Apollo", inclusiv Ken Mattingly, pe care rubeola l-a împiedicat să pornească în această călătorie, erau prezenți în fața ecranelor și a tabelelor electronice.Știrile se succedau într-o atmosferă de un mare dramatism.Ora 04 și 15 minute : consumul de electricitate la bordul navei este redus la minimum, conform ordinelor primite de la Houston.Ora 04 și 22 minute : nava se află la 324 900 km de Terra. Viteza : 3 530 km pe oră.Ora 04 și 54 minute : Lovell anunță că presiunea de oxigen pare să coboare spre zero. „începem să considerăm LEM-ul (modulul) drept șalupă de salvare" — spune el.Ora 05,00 : se comunică celor trei cosmonauți că mai dispun de aproximativ 15 minute de curent electric din cabina principală și

cere echipajului să se a- provizioneze cu energie e- lectrică din modulul lunar. Lovell și Haise intră în LEM.Ora 05,06 : Swigert, rămas la bordul capsulei- mamă, îndeplinește sarcina de pilot al întregului tren spațial.încercările repetate de a reactiva bateriile eșuează una după alta. De la bordul navei se raportează că și un rezervor de apă potabilă a fost atins de explozie, iar apa „a scăpat" in spațiu. Se ordonă închiderea supapei de evacuare a apei folosite, pentru eventualitatea necesității de a fi refolosită, atît pentru băut cît și pentru sistemul de răcire. în cabină continuă să fie întuneric. Swigert se

nica, în cadrul unei conferințe de presă, noi amănunte : accidentul a afectat sistemele electronice vitale ale navei, precum și sistemul de furnizare a oxigenului. Potrivit unor specialiști, explozia s-ar fi datorat unei creșteri de presiune peste limita maximă în interiorul unui rezervor ; după alții, nava cosmică a fost lovită de un meteorit. „Situația de pe «Apollo-13» este din cele mai serioase — a conchis Kraft. Ea nu a fost în- tilnită niciodată pînă acum în zborurile cu echipaj u- man. Ne vom concentra e- forturile pentru salvarea vieților celor trei astro- nauți”.Un nou element vine să agraveze situația : geamu-
CORESPONDENȚA din washington 

DE LA C. ALEXANDROAIE

folosește , de o lanternă pentru a citi indicațiile a- paratelor de bord.Intre timp, la Houston directorii de zbor și ai programului „Apollo", aduși de acasă cu elicopterele, s-au întrunit pentru a lua ho- tărirea finală. Datele problemei : fără electricitate, sistemul de propulsie pentru înapoierea navei nu poate fi pus în funcțiune ; combustibilul de propulsie al modulului rămîne singurul mijloc ce poat^ fi folosit în încercarea de a-i aduce pe cosmonauți pe Pămînt. In aceste condiții, directorii zborului „Apollo" au ordonat echipajului de rezervă „Apollo-13" să plece pe poligonul din Houston pentru a reconstitui situația în care se află cei trei cosmonauți, prin folosirea simulatoarelor de la soL Răspunsul a venit peste o jumătate de oră : misiunea selenară a lui „A- pollo-13", nu mai putea fi continuată.Ora 05 și 24 minute : se anunță oficial anularea misiunii selenare a navei „A- pollo-13”.Cîteva ore mal tîrziu, directorul centrului spațial, Chistopher Kraft, comu-

rile cabinei spațiale și ale modulului sînt acoperite cu o pojghiță de vopsea. Oxigenul și hidrogenul scăpînd în spațiu, s-au prelins pe partea exterioară a navei, dizolvînd vopseaua și im- prăștiind-o pe suprafața a- cesteia. Noul accident complică și mai mult lucrurile, întrucît cosmonauții trebuie să stabilească poziția navei în spațiu după măsurătorile față de stele. Mai au la dispoziție un sistem de lentile (în formă de periscop) pe care-1 pot folosi însă cu riscuri, întrucît se bănuiește că și pe acestea s-ar fi putut așeza picături de vopsea care, din cabină, ar putea fi luate drept stele...Cosmonauții de pe „A- pollo-13“ au efectuat marți dimineața prima lor manevră, considerată a fi de importanță vitală, în vederea revenirii pe Pămînt. După revizuirea calculelor și modificarea lor în mai multe rînduri, la centrul de la Houston s-a dat ordin de aprindere pentru 30 de secunde a motorului modulului lunar pentru a plasa trenul spațial, care devenise o veritabilă navă în derivă, pe o traiectorie de întoarcere „liberă". Prin a-

ceastă operațiune s-a mărit viteza navei cu circa 42 kilometri pe oră, spre a-i permite să se înscrie pe o traiectorie clrcumlunară, astfel încît, efectuînd o jumătate de rotație în jurul Lunii, (miercuri, la ora 02,00) să se afle la altitudinea optimă pentru ca forțele de gravitație selenară să o plaseze automat pe troiectoria de întoarcere pe Terra.Se anunță că la bordul lui „Apollo-13" cosmonauții lși păstrează un calm desăvirșit, îndeplinind cu promptitudine și precizie indicațiile primite. Deocamdată astronauții vor lua loc cu schimbul în modul pentru a se putea odihni.Intre timp, la Houston continuă să domnească o atmosferă de încordare. In casele familiilor cosmonau- ților au fost instalate dispozitive speciale, pentru a se inlesni urmărirea continuă a evoluției zborului și a dialogului dintre navă și Houston. Toate posturile de radio și TV se află într-o continuă alertă, elimi- nînd din emisiunile lor reclamele, lucru cu totul excepțional, nemaiîntîlnit in S.U.A. de la asasinarea fostului președinte Kennedy.Odiseea întoarcerii pe Pămînt a astronauților de pe „Apollo-13" este pretutindeni urmărită cu o via emoție.După ce la un moment dat se luase în studiu posibilitatea devansării cu o zi o readucerii pe Pămînt a lui „Apollo-13" — ceea ce ar fi presupus efectuarea unor manevre suplimentare de accelerare a vitezei de deplasare după înscrierea pe traiectoria de revenire — în cele din urmă s-a renunțat la această idee, considerlndu-se că rezervele de oxigen, apă și electricitate permit alegerea unei variante de amerizare mai lipsită de riscuri. Inlă- turindu-se variantele amerizării în Oceanul Indian sau în Oceanul Atlantic, actualele proiecte prevăd ca „Apollo-13" să amerizeze (in cazul în care nu va interveni nimic neprevăzut), vineri la orele 19 și 13 minute (ora Bucureștiului) în Oceanul Pacific.

REUNIUNEA PRELIMINARĂ A STATELOR
NEANGAJATE DE LA DAR-ES-SALAAM
DAR ES SALAAM 14 (Agerpres). — Cea de-a doua zi a lucrărilor reuniunii preliminare a statelor neangajate a fost consacrată stabilirii subiectelor pe care participanții ar urma sâ le abordeze în continuare. Intre altele, pe ordinea de zi au fost înscrise probleme referitoare la decolonizare. la lupta împotriva rasismului și a neocolonialismului, pentru asigurarea păcii și securității mondiale, precum și problema unei reale cooperări între statele respective, în domeniul economic.Reprezentanții celor 60 de țări participante la reuniunea pregătitoare

au hotărît crearea a două comitete — unul urmînd să ia în dezbatere problemele politice ale ordinii de zi, celuilalt revenindu-i examinarea chestiunilor de ordin economic.După cum s-a mai anunțat, reuniunea de la Dar-es-Salaam are menirea de a stabili locul și data conferinței la nivel înalt a țărilor neangajate. programată în principiu pentru anul 1970. In ceea ce privește ordinea de zi a conferinței la nivel înalt se pare că, în linii esențiale, ea va coincide cu agenda adoptată pentru lucrările reuniunii pregătitoare.
Mișcarea grevistă în Italia

ROMA 14 (Agerpres). — Salariații din numeroase regiuni ale Italiei și-au anunțat intenția de a declanșa greve pe diferite termene. Intre altele vor fi reluate acțiunile greviste ale celor 220 000 de funcționari auxiliari folosiți în marea lor majoritate în serviciile de asigurări sociale. De asemenea, circa 350 000 de muncitori și funcționari din industria textilă

vor continua acțiunile și demonstrațiile publice în sprijinul revendicărilor lor privind reînnoirea contractelor colective de muncă.La grevele ce vor fi organizate în Piemont vor participa, între alții, muncitorii tipografi și membrii corpului redacțional. In consecință, a- ceastă provincie va fi lipsită de ziare.

ATENA

Mikis Theodorakis 
a obținut permisiunea 
de a pleca la Paris

ATENA 14 (Agerpres). — Potrivit unui comunicat oficial dat publicității la Atena, guvernul grec a permis plecarea la Paris a cunoscutului compozitor Mikis Theodorakis pentru a-și îngriji sănătatea. După cum relatează agențiile de presă, hotărîrea guvernului grec a fost luată în urma Intervențiilor lui Jean Jacques Ser- van-Schreiber, secretar general al Partidului radical francez.Lunj după-amiază, la aeroportul din Atena, Theodorakis a fost condus de soția sa, Myrtho, care a împărțit cu el doi ani de domiciliu forțat în satul Zatouna.După cum se știe, compozitorul grec a fost arestat după instaurarea actualului regim in Grecia. Suferind de o gravă maladie pulmonară, el a fost transferat în cursul săptămînii trecute la spitalul închisorii „Sotiria" de lingă Atena, pentru tratament. Luni seara, Mikis Theodorakis a sosit la Paris, unde a fost imediat internat la spital.
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