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les-Albert Dubois, în legătură cu plecarea definitivă a acestuia din țara noastră.Primirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
Tovarășul Nieolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat' al Republicii Socialiste România, a primit joi, 16 aprilie, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Elveției la București, Char-

Fără organizare temeinică, contpe

tentă, minuțioasă, disciplina nu are

suport; fără disciplină severă, orga

nizarea iși pierde conținutul'

A intrat in vigoare Legea organizării și disciplinei muncii în unitățile socialiste de stat — dezbătută și aprobată de recenta sesiune a Marii Adunări Naționale — care ridică la rangul de politică de stat organizarea și disciplina muncii, dînd acestor elemente importante ale înaltei eficiențe, valoarea și puterea unor principii și norme de conduită productivă obligatorii pentru fiecare salariat, pentru fiecare unitate economică. Este semnificativ și reține în mod deosebit atenția faptul că cele două laturi esențiale ale perfecționării mecanismului prpducției în întreprinderi sînt asociate într-o lege u- nică, de mare importanță socială și economică, cu implicații directe în producție, care dobindește o putere reală de acțiune și, ca atare, poate să se transforme într-o pîrghie vă, determinantă în realizarea înalt randament economic.Cum bine se știe, însă, legea vind organizarea și disciplina muncit în unitățile socialiste de stat nu v' modifica ea singură, în mod automat, situația de fapt, nu va declanșa înviorarea activității într-o întreprindere sau alta, fără intervenția hotărîtă a comitetelor de direcție, a organizațiilor de partid și sindicat, care trebuie să asigure din plin și neîntîrziat un cadru optim pentru respectarea întocmai a tuturor prevederilor ei. Există în toate unitățile un plan precis de acțiune in vederea unei mai bune organizări a muncii în fiecare secție și atelier, la fiecare punct de lucru, pentru lichidarea cauzelor care favorizează abaterile de la disciplina muncii ?Concluziile nefavorabile înregistrate în urmă cu un an. în legătură cu disciplina muncii la uzina „Electromagnetica" din Capitală — numai în patru luni din 1969 fuseseră înregistrate circa 67 000 ore-om absențe nemotivate — ne-au determinat să revenim în aceeași unitate. Steagul roșu de întreprindere fruntașă pe ramură în întrecerea socialistă pe anul 1969, primit recent de colectivul de aici, vorbește mai mult decît orice despre schimbările în bine care au avut loc in această uzină, despre hotărîrea și priceperea cu care colectivul acestei unități a știut să depășească neajunsurile de natură organizatorică și mai ales disciplinară apărute la un moment dat. în- registrînd, în final, un succes incontestabil. care i-a adus și distincția amintită. Ceea ce merită remarcat este faptul că rezultatele frumoase consemnate în anul trecut nu au rămas singulare ; în cele trei luni care s-au scurs din acest an sîntem din nou martorii unui șir neîntrerupt de bune realizări. Din datele statistice reiese că în trimestrul trecut planul a fost realizat la toți indicatorii, că s-a obținut un spor absolut la pro- ducția-marfă de circa 3 milioane lei.Evident, toate aceste succese sînt o mărturie a faptului că în această uzină marea majoritate a salariați- lor s-au încadrat din plin în obligațiile de serviciu ce le reveneau, că opinia creată în jurul celor care întrețineau risipa de timp productiv prin absențe nemotivate și învoiri a acționat eficace — față de luna ianuarie 1969, indicele de utilizare a

acti- unuipri-

fondului de timp maxim disponibil a crescut, in ianuarie 1970, cu 2 la sută — că aplicarea unor norme de muncă bine fundamentate disciplinează oamenii, îi face să-și pună in valoare cu mai multă voință adevăratele aptitudini profesionale pe care le posedă.Am reținut pe lingă aceste dovezi ale hotărîrii ferme de a aplica un regim riguros de disciplină și organizare la fiecare loc de muncă — de la ultimul muncitor pină la membrii comitetului de direcție — și alte aspecte, atitudini care țintesc perspectiva, dînd acestor preocupări un caracter de permanență. „Dacă se în- timplă, cumva, ca într-o zi să se deregleze ritmul producției, fie din cauza aprovizionării neritmice sau a unor defecțiuni tehnice — ne spunea muncitorul Aurică Constantin — în zilele următoare ne concentrăm la maximum forțele, chiar cu prețul prelungirii eforturilor peste programul normal, pentru a recupera orice rămînere în urmă și a nu lăsa nici un moment să se aglomereze neajunsurile". Completîndu-1. dar pe un alt plan de idei, tov. Vasile Neamțu, președintele comitetului sindicatului, se anunță adversarul hotărît al orică-
Viorel SALĂGEAN(Continuare în pag. a III-a)
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VLADIMIR ILICI LENIN.

La Uzina de țevi din Roman

Constructorii și montorii 
iși onorează angajamentulROMAN (corespondentul „Scînteii") : O veste de pe șantierul celui mai important obiectiv în construcție al industriei grele din județul Neamț : au început probele mecanice de rodaj la

noul laminor de 6 țoii, al doilea din țară de acest tip. Constructorii și mon- torii acestui laminor s-au angajat ca în cadrul probelor tehnologice să se pro-

duca primele țevi de 6 țoii, în cinstea zilei de 1 Mai. Probele mecanice vor dura 10—12 zile, după care vor începe probele tehnologice la cald.

GOSPODĂRIREA METALULUI, 
0 ACȚIUNE PERMANENTĂTIMIȘOARA (corespondentul „Scînteii") •. în întreprinderile constructoare de mașini din județul Timiș, reducerea consumului de metal constituie o preocupare principală a specialiștilor și colectivelor de muncitori și tehnicieni. Pe ansamblul întreprinderilor constructoare de mașini ale județu-

lui în 500Recent, intensificării de gospodărire dicioasă a metalului, Comitetul județean Timiș al P.C.R. a organizat o consfătuire la care au participat secretari ai organizațiilor de partid, specialiști și muncitori frun-

s-au economisit, primul trimestru, tone deîn metal, vederea acțiunii ju-
tași din întreprinderile constructoare de mașini. Cu acest prilej, pe baza unui amplu studiu, s-a făcut o profundă analiză asupra posibilităților de care dispune fiecare unitate în scopul valorificării cu maximum de eficiență a a- cestei prețioase materii prime a economiei naționale.

Elogiu
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minerilor
CARTEA

La Muzeul de arheologie din Constanța

Președintele Republicii Turcia, Cevdet Sunay, și soția, împreună cu ministrul afacerilor externe, Ihsan Sabri Ca- glayangil, și celelalte oficialități turce și-au consacrat prima parte a zilei de joi cunoașterii litoralului românesc al Mării Negre, cu care %u luat un . prim contact miercuri după-amiază, cînd au sosit pe meleagurile dobrogene.Inalții oaspeți sînt însoțiți de Manea Mănescu, ședințe al Consiliului Constantin Stătescu, rul Consiliului de Stat, Grigore Geamănu, ambasadorul României în Turcia, general-loco- tenent Constantin Popa, locțiitor al șefului Marelui Stat Major, și Tudor Jianu, directorul protocolului din Ministerul Afacerilor Externe.Oaspeții fac în noile nordul Jupiter, torescul construcțiilor,

vicepre- de Stat, secreta-

primul popas stațiuni balneare din Mangaliei — Neptun, Venus, care, prin piși linia modernă a se integrează(Continuare în pag. a V-a)
Vineri, 17 aprilie, în 
jurul orei 12, Studioul 
de televiziune va trans
mite în direct plecarea 
președintelui Republicii 
Turcia, Cevdet Sunay, 
împreună cu soția sa, 
Atifet Sunay, care, la 
invitația președintelui 
Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste 
România, Nieolae
Ceaușescu, și a soției 
sale. Elena Ceaușescu, 
a făcut o vizită oficială 

în țara noastră.

Președintele Republicii Turcia, Cevdet Sunay, și s'oția, Atifet Sunay, au oferit joi, în saloanele Casei Centrale a Armatei, un dineu oficial în onoarea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nieolae Ceaușescu, și a soției sale, Elena Ceaușescu.Au participat. Maurer, cu soția,Emil Bodnaraș, Paul Niculescu- Mizil, Manea Mănescu, Dumitru Popa, Vasile Vilcu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, Ion Ioniță, Mia Groza, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe,

Ion Gheorghe Elena Maurer,

membri ai Consiliului de Stat ți ai guvernului și alte persoane oficiale.Au luat, de asemenea, parte Ihsan Sabri Caglayangil, ministrul afacerilor externe al Republicii Turcia, și celelalte persoane oficiale care Însoțesc pe șeful statului turc în vizita pe care o întreprinde în țara noastră.Au fo6t intonate imnurile de stat ale celor două țări.în timpul dineului, președintele Republicii Turcia, Cevdet Sunay. și președintele Consiliului de Stat, Nieolae Ceaușescu, au rostit toasturi.
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(Agerpres)
Toasturile rostite de președintele Cevdet Sunay 

și președintele Nieolae Ceaușescu

RECEPȚIE OFERITĂ
DE PREȘEDINTELE REPUBLICII TURCIAJoi seara, președintele Republicii Turcia, Cevdet Sunay, și soția sa, Atifet Sunay, au oferit o recepție în Consiliului Ceaușescu, Ceaușescu.La recepție au luat parte președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, cu soția, Elena Paul zekas, Popa, Vîlcu, MironIon Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, vicepreședinți ai Marii Adunări Naționale, membri ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale, aca-

onoarea președintelui de Stat, Nieolae și a soției sale. Elena
Maurer, Emil Bodnaraș, Niculescu-Mizil, Janos Fa- Manea Mănescu, Dumitru Gheorghe Stoica, Vasile Ștefan Voitec, Iosif Banc. Constantinescu. Ion Ioniță,

demicieni și alți oameni de știință și cultură, generali și ofițeri superiori, ziariști români și străini.Au participat Ihsan Sabri Caglayangil. ministrul afacerilor externe, Kâmuran Giirun, ambasadorul Turciei la București, și celelalte persoane oficiale care îl însoțesc pe președintele Republicii Turcia în vizita sa oficială în țara noastră.Erau prezenți șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București, atașați militari și alți membri ai corpului diplomatic.în timpul recepției, Ansamblul folcloric din Turcia, care întreprinde în aceste zile un turneu în țara noastră, a prezentat un scurt program artistic.Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.(Agerpres)
Ce va fi fost la început în aceste locuri ? Oricit istoria poate fi refăcută din documente și tradiții, rămîn totdeauna goluri misterioase, tăceri adinei, ispititoare pentru imaginația noastră, dar mereu nedeslușite. Iată acest munte cu nimic deosebit de ceilalți, o inălțime pă- duroasă fără pe hărți, ape subțiri, strecurindu-se vegetații moarte, stratificate în marea liniște a veacurilor, hățișuri pietroase pe care urcă și coboară ciobanii cu turmele lor, după zodii neclintite. _ intri cestui lerii cîndva nume de sfinți ca să înțelegi că aici s-a cristalizat nu numai magma vulcanică, dar și existența satelor dimprejur, că muntele acesta a determinat o anume formă de civilizație. cu începuturi care se pierd în legendă. Ți se spune că sin* urme de galerii de la anul 1200. dar unele însemnări cezaro-cră- iești vorbesc despre, exploatări aurifere în vremea dacilor și sub stăpînirea romană Cercetări riguroase au stabilit chiar și tehnica folosită în acele timpuri, urmînd o evoluție înecată, părăsiri și redeschideri de galerii. în goană neistovită după comori. Așa s-a născut și un tip de muncitor, un om

semneprin
Dar trebuie să în miezul a- munte, în ga- care au purtat

al subpămîntului căruia nu-i găsesc asemănare, chiar dacă el se include cu modestie în marea mulțime a truditorilor cu brațul. O întreagă literatură l-a văzut cînd ca pe o cîrtiță. cînd ca pe un rob, împru- mutîndu-i pe care el cunoaște, starea lui dinafară
o aureolă nu și-o re- pentru că era văzută și deplînsă a- de is-în nu

însemnări de 
Nieolae JIANU

în numele unui umanitarism cam de salon. Și Zola și Jokai Mor. ca să pomenesc numai doi dintre cei man care’l-au adus în cărțile lor. l-au văzut ca pe un demon sau ca pe un înger al întunericului, un damnat sau un răzvrătit fără speranță. Dar cunosc o capodoperă a lui Geo ■ Bogza din ciclul „Țări de piatră, de foc și de pămînt", unde minerul e văzut în dimensiunile lui. „Holonga-i rii“ sînt oameni puternici, curajoși, pentru care întunericul subpămintean nu e un blestem, ci o realitate, o formă a naturii care se cuvine dificată dească.noscut, sesc ori întorc
mereu moși silită să ro- Așa i-am cu- așa ' îi regă- de cîte ori mă în acel nord

care este mai ales al lor, al minerilor. S-s întîmplat să mă găsesc în acele locuri si să rămîn mult acolc, exact în vremea cînd socialismul începuse și în lumea minerilor bătălia cu inerția, cu înapoierea, cu stările de încremenire la care diversele „societăți nonime" țineau așa mult. O eventuală torie a mineritului țara noastră (dacăcumva s-a și întocmit) va consemna în dreptul acelor ani o vertiginoasă răsturnare a relațiilor dintre om și ' munca lui, între miner și lumea subriă- minteană. dintre miner și însăși concepția lui despre existență A rămas însă ea un dat fundamental, ca o vietate desăvîr.șită în secoli lungi dș trudă, dragostea de meserie, acea patimă îndîrjită în lupta cu miezul pietros a! pămîntuluî Această patimă i-a a- dus pe minerii din nord la Ilva Mică, la Salva-Vișeu, la Bicaz, la Argeș, la Lotru, la Porțile de Fier, s-a creat o adevărată gintă cu ramificații care duc invariabil la Să ■ sar, la Borșa, la Rod- na. la Lupeni. S-au ivit dintre ei ingineri și maiștri, îneît abia a-um se poate spune ■că și-au dobîndit aureola cuvenită. Urmașii bolongărilor, straniile personaje din „Tara de piatră" sînt azi creatori de civilizație.

IERARHIA RĂSPUNDERII
in sistemul ierarhic ai funcțiilorDezbătind probleme de însemnătate majoră pentru dezvoltarea economiei noastre socialiste, Plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1969 a subliniat, intre altele, necesitatea unei schimbări radicale a opticii asupra răspunderii în muncă. In această ordine de idei, tovarășul Nieolae Ceaușescu a supus unei critici ascuțite obiceiul amînării la nesfirșit a rezolvării mor probleme mai complexe, faptul că unele organe și cadre evită să-și asume răspunderea pentru diferite acțiuni ce intră în competența lor și se limitează să facă constatări și rapoarte, să întocmească studii și analize. „Nu in felul acesta trebuie concepută activitatea de conducere !“, atrage atenția secretarul general al partidului. „Nu de documente justificative și acoperiri administrative avem nevoie, ci de o muncă vie, creatoare, plină de răspundere, pentru soluționarea operativă și temeinică a problemelor". In lumina acestor cerințe și în susținerea lor, am solicitat opinia unor conducători de mar unități economice : GHEORGHE COCOȘ, director general al Grupului de șantiere Lotru ; IOSIF STEINBACH, director general al Combinatului de confecții și tricotaje București ; TANASE VO- LINTIRU. director general al Centralei de anvelope și mase plastice.— In primul rînd, cum vă explicați tendința unora rea hotăririlor cit și punerea ți ud, in schimb, eșaloanelor supe-

de a tărăgăna at’t lua- și deciziilor necesare, lor în aplicare, trimi-

diferite „sesizări" și docu- justificative ?: Probabil că li se pare mai să-și consume energia încer-
rioare menteI. S. simplu cind să paseze altora răspunderea de a hotărî în locul lor, decit să caute singuri soluțiile cuvenite. Și-or fi in- chipuind că în felul acesta sint bine „acoperiți", nu au de tras consecințe neplăcute. Evident, o asemenea înțelegere a responsabilității, fără a mai vorbi de aspectul său etic, nu poate duce decît la compromiterea și descalificarea celui care se bazează pe ea în exercitarea indiferent cărei funcții de conducere. Muncă de conducere fără curajul răspunderii nu este de conceput.GH. C. : E drept însă că a-ți asuma răspunderea înseamnă uneori a-ți a- suma diferite riscuri. Nouă, constructorilor, riscul ne apare destul de frecvent in față pe multe planuri și nu pentru că ne-ar place sau l-am căuta, ci pentru că în unele cazuri este, în- tr-adevăr. inevitabil. Ni-1 impune atit factorul geologic cit și complexitatea deosebită a lucrărilor hidrocentralei de pe Lotru, care, după cum se știe, reprezintă fiecare’, un unicat ce reclamă nenumărate rezolvări originale, nerepetabile. De aceea, mai în glumă, mai in serios, în branșa noastră se și spune : cine nu vrea să riște, să nu se facă inginer constructor. Nu-i mai puțin adevărat că riscul 'poate fi limitat și chiar eliminat, dar nu prin evitarea răspunderii, ci tocmai Prin asumarea și exercitarea ei cu competență. De regulă, cu cit știi mai multă meserie, cu cit ești mai competent,

cu atît se reduce și coeficientul de risc in decizia sau hotărîrea luată. în această privință aș spune că șantierul, prin însăși natura sa. nu suportă eschivele, șovăiala, truncherea răspunderii. Aici, funcția de conducere divorțează repede de omul nepotrivit cu ea.T. V. : Nu credeți că același lucru se poate spune despre orice sector de activitate? Procesul continuu de organizare științifică a producției, de inte- lectualizare a forței de muncă imprimă

exigențe tot mai mari in sfera activității de conducere. Oprindu-mă puțin asupra actului de decizie, vreau să subliniez că el, fiind precedați și pregătit de întreaga activitate drisă ani în șir. pînă în acel moment, constă de fapt în prelucrarea și aplica-
Opimi consemnate 
de Al. N. TRESTIENI(Continuare în pag. a II-a)

Telegramă
Excelenței Sale

Domnului JOSE FIGUERES FERRER
Președintele Republicii Costa Rica JOSE Costa urăriSANCu ocazia preluării înaltei funcții de președinte al Republicii Rica, primiți, Excelență, cele mai cordiale felicitări, împreună cu de fericire'personală și prosperitate pentru poporul costarican.îmi exprim convingerea că există toate premisele pentru dezvoltarea unor relații reciproc avantajoase între Republica Socialistă Rorpânia și Republica Costa Rica, in interesul ambelor popoare și al păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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'FAPTUL! 
DIVERS!

Pe primul plan
INTERESELE

UTILITATEA 
ASIGURĂRII

Pregătiți 
unditele!In lacurile artificiale create în ultimii ani pe văile Bistriței I și Tazlăului a fost deversată în I aceste zile o cantitate de 2 000 • kg puiet de crap și caras. Alte > 5 000 kg de puiet, achiziționat I de la întreprinderea piscicolă | Iași, vor fi deversate în zilele următoare în lacurile Belci, Bu- I huși, Gîrleni, precum și în cele I două de la Bacău. Pregătiți un- • dițele ! |
Baba-oarba
în control

„Am fost, am văzut că totul | 
este in ordine și am venit". A- 
cesta era, in linii mari, rapor- f 
tul echipei de control trimisă nu i 
de mult de către Inspectoratul 1 
silvic județean Vaslui la parche- ■ 
tul Căpușeni, din cadrul exploa- | 
tării forestiere Birlad. După ci- I 
teva zile au pornit pe urmele 
revizorilor respectivi cițiva lu
crători de la inspectoratul jude
țean de miliție. Ei au descope
rit că'din acest parchet au fost i 
sustrase însemnate cantități de 
lemn de construcții și de foc. I însuși șeful parchetului de ex- ■ 
ploatare, Gtieorghe Rotaru, își 
însușise contravaloarea a 28.25 |
mc de lemn, care fusese vindut 
clandestin unor cetățeni. Cu ce I au fost „orbiți" controlorii ? I

COLECTIVITĂȚII
9

COMPLEXE
A GOSPODĂRIEI

Hărnicie... 
păgubitoare |I Lucrează unii meșteri și iar lucrează și... nu știu pentru ce| lucrează ! Așa se prezintă lucrurile, bunăoară, la cooperati-I va „Solidaritatea" din Cluj. Conducerea acesteia a lansat în1 producție 17 000 palmare pentru I scuturat covoarele. Ce s-a în- timplat cu aceste palmare (alI căror proces de fabricație a consumat 187 000 lei) ? Zac și a- cum în magazia cooperativei în așteptarea unui cumpărător... iluzoriu ! Și cum acest cumpă- Irător întîrzie să se arate, au apărut organele bancare care au hotărit să nu dea nici un ban

I pentru aceste produse fără căutare. Cei ce le-au comandat vor trebui deci să le și finanțeze. Bind vor încerca să-și scuture
I buzunarele, vor descoperi poate că trebuie să lucreze... la comandă, ceea ee-i interesează pe
Iclienți, și nu magaziile dumnealor !
| Pe măsură

IDe la o zi la alta, averea lui 
Marin Tobă, croitor la coopera
tiva „Sporul"... sporea văzmd cu 
ochii. O casă proprietate perso-

Inală, mobilă costisitoare, petre
ceri, un autoturism „Volga" șt 
cite altele. Cheltuielile, in evi-

I dentă disproporție cu veniturile 
realizate, au părut cusute cu ață 
albă comisiei pentru controlul

I averilor dobindite in mod ilicit, 
fn consecință, s-a întreprins o 
anchetă care, în cele din urmă,

Ia demonstrat că Marin Tobă nu 
putea justifica proveniența u- 
nor bunuri in valoare totală de 
681)00 lei. Trimis in fața instan- 

Iței, aceasta l-a obligat la plata 
impozitului legal de 80 la sută. 
1 s-a croit o haină pe măsură.

I îsi face
9
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I
I
I
I

Cifra poate părea neînsemnată, la prima vedere, însă densă, profundă este acoperirea ei umană. Aceste 92 de propuneri rezultate din adunarea generală a salariaților Fabricii de ciorapi Sebeș-Alba nu sînt, pur și simplu, 92 de luări de cuvînt într-o ședință oarecare ; ci reprezintă 92 de, să le zicem, pîrghii, desigur de mai mare sau mai mică însemnătate, destinate a propulsa progresul unui colectiv de oameni conștienți de menirea lor, de locul într-un angrenaj, numit producția socială. In al doilea rînd, aceste 92 de propuneri pot fi socotite tot atitea linii de exprimare a unui profil, o sugestivă sumă de identități individuale concentrate în una colectivă. Dominanta acestei identități constă în situarea pe primul plan a intereselor generale.Este vorba, așadar, dincolo de aspectul tehnic sau economic al problemei — fiindcă numeroase din a- ceste propuneri vizează direct perfecționări de tehnologii — de adinei implicații umane, sociale, de un mod de a aborda realitatea în care trăiești, de a te înscrie pe coordonatele ei.— In felul lor, propunerile izvorîte din adunarea generală a salariaților, din ampla dezbatere care a pregătit anul de producție 1970, reprezintă o imagine a colectivului nostru, comentează faptul tov. Simion Groza, directorul întreprinderii. De aceea, noi le privim ca un fenomen social, ca o mărturie a spiritului de răspundere al colectivului pentru dezvoltarea întreprinderii, pentru problemele ei ; le comparăm cu realități din anii anteriori, le folosim spre a întrezări pulsul de mîine al întreprinderii. Se manifestă un progres al acestui interes, vădind o creștere a responsabilității colectivului pentru treburile majore ale fabricii ; marea majoritate a oamenilor, pe lingă că s-au angajat într-un dialog viu privind bunul mers al întreprinderii, au lăsat deoparte chestiunile mărunte, periferice, care abundau în dezbaterile din anii trecuți.Sînt acestea datele umane ale întreprinderii, de mare diversitate, pe care le-am aflat inteligent călăuzite de cele 12 organizații de bază de aici. Ele se concretizează, între altele, în chemarea la întrecere pentru producție de calitate, lansată de organizația de partid de la secția circulare și în răspunsul unanim al celorlalți comuniști, al întregului colectiv al întreprinderii ; în evoluția ascendentă a numărului fruntașilor în producție : în 1968 — 132 de fruntași ; în 1969 — 217 ; în creșterea interesului pentru ridicarea calificării ; în faptul că nu există membru de partid care să nu-și îndeplinească sarcinile de plan ; în scăderea accentuată ,a absențelor și învoirilor...— Privită superficial, situația din întreprinderea noastră ar. putea apăr rea cumva idilică. îneît s-ar zice că am rezolvat totul și că nu avem decît să așteptăm apariția unor rezultate superioare, ne spunea tov. Maria Băcilă, secretarul comitetului de partid. Realitatea este că noi căutăm tocmai să imprimăm tuturor organizațiilor de partid o atitudine de nemulțumire creatoare — nu în sensul de a subaprecia succesele — ci de permanentă căutare a căilor spre mai bine.Faptul că numitorul comun al muncii de partid îl constituie efortul de dezvoltare a conștiinței socia- stare de ne- despre care noastră, să-și materializare

ficării profesionale. Privită !ntr-o perspectivă mai largă, calificarea constituie așadar o „problemă de conștiință". Cu cît ești mai bine calificat, cu atit slujești mai eficace interesele societății. In acest sens, grija organizațiilor de partid din întreprindere pentru ridicarea calificării oamenilor este o luptă împotriva rutinei și comodității, a mulțumirii cu nivelul atins.Elena Stan, propagandistă : Amploarea utilității sociale crește o dată cu orizontul politic, ideologic al fiecăruia. Aș zice că foarte important este să sădim la oameni o conștiință a... conștiinței lor. In învăță- mîntul de partid, la cercul de educație moral-cetățenească pe care-1 conduc, explicînd cursanților politica partidului, caut să relev tocmai caracterul științific al acestei politici, capacitatea ei de previziune, legă-
viața de partid

tura strînsă cu destinele țării și, de aci, datoria civică, aș spune și etică, de a acționa pentru înfăptuirea programului elaborat de partid. A- ceasta este cu atît mai necesar în întreprinderea noastră, cu cît, datorită amplificării procesului de producție și, ca urmare, a angajării de muncitori noi, care urmează să se califice, organizațiilor de partid le revine misiunea formării unei conștiințe noi, a conștiinței răspunderii pentru problemele activității colectivului și unității in care lucrează, ajutîndu-i pe unii să se dezbare de mentalitățile individualiste, potrivit cărora tereseze decît ciștigul tău.— Afirmația
egoiste, nu trebuie să te in- „propria ta feliuță".chiar o ca- Con- depu-

INicu Drăgan din comuna Lup- 
șani, satul Radu-Vodă (Ialomița) 
prinsese rădăcini în Gara de 
INord. Cind nu se afla aici, îl 

găseai ori la Basarab, ori la 
Băneasa. In permanență, aștepta 

Ipe cineva. Nu știa pe cine a- 
nume și din ce direcție, dar aș
tepta. Ochea cite o valiză lă
sată pentru o clipă jos de vreun

I călător mai puțin atent și... dis
părea cu ea. Surprins recent 
tocmai intr-o asemenea impre-

Ijurare, s-a stabilit că el este au
torul a încă 40 de furturi să- 
vîrșite in ultimul timp in cele 
Itrei stații, in urma cărora di
verși cetățeni au fost păgubiți 
cu aproape 80 000 lei tn prezent 
i se pregătește „valiza" spre a

Ifi adus in fața instanței de jude
cată.

liste face ca această mulțumire creatoare, vorbea interlocutoarea găsească cea mai bună _______________in înseși preocupările organizațiilor de bsreă. Iată opiniile mai multor membri de partid :Simion Ordean, maistru, lector la cursul de calificare : Indiscutabil, aducerea pe primul plan a intereselor colectivității presupune, printre altele, să-ți sporești necontenit capacitatea de a fi util acestei colectivități. Dar declarațiile de principiu valorează foarte puțin dacă nu sînt însoțite de strădania ca să-ți dai întreaga măsură a posibilităților și să-ți amplifici posibilitățile. Intr-o întreprindere, această cerință se poate înfăptui numai printr-o mtmcă susținută pentru îmbunătățirea cali-

e valabilă pentru unii muncitori buni, cu lificare temeiriică, ne spune stantin Păcurar, șef de secție, tat în consiliul popular orășenesc. In organizațiile de partid am întreprins numeroase discuții tocmai pe a- ceastă idee, a necesității combaterii tendințelor individualiste, a egoismului. Fiindcă, pe lîngă faptul că în întreprindere sînt numeroși oameni care „își dau dintr-al Ior“ pentru colectivitate — mă gîn- desc, de exemplu, la lectorii de la cursurile de calificare, care își desfășoară activitatea în afara orelor de program — alții se gîndesc doar „să cîștige" și, ca urmare, le este indiferent dacă tovarășul de muncă trebuie ajutat, dacă în jurul lor se petrec fapte reprobabile, sînt absenți de la orice activitate obștească, nu-și găsesc timp să participe la munca patriotică pentru ‘ " orașului.Rodica Opincaru, roul organizației de ția vopsitorie forme : că una din principalele perseverenței cu care primul plan interesele colectivității constă în măsura in care ne îndeplinim exemplar sarcinile de producție. Pentru că a-ți realiza norma nu este un obiectiv care te privește numai pe tine și se referă exclusiv la cîștigul tău. Prin norma îndeplinită îți înscrii aportul la norma colectivă pe care trebuie s-o înfăptuiască societatea în ansamblul ei.Opinii sugestive pentru eforturile organizațiilor de partid de a cultiva conștiința priorității intereselor colectivității. O viziune căreia nu-i este străină, implicit, grija pentru condițiile de muncă ale oamenilor, pentru interesele lor personale, care nu pot fi despărțite de cele generale, studierea cauzelor care generează dificultăți, neajunsuri. In multe organizații de partid de aici s-au dezbătut problemele legate de întărirea disciplinei muncii, atît ca un aspect al respectării intereselor colectivității. cît și al grijii față de om.— Evident.'' ne spunea tovarășul Petre Muntean, secretarul organiza-

ției de bază de la secția circulare I, nr. 4, nu ne putem împăca cu risipa de timp, plimbările prin secții, proasta întreținere a utilajelor, Insuficienta folosire a acestora. Sînt, toate acestea, aspecte pe care, sub un unghi sau altul, le abordăm prin prisma unor comandamente de interes major. Cu tot atita exigență, adu- . nările de partid au luat poziție combativă față de deficiențele în aprovizionarea secției cu materiale și piese de schimb, ceea ce dăunează atît întreprinderii, cît și cîștigului salariaților.Are loc în această i o grăitoare reducere a muncitorilor care nu-și normele. De la cîteva anii trecuți, la cîteva zeci în primele două luni ale anului 1970. Iar una dintre cauzele acestei scăderi continue constă în modul de analizare — cu atenție, cu om în parte — de partid, a normelor. De aceste analize investigații complexe asupra condițiilor generale de muncă și de viață ale unuia sau altuia, contribuind la îmbunătățirea acestora.Desigur, nu am reușit să cuprindem in însemnările de față tot ce reflectă preocupările organizațiilor de partid de aci, pentru a cultiva în conștiințe primatul interesului general. Dar episodul care urmează ni se pare concludent și, în același timp, concluziv. în luna ianuarie, secția de coton nu-și realizase planul la un sortiment mai complex. Era nevoie de un efort suplimentar, care angaja răspunderi și exigențe suplimentare. Organizația de partid a apelat la sa- lariații secției, iar patru oameni „s-au prins" să îndeplinească această muncă mai complicată, pentru care nu erau salarizați suplimentar. Și au îițdeplinit-o în cele mai bune condiții. Iar secția a încheiat luna cu un bilanț în întregime pozitiv în bună măsură prin îndrăzneala și abnegația celor patru oameni, pe care i-am putea socoti prezențe simptomatice pentru ceea tăzi și, mai ales, pentru fi mîine acest colectiv.
Platon

întreprindere i numărului realizează sute în
grijă, pentru fiecare de către organizațiile stadiului îndeplinirii cele mai multe ori, s-au transformat în

ce este as- ceea ce va
PARDAU
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k.

Unele dintre formele de asigurări practicate de Administrația Asigurărilor de Stat au în vedere protejarea bunurilor proprietate personală ale cetățenilor. „Asigurarea complexă a gospodăriilor", de exemplu, se referă la bunurile apar- ținînd asiguratului și membrilor familiei sale, cit și altor persoane, dacă ele se află în folosința sau păstrarea asiguratului, ori a membrilor familiei sale. A- ceastă asigurare, de tip complex, este în măsură să satisfacă cerințe variate. Prima pentru încheierea unei asemenea asigurări este convenabilă : anual se plătesc 2 lei pentru fiecare 1 000 de lei sumă asigurată.Iată unul dintre numeroasele cazuri în care cetățenii au beneficiat de pe urma asigurării : lui Ștefan Velișcu din satul Mlecă- nești, comuna Mischii, județul Dolj, i-au ars nu de mult casa și majoritatea bunurilor din gospodărie. Necazul omului era lesne de înțeles. Dar Direcția județeană ADAS i-a venit în ajutor, plătin- du-i, pe lîngă suma cuvenită pentru daunele clădirii, și 12 471 de lei, în baza contractului de asigurare complexă a gospodăriei. Este încă o dovadă a utilității unei asemenea asigurări. Un avantaj în plus constă în faptul că aceasta se poate încheia și prin intermediul cooperativelor de credit și economii.De menționat că Administrația Asigurărilor de Stat a extins, în ultimele luni, rețeaua organelor care încheie asigurări cu cetățenii, acestea putîndu-se face și prin intermediul lucrătorilor din comerțul de stat și cooperatist.

{
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*

j

înfrumusețareamembru în bi- bază de la sec- Eu consider ilustrări ale situăm pe

Noul hotel din Bacău Foto : Agerprea

(Urmare din pag. I)
I

| Lavînătoare, | 
| în... parcul | 
i orașului ISe adăpostește în scorburi de
I copaci. Se hrănește cu conuri de I brad, ghindă și alune. Face de- | liciul copiilor și al oamenilor •
Imari. Aceasta este, in cîteva cu- ■ vinte, veverița, care parcă nu I știe altceva decît să se joace. I Cîteva exemplare au ajuns, nu
Ise știe cum, și în c'opacii din parcul Trivale din Pitești. De îndată ce le-a descoperit. Gri- '
Igore Porceanu, de la intreprin- ■ detea de construcții montaje din I localitate, s-a decis să-și în- I cerce virtuțile de vînător. A luat .
I pușca și s-a așezat la pindă. A tras două focuri și ambele au I mers în plin. Așteaptă, cumva,
I felicitări pentru această „ispra- I vă“ ? Iată cum ajung unii să fie I luați la ochi pentru astfel de •
Iacte. I

Rubrică redactată de : |
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU

cu sprijinul corespondenților | 
„Scînteii"

I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I

rea creatoare, în situații și condiții noi, a unei experiențe în care se depozitează și succese ca și eșecuri, și îndrăzneli inspirate, ca și unele ezitări sau erori. Iată de ce, după opinia mea, atît promptitudinea și operativitatea, cît și celelalte calități ale unei decizii, nu pot ti rupte de a- ceste acumulări în timp. Nici un conducător nu apare gata format dintr-o dată...I. S. : ...Este exact ceea ce am căutat noi să explicăm unor tineri specialiști care ne-au fost repartizați după absolvirea facultății. Inte- resindu-se cu nerăbdare ce sectoare vor conduce, au rămas oarecum con- țrariați aflînd că pină să li se încredințeze asemenea responsabilități mai au „cîte ceva" de învățat și aci, în întreprindere, și nu într-un birou, printre hirtii, ci în producție, în contact nemijlocit cu oamenii și cu diversele probleme tehnice și organizatorice. Asemenea momente n-au fost prea plăcute, trebuie s-o recunosc, dar pînă la urmă ne-am înțeles — mai bine-zis au înțeles ei că e spre binele și al lor și al producției să învețe mai intîi să fie buni subalterni acolo unde vor fi (și, de altfel, unii au și devenit ulterior) șefi și că însușirea științei și artei de a conduce pornește de la funcțiile cele mai modeste. în felul acesta, calitățile necesare unui conducător se pot dezvolta armonios, fără fisuri care să se răzbune mai tîrziu.T. V.: Ați pus punctul pe i : Simțul de răspundere este o însușire care se formează și, ca atare, trebuie educată cu stăruință și exigență. Avînd în vedere atît propria-mi experiență, cit și pe a altora, susțin și eu că muncind efectiv în condițiile celor pe care urmează să-i conduci poți ajunge la o cunoaștere temeinică a producției și a funcțiilor subordonate — pentru că este foarte important să știi exact ce și cit poți cere apoi din partea fiecăruia, pe traseul acestei înlănțuiri de responsabilități din cadrul oricărei unități industriale. Aș vrea să adaug însă că nu numai volumul cunoștințelor

determină capacitatea de a conduce, ci mai cu seamă modul de valorificare a lor în condițiile unei complexități crescînde a solicitărilor. E nevoie. intre altele, dar nu in ultimul rînd, de exersarea continuă, la nivelul tuturor funcțiilor de conducere, a deprinderii de a judeca limpede, lucid și foarte repede. Acest proces mental de mare concentrare și intensitate care se finalizează în actul deciziei eu l-aș reprezenta ca o punere în balanță a variantelor de soluții posibile, pentru a o alege pe cea mai bună.

la forurile superioare. Se înțelege că aceste decizii și măsuri operative, purtînd amprenta condițiilor de adoptare, sint de regulă mai expuse greșelii. Ce e de făcut ? Din teama de a nu greși să nu mai acționăm și în schimb să ne camuflăm șovăiala prin tot felul de justificări ? Nu, hotărît lucru, o asemenea atitudine nu poate fi compatibilă cu calitatea de conducător. între a-și justifica pasivitatea prin invocarea cine știe căror condiții defavorabile — mai mult sau mai puțin obiective — și a investi inițiativă și curaj in căutarea

I. S. : Unul singur, dar care putea fi foarte mare : să răminem cu marfa nevîndută, în stoc supranormativ. In realitate însă, nu a fost chiar atît de mare ; mai exact, l-am redus noi aproape complet prin faptul că nu ara pus materialele în lucru orbește» la voia întîmplăr'i, ci ne-am bazat pe o cunoaștere serioasă a cererii pieței, avînd deci 0 previziune destul de precisă a posibilității de a le desface în următoarele două, trei luni.T. V.: Sint însă și situații neprevăzute sau de forță majoră, cînd
IERARHIA RĂSPUNDERII
RED. : Cea mai bună în raport cu ce ?T. V. : Bineînțeles, că totul se raportează la nevoile producției, la interesele economiei naționale, în numele cărora sînt chemați să acționeze toți factorii de conducere, ca promotori ai înfăptuirii politicii partidului și statului in unitățile sau sectoarele de care răspund. De aceea, am putea spune că actul de decizie exprimă tocmai conștiința acestei înalte responsabilități sociale. înființarea organelor de conducere colectivă a creat un cadru nou, calitativ superior, unde se realizează practic o multiplicare, o potențare a factorului de decizie în soluționarea celor mai importante probleme ale activității întreprinderilor...I. S. • ...ceea ce, insă, nu numai că nu restrînge, dar accentuează și mai mult răspunderile directe ale cadrelor de conducere, îndeosebi pe planul activității operative. Mai ales în împrejurări în care chestiunea timpului se pune cu marș ascuțime, directorul trebuie să se orienteze și să acționeze rapid, pe baza răspunderii personale, fără a mai aștepta pasiv dispoziții sau instrucțiuni de

unor soluționări eficiente, intre indecizie și o decizie imperfectă, dar retușabilă pe parcursul aplicării, un conducător pătruns de simțul răspunderii va alege indiscutabil, a doua cale.RED. : Semnificația unei asemenea opțiuni ar reieși, credem, și mai pregnant prin exempiit'icare.I. S. : Iată un caz petrecut la începutul acestui an. La una din principalele unități ale combinatului nu primisem încă materialele necesare pentru realizarea confecțiilor contractate cu comerțul. Aveam, în schimb, în depozit zeci de mii de metri de stofe pentru care nu încheiasem contracte. Una din două : ori oprim producția și-i facem răspunzători pe furnizori de toate consecințele, ori punem în lucru rezervele xde materiale de care dispunem. Pentru prima formulă am fi avut toate acoperirile legale — ea insă ar ti adus daune serioase economiei naționale și ca atare am respins-o din capul locu’ui. preferind-o pe cea de-a doua, cu toate că ne lăsa oarecum „descoperiți".RED. : Ce riscuri implica, de fapt, soluția aleasă ?

oricît de bine ai chibzui, nu poți — între două sau mai multe rele — decît s-o alegi pe cea mai puțin păgubitoare. Iată un exemplu. La un moment dat, ni s-a defectat un sistem de automatizare. în mod operativ am hotărît ca pînă la încheierea reparațiilor, in sectorul respectiv să se treacă la muncă manuală, ceea ce ducea inevitabil la o creștere a prețului de cost. Știți și dv., așa cum știam și -noi, cum se răsfrînge această creștere asupra întreprinderii. Am acceptat-o totuși, conștienți că paguba pe care ar fi reprezentat-o oprirea întregii uzine de care aparține respectivul sistem de automatizare ar fi fost incomparabil mai mare decît cheltuiala suplimentară care venea să încarce prețul de cost.GH. C. : Pentru că ne aflăm la capitolul exemple aș cită și eu unul care, deși este de o natură oarecum diferită, se înscrie pe aceeași orbită. Intre alte măsuri destinate să asigure stabilitatea forței de muncă pe șantiere, practica ne impunea să creăm și anumite facilități de transport, pentru ca oamenii să-și poată vedea familiile la intervaluri mai scurte de timp

Cind județul 
dirijează orarul 

autobuzelor
municipaleLegea de organizare și funcționare a consiliilor populare creează organelor locale ale puterii de stat din localitățile urbane un cadru adecvat pentru exercitarea unor atribuții considerabil sporite. Unele consilii populare municipale și orășenești — de pildă lă Pitești, Craiova, Iași, Giurgiu ș. a. — au început să-și exercite noile lor atribuții, ceea ce are ca e- fect o evidentă îmbunătățire a muncii în toate compartimentele ei. Dar nu pretutindeni diriguitorii municipiilor și orașelor au devenit cu adevărat gospodari la ei acasă, conducători cu • dreptul de a hotărî în multiplele treburi obștești locale.„La drept vorbind — ne spune tov. Gh. Alecu, primarul orașului Ploiești — la noi n-a intervenit nici o schimbare. întreprinderile de industrie locală gospodărie comunală și alte activități de interes strict municipal sînt și acum conduse de direcțiile județene. Consiliul popular municipal ca for care n-are în aceste domenii putere de decizie, în cel mai bun caz face... recomandări". De fapt, la Ploiești- conducerea efectivă a economiei și a gospodăriei comunale este un act care se petrece între direcțiile consiliului popular județean și întreprinderile de specialitate care, deși își desfășoară activitatea pe teritoriul orașului, avînd chiar denumirea de „întreprinderi orășenești" (de pildă, întreprinderea comunală Ploiești sau întreprinderea orășenească de construcții și reparații), sînt în subordi- nea direcțiilor județene. Cum s-a a- juns la o asemenea situație ? Cu doi ani în urmă, cînd se simțea nevoia folosirii mai chibzuite a cadrelor de specialiști și a unei eficiențe sporite a activității economice locale, consiliul popular județean a subordonat toate întreprinderile de specialitate direcțiilor județene de industrie locală, de gospodărie comunală și loca- tivă. Intre timp însă a apărut și intrat în vigoare noua lege de organizare și funcționare a consiliilor populare care abrogă orice alte dispoziții contrare spiritului ei. Legea a venit, s-a „prelucrat", dar la Ploiești întreprinderile menționate au rămas mai departe în subordine județeană. Nimeni n-a anulat dispozițiile anterioare. Ba mai mult, la direcțiile consiliului județean se consideră și acum (și conducătorii direcției de gospodărie comunală și locativă au depus multe străduințe să ne convingă) că subordonarea nemijlocită a întreprinderilor municipale este un „drept moștenit", indiscutabil și „inalienabil". Cu mult după intrarea în vigoare a actualei legi, numirea în funcția de director al I.O.C.R. a tov. I. Irîmescu s-a făcut printr-o decizie semnată de directorul direcției județene de gospodărie comunală și locativă, ing. N. Tănase. Spus cu indulgență, lucrurile au fost, după cum se vede, întoarse cu capul în jos... Pentru că normal, după lege, întreprinderea ar trebui să fie subordonată consiliului popular municipal iar numirea conducătorilor ar trebui s-o facă (cu avizul organelor ierarhic superioare) comitetul său executiv.Din păcate, neajunsurile unor asemenea relații se răsfrîng nu numai pe planul procedurilor legale, ci și asupra atribuțiilor consiliului popular municipal. Recent, direcția județeană de gospodărie comunală (aparat al consiliului județean) a întreprins (fără să consulte municipiul) un studiu privind dezvoltarea prestațiilor de servicii în oraș, care, ulterior, s-a transformat în indicații obligatorii' pentru consiliul municipal (organ a- les). Tot recent, aceeași direcție trimite directive în scris către I.C.P. și „informează" consiliul municipal cum trebuie să circule autobuzele pe unele trasee din oraș, cîte minute să oprească în stații și unde să oprească etc. Dacă pînă și autobuzele orășenești trebuie să circule potrivit instrucțiunilor direcției județene, ne întrebăm unde va duce această tutelă neprincipială a aparatului asupra muncii consiliului popular municipal?

La sediul municipalității se poato constata că adeseori, cetățenii — care in mod firesc se adresează primăriei pentru rezolvarea unor probleme privind repararea canalelor, rețelelor de gaz și apă — sint puși pe drumuri de la consiliul municipal spre întreprinderile județene, iar de aici la consiliul județean.Exemple asemănătoare se pot da și din Tirgoviște, unde intrarea consiliului popular municipal în noile sale atribuții este aminată „sine die", conducătorii consiliului popular județean fiind, pare-se, mult preocupați de rezultatele ce le oferă experimentarea unor întreprinderi, bineînțeles tot de subordonare județeană, care au împărțit gospodăria comunală în felii : o întreprindere cu apa, gazele și canalele, alta cu transportul in comun, amîndouă la un loc despuind consiliul popular municipal de competențe.Efortul întreprins în multe județe ale țării, cu ajutorul C.S.E.A.L., de a se găsi formele cele mai adecvate pentru transformarea unor întreprinderi de gospodărie comunală în unități cu gestiune proprie, rentabile este, fără îndoială, lăudabil și corespunde unor imperative actuale ale economiei naționale. După experiențele numeroase care au avut loc pînă acum, ar fi cazul (și timpul) ca organele de stat județene, cu ajutorul C.S.E.A.L., să se orienteze spre formele de organizare care s-au dovedit cele mai eficace și care oferă totodată posibilități largi consiliilor populare să-și afirme în spiritul și litera legii răspunderile și inițiănva gospodărească.Traducerea în viață a legii este o sarcină a înseși consiliilor populare. Depinde foarte mult de modul cum acționează, în primul rînd, organele locale de stat județene, ca legea să fie in sfîrșit aplicată în spiritul și deplinătatea ei. La Ploiești și Tirgoviște, ca de altfel In multe localități din țară, comitetele executive ale consiliilor populare județene, așteaptă răbdătoare instrucțiuni „de sus". Intre timp, discuțiile continuă : ce atribuții exercită consiliile municipale orășenești și comunale, cum trebuie organizat aparatul ? Tărăgănarea este justificată uneori prin explicația că ar fi necesară o „reorganizare de amploare" sau că ar urma ca unele unități economice să fie scindate, ceea ce le-ar reduce rangul și deci, posibilitatea de a fi încadrate cu specialiști de calificare corespunzătoare. Cred că ar fi necesar — ne spunea tov. N. Tăbîrcă, președintele comitetului executiv al Consiliului popular județean Dîmbovița ca C.S.E.A.L. să acorde organelor locale de stat din județe, municipii și orașe un ajutor mai substanțial pentru aplicarea unitară a legii. Este vorba în primul rînd de stabilirea u- nor forme de organizare și de muncă adecvate care să creeze condiții cît mai bune pentru aplicarea legii.
A. MUNTEANU

Eram încorsetați însă de unele reglementări financiare mai vechi, depășite de realități. Pe cale ierarhică am propus ca acestea să fie modificate în concordanță cu cerințele actuale și cu condițiile specifice ale șantierelor noastre — foarte izolate. Soluționarea se lăsa însă cam mult așteptată, așa că am acționat pe răspundere proprie în sensul propunerilor făcute. De astă dată răspunsul, dacă-1 pot numi astfel, a fost foarte... prompt : cheltuielile făcute în plus mi-au fost imediat imputate.RED. : Banii v-au fost reținuți ?GH. C. : Nu. Pînă la urmă lucrurile au fost înțelese și puse la punct. Modificările solicitate au fost aprobate, iar penalizarea amintită a fost anulată de către forurile superioare. De altfel, sincer vorbind, eram ferm convins că măsurile hotărîte pe propria-mi răspundere erau juste și că în ultimă instanță vor fi apreciate ca atare.I S. : Fiecare dintre noi ar avea desigur multe de povestit în acest sens. Oricît de multe exemple am cita însă, am ajunge la aceeași concluzie : nimeni nu are de ce să se teamă atita vreme cît acționează ca un comunist, cinstit, in spiritul hotăririlor de partid, al legalității socialiste, cu dorința de a sluji cît măi bine interesele statului, ale societății. Un director ca și orice alt cadru de conducere nu se poate complace în postura comodă de simplu executant ; munca Iui presupune gindire personală, o viziune largă, creatoare, neobosit spirit de inițiativă și curaj. în sfîrșit aș mai spune că atît calitățile cît și defectele sale trebuie evaluate nu numai sub aspectul ponderii lor în exercitarea propriu-zisă a atribuțiilor încredințate, ci și sub acela al forței de înrîurire a exemplului personal. Curajul său insuflă curaj și altora, după cum și ezitarea se poate imprima și multiplica în cadru] colectivului pe care-1 conduce, ducind la pagube grave atit de ordin material cît și de ordin moral. Este o latură a responsabilității de care trebuie să ținem seama întotdeauna.RED. : Aceasta ar putea fi eventual 
șl concluzia discuției noastre.

NOUL MERS 
AL 

TRENURILORDepartamentul Căilor Ferate > elaborat noul mers al trenurilor, care va avea valabilitate intre 31 mai 1970 și 20 mai 1971. Noul grafic de, circulație satisface mai bine solicitările călătorilor prin stabilirea unor ore mai judicioase de plecare și sosire a trenurilor — îndeosebi pentru navetiști — și realizarea unor legături lesnicioase cu celelalte mijloace de transport. A fost stabilit un număr corespunzător de trenuri rapide, accelerate și de persoane pe liniile ferate cu trafic intens, îndeosebi în timpul sezonului estival.Printre noutăți remarcăm înființarea rapidului 85/86 „Marea Neagră" pe distanța București — Constanța, a acceleratelor 221/ 222 București — Brașov, 331/332 București — Cluj, 624-861 Iași - Constanța cu vagoane directe pentru Galați ; între București și Tirgoviște va circula zilnic și un automotor. Pentru stațiunile balneo-climaterice de pe Valea Prahovei și litoral s-au prevăzut încă două trenuri care vor avea orele de plecare și întoarcere în Capitală în cursul aceleiași zile.Se vor crea trenuri-cursă pe rutele Cimpia-Turzii — Huedin, Copșa Mică — Mediaș, București — Giurgiu și Tirnăveni — Blaj, iar cele dă pe liniile Craiova — Calafat, București — Ur- ziceni, Brașov — Racoș, Roșiori de Vede — Zimnicea vor fi compuse din vagoane de mare capacitate și cu confort sporit.(Agerpres)

0 nouă întreprindere 
a industriei localeTIRGOVIȘTE (corespondentul „Scînteil"). La Doicești, comună din preajma orașului Tirgoviște, a intrat în probe tehnologice o modernă fabrică de ultramarin, aparținînd industriei locale a județului Dîmbovița. Fabrica de la Doicești va asigura cea mai mare parte a cantităților de ultramarin necesare fondului pieței și industriei de vopsele.
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în ansamblul măsurilor luate pentru înfăptuirea Programului național de dezvoltare a zootehniei și de creștere a producției animaliere in țara noastră un rol de prim ordin il are modernizarea fermelor de animale din cooperativele agricole. în’ acest sens se relevă experiența dobindită in județul Ilfov unde, paralel cu construcția unor complexe zootehnice de tip intercoopera- tist,_ s-au luat măsuri care vizează utilizarea cu maximă eficiență a construcțiilor existente și adaptarea elementelor fluxului tehnologic de creștere a animalelor și păsărilor după exemplul oferit de I.A.S. Pe această cale se poate obține o creștere mai rapidă a producției de animale, cu investiții reduse. Din acest punct de •vedere sînt deosebit de concludente rezultatele obținute la cooperativele agricole din comunele Ion Roată și Brăneștî.Orientarea eforturilor spre dezvoltarea mai accen-. „ luată a creșterii porcilor și păsărilor are o justificare economică precisă. Ambele specii se înmulțesc intr-un timp mai scurt, puțind furniza cantități sporite de carne — și ouă în cazul păsărilor — ceea ce permite» să se îmbunătățească aprovizionarea populației, constituind totodată mari surse de venituri bănești. La cooperativa din comuna Ion Roată. în acest an, urmează să se obțină pestedin sectorul porcin3 milioane lei. .Pentru rezolvarea ______plelor probleme tehnice și de organizare a fluxului tehnologic, consiliul de conducere, specialiștii au început prin a învăța din experiența complexului industrial de creștere a porcilor de la Căzănești, unde au făcut mai multe vizite, între altele, s-a ajuns la concluzia că folosind posibilitățile și mijloacele e- xistente în cooperativă, deci fără a se face investi- . ții în plus, se poate crește un număr mai mare de porci. Calculele arată că este posibil să se ajungă la 5 000 porci livrabili anual. Pornind de la constatarea că porcii ajungeau la greutatea de 100 de kg după o perioadă de 10—12 luni, ceea ce ducea la cheltuieli în plus cu hrana, îngrijirea și cazarea, măsurile luate vizau, în primul rînd, reducerea perioadei de creștere și de îngrășare. De asemenea s-au luat o serie de măsuri privind îmbunătățirea condițiilor de muncă ale cooperatorilor repartizați să lucreze în acest sector de producție.Organizarea fluxului tehnologic s-a făcut din mers începînd din prima parte a anului trecut. Multe elemente ale fluxului tehnologic din complexul de creștere industrială a porci- lpr de la I.A.S. Căzănești s-au introdus și adaptat în cadrul sistemului gospodăresc al cooperativei. După exemplul oferit de I.A.S.- s-a efectuat o selecție riguroasă a efectivelor de scroafe de prăsilă, or- ganizîndu-se reproducția pe baze științifice. Astfel, s-a ajuns ca, în a doua jumătate a anului trecut și în primul trimestru al anului curent, niuBărul mediu de purcei realizați pe scroafă, față de anul 1968, să sporească de la 7 Ia 14.După cum este cunoscut nivelul producției și al ren- A* dlității în creșterea oricărei specii de animale depinde în cel mai înalt grad dp cantitatea și calitatea furajelor care au cea mai

multi-

mare pondere în structura prețului de costal produselor. Pentru rezolvarea acestei probleme-cheie, consi-

10—12 luni, la 6—7 iar consumul specific unități nutritive pe gramul de carne s-a șprat de la 14 la 4 unități.Organizînd . ’după metodele arătate, în acest an, cooperativa va putea vinde statului 3 000 porci, față de 900 în 1968 ; pentru anul viitor cooperatorii au prevăzut să facă unele reamenajări la adăposturile existente, să folosească mai judicios posibilitățile de care dispun pentru a putea crește și vinde sfatului 5 000 de porci. Pe această bază se vor încasa circa 5 milioane lei.

luni, de ki Ionii c-producția
și analizele efectuate a reieșit că în acest an se poate obține un venit bănesc de 15 625 000 lei. O bună parte din aceste venituri urmează să fie obținute din creșterea păsărilor. în acest sens cooperativa a primit un sprijin prețios de la comitetul județean de partid și organele agricole care, în locul sfaturilor cu caracter general, au inițiat acțiunile de cooperare cu I.A.S. „A- vicola" Mihăilești. Conducerea întreprinderii împreună cu consiliul de conducere al cooperativei au analizat posibilitățile existente pentru a crește păsări

PRODUCȚIE 
MAI MARE,

eficacitate sporită
Obiectivul colaborării și cooperării dintre

I.A.S. și C.A.P. din județul Ilfov 

in creșterea porcilor și păsărilor
>

liul de conducere a adoptat hotărîrea de a organiza producția de nutrețuri combinate, cu mijloace și forțe proprii. In acest scop s-a amenajat o clădire unde au fost instalate utilajele de măcinat și amestecat. Rețetele adoptate sînt asemănătoare celor din I.A.S., ceea ce permite ca și rezultatele în producție să fie la fel de bune.în revitalizarea acestui sector de producție un mare rol are instaurarea unui climat de ordine și disciplină din partea îngrijitorilor care, la început, nu erau obișnuiți cu noul program de lucru. Acum insă, după ce „au cîntărit." rezultatele, ei sînt aceia care nu mai admit nici o abatere de la programul stabilit. Cooperatorii s-au convins că respectarea întocmai a regulilor de furajare și de îngrijire constituie un factor important în procesul de creștere a porcilor. Așa se explică faptul că sporul în greutate zilnic la porcii puși la îngrășat s-a mărit treptat de la 310 g cît era in 1968, la 680 g în luna martie a.c. Perioada de în- grășare s-a redus de la

Și în domeniul creșterii păsărilor organele județene, specialiștii caută să grăbească procesul de modernizare și intensificare a producției cooperativelor a- gricole, îndeosebi pe baza cooperării, cu I.A.S. Eficacitatea cooperării este demonstrată convingător de rezultatele obținute la cooperativa agricolă din Bră- nești. Din capul locului precizăm că de mai multă vreme această cooperativă batea pasul pe loc. Anul trecut s-a stabilit să se obțină un milioane zat doar jumătate conizat. La adunarea generală in care s-au analizat rezultatele obținute în anul trecut și a fost dezbătut și aprobat planul de producție pe anul în curs, cooperatorii au criticat aspru activitatea conciliului de conducere care nu a îndeplinit sarcinile încredințate. Sarcina de căpătîi pe care și-a propus-o noul consiliu de conducere și noul președinte al cooperativei, ing. Ion Ghițan, este de a pune în valoare toate posibilității® de care dispun pentru sporirea producției și a veniturilor. Din discuțiile

printr-o cooperare fructuoasă, pe baze reciproc a- vantajoase. Cooperatorii au amenajat adăposturile, care nu mai erau de mult timp folosite, apoi le-au utilat cu

benzi transportoare, ventilatoare și alte utilaje. Cheltuielile făcute pentru achiziționarea păsărilor au început să se amortizeze încă din primele zile. In prezent se realizează zilnic o producție de 6000—7000 ouă. Cu cei circa 200 000 de Iei încasați lunar se acoperă cheltuielile de producție și rămîn zeci de mii disponibili.Cooperatorii s-au repede cu gîndul că mina pe o sursă sigură de ciștig, după ce au învățat să crească păsări la nivelul exigențelor impuse de tehnologia modernă. De fapt cele 8 000 de găini sînt îngrijite doar de cițiva oameni : un cooperator se ocupă cu furajarea, o tehniciană efectuează lucrări mai pretențioase, iar două îngrijitoare asigură ca păsările să fie supravegheate continuu.Cooperatorii și specialiștii au preconizat o seamă de măsuri pentru dezvoltarea în continuare a sectorului avicol. De curînd s-a prevăzut să fie sporit efectivul cu încă 2 000 de păsări. Pentru înlocuirea măteii s-au luat măsuri privind amenajarea unor grajduri nefolosite, pentru creșterea a 15 000 de pui. în vederea folosirii cu o mai bună eficiență a adăposturilor se vor crește și două s frigare, tiva va de pui. nizează jungă la 20 000 calcul sumar menajarea adăposturilor creșterea puilor pentru locuirea efectivelor existente vor însuma cheltuieli de circa 450 000 lei. Această sumă va fi recuperată pînă la începutul anului viitor, după care veniturile vor deveni mai substanțiale.

de leideprins au pus

serii de pui pentru în total, coopera- i Crește circa 40 000 Cooperatorii preco- ca înunpăsări viitor să efectiv matcă.arată că
a- de UnȘi în-

venit de f>este 8 Iei și s-au reali- ceva mai mult de din cît s-a pre-

Ceea ce interesează in mod deosebit este ca rezultate asemănătoare celor amintite să se obțină în toate cooperativele. Pozitiv este faptul că atit experiența cooperativei de Ia Brănești, cît și a celei de la Ion Roată au atras atenția multor cooperative agricole din județul Ilfov și din alte județe ale țării. La indicația Ministerului Agriculturii și Silviculturii, în aceste unități au venit specialiști ai direcțiilor agricole județene, numeroase alte colective de specialiști, președinți și cooperatori din județele Ilfov, Mehedinți, Buzău, Galați, Brașov, care au apreciat că inițiativa privind cooperarea intre I.A.S. și cooperativele agricole în domeniul creșterii porcilor și păsărilor poate da rezultate bune în toate județele. în mod practic s-a stabilit ca. în județul Ilfov, să se extindă acțiunea de modernizare, a fermelor de porci și de păsări și in alte cooperative agricole. Merită a fi subliniat faptul că s-a și trecut imediat la aplicarea unor măsuri concrete. In primul rînd au lost identificate adăposturile ce urmează a fi amenajate, s-au întocmit documentațiile necesare pentru procurarea fondurilor și utilajelor. De asemenea, s-au stabilit unitățile agricole de stat cu care se cooperează pentru ca elementele fluxului tehnologic specific creșterii porcilor sau păsărilor să se extindă intr-un timp cît mai scurt.Deci, după cum se vede, inițiativele bune și valoroase prind repede „aripi" și circulă eu folos. Se impune să consemnăm valoarea acțiunilor practice, a măsurilor pentru rezolvarea concretă a problemelor referitoare Ia identificarea și amenajarea adăposturilor, instruirea îngrijitorilor, procurarea scroafelor de prăsilă și a puilor etc. De modul cum se vor ocupa efectiv de aceste probleme organele agricole, consiliile de conducere ale cooperativelor depinde obținerea unei producții sporite de carne și ouă. intr-un timp cit mai scurt.

La bariera
pagubei se pierd

17 ore pe zi
...S, I, 10 minute! Șoferii zecilor de autovehicule 

„prinse" de bariera căli ferate au devenit nerăbdă
tori. încă 10, 15, 20 de minute ! Scurgerea timpului 
e tot mai apăsătoare... 32 minute și, în sfîrșit, clipa 
solemnă sosește: coloanele de mașini înșirate acum 
pe aproape jumătate de kilometru se însuflețesc din 
nou în fața cumpenelor dungate care se ridică în
cet, încet. Totul pare să fi reintrat în normal. Nu 
trec însă decît 5 minute și neînduplecatele „senti
nele" se apleacă din nou de-a curmezișul șoselei. 
„Spectacolul" se reia de la capăt. O dată, de două 
ori. De zeci de ori în cursul unei zile.

Cele descrise mai sus se petrec aevea cu bariera 
C.F.R. Veștem, întilnită de drumul rațional nr. 7, nu 
departe de Sibiu. Evident, avem de-a face cu unui 
din cele mai mart stopuri de pe șoselele țării. S-a 
făcut șl un calcul, al cărui rezultat îți taie pur și 
simplu respirația : din 1 440 minute, cîte sînt în 24 de 
ore, bariera Veștem stă cu săgețile la orizontală... 
1 000 de minute, adică aproape 17 ore.

De cîte ori vine vorba de această veritabilă frînă 
a traficului rutier, cei mai mulți conducători auto 
te întreabă pe bună dreptate cînd va veni ziua s-o 
vadă înlăturată din calea lor...

— De fapt, ziua aceasta trebuia să vină de mult 
— ne-a spus tov. Helmuth Krempels, inginer șef ad
junct al Direcției regionale de drumuri și poduri Bra
șov. Era prevăzut ca încă din trimestrul IV anul tre
cut să fie dată în funcțiune noua variantă a dru
mului care ocolește comuna Veștem șl care, prin 
construirea unui pod de cale ferată, înlătură definitiv 
buclucașa barieră. Constructorul — I.C.T. Brașov — 
n-a respectat însă acel termen, motivînd că au apărut 
infiltrații de apă. Am fost nevoiți să fixăm un alt 
termen : 1 iulie a.c. Trebuie să precizez că proiecte 
există, bani, de asemenea. Totul depinde acum de 
intensificarea ritmului de lucru pe șantier.

Am vizitat, deunăzi, șantierul. O bună porțiune din 
drum nu mal necesită decît turnarea stratului asfal- 
tic. AJungînd însă în inima șantierului îți apare cel 
mai dezolant tablou : pe o distanță de 300—400 de 
metri, zeci de gropi șl lanțuri întregi de munți din 
pămînt ce apasă deasupra cîmpiei. Și cel mai de ne
înțeles lucru : prezența unul singur utilaj în funcțiu
ne și a cîtorva constructori cu lopeți și roabe. „Cînd 
credeți că va fi gata drumul ?“ — l-am întrebat. 
„Păi, cu organizarea de acum mai e un volum de 
lucru de cel puțin un an" — ne-au răspuns ei.

Cum se vede, șantierul noii variante de la Veștem 
a devenit teren preferat pentru „bătuta pe loc" a 
constructorului. Nici mînă de lucru suficientă, nici or
ganizare pe măsura așteptărilor la un șantier ce tre
buie să recupereze o atît de mare -ămlnere în urmă. 
Practic, pînă la noul terlnen de dare în funcțiune 
mai sînt 2 luni și jumătate. Considerăm că fiind vor
ba de un drum de mare interes economic și turis
tic este necesar ca însuși forul tutelar, Ministerul 
Transporturilor, să ia măsuri energice pentru 
impulsionarea lucrărilor pe acest șantier.

Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scînteii*

Florea CEAUȘESCU 
corespondentul „Scînteii

Intr-una din secțiile Combinatului de porțelan din Cluj Foto : Gh. Vințilă
(Urmare din pag. I)ror forme de încălcare a disciplinei : „Este adevărat, am obținut rezultate bune în ultimul an pe linia organizării și disciplinei muncii. Dar nu trebuie să uităm că mai avem încă muncitori care absentează nemotivat — cite 30—40 pe zi — că în producție mai apar unele goluri de timp care pot și trebuie energic înlăturate. Stă în puterea noastră să lichidăm neîntîrziat toate aceste tare ale producției". Iar directorul uzinei, ing. Nicolae Dragomir, ne spunea : „Există de acum un plan amănunțit de bătaie în vederea prevenirii și înlăturării neajunsurilor organizatorice 'și, mai ales, a unor abateri de la disciplină".Toate aceste preocupări, în fond chintesențe ale unor acțiuni precise și imediate, constituie o garanție certă că drumul spre îmbunătățirea continuă a organizării și a disciplinei muncii — pe care s-a înscris în ultima vreme uzina „Electromagnetica" din Capitală — va fi continuat cu și mai multă hotărîre, antre- nînd pentru aceasta, într-o conlucrare vie, eficientă, toți muncitorii, toate formațiile de lucru. Este drumul sigur pe care s-a obținut Steagul roșu de întreprindere fruntașă pe ramură și care va aduce, cu siguranță, noi rezultate de prestigiu colectivului uzinei bucureștene.Tot în urmă cu aproximativ un an am vizitat și uzina „Autobuzul'' din Capitală, urmărind, în principal, cum sînt folosite cele 480 de minute ale programului normal de lucru. Concluzia formulată atunci se referea la faptul că risipa de timp, din cauza abaterilor de Ia disciplina muncii, este mult prea mare pentru a mai putea fi tolerată. Era vorba de începerea cu mare întîrziere a lucrului, părăsirea de către unii mun-

citori a locului de muncă în timpul programului, goluri de timp din cauza proastei programări a fabricației, a- provizionarea necorespunzătoare a locurilor de muncă. Cum a evoluat starea disciplinară și organizatorică intr-un an ?Iată-ne din nou in uzină dis-de- dimineață. In secția mecanică II, Ia ora 6, deci cu o jumătate de ceas înainte de terminarea schimbului de noapte, mai lucrează efectiv doar cițiva muncitori. împreună cu șeful secției, ing. George Călămar, facem un sondaj : din aproximativ 30 de muncitori cîți trebuiau să fie prezenți

DOUĂ ȘANTIERE
IN PREAJMA
SCADENȚEI

Comparație concludentă, 
de largă semnificațieLa plenara C.C. al P.C.R. din decembrie anul trecut s-a apreciat că asigurarea punerii in funcțiune la termen a noilor obiective și capacități se detașează net ca o problemă centrală a activității de investiții din acest an. Remarca este îndreptățită din cel puțin două motive : în acest an urmează să se investească unul din cele mai mari volume de fonduri din actualul cincinal și tot în acest an trebuie să pregătim condițiile pentru trecerea cu succes la realizarea sarcinilor vii-

torului cincinal. Este de înțeles că îndeplinirea exemplară a planului de punere în funcțiune din acest an depinde hotăritor de menținerea, săptămină de săptă- mină și lună de lună, a unui ritm susținut de execuție a lucrărilor de construcțil-montaj pe șantiere. Aceasta este ideea pe care am urmărit-o cu prilejul raidului întreprins pe șantierele a două unități industriale care, potrivit planului de stat, urmează să intre in funcțiune în trimestrul II a.c.
Fabrica de bere - Constanța

Fa- 
an-

Constructorii de pe șantierul 
bricii de bere din Constanta s-au 
gajat să pună in funcțiune acest o- 
biectiv cu 30 de zile inainte de ter
men. Avansul în execuție, cîștigat încă de anul trecut, a fost menținut și consolidat în primul trimestru a.c. Potrivit angajamentului asumat, noua fabrică trebuie să livreze primele cantități de bere la 1. iunie a.c. Aceasta presupune, potrivit specificului procesului tehnologic, ca principalele secții — fermentare, limpezire, fierbere, îmbuteliere și centrala frigorifică — să fie puse în exploatare cu 40—42 zile mai devreme, adică la 20—22 aprilie a. c.Care este stadiul lucrărilor pe șantier ? La principalele secții se fac finisaje, a început rodajul mecanic al agregatelor frigorifice, se montează și se verifică ultimele aparate de măsură și control. „Stadiile fizice atinse pînă în prezent, ne spune ing. 
Dorin Balteșiu, ne dau garanția respectării termenului propus, dar borarea unui optimism exagerat este justificată. Din experiența care t - funcțiune a unor fabrici similare Bacău și Pitești, știm că orice amănunt scăpat din vedere acum, în finalul lucrărilor, poate provoca mari greutăți și întîrzieri Ulterior".Rezerva interlocutorului s-a dovedit justificată. Derulînd împreună filmul unei repetiții generale de punere în funcțiune care avusese loc cu cîteva zile în urmă am identificat pe întregul flux tehnologic încă multe „pete albe". Racordul definitiv la lucrările de alimentare^ cu apă, abur și energie electrică, de exemplu,mu se executase. Din cauza demontării cu întîrziere a căii de ru-

ar- nu pe am căpătat-o la punerea în .......................  ! din

lare a macaralelor folosite Ia înălțarea construcțiilor, lucrările la racordul de canalizare, de asemenea, tnici nu începuse. împreună cu constructorul — șantierul 122 al întreprinderii nr. 12 construcții Constanța, s-a trecut imediat la întocmirea unui grafic operativ, pe zile, cu responsabilități precise, pentru rezolvarea pînă în ziua de 20 aprilie a acestor probleme încă în suspensie. „Totul depinde de noi — ne spunea Dan 
Dumitrașcu, inginerul șef al șantierului, de organizarea judicioasă a lucrului, de concentrarea tuturor eforturilor noastre, ale constructorului și ale beneficiarului, din partea căruia am găsit de altfel o permanentă înțelegere pe toată durata realizării acestei investiții".Pretutindeni se lucrează acum în- tr-un ritm alert. A fost dublat mărul de instalatori, electricieni pe șantier, în două ‘ ‘ ‘ ‘asigurat lucrările minimal țiune a vreme. La sfîrșitul fiecărei zile de lucru factorii de răspundere de pe șantier se întîlnesc, stabilesc măsuri suplimentare pentru accelerarea ritmului de lucru, prioritățile în execuția unor lucrări pentru a doua zi. Deoarece constructorul își va continua activitatea pe acest șantier și la alte obiective, ale căror termene de jpunere în funcțiune sînt încă îndepărtate, s-au delimitat strict sectoarele de lucru pentru a nu împiedica finalizarea în aceste zile a lucrărilor de strictă necesitate pentru punerea în funcțiune a fabricii.

nu- lăcătuși și se lucrează schimburi. Constructorul a ferm beneficiarul că toate prevăzute în programul pentru punerea în func- fabricii vor fi terminate la

blemele și atunci eram nevoiți să așteptăm sosirea altora mai bine documentați. în afară de aceasta, beneficiarul nu ne-a asigurat la timp a- numite utilaje.De care parte este adevărul ?Răspunzători de întîrzierea executării lucrărilor sînt în egală măsură atit constructorul, cit și beneficiarul ; ambii s-au lăsat amăgiți de „mai avem timp suficient", a apreciat tov. 
Aurel Popa, secretar al Comitetului județean Sălaj al P.C.R.Am insistat în intenția de a afla dacă există totuși condiții ca fabrica de produse ceramice să fie dată în funcțiune la sfîrșitul acestui trimestru, așa cum este prevăzut prin plan. Șeful șantierului ne-a asigurat că da ; pînă atunci totul va fl în ordine. „Dar ce facem cu probele tehnologice ?“ — a ripostat beneficiarul.Cert este că, chiar și în aceste zile din apropierea finișului, deși se simte o înviorare pe șantierul spiritul încă structori tier, montorii
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Fabrica de produse ceramice-Zalău
La Zalău se așteaptă cu mult interes intrarea în funcțiune a fabricii de produse ceramice. E firească această așteptare, întrucît este primul obiectiv industrial de proporții construit în ultimii ani în acest oraș. Se pune însă întrebarea dacă „premiera" va avea loc la data prevăzută.Stările de lucruri de pe șantier pun sub semnul incertitudinii data intrării în funcțiune. Lucrările de la depozitul de materii prime sînt întîrziate cu circa o lună de zile. Linia ferată pentru susținerea excavatorului nu este încă montată. La hala de fabricație n-au fost instalate benzile de transport pînă la silozul „farfurie", ca de altfel nici benzile pentru transportul cărămizilor la uscare. La us- cătorul tunel se lucrează încă la finisaje interioare și la fundațiile împin- gătorului. Nu este încă asigurat frontul de lucru pentru montarea camerelor de combustie și diluție. Mult ra

mase in urmă sînt și lucrările la centrala termică. Se apreciază că, în medie, rămînerile in urmă sînt de circa o lună de zile. Asta înseamnă că timpul rezervat probelor tehnologice a fost „înghițit".— După părerea mea, vinovat este constructorul — ne spune ing. Gheor- 
ghe Nuțu, directorul noii fabrici. In timpul iernii acesta a lucrat cu randament scăzut. Cadrele tehnice de pe șantier au fost schimbate mereu ; de două ori șeful de șantier, de două ori șeful de lot, de patru ori maiștrii. De cite ori se făceau schimbări, de ati- tea ori lucrările trebuiau începute cu citirea proiectului, a documentației.— Eu socotesc că răspunzători sînt proiectantul și beneficiarul — susține ing. Ernest Iancso — șeful șantierului. Proiectanții s-au lăsat mult așteptați pentru rezolvarea unor nepotriviri între proiect și amplasamentul utilajelor. Uneori au fost trimiși oameni care nu cunoșteau bine pro-

a ritmului de execuție, fabricii din Zalău organizatoric se menține scăzut. Efectivele de con- sînt' suficiente pe șan- De asemenea, nu lipsesc nici sau instalatorii. Dar ce folos că forța de muncă este din abundență ! Muncitorii lucrează în- ghesuiți, stînjenindu-se unii pe alții. Printr-o mai bună organizare a lucrului, randamentul muncii ar putea spori considerabil. Deși există încă condiții să se recupereze întârzierile, actuala stare <Je fapt de pe șantier și stilul de lucru a doi dintre principalii factori de răspundere — beneficiarul și constructorul — nu sînt de natură să convingă că la termenul scadent noua fabrică va fi în plenitudinea condițiilor de funcționare.
★Apropierea termenului de punere în funcțiune a determinat pe cele două șantiere o accelerare mai mult sau mai puțin accentuată a ritmului de lucru. Dincolo de rezultatele concrete pe care le-a înregistrat fiecare șantier, un fapt se impune cu pregnanță atenției : ritmul alert de execuție rezidă în organizarea temeinică a lucrărilor, în coordonarea strinsă și permanentă a e- forturilor tuturor factorilor răspunzători de realizarea investițiilor.Investigațiile ne-au dat prilejul să întilnim și situații în care factorii direct angajați în înfăptuirea planului de investiții nu înțeleg să conlucreze temeinic, creîndu-și greutăți unii altora. Noua lege privind organizarea, planificarea și executarea investițiilor definește precis îndatoririle și răspunderile tuturor factorilor. Cadrul legal fiind clar conturat, nu mai rămîne decît ca în asemenea situații de minimalizare a îndatoririlor, de abdicare de la simțul de răspundere să se aplice cu promptitudine rigorile legii. Trebuie clar înțeles că punerea în funcțiune la termen a fiecăreia dintre noile unități productive constituie obiectivul central al planului de investiții în jurul căruia trebuie să polarizeze eforturile și acțiunile tuturor factorilor de răspundere.

Radu APOSTOL 
Alexandru MUREȘAN 
corespondenții „Scînteii*

un asemenea grup — circa 15 muncitori din brigada lui G. Neagu. După o oră de la începerea lucrului, nimeni din această brigadă (compusă din 22 de muncitori) nu este în stare să prezinte vreo lucrare executată sau cel puțin începută. De ce ? „Așteptăm să ni se facă manevra caroseriilor — ne spune șeful de brigadă. Asta nu e obligația noastră. Dar sînt puțini transportori și nu pot tace treabă la nivelul cerințelor".— De ce nu-i ajutați ? E mai bine să pierdeți vremea ?— Asta o facem în fiecare zi. îi ajutăm...

sistă din cauza lipsei totale de decalaj între secțiile de fabricație. Nerit- micitatea ne dă mare bătaie de cap". Sînt concluzii la care au ajuns și șeful secției mecanică II, ing. George Călămar, și șeful secției construcții șasiuri, caroserii, ing. Aurel Oprescu.' Așadar, la uzina „Autobuzul" din Capitală, în loc ca anomaliile organizatorice generatoare de abateri de la disciplină semnalate în urmă cu un an să fie lichidate, ele își mențin aceeași virulență. Lucrul începe în continuare cu întîrziere, locul de muncă este părăsit înainte de încheierea programului, persistă go-

cluzia că aceasta se desfășoară după un sistem quasi meșteșugăresc. Se pune bază îndeosebi pe îndeminarea omului, pe experiența lui, neglijin- du-se unele elemente organizatorice de certă valoare, capabile să ușureze munca, să-i sporească simțitor randamentul. în urma acestor concluzii, s-a elaborat un studiu care vizează pentru început o reorganizare totală a secției mecanice, prin introducerea de lanțuri transportoare și amplasarea mașinilor-unelte în flux. Efectul final ? Un spor de producție de 30 la sută in secția mecanică, rezolvîn- du-se din vara acestui an, cînd va fi concretizat studiul, o esențială pro-« j- organizare și, cred, da
ORGANIZAREA Șl DISCIPLINA

in schimbul III, mai erau în secție doar 20. Ceilalți ? Nu știa nimeni exact pe unde sînt, iar maistrul care condusese schimbul de noapte nu cunoștea exact nici măcar numărul celor care trebuiau să fie prezenți la lucru. La ora 6 și 50 de minute, deci după 20 de minute de la începerea schimbului secție 12 muncitori nu încă efectiv lucrul. ~ motivarea formulată de către unul dintre ei, C. Florea : „Aștept să-mi spună maistrul ce am de lucru. încă n-am primit nimic...". După 25 de minute intrăm în secția construcții ■șasiuri și caroserii. Aici, cea mai mare parte dintre muncitori erau în plină activitate. Totuși, aîțiva dintre ei (și vom vedea că nu sînt puțini) stăteau degeaba. Ne apropiem de

I, în aceeași începuseră Cauza ? Notăm

Și pînâ am ascultat toate justificările șefului de brigadă, in circa 7—8 minute, linia de fabricație a fost umplută cu caroserii, iar muncitorii și-au inceput lucrul normal, așa cum trebuiau s-o facă cu o oră și 10 minute inainte. Tributul totalei lipse de inițiativă a șefului de brigadă este prea mare !în sfîrșit, după două ore de Ia începerea programului intrăm în secția montaj. Pînă la ora 8,30, pe linia de fabricare a autoutilitareloi" nu se montase decît un singur motor, față de trei, cit era prevăzut. O veche cunoștință din raidul întreprins anul trecut, ing. Victor Niculescu, șeful secției, ne spune cu aceeași amărăciune : „Să știți că prea multe nu s-au schimbat de cînd ne-ați vizitat ultima oară. Aceleași necazuri per-

lurile de timp de lucru din cauza lipsei de decalaj sau a proastei aprovizionări, se menține acea neritmi- citate cronică în fabricație. Și, desigur, nu se putea ca această aglomerare de neajunsuri să nu aibă și alte repercusiuni : la sfîrșitul primului trimestru s-a înregistrat ne- realizarea unei producții de cîteva zeci de autobuze și peste o sută de autoutilitare, greu de recuperat in lunile următoare.Se întrevede oare, cel puțin acum, o hotărîre fermă de a depăși impasul cronicizat în privința organizării necorespunzătoare a producției și a muncii și a abaterilor de la disciplină ? „Da — sună hotărît replica ingi- nerului-șef al uzinei, Traian Bo- beanu. Dacă analizăm riguros actuala organizare a uzinei, ajungem la con-

blemă de disciplină".Dacă din cele spuse de inginerul- șef rezultă că în perspectivă se întrevede o soluționare a mult discutatei probleme a ritmicității fabricației și a decalajului intre secțiile de fabricație, în ce privește prezentul — situația critică a disciplinei consemnată in timpul raidului nostru prin uzină — există mai puține certitudini că lucrurile se vor îndrepta. Se simte prea puțin influența muncii educative a organizației de partid, a organizațiilor de sindicat și tineret, lipsește mina de bun organizator a maistrului, se face prea puțin simțit spiritul de echipă in ducerea la îndeplinire a sarcinilor. La „Autobuzul" nu se pune problema de a lichida ci- teva cazuri izolate de abatere de la disciplina muncii, ci este nevoie de o schimbare pe un plan mai larg a concepției de conducere și ^organizare prin precizarea sarcinilor și responsabilităților ce revin factorilor de conducere — de la comitetul de direcție, pînă la maiștri — pentru asigurarea condițiilor tehnico-materiale și mai ales organizatorice în vederea îndeplinirii riguroase a sarcinilor de plan.
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într o nouă ediție

Cu prilejul . aniversării centenarului nașterii lui V. I. Lenin, în Editura politică a apărut un nou volum consacrat scrierilor marelui conducător al proletariatului revoluționar : volumul „LENIN. OPERE A- LESE", ediție bibliofilă. Volumul reprezintă o selecție din lucrările cele mai reprezentative și de mare actualitate ale creației teoretice leniniste.Sînt incluse aici articolele lui Lenin despre Marx și Engels, precum și studiul consacrat de el genezei teoriei revoluționare a proletariatului, „Trei izvoare și trei părți constitutive ale marxismului*. Cititorii găsesc reunite în a- cest volum cîteva din operele fundamentale ale lui Lenin : „Imperialismul, stadiul cel mai înalt al capitalismului', „Statul și revo-

luția", „Revoluția proletară și renegatul Kautski", „Stîn- gismul, boala copilăriei comunismului". Volumul cuprinde, de asemenea, o serie de lucrări de mai mici proporții, dar de o excepțională însemnătate, în care Lenin a tratat probleme ale făuririi economiei socialiste, ale perfecționării relațiilor sociale, ale dezvoltării științei și culturii, întăririi partidului comunist și rolului său conducător. („Despre sarcinile proletariatului în actuala revoluție", „Schița unui plan de lucrări tehnice științifice", „Marea inițiativă", „Economicul și politicul în epota dictaturii proletariatului", „Sarcinile uniunilor tineretului", „Despre impozitul în natură* etc.).O serie de mate-

riale înmănuncheate în ediția bibliofilă reflectă poziția lui Lenin în problema națională, consecvența cu care a militat pentru respectarea principiului autodeterminării națiunilor, a dreptului fiecărui popor de a decide singur asupra soar- tei sale și a-și făuri singur soarta, pentru întărirea solidarității internaționaliste a comuniștilor, a tuturor celor ce muncesc.în ultima parte a volumului sînt incluse cele mai reprezentative scrisori. articole și însemnări ale lui Lenin datînd din ultimii ani ai vieții sale.Aparatul științific cu care este dotată ediția bibliofilă pune la îndemîna cititorilor ample explicații referitoare la lucrările cuprinse în volum.

Complexul hidroenergetic; și de navigație de la Porțile de Fier va modifica în curînd nu numai aspectul zonei înconjurătoare, dar va produce prefaceri substanțiale în organizarea vieții sociale și economice a populației din această zonă. Din dorința de a prezenta imaginea locurilor supuse inundării, activitatea oamenilor care trăiesc și muncesc aici, un colectiv de cercetători în domeniul economiei și cadre didactice din învățămîntul superior, coordonat de prof. univ. dr. N. N. Constantinescu, Constantin Grigorescu, șef de sector la Institutul de cercetări economice, Constantin V. Băloiu și Vergiliu Ior- dache. cercetători științifici principali la același institut, a elaborat un studiu monografic al dezvoltării economice a localităților din regiunea ce va fi cuprinsă de apele lacului de acumulare. Recent, lucrarea a apărut în Editura Academiei Republicii Socialiste România, sub titlul i „Economia zonei Porțile de Fier*. Sînt a- bordate într-un cadru sistematizat aspectele cele mai reprezentative ale activității economice a zonei, probleme privind populația și forța de muncă, industria și ramurile ei, agricultura și silvicultura, transporturile și comunicațiile, comerțul, finanțele organizațiilor socialiste, gospodăria comunală și de locuințe, nivelul de trai material și cultural al populației.Cu toată diversitatea tematicei pe care și-au propus-o spre cercetare, autorii reușesc să prezinte o lucrare bine închegată, fundamentată, în care fenomenele economice sînt analizate în evoluție. în profunzimea mecanismului lor. în același timp este pregnant evidențiată interdependența între economia ariei teritoriale cercetate și a- ceea a zonelor învecinate, sînt subliniate legăturile cu ansamblul economiei naționale. Din acest motiv considerăm că studiu] are nu numai o deosebită valoare documentară, ci și una practică, deoarece oferă o serie de elemente pentru elaborarea unor măsuri de dezvoltare viitoare a regiunii.Greutățile inerente ale muncii de

cercetare, lzvorîte mai ales din suficiența materialului documentar, nu au fost însă integral estompate în lucrare de către autori, fiind sesizabile unele „pete albe" în prelucrarea materialului statistic. Cu toate acestea, lectura acestei monografii este deosebit de instructivă, ea fiind recomandată deopotrivă specialiștilor în domeniul istoriei și economiei, cît și celor interesați de marile prefaceri ale acestui colț de pămînt românesc.

Unirea Transilvaniei cu România, eveniment istoric de importanță crucială în viața poporului nostru, care a marcat realizarea statului național unitar român, a constituit în ultimii ani — îndeosebi cu prilejul sărbătoririi semicentenarului acesteia — obiectul a numeroase lucrări și studii istorice, reprezen- tînd valoroase contribuții la aprofundarea cunoașterii științifice a rădăcinilor unirii din 1918, ca și a modului în care s-a înfăptuit, a consecințelor sale profunde și multiple.Numărul acestor lucrări a sporit recent prin apariția, în Editura politică și sub egida Institutului de studii istorice și social-poli- tice de pe lîngă C.C. al P.C.R., a unei noi lucrări, coordonată de Ion Popescu Puțuri și dr. Augustin Deac, și avînd ca autori pe Marin Badea, Gheorghe Bodea, dr. Augustin Deac, Ion Iacoș, Ion cioiu, Alex, Tănăsescu, dr. Gh. Natalia Vîlcu.Lucrarea reprezintă o amplă nografie, elaborată pe baza studiului și analizei unui material documentar deosebit de bogat — documente de arhivă existente în țară și în străinătate, știrile oferite de presa vremii, literatura memorialistică și alte categorii de izvoare ale istoriografiei noastre.Interpretate în lumina concepției marxist-Ieniniste, faptele ce se desprind din filele celor cîteva mii de documente inedite și din întregul material consultat au permis reconstituirea unui tablou de ansamblu, veridic, al luptei poporului român pentru făurirea statului național unitar.Autorii prezintă pe larg premisele obiective care solicitau în mod necesar făurirea statului național u- nitar român. Ideea ce se desprinde cu claritate este că aceste premise au fost pregătite de întregul proces de dezvoltare istorică a poporului român, care, pe temelia omogenității structurii economice și sociale a teritoriului locuit de el din timpuri străvechi, a limbii unitare, a dezvoltat, de-a lungul veacurilor, în pofida fărîmițării feudale, legături intense — economice, politice, culturale — între diferitele provincii, legături ce au alimentat și întărit mereu conștiința unității de neam și de limbă.Lucrarea stăruie asupra factorilor care începînd din secolul trecut au impus făurirea statului național unitar român ca o condiție indispensabilă a progresului poporului român, asupra victoriilor pe care le-au constituit pe acest drum unirea Moldovei cu Țara Românească în 1859 și cucerirea independenței de stat în 1877.

Sînt marcate cele mai importante momente ale luptei forțelor înaintate ale poporului român de pe ambele versante ale Carpaților pentru emancipare socială și națională, relevîndu-se, totodată, frecvente și grăitoare manifestări ale solidarității între oamenii muncii români și cei aparținînd naționalităților conlocuitoare.Din lectura cărții cititorii pot lua cunoștință și de aspecte mai puțin tratate pînă acum privind contribuția mișcării socialiste la lupta de eliberare națională a românilor transilvăneni, rolul societăților culturale, al conferințelor și întîlniri- lor reprezentanților poporului român din ambele părți ale Carpaților.Un interes deosebit prezintă capitolele consacrate pregătirii nemijlocite și înfăptuirii actului de la 1 decembrie 1918. Aceste capitole reușesc să redea o viziune clară și cuprinzătoare asupra împrejurărilor concrete interne și internaționale în care s-a realizat unirea, asupra poziției și rolului pe care l-au avut

diferitele forțe sociale — proletariatul și mișcarea muncitorească, țărănimea, intelectualitatea, burghezia. Evidențiind contribuția ho- tăritoare a maselor largi populare, autorii conchid că formarea statului național român unitar a fost rodul luptei întregului popor, opera întregii națiuni însuflețită de năzuința seculară a unirii.în încheiere nu putem să nu menționăm și unele carențe ale lucrării, manifestate într-o proporționare nu îndeajuns de echilibrată a diferitelor capitole, în repetări nejustificate, lungimea, pe alocuri, excesivă a citatelor etc.în ansamblul său, volumul reprezintă o contribuție valoroasă la cunoașterea aprofundată a unuia din momentele cruciale din istoria poporului român, prezentînd interes, atît pentru specialiști, cît și pentru masa largă a cititorilor.
Gheorghe ZAMFIR

PEDAGOGICA

Contribuții la conturarea

învățămintului

După reeditarea marilor cronicari moldoveni și a cronicarilor munteni. Editura pentru literatură — a cărei activitate este continuată în prezent de Editura „Minerva" — a luat buna inițiativă de a repune în mîna contemporanilor Hroni- 
ca românilor de Gheorghe Șincai, o cuprinzătoare relatare, sub formă de anale, a istoriei poporului nostru între anii 86—1739.Ediția — în trei volume — a fost întocmită de Florea Fu- gariu, transcriind după norme științifice precise manuscrisul autograf păstrat la filiala din Cluj a Bibliotecii Academiei ; este însoțită, totodată, de o prefață de peste o sută de pagini și de notele semnate de Manole Neagoe, precum și de un studiu asupra limbii lui Gheorghe Șincai, aparținînd editorului.Republicarea operei ilustrului istoric al Școlii Ardelene constituie, fără îndoială, un eveniment cultural deosebit.Asupra importanței cronicii lui Gheorghe Șincai a atras a- tenția întîi Mihail Ko- gălniceanu, în „Arhiva românească" din 1840. Nicolae Iorga o consideră în a sa „Istorie a literaturii române" din 1901 „un admirabil repertoriu" de documente, operă a unui istoric modern care știe ce scrie și pentru ce scrie. Șincai, scria Edgar Quinet în 1857, în „Les Roumains", „a pentru România ce Muratori a pentru Italia șidictinii pentru Franța : ceea ce lipsește Încă multor națiuni mîndre

spiri- redeș- curen-

făcut ceea făcut bene-

• SCHIȚA A UNEI LOGICI 
NATURALE de Petre Botezatu.

• VISUL Șl STRUCTURILE 
SUBCONȘTIENTULUI . 
beri.

• PSIHOLOGIE 
de Mihai Beniuc.

• INFORMATICA 
MENTARÂ — colectiv.

• CUM SCRIEM, 
NUNȚAM CORECT 
banu ți L Sfîrlea.

• ELICEA VIEȚII 
son.

• PE VALEA MOLDOVEI de 
V. Tufeseu.

5JCa orice carte neobișnuită, romanul scriitorului spaniol valorează mai mult decît ne-ar lăsa să credem împrejurările pe care le evocă. „Doliu la „Paradis" nu este propriu- zis un roman despre războiul civil din Spania. Amploarea problematicii. intensitatea și patetismul fac din această carte o apariție cu semnificații mai adînci. Personajul Dona Estanislaa. întruchipînd, desigur, cel mai binfe proiectul autorului (folosim termenul în sens fenomenologic) se află în zona de interferență a celor două tărîmuri > viața reală și visul. Pentru Dona Estanislaa visul devine uneori mai real decît viața, iar viața devine labilă. Cartea se desfășoară în atmosfera incertă a monologuri- lor proprietarei de la „’Paradis", împreună cu soldatul ElOsegui, cititorul parcurge o serie de evenimente; se trezește oare dintr-un joc absurd de aparențe, sau dimpotrivă este mutat, este plonjat în planul irealității depline 7 Aceeași situație o trăiește copilul Abel Sor- zano t oare războiul nu este un joc, oare nu se petrece totul numai pentru a-i crea lui un divertisment de amploare ? Comunicatele militare, apelurile la populație, îndemnurile la intransigență sînt reale, evenimentele groaznice, luptele cu morți, oamenii care ucid — există într-adevăr ? Numai moartea, asasinatul inocenților destramă visul. în atmosfera de joc, de irealitate, crima se produce cu ușurință, dar brutalitatea ei reașează lucrurile la locul lor. Ce se întîmplase totuși ? Care este semnificația umană a evenimentelor din romanul „Doliu Ia „Paradis" 7 Ce a stricat într-atît contururile realității și a creat adîn- ca tulburare a umanității, făcînd posibilă crima ? în privința răspunsului. Juan Goytisolo nu păstrează nici un echivoc : era ura, demența fără margini pe care o generează războiul. Sublocotenentul Fenosa din armata lui Franco încearcă o adîncă mulțumire împușcînd unul după altul cîțiva republicani în retragere. Era un prilej de a se remarca ! Ochii săi împăienjeniți de ură nu mai vedeau înaintea lor decît cadavre, nu mai respectau puritatea copiilor, nimic în eter se încrucișau îndemnurile la suprimarea fără milă a adversa-

„PARADIS"rilor, la exterminarea șovăielnicilor, la vigilența ucigașă, ziarele erau pline de comunicate de război, oamenii nu vorbeau decît de morți, de răniți, de criminali. Unul dintre personaje reproduce aproape identic cuvintele anarhistului din Condiția umană a lui Malraux i nu ești un om adevărat înainte de a ucide măcar odată Teribile cuvinte, pronunțate pentru întîia dată în secolul nostru. Ceea ce este și mai semnificativ, în cartea lui Goytisolo ele apar în gura unui copil, prietenul lui Abel Sorzano, Pablo Mărquez. care-1 trădează și provoacă abandonul, acceptarea morții, poziția de erou tragic a unui băiat de doisprezece ani. Nu există dezolare mai mare decît aceea creată de suferința și moartea inocenților. Dar copilul Abel nu moare într-un accident; el înțelege și acceptă moartea, ea devenise pentru el o obsesie, ceea ce este cum nu se poate mal tulburător.Aș îndrăzni să consider „Doliu la „Paradis" o carte mare. Desigur, Juan Goytisolo are o faimă europeană consolidată, este un scriitor de circulație, bine cunoscut cititorilor români. Toate acestea ar putea. totuși, să nu însemne nimic într-o eră a publicității, cum este a noastră. Romanul său este însă remarcabil prin umanitatea sa profundă, prin rafinamentul Insolit a) artei sale. întîmplările s-au consumat de Ia primele zece pagini. Copilul este mort. E16segui s-a predat, iubita lui fusese ucisă într-un bombardament, cîteva sute ceea ce s-a urma să setr-un prezent continuu. Timpul artistic nu este cel al evenimentelor. Războiul devine un pretext e- pic, pentru cititor nu mai mîne decît problema pură,se află singur în fața unui secol care nu a cruțat nici nevinovăția copiilor, care a desfigurat pînă și jocul lor, împingîndu-1 la crimă.Irina Runcan este autoarea unei traduceri izbutite, care a reprodus fidel magia conținută în fraza simplă, transparentă și, în același timp, plină de adîncime a lui Goytisolo.
Aurel Dragoș MUNTEANU

Lucrarea „Organizațiile profesionale ale cadrelor didactice din România între 1865—1944“ de dr. O- nița Gligor, apărută recent în Editura didactică și pedagogică, vine să completeze tematic literatura de specialitate editată pînă acum, înscriindu-se ca o contribuție meritorie în efortul de elaborare a unei istorii a învățămintului nostru. Utilizînd un bogat și variat material bibliografic, în mare parte inedit, rodul unor cercetări stăruitoare, autoarea aduce pe prim plan tradițiile progresiste ale învățămîn- tului nostru. Se înfățișează situația grea a școlilor și a corpului didactic, în special a învățătorimil, în a doua jumătate a secolului trecut și în primele patru decenii ale secolului nostru, precum și revendicările legitime pe care această situație le-a generat și pentru satisfacerea cărora au luptat generații întregi de slujitori devotați ai școlii românești, dar care nu și-au găsit deplină împlinire decît în anii cialismului.în analiza tematicii propuse, crarea — respectînd în cadrul pitolelor criteriul cronologic — prinde două părți distincte : prima incluzînd perioada dintre 1865—1918, a ' doua perioada 1918— 1944. Astfel, după ce trece în revistă sumar rolul conferințelor didactice ca mijloace premergătoare în procesul organizării profesionale pro- priu-zise a oamenilor școlii, capitolul întîi analizează activitatea „Societății corpului didactic de toate gradele", înființată în 1878, socotită pe drept cuvînt prima or-

deganizație profesională care, timp 20 de ani, a militat pentru progresul școlii și apărarea drepturilor profesorilor și învățătorilor, înrîu- rind pozitiv legislația școlară adoptată în acea perioadă. Un pas înainte în această privință se realizează prin constituirea unor organisme separate pentru institutori, în-' vățători și profesori, forme care sînt prezentate în capitolul al doilea al cărții. Partea a doua a lucrării, în cele patru capitole ale sale, tratează pe larg acțiunile întreprinse de asociațiile învățătorilor, ale institutorilor și ale profesorilor secundari, precum și mișcarea profesională a membrilor corpului didactic universitar între anii 1918 și 1944. Se relevă astfel că, încă de la crearea sa, Partidul Comunist Român a îndrumat și sprijinit activitatea organizațiilor cadrelor didactice, orientînd-o spre metode de acțiune revoluționară, ajutînd-o să-și clarifice obiectivele politice ale luptei sale. în paginile cărții sînt reproduse o serie de mărturii care atestă atenția cu care erau îndrumate acțiunile revendicative ale membrilor corpului profesoral de către partid direct sau prin presa de partid și presa progresistă.Lucrarea prilejuiește o lectură instructivă. Cred însă că ar fi avut de cîștigat dacă, în unele subcapitole cu caracter predominant informativ, volumul datelor reproduse ar fi fost mai redus, acordîndu-se, în schimb, mai multă atenție prelucrării, explicării și Interpretării lor.
Prof. Marieta GHIVIRIGA

Eugen SCHILERU

„Irimescun

de trecutul și prezentul lor".într-adevăr, deși folosește sistemul expunerii pe ani, întrebuințat în vechile a- nale, Șincai dispune de cea mai vastă documentație internă și externă pe care a a- vui-o un istoric roman în vremea sa. A- ceasta fără a omite critica izvoarelor și fără a pierde din vedere scopul unui tratat de Istorie națională la data cînd îl întocmea eh In tul epocii de teptare și altului de renaștere al Școlii Ardelene, el caută să aducă argumente pentru a ciști- ga drepturi egale cu ale celorlalte naționalități pentru Transilvania, indu-se să-i pe aceștia din ția umilitoare de „ Ierați". Istoricul va a- răta, deci, originea romană a poporului român și latinitatea limbii romane, va susține ideea de continuitate a elementului roman In Dacia, după retragerea Iui Aurelian și va vorbi de originea comună a tuturor românilor, ne- omițîndu-i pe aromâni.Atitudinea patriotică, lipsită de șovinism, a lui Șincai iese bine în evidență din felul cum expune răscoala iobagilor din 1514. Adept al absolutismului luminat, Șincai susținea reformele, dar nu rea totală a existente, căreia formula critici. Astfel, el servă că iobagilor au cînd s-a Ivit cirea
Editura „Eminescu"

privilegiate românii din strădu- scoată situa- „to-

schimba- ordinii împotriva doar ob- obligațiile crescut „rătă- «Tudumănitori-

lor»" (Reforma) și că unirea cu biserica romană de la fost de folos clericilor care bîndit totuși nă scutință" prin nobilii fiind și ei înșelați („au rămas și rămîn cu buzele drîm- boiete pînă astăzi"). Ca unul care făcuse parte din tagma monahală și cunoștea bine „năravurile popești", Șincai, adept al unui creștinism e- cumenic, atrage adesea atenția asupra poftei de dominație și asuprire care se as-, cundeau, în acele timpuri, în spatele ideii religioase : „Vai, neamului românesc și iarăși vai — exclamă el relatînd evenimentele anului 1563 — vezi socotește și judecă, ce vreau arhiereii aceștia ? Să te învețe să-ți prindă partea pre lumea aceasta, au să te ducă la ceruri ? Nu crede, o române, pentru că numai ta o voiesc ca umple pungile lor. și tu să rămîi rob... Deș- teaptă-te, drept o iubit neamul și ai minte !“.
(ironica lui Șincai, adevărată mină de documente, este în același timp o carte de atitudine, o scriere animată de un fierbinte patriotism, compusă cu convingere, căldură și patos, Reeditarea ei, după mai bine de opt decenii de la ultima apariție, era nu numai o necesitate științifică, dar datorie față de torii de azi, pe marele istoric și cursor nu va să-i intereseze și să-i însuflețească spiritual.

Al. PIRU

Editura „Dacia**

• Octavian Paler: „UMBRA 
CUVINTELOR". Definiții lirice.

• Ștefan Aug. Doinaș : „LAM
PA LUI DIOGENE" (studii, •- 
seuri).

• Georgeta Horodincâ: 
„STRUCTURI LIBERE".

• Gavril Scridon : „ECOURI 
LITERARE UNIVERSALE IN POE
ZIA LUI COȘBUC".

• Ion Caraion : „CIRTIȚA Șl 
APROAPELE" (Poeme).

• Venera Antonescu : „STE
LELE LUI FILOCTET".

• Mihai Stoian: „VIEȚI IN
TERZISE".

• Ovidiu Constantinele» i 
„VALSE HESITATION".

• Constantin Gheorghiu i 
„PAMINT Șl PĂIANJENI".

DE ARTĂetape prin relevarea pe parcursul paginilor a tuturor elementelor ce se vor manifesta în o- perele ulterioare. Urmărind cu pertinență și înțelegere lunga e- voluție în timp a operei unui sculptor con-

1700 a numai au do- „puți- ea,

punga să-șiaceea, meu.

și o citi- care pre-Inceta

• Vasile Rebreanu : „SECURI 
PENTRU FUNII" (nuvele ți po
vestiri).

• Aurel Râu: „LA MARGI
NEA DEȘERTULUI GOBI" (re
portaje).

Editura „Ion Creangă"

• I. Al. 
PUIUL".

• Eusebiu 
DUN".

I»
Brătescu-Voinești:

• .

Cornilor: „COR-

Balan : „COPII Ml-• Teodor
NUNE" (colecția „Preludii").

• Dan Deșliu: „DIN TARA 
LUI NU-MĂ-UITA".

• George Niculescu-Mizil : 
„FATA DIN ÎMPĂRĂȚIA 
CURCUBEULUI".

temporan dintre cel mai cunoscuți, lucrarea lui Eugen Schileru pe lîngă valoarea sa documentară, de mărturie a spiritului elevat al autorului prematur dispărut, se impune cititorului ca o încer-
care izbutită de demonstrație a faptului că Ion Irimescu „a înscris mai multe pagini admirabile în istoria sculpturii românești".

Grigore ARBORECartea lui Eugen Schileru dedicată creației sculptorului Ion Irimescu face parte din categoria acelor lucrări menite să familiarizeze cititorul cu unele din aspectele artei contemporane românești. Ar fi eronat însă, credem, să reducem intențiile autorului doar la încercarea de a face cunoscută publicului o activitate artistică ce se întinde pe parcursul a cîtorva decenii. Cartea de față propune un mod de a citi sculptura lui Ion Irimescu și, prin aceasta, interesul la lectură este substanțial mărit. Cartea oferă ocazia unei reîntil- niri, postume, cu spiritul distins al lui Eugen Schileru, ale cănii puncte de pra exprimate ultimilor bucurat re și rilor de artă, bordarea creației lui Ion Irimescu autorul studiului pleacă de la o aserțiune mai veche a unui cercetător german conform căreia„forma nu-și atinge plenitudinea decît cînd exprimă greutatea unei experiențe umane". După el, Ion Irimescu selectează, prelucrează, reconstruiește, „tocmai in sensul ade-

vedere asu- artei românești, în presa ani, s-au de aprecie- stima iubito- în a-

vărului acestei experiențe, care nici nu poate șterge, nici se poate confunda alta"... Afirmațieimai sus, expresie sintetică a perspectivei pe care o are Eugen Schileru asupra operei sculptorului, i se subordonează întregul mod de interpretare propus de carte — de fapt o dezvoltare și o amă- nunțire permanentă a enunțului citat— ca și arhitectura acesteia. Căci, grupînd pe mari categorii de subiecte, teme și genuri, materialul artistic analizat, Eugen Schileru — după cum el însuși turisește — nu a seama de felul în în fiecare etapă, supra tuturor lucrărilor, indiferent de subiect, temă sau gen, se releva o aceeași amprentă stilistică". Convingerea autorului este că se va putea reconstitui din caracterizările cate revin ca „a- devărate leit motive" trăsăturile comune care, într-o fază determinată, sînt proprii u- nor lucrări de facturi deosebite. Cu alte cuvinte, cititorul va sesiza felul în care travaliul artistic al sculptorului, exercitat asupra operelor sale, le-a dat acestora „un aer \de familie stilistică".Autorul studiului nu e- zită — tocmai pentru

a evidenția cît mai pregnant și mai concret în fața cititorului apartenența creațiilor analizate la o anumită familie stilistică — să facă referiri repetate la orizontul cultural la care trimit acestea. „Prin tensiunea spre universalitate și prin arhitecturarea de mare rigoare a formelor — se spune undeva — artistul român vădește (...) aspirația spre clasic". Această aspirație constantă spre clasic este urmărită în diferitele etape ale creației sculptorului, disociin- du-se o asemenea tendință de acea „deliberată accentuare a laconismului corespun- ' zînd unei orientări noi, care a investit cea mai recentă fază a creației lui Ion Irimescu". Demonstrarea prin e- xemplificări concrete a afirmației se încadrează pe deplin țn spiritul lucrării care își propune, printre altele, să abordeze într-un mod concret problema „relațiilor între personalitate și schimbările de orientare, de curs al ei propriu". Faza de reînnoire, de experimentare prin care trece creația actuală a lui Ion Irimescu este considerată de autor ca neîncheiată și, deci, încă în evoluție. Autorul i-a stabilit continuitatea cu celelalte

Eugene FROMENTIN

„Maeștri de odinioarăRecent apărut în cadrul ciclului de „Biografii. Memorii. Eseuri", volumul „f ștri de odinioară' Eugâne Fromentin ditura Meridiane) ne să accentueze o tă mai mult, prin ... termediul unui bogat și semnificativ studiu, faptul că ideile și viziunile în exegeza plastică sînt de o infinită varietate și că numai trecerea timpului le învederează. De altfel însuși textul lui Eugâne Fromentin în care probitatea și exigența își asociază sensibilitatea și acea în- cîntare față de frumos a scriitorului care le relevă, o dovedește. Pentru că, deși pictor, numele lui Eugene Fromentin a rămas în istoria culturii mai ales prin lucrări destinate criticii de artă și literaturii.Călătoria întreprinsă în 1875 în Belgia și Olanda, impresiile acumulate cu a- cest prilej concentrează în jurul lor materialul întregii cărți.

,Maeș- de (E- vi- da- in-
Intenția nu este, desigur, de a reconstitui o parte a istoriei artelor în Țările de Jos cu trepte simetric și precis ierarhizate în care fiecare nume nou să fie legatarul precedentului — și numeroasele omisiuni o a- testă — ci mai curînd de a restabili un raport cît mai direct de la operă la privitor și de la acesta la operă, raport pe care, înțele- gîndu-1, Fromentin se străduiește să-l explice. Bazată pe temeinice cunoștințe de meșteșug, analiza lucrărilor prilejuiește de cele mai multe ori o judecată de valoare. Insistența cu care revine asupra personalității unor mari maeștri ca Rubens sau Rembrandt și în care experiența eruditului se îmbină c.u observația lzvorîtă din contactul direct eu lucrările este un pretext de a descifra o dată mai mult în cadrul operelor analizare sensuri și semnificații general-timane. de a exprima cu cla-

ritate și pătrundere aspirația către un înalt ideal de frumusețe.Pornind de la exigențele, de la nivelul discuțiilor, din plastica contemporană, Modest Morariu, autorul traducerii prefeței și notelor, a ales, a stabilit cu grijă și competență culoarea originalului. Semnificativ intitulată „Fromentin azi" — prefața volumului realizează o sinteză a trăsăturilor specifice personalității lui Eugăne Fromentin, o cercetare dintr-un punct de vedere contemporan a permanenței ideilor sale estetice și criti- Infirmînd sauconfirmînd ipoteze, restabilind autenticitatea unor date și aspecte ale vieții și operei în contextul mai larș al creației și culturii întregii epoci, a- utorul fixează imaginea completă, echilibrată și justă a criticului de artă care a fost Eugăne Fromentin.

ce.

Marina PREUTU
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VIZITA PREȘEDINTELUI
-

REPUBLICII TURCIA
DINEU OFICIAL

Toastul președintelui '
Cevdet Sunay

ia
Stimate domnule președinte, Stimată doamnă Ceaușescu, Doamnelor și domnilor, Cu prilejul acestui dineu,care sintem onorați cu prezența distinșilor oameni de stat ai României, în frunte cu Excelența Voastră, sint fericit să pot îndeplini, fie și numai pentru cîteva ore, oficiile de gazdă.Sintem extrem de impresionați de solicitudinea de care ne-am bucurat pretutindeni, din momentul sosirii noastre în frumoasa dv. țară.în această ambianță călduroasă, care ne înconjoară, noi vedem reflectîndu-se sentimentele amicale, pe care popoarele noastre le nutresc unul față de celălalt.Absența oricărui litigiu între cele două țări vecine ale noastre constituie trăsătura dominantă a relațiilor turco-române. O altă trăsătură care caracterizează relațiile noastre este dezvoltarea lor asigurată într-un mod reciproc și continuu. Contactele personale dintre oamenii de stat ai celor două țări, la diferite niveluri, au jucat un rol important în extinderea și, țări.Aceste cel maiExcelența Voastră a făcut-o, trecut, în Turcia. Tot astfel, exprim care o mabila impuls

adîncirea acestei dezvol-contacte au atins nivelul înalt prin vizita pe care anul îmi peconvingerea că vizita efectuăm noi înșine, la a- dv. invitație, va da un nou relațiilor turco-române.Stimate domnule președinte,Scurta noastră ședere în România ne-a permis să facem constatări foarte prețioase.
r

f

(Urmare din pag. I)armonios în decorul natural al acestei zone a litoralului. Atenția oaspeților este reținută de concepția originală a arhitecților români în înălțarea edificiilor aflate în construcție, care în final vor asigura turiștilor 16 000 de locuri de odihnă.Plecind din Mangalia-Nord, solii poporului turc și persoanele oficiale care-i însoțesc sint salutați cu căldură populația locală, de primii , riști sosiți la odihnă.După un scurt popas pe ț leza de la Eforie Sud, coloana oficială se oprește în fața sa- * natoriului „Grand" din Eforie 4

de tu-fa-
i

Nord, instituție spitalicească ce funcționează permanent și care cunoaște, an de an, tot. mai multe solicitări, atît din țară, cit și din străinătate. Se vizitează cîteva secții. Medicii prezintă oaspeților metodele și tehnicile de tratament, dotarea tehnică. Arătînd că-i sint cunoscute tradițiile bogate ale școlii medicale românești, progresele înregistrate în ocrotirea sănătății în țara noastră, cu deosebire în ultimii ani, șeful statului turc și-a exprimat admirația pentru condițiile bune pe care le constată în această unitate medicală.în continuare, înalții oaspeți vizitează Constanța. Despre eforturile întreprinse pentru dezvoltarea și moderniza
rea orașului, pentru configura-

PRIMIRE LA G G
AL P.GR.

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Cronica zilei

Joi, 16 aprilie, tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a primit pe tovarășul Gosztonyi Jănos, membru al C.C. al P.M.S.U., redactor-șef al ziarului „Nepszabadsag", care face o vizită în țara noastră la invitația ziarului „Scînteia".Tovarășul Gosztonyi Jănos a fost însoțit de ambasadorul R.P. Ungare, Perene Martin.La primire a asistat tovarășul Alexandru Ionescu, membru al C.C. al P.C.R., redactor-șef al ziarului „Scînteia".întrevederea s-a desfășurat în- tr-o atmosferă cordială, tovărășească.

Ieri la prînz, ambasadorul R.P. Ungare a oferit un dejun cu ocazia vizitei în țara noastră a tovarășului Gosztonyi Jănos.în cursul șederii sale în România, oaspetele maghiar a vizitat obiective economice și instituții culturale din Capitală și din cî- teva județe, a avut întrevederi la comitetele județene de partid Bihor, Cluj și Mureș, la conducerea ziarului „Scînteia", la Ministerul Afacerilor Externe, Comitetul de Stat al Planificării, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, la Uniunea Scriitorilor, la conducerea unor ziare centrale, precum și discuții și întrevederi cu alte personalități politice și culturale din țara noastră.
încercăm o deosebită satisfacție pentru faptul de a fi constatat, în cursul convorbirilor noastre, purtate într-un spirit deschis, sincer, că relațiile noastre bilaterale se dezvoltă în mod pozitiv și că pozițiile noastre, în legătură cu u- nele probleme internaționale, sînt apropiate.Doresc să folosesc această ocazie pentru a sublinia, o dată mai mult, importanța pe care Turcia o acordă problemei Ciprului, care este cauza noastră națională. în a- cest conflict, noi sîntem inspirați în același timp de bunăvoință pentru a se ajunge la o soluție echitabilă, pe căi pașnice și de o hotă- rîre neabătută, în ceea ce privește interesele noastre naționale.în cursul călătoriei noastre în România, noi am văzut, pe lingă Capitala dv., plină- de realizări, care sînt rodul activității umane, orașele Craiova — centru agricol și industrial — și Constanța, care ne-a captivat prin frumusețile sale turistice. Am fost deosebit de impresionați de ceea ce am văzut în aceste orașe.Puteți fi încredințați că vom părăsi România cu amintiri foarte bune și de neuitat.Stimate domnule președinte,Permiteți-<mi, ca în numele meu, al soției mele și al colaboratorilor mei, să exprim Excelenței Voastre, Doamnei Ceaușescu și distinșilor oameni de stat români, care, toți ne-au copleșit cu amabilitatea lor, sincere mulțumiri pentru excelenta primire, care ne-a vată. Ridic paharul în și pentru progresul și tea poporului român.

fost rezer- cinstea dv. prosperita-
rea unei personalități arhitecturale distincte, ca urmare a valorificării capacităților creatoare ale proiectanților și constructorilor români, li se o- feră oaspeților ample explicații.Oaspeții1 se îndreaptă spre Mamaia. — este evidentă edililor stațiunii de a gura vizitatorilor și de peste hotare, al număr crește an de an, o găzduire cît mai agreabilă. Pregătirile pentru apropiatul sezon estival sînt în toi. în jurul hotelurilor, vilelor și restaurantelor, construite într-o mare varietate de stiluri arhitectonice, se amenajează alei, peluze cu flori și verdeață.Președintele Cevdet Sunay cu soția și celelalte oficialități sînt invitați să viziteze hotelul „Riviera", impunătoare construcție a stațiunii. De pe terasa aflată la etajul al I4-lea, oaspeții contemplă panorama larg desfășurată a litoralului. Datele și cifrele prezentate de arhitectul Marius Tuțu, directorul D.S.A.P.C. Constanța, conturează dimensiunile de astăzi și cele de perspectivă ale litoralului, prefigurate într-un vast program de valorificare a acestor importante zone turistice ale țării. Se relevă faptul că, în acest an, capacitatea de cazare în stațiunile de pe litoral va crește de la 74 000 la aproape 100 000 de locuri, precum și apropiata apariție pe harta litoralului a

apoiPretutindeni preocuparea asi- din țară căror

Stimate domnule președinte,Stimată doamnă Sunay, Domnilor și doamnelor,Permiteți-mi, înainte de toate, să vă mulțumesc cordial, în numele meu și al soției, pentru frumoasele cuvinte pe care le-ați rostit despre țara noastră, pentru caldele sentimente exprimate la adresa poporului român.în timpul vizitei în România ați putut să vă formați o imagine edificatoare asupra activității desfășurate de poporul nostru pentru făurirea noii orînduiri sociale, pentru propășirea sa materială și spirituală ; v-ați putut, de asemenea, convinge de dorința sa de a întări și dezvolta colaborarea româno- turcă, de a-și aduce contribuția la cauza păcii și securității internaționale.Doresc, la rîndul meu, să apreciez atmosfera sinceră, prietenească în care au decurs convorbirile noastre. în cadrul acestor convorbiri am abordat problemele referitoare la dezvoltarea relațiilor dintre România și Turcia pe multiple planuri și relev cu satisfacție că ele au demonstrat dorința comună de a extinde aceste legături în interesul țărilor noastre, al prieteniei dintre cele două popoare. Credem că acordul intervenit în aceste zile între guvernele noastre cu privire la constituirea comisiei mixte economice româno- turce va favoriza folosirea mai deplină a posibilităților existente în vederea sporirii schimburilor comerciale, intensificării cooperării economice, industriale și tehnice.Sînt bucuros să constat, totodată, că schimbul de păreri cu privire la evoluția actuală a situației pe plan mondial a evidențiat ho- tărîrea noastră comună de a ne aduce contribuția la soluționarea problemelor vieții internaționale, la promovarea înțelegerii și cooperării între popoare. Un cîmp larg de activitate pentru cele două țări îl constituie înfăptuirea securității europene, pregătirea unei conferințe în acest sens, dezvoltarea relațiilor de încredere și bună veci-
unei noi stațiuni, Midia-Nă- vodari. Este evidențiată, de asemenea, preocuparea de a se adopta soluții optime, care să îmbine judicios necesitățile economice cu cele funcționale, de confort și estetică.Președintele Sunay apreciază că prin vastul program e- dilitar, destinat dotărilor turistice ale acestor frumoase zone ale României, litoralul Mării Negre își justifică pe deplin bunul renume dobîndit prin condițiile naturale excepționale, prin construcțiile înălțate în ultima vreme, ca și prin recunoscuta ospitalitate românească.Președintele Republicii Turcia împreună cu persoanele oficiale române și turce revin apoi la Constanța, unde tează edificiul roman cu zaic și bogatele colecții muzeului de arheologie, ședințele Cevdet Sunay, sa și ministrul afacerilor externe al Turciei semnează în cartea de onoare a muzeului.Oaspeții fac, de asemenea, un popas la moscheea din centrul orașului.Distinșii oaspeți vizitează în continuare portul, potrivit tradiției sint salutați de renelor navelor dane. Inginerul nov, directorul Direcției navigației maritime „Navrom"- Constanța, prezintă, în fața unor grafice și machete, perspectivele dezvoltării portului și traficului portuar,

vizi- mo- ale Pre- soția

unde, marinărești, vuietul si- acostate la Petre Iva-

innătate în Balcani, precum și tensificarea eforturilor tuturor statelor în vederea realizării dezarmării generale, inclusiv a dezarmării nucleare.Rezultatele vizitei dumneavoastră atestă, o dată în plus, oportunitatea și utilitatea contactelor directe între conducătorii de state, pentru mai buna cunoaștere și dezvoltarea colaborării reciproc a- vantajoase, pentru sporirea aportului fiecărui popor la opera de întărire a păcii și înflorirea civilizației umane.Guvernate de spiritul încrederii și respectului mutual, relațiile ro- mâno-turce constituie o dovadă a forței principiilor coexistenței pașnice între țări cu orînduiri social- politice diferite, o expresie vie a posibilităților de destindere și pace existente în lumea de azi, posibilități care — așa cum arată însăși viața — pot fi puse în valoare pe deplin numai printr-o colaborare multilaterală între țări și popoare.Pentru România, aceasta reprezintă o preocupare constantă, care se materializează în activitatea sa externă îndreptată spre dezvoltarea unui climat de securitate și înțelegere internațională, spre înlăturarea obstacolelor din calea realizării aspirațiilor de progres și pace ale tuturor popoarelor.Ne bucură, stimate domnule președinte, că veți duce cu dumneavoastră amintiri trainice despre un popor prieten și ospitalier, dornic să trăiască în bună înțelegere și cooperare cu toate popoarele, să-și sporească aportul la promovarea cauzei păcii în lume.încredințîndu-vă din nou, în a- cest cadru, de plăcerea pe care ne-o prilejuiește vizita dumneavoastră în România, ridic paharul: în onoarea dumneavoastră, stimate domnule președinte, a stimatei doamne Sunay :în sănătatea distinselor personalități din țara prietenă ;pentru fericirea și prosperitatea poporului turc;pentru dezvoltarea colaborării dintre România și Turcia ;pentru pace în lumea întreagă.
ale flotei și șantierului naval, potrivit necesităților sporite ale economiei ționale, burilor mâniei socialiste cu țări de pe toate continentele. Portul se află în plin proces de extindere și modernizare, la încheierea căruia capacitatea traficului de mărfuri va ajunge la 51 milioane tone pe an, aceasta însemnînd un spor de peste 7 ori față de traficul prevăzut pentru 1970.Vizita înalților demnitari turci pe litoral s-a încheiat la amiază. Ea le-a oferit posibilitatea să cunoască nemijlocit impetuoasa dezvoltare a localităților din această zonă a țării, imagine grăitoare a înnoirilor profunde ce se petrec în patria noastră. Vizita a constituit, totodată, un nou prilej de exprimare a sentimentelor de stimă și prietenie poporul român le față de poporul turc.La despărțire, pe străbătute de coloana ca și la aeroportul internațional Mihail Kogălniceanu — unde au fost conduși de președintele Consiliului popular județean, Petre Ionescu, cu soția, de primarul municipiului Constanța, Petre Nicolae, și de alți reprezentanți ai organelor locale, numeroși cetățeni ai orașului au salutat cu căldură pe solii poporului turc.

noastre na- amplificării schim- comerciale ale Ro-

pe care nutreștearterele oficială,

Ștefan BRATU 
Nicolae VAMVU

Primire la Consiliul 

de Miniștri
Vicepreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Iosif Banc, a primit joi dimineața pe Zoltan Szabo, ministrul sănătății al Republicii Populare Ungare, care face o vizită în țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, au participat Dan Enăchescu, ministrul sănătății, precum și Ferenc Martin, ambasadorul R. P. Ungare la București. (Agerpres)
vremea

Timpul probabil pentru 18, 19 șl 20 
aprilie. In țară ; Vremea se va încălzi 
ușor în toate regiunile țării. Cerul va 
fi variabil, mai mult senin noaptea.

Vor cădea ploi locale în nordul țării, 
iar în rest, cu totul izolate. Vînt slab, 
pînă la potrivit. Minimele vor fi cu
prinse între minus 1 și 9 grade, local 
mai coborîte, iar maximele între 10 și 
20 de grade. La începutul intervalului, 
în estul țării, condițiile rămîn favora
bile producerii brumei și înghețului 
slab pe sol. In București : Vremea se 
va încălzi. Cer variabil, mai mult se
nin noaptea. Vînt slab. Temperatura în 
creștere.

PLECAREA DEFINITIVA A AM
BASADORULUI ELVEȚIEIJoi, 16 aprilie, a părăsit definitiv Republica Socialistă România Charles Albert Dubois, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Elveției la București.

★Joi a plecat spre Leipzig delegația Comitetului Național pentru Apărarea Păcii din Republica Socialistă România, formată din prof. univ. dr. Ilie Diculescu. membru al Comitetului Național, și conf. univ. Eugen Chiș, președinte al Comitetului județean de luptă,pentru pace Brașov, care va participa la Colocviul „Pentru pace și securitate in Europa", organizat de Consiliul păcii din R. D. Germană, cu prilejul aniversării a 25 de ani de la eliberarea de sub fascismul hitle- rist și a centenarului naștern lui V. I. Lenin.
★La Eforie au început lucrările consfătuirii Comisiei mixte pentru aplicarea Acordului de colaborare în domeniul pescuitului oceanic, la care iau parte delegați din statele semnatare — Bulgaria, R. D. Germană, Polonia, Uniunea Sovietică și România.
★Delegația Ministerului Comerțului din Cehoslovacia, care ne-a vizitat țara la invitația Ministerului Comerțului Interior în vederea semnării protocoalelor privind schimburile directe de mărfuri și colaborarea teh- nico-științifică dintre ministerele de comerț ale celor două țări pe anul 1970, a plecat joi spre patrie.
★Joi au luat sfîrșit la București 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.Cu acest prilej, a avut loc un schimb de informații cu privire la activitatea turistică din aceste țări și s-a stabilit ordinea de zi a viitoarei consfătuiri. A fost subliniată, totodată, importanța turismului internațional ca mijloc de cunoaștere și înțelegere reciprocă, de consolidare a păcii și prieteniei între popoare.în încheierea lucrărilor, partici- panții la consfătuire au semnat un protocol, care prevede dezvoltarea în continuare a schimbului de experiență in domeniul turismului între țările menționate.

MANIFESTĂRI CONSACRATE

CENTENARULUI NAȘTERII LUI V. I. LENIN
Joi după-amiază a avut loc la Constanța, sub auspiciile Consiliului județean al A R.L.U.S., o adunare festivă consacrată aniversării centenarului nașterii lui V. I. Lenin. Au participat Petre Ionescu, prim-secre- tar al Comitetului județean al P.C.R., reprezentanți ai unor întreprinderi, instituții și organizații obștești locale. Au fost prezenți, de asemenea, membrii delegației Asociației de prietenie sovieto-române, prezentă în țara noastră cu prilejul sărbătoririi centenarului, precum și consulul general al U.R.S.S. la Constanța, M. I. Hoșev.Despre figura luminoasă a conducătorului Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, întemeietorul primului stat socialist din lume, au vorbit Petre Nicolae, prim-secretar al Comitetului municipal Constanța al P.C.R., și Alexei ~ kov, redactor-șef bleme de istorie" că torul delegației . ..tenie sovieto-române. în continuare, a fost prezentat filmul sovietic „Caietul albastru". Cu același prilej, în holul Teatrului de stat din localitate 

a fost organizată expoziția „Prin locurile unde a trăit și activat V. I. Lenin".

Lenin editate în limbile română și rusă.
★La întreprinderea de construcții- montaj Filaret a avut loc joi o adunare la care lectorul universitar Ion Sendrilescu a vorbit despre opera și activitatea revoluționară a lui Lenin.
★La Casa de cultură „Friederich Schiller" din Capitală a fost organizată o seară festivă în cadrul căreia Franz Storch, redactor-șef al revistei „Volk und Kultur", a vorbit despre concepția leninistă asupra culturii, despre rolul ei în construirea socialismului. în aceeași zi, aici s-a deschis o expoziție de carte, cuprinzînd lucrări ale lui Lenin, editate în

limbile română și germană. Publicului îi este prezentată, de asemenea, o colecție de timbre „Lenin în filatelia română".*în sala de festivități a Școlii de ofițeri ,,Mihai Viteazu" din Pitești a avut loc simpozionul „Lenin și contemporaneitatea". De asemenea, la Muzeul Brukenthal din Sibiu a fost organizat simpozionul „Leninismul în gîndirea și realitatea românească din Transilvania".Simpozioane consacrate aniversării centenarului nașterii lui V. I. Lenin au mai avut loc la Complexul C.F.R, din Sighișoara, întreprinderea elec- trocentrale Deva, Casa de cultură din Calafat. (Agerpres)

cu tema

Pavlovici Kosulni- al revistei „Pro- a P.C.U.S., condu- Asociației de prie-

★în cursul zilei de joi în întreaga țară au avut loc manifestări consacrate acestui eveniment.La Combinatul petrochimic de la Brazi a avut loc vernisajul expoziției „Centenarul nașterii lui Lenin". Documente originale, fotocopii și fotografii — puse la dispoziție de Arhivele statului din Ploiești — redau aspecte din viața și activitatea conducătorului Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. O expoziție intitulată „Operele lui V. I. Lenin editate în România" a fost deschisă și la clubul central „16 Februarie" din Ploiești.
★în holul Teatrului de stat din Turda s-a deschis o expoziție de reproduceri. în aceeași localitate, în clădirea nouă a poștei, a fost organizată o expoziție filatelică pe tema „Momente din viața și activitatea lui Lenin". Expoziții de fotografii, cărți și reviste au Dej, Huedin județul Cluj. fost deschise la Cluj, și în alte localități din
★popular din Caracal, la din Stoicănești, deschisLa TeatrulCăminul cultural precum și la Slatina s-au expoziții de fotografii, iar la 64 de biblioteci din județul Gorj s-au organizat expoziții cu opere ale lui
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FOTBAL PREGĂTIRI
PENTRU MEXICO ’70Jo- fot-

VVVVVVVAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXAAAZVS.

teatre cinema

Intr-un interviu acordat presei, sef Marko, antrenorul echipei de bal a Cehoslovaciei, a arătat că în turneul final din Mexic, în grupa de la Guadalajara, se va califica echipa care va ști să adopte cea mai bună tactică. Tehnicianul cehoslovac a arătat că el va ști să impună echipei tactica potrivită, în funcție de adversar, așa cum a făcut-o în partida de baraj ciștigată cu echipa Ungariei (4—1). „Cu toate că echipa României știe să joace bine în apărare", a spus Marko, noi vom aplica in acest meci un sistem oiensiv". în continuare, Marko a arătat că în meciul cu Anglia va da indicații să nu se „joace balonul pe sus", deoarece englezii sint buni în intercepția la „cap". în ceea

ce privește jocul brazilienilor, Marko a evidențiat faptul că aceștia sint... tehnicieni desăvirșiți și foarte mobili, dar nu invulnerabili. în încheierea interviului, Marko a remarcat că echipa sa dispune de un atac incisiv și că, în plus, jucătorii cehoslovaci se pot acomoda ușor cu altitudinea mexicană. înainte de a pleca în Mexic, la 13 mai, echipa Cehoslovaciei va susține la Oslo un meci amica] în compania formației Norvegiei.Iată și Iotul de 40 Se jucători pentru turneul final al campionatului mondial de fotbal : portari : Hadraba, Flesar, Vencel, Sedlacek, Viktor ; fundași : Binovsky, Dobias, Hagara, Hri-

ca, Hrivanak, Horvath, Migas, Novak, Pivarnik, Stazkovan, Taborsky, Zlocha ; mijlocași : Geleta, Hrdlicka, Hric, Kuna, Kvasniak, Plass, Szikora, Pollak ; atacanți : Adamec, Albrecht, Bicovsky, Boros, Gapkovic, Danko, Jokl, Jurkanin, Rabat, Josef Moder, Ladislav Moder, Petras, Stratil, Bo- humil Vesely și Frantisek Vesely.*Federația de specialitate vest-ger- mană a comunicat la F.I.F.A. Iotul celor 40 de jucători pentru turneul final al campionatului mondial de fotbal. Lotul cuprinde următorii jucători : Beckenbauer, Bella, Brenninger, Dietrich, Dorfel, Fichtel, Flohe, Grabowski, Gross, Haller, Heidemann, Held, Heynches, Hottges, Horr, Koppel, Laumen, Libuda, Lohr, Lorenz, Maier, Maas. Manglitz, Gerd Muller, Ludwig Muller, Netzer, Nueberger, Nigbur, Overath, Patzke, Roth, Schnellinger, Schulz, Seeler, Sieloff, Vogte, Weber, Wimmer, Woțter, Zaczyk.

ÎN CÎTEVA RÎNDURIIlie Năstase și Ion Țiriac, cei doi jucători români, prezenți in turneul internațional de tenis de Ia Monte Carlo, s-au calificat pentru semifinalele probei de simplu. In sferturile de finală, Năstase l-a învins cu 6—2, 6—3 pe spaniolul Andres Gimeno, in vreme ce Ion Țiriac l-a eliminat cu 9—7, 6—2 pe maghiarul IstvanGulyas.în partidele de dublu masculin, francezii Barclay—Beust conduc cu 6—2, 3—3 în fața lui Ion Țiriac—Ilie Năstase. La acest scor arbitrul a întrerupt desfășurarea partidei, deoarece... jucătorii au vociferat deseori la hotărîrile sale. în acest sens, comitetul directorial al concursului urmează să hotărască dacă partida va fi rejucată și ce pereche se va califica în continuare.In runda a 4-a a turneului internațional de șah de la Rovinj (Iu-

goslavia), Fischer l-a învins pe Ma- rovici, iar Hort a cîștigat la Udov- cici. Maestrul român Ghițescu a remizat eu Parma, rezultat consemnat și în partidele Gligorici—Brown, Bertok—Kurajița, Korcinoi—Smis- lov și Minici—Ivkov.în clasament continuă să conducă neînvins Fischer (S.U.A.) cu 4 puncte, urmat de Hort (Cehoslovacia) — 3 puncte, Gligorici (Iugoslavia), Brown (Australia) — 2.5 puncte etc. Teodor Ghițescu (România) ocupă locul 11 cu 1,5 puncte.Echipa belgiană de ’ fotbal Andcr- lecht a realizat o mare surpriză, reușind in semifinalele „Cupei europene a tîrgurilor" să învingă pe stadionul San Siro din Milano cu 2—0 (2—0) echipa Internazionale. Ca urmare a acestei victorii, Anderlecht s-a calificat in finală, urmînd să în- tilnească echipa Arsenal Londra.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu“ (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Louis 
Fremaux (Franța). Solist : Mlhai 
Constantinescu. In program lu
crări de Ravel, Alban Berg, Cesar 
Franck — 20.
• Opera Română : Coppella — 19.
• Teatrul de operetă : Suzana
— 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Coana Chi- 
rița — 20; (sala Studio) : Moartea 
ultimului golan — 20.
• Teatrul de comedie : Opinia 
publică — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Puricele în ureche — 20.
• Teatrul Mic : Primarul lunii și 
Iubita sa — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Spectacol festiv Lenin
— 10: O casă onorabilă — 19,30; 
(sala Studio) : O lună la țară
— 20.
• Teatrul Glulești : Geamandura 
— 15; 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Po
veste neterminată — 10; Roata 
morii — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) ; Guliver în țara 
păpușilor — 10; 17.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Nicuță... la Tă- 
nase — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Domnișoara din 
Sighișoara — 19,30.
• Ansamblul artistic al U.G.S.R. : 
Ritm >70 — 20.
• Circul de stat : Spectacol pre
zentat de Circul Mare din Mosco
va — 19,30.

t V
12,00 — Transmlsiuneedlrectă de la 

aeroportul București-Oto- 
peni — Plecarea președin
telui Republicii Turcia, 
Cevdet Sunay, șl a soției 
sale, Atifet Sunay, care, la 
Invitația președintelui Con
siliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, au fă
cut o vizită oficială in țara 
noastră.

17,00 — Adunarea festivă organi
zată cu prilejul sărbători
rii centenarului nașterii 
lui V. I. Lenin. Transmi
siune directă de la Sala 
Palatului Republicii Socia
liste România.

— Telejurnalul de seară.
20,00 — Mat aveți o întrebare T 

Emisiune de cultură știin
țifică. Timpul șl calenda
rele în perspectiva mo
dernă.

21.10 — Actualitatea In economie.
21.20 — Film artistic : „Vil șl

morți" (II).
22,50 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — Emisiune muzicai-coregra- 

flcă. Ișl dau concursul : 
Elena Cernei, Marina Crî- 
lovici, Ludovic Spies, Ni
colae Herlea, Ileana Iliescu, 
Marinei Ștefănescu șl un 
grup de balerini de la 
Opera Română.

23.20 — închiderea emisiunii.

• Splendoare in larbâ : PATRIA
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, FES
TIVAL — 9,30; 12,15; 15; 18; 20,45, 
MODERN — 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21.
• ...să ucizi o pasăre etntătoare I 
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.
• Fuga bulestrașului : CAPITOL
— 9,30; 11,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• In flecare seară la ora 11 : 
FAVORIT — 15,30; 18; 20,30, MIO
RIȚA — 15; 17,30; 20.
• Asterix și 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.
• Tatăl meu, căpitanul : LUMINA
— 9,30—16 în continuare ; 18,15;
20.30.
• operațiunea Crosbow : CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,45.
• Program pentru copil : DOINA
— 10; 11,30; 13.
o Un om pentru eternitate : DOI
NA — 16; 18,30; 20,45.
• Biografia lui Lenin ; Lenin viu i 
TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.
o Program special pentru copii : 
CINEMATECA (sala Union) 10; 
12; 14.
• Domnișoara doctor s 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 în conti
nuare ; 18; 20,15.
o Moll Flanders : GRIVIȚA — 
15,30; 18; 20,30, AURORA — 15,30; 
18; 20,30, FLAMURA — 16; 18,15;
20.30.
o Prieteni fără grai : FLAMURA
— 10.
• Wlnnetou în Valea morțll : AU
RORA — 9,15; 11,15; 13,15.
• Anchetatorul din umbră : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
16,30; 19, MOȘILOR — 15,30; 18;
20.30.
O Ghici cine vine la cină t : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18; 20,30, VOLGA
— 16; 18,15; 20,30.
o Tarzan, omul junglei : DACIA
— 8,30—20,30 în continuare.
O Mireasa era în negru : BU- 
CEGI — 16; 18,15; 20,30, GIULEȘTI
— 15,30; 18; 20,30, ARTA — 15,45; 
18; 20,15.
• Taina leului s PACEA — 16,45; 
19,15.
• Cînd se arată cucuveaua : LIRA
— 15,30; 18; 20,15.
• Republica fetelor: DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
• Ultima dragoste : COTROCENI
— 16,30; 19.15.
• Omul care l-a ucis pe Liberty 
Walace : FLOREASCA — 15; 17,30; 
20.
O Comedianții; VIITORUL — 
16; 19.
• Păcatul dragostei : MUNCA — 
16; 18; 20, CRÎNGAȘI — 16; 18; 20. 
o Iubirea strict oprită : FLACĂ
RA — 15,30; 18; 20,30.
o Fecioara care-ml place : RA
HOVA — 15,30; 18; 20,15.
O Luana : PROGRESUL — 16;
18.30.
O Simpaticul domn R : FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,30.
O Tinerețe fără bătrînețe : UN> 
REA — 15,30; 13; 20,15.
O Via Mala : COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
9 Do! bărbați pentru o moarte* 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
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viața internațională
LUCRĂRILE COMITETULUI ULIANOVSK

PENTRU DEZARMARE
DE LA GENEVA

Cuvintarea șefului delegației Române
GENEVA 16 — Corespondentul Agerpres Horia Liman transmite : în ședința de joi a Comitetului pentru dezarmare, șeful delegației ungare, Imre Kdmuves, a susținut proiectul de convenție privind interzicerea cercetării, fabricării și stocării armelor chimice și bacteriologice prezentat Organizației Națiunilor Unite de țările socialiste. El a argumentat necesitatea tratării împreună, în instrumentul ce va fi încheiat, atit a armelor chimice, cit și a celor biologice subliniind, totodată, necesitatea ca această măsură să nu afecteze în nici un fel valabilitatea Protocolului de la Geneva din 1925.Șeful delegației cehoslovace, Milous Vejvoda, s-a referit, la rindul său, la reluarea convorbirilor sovieto-ameri- cane de la Viena, exprimindu-și speranța că acestea vor duce la adoptarea unor măsuri concrete de încetare a cursei înarmărilor și de reducere a pericolului nuclear. Reprezentantul Cehoslovaciei ca obligațiile prin articolul proliferare să doptarea unor măsuri de dezarmare reală impusă de proporțiile atinse de cursa înarmărilor.Reprezentantul Iugoslaviei, Anton Vratușa, a susținut, de asemenea, principiul abordării globale a armelor chimice și biologice, arătînd că, datorită unor puternice rațiuni de drept și de fapt, ambele categorii de arme trebuie eliminate din arsenalele militare.A luat apoi cuvintul șeful delegației române, ambasadorul Ion Datcu, reprezentantul permanent al țării noastre pe lingă Oficiul O.N.U. de la Geneva. Referindu-se la preocuparea și eforturile comunității internaționale de a elimina pentru totdeauna pericolele fără precedent pe care armele de nimicire în masă le reprezintă pentru viața tuturor națiunilor, șeful delegației române a arătat că „aceste eforturi se integrează firesc nobilei și statornicei strădanii a omenirii de a pune rațiunea și justiția la baza raporturilor dintre state, de a exclude din viața internațională forța și instrumentele ei, în primul rînd pe cele mai distrugătoare și periculoase.Normele legalității internaționale contemporane, a spus reprezentantul român, incriminează și interzic folosirea oricăror arme barbare, condamnă actele care se dovedesc deosebit de nocive și amenințătoare pentru valorile civilizației și interesele vitale ale popoarelor. Sub incidența acestor norme imperative cad, deopotrivă, armele nucleare, chimice și bacteriologice (biologice)".Pornind de la marea primejdie pe care o generează existența armelor nucleare — a subliniat reprezentantul țării noastre — România a susținut și susține cu fermitate operarea unor măsuri' energice în vederea lichidării tuturor mijloacelor de exterminare in masă și a îndepărtării amenințării pe care ele o reprezintă pentru omenire. Guvernul român se pronunță neabătut pentru intensificarea negocierilor asupra dezarmării nucleare, care trebuie să se bucure de prioritate absolută în cadrul tratativelor. în acest sens, de cea mai mare urgență sint măsurile de interzicere a folosirii armelor nucleare, încetarea experiențelor subterane cu asemenea arme, crearea de zone de- nuclearizate, însoțite de garanții a- decvate, sistarea producției, reducerea și, in ultimă instanță, lichidarea stocurilor de arme nucleare și a mijloacelor de transportare a lor la țintă.în etapa actuală și îndeosebi după intrarea în vigoare a Tratatului de neproliferare, care consacră obligația juridică a desfășurării, cu bună credință, de negocieri menite să conducă la măsuri reale de dezarmare, a continuat delegatul român, nu pot fi justificate in nici un fel temporizarea tratativelor asupra problemelor dezarmării nucleare, eludarea angajării unor dezbateri concrete și eficiente pe această temă.Arătind că România se pronunță pentru negocierea și înfăptuirea oricăror măsuri de natură să reprezinte pași concreți pe calea dezarmării — în rindul cărora se situează și încheierea unui acord cuprinzător de prohibire a perfecționării, producției și stocării de arme chimice și bacteriologice (biologice), șeful delegației române a reafirmat punctul de vedere al guvernului român privind caracterul imperativ al examinării in paralel, intr-un spirit de maximă urgență și responsabilitate, a problemelor dezarmării nucleare, nevoia stringentă de a se relua neîntirziat tratativele asupra dezarmării generale — care constituie mandatul și însăși rațiunea de a fi a Comitetului pentru dezarmare.România abordează problema interzicerii armelor chimice și bacteriologice (biologice) prin prisma poziției sale de principiu, conform căreia toate armele de distrugere în masă, fără excepție, trebuie să fie puse în afara legii, șxcluse din arsenalele militare ale - statelor.„Este timpul — sublinia recent președintele Consiliului de Stat al României, Nicolae Ceaușescu, ca toate popoarele, toate guvernele, toți oamenii politici să gîndească cu cea mai mare răspundere la pericolul care amenință planeta noastră și să acționeze în modul cel mai hotă- rit pentru a se pune capăt înarmărilor — și în primul rind pentru distrugerea armamentului nuclear, chimic și bacteriologic".Un aspect de o deosebită valoare principială și practică, asupra căruia a stăruit reprezentantul român, il constituie relația dintre acordul în curs de negociere și Protocolul de la Geneva din 1925. Dezbaterile din Comitet și de la Națiunile Unite — a subliniat ambasadorul Datcu — relevă existența unui larg consens a- supra faptului că Protocolul de la Geneva din 1925. care interzice uti-

a subliniat necesitatea de dezarmare asumate6 al Tratatului de ne- fie îndeplinite prin a-

Uzarea in război a tuturor agenților chimici și bacteriologici (biologici), trebuie să reprezinte punctul de plecare al oricăror măsuri tinzînd la eliminarea armelor din această categorie.România împărtășește opinia susținută de o largă majoritate de state, potrivit căreia problema interzicerii folosirii bacteriologice rezolvată prin neva.Ca țară care mele Protocolul, România consideră că tratatul ce urmează a fi pus de acord referitor la prohibirea perfecționării, fabricării și stocării armelor „C“ și „B“ nu trebuie să pună în nici un fel în cauză sau să afecteze valabilitatea acestui important document internațional, care s-a dovedit o barieră politică, juridică și morală în calea folosirii armelor menționate ci, dimpotrivă, să contribuie la consolidarea și aplicarea lui universală.Calea de natură să asigure atingerea acestui obiectiv, a precizat ambasadorul Ion Datcu, este indicată în rezoluția 2603 B/XXIV adoptată la ultima sesiune a Adunării generale a O.N.U., care „cheamă la respectarea strictă de către toate statele a principiilor și obiectivelor Protocolului" și „invită toate țările care nu au făcut-o pînă în prezent să adere sau să ratifice Protocolul de la Geneva în anul 1970, pentru aniversarea a 45 de ani de la semnarea acestuia și a 25 de ani de la crearea Națiunilor Unite".Protocolul de la Geneva — a declarat reprezentantul român — constituie un instrument internațional de o incontestabilă autoritate, constituind pilierul de bază al legalității internaționale în materie, care a rezistat, pe parcursul celor 45 de ani ce au trecut de Ia adoptare, tuturor factorilor de eroziune și fără de care nu poate fi construit noul edificiu vizînd eliminarea de facto a armelor chimice și biologice. Observarea și a- plicarea neabătută a Protocolului de la Geneva se întemeiază, înainte de toate, pe principiul de valoare universală al respectării cu bună credință a tratatelor și înțelegerilor internaționale.In continuare, ambasadorul român a spus : „Dacă normele dreptului internațional, în primul rînd cele definite și consacrate prin Protocolul de la Geneva din 1925, încriminează și interzic recurgerea la armele chimice și bacteriologice (biologice) — pasul următor, ce se cere întreprins în mod logic și necesar, îl constituie adoptarea unei măsuri vizînd eliminarea fizică a armelor din această categorie".în conformitate cu poziția sa de susținere a eliminării tuturor armelor de distrugere în masă — a spus ambasadorul Ion Datcu — România, care este coautoare la proiectul de convenție privind interzicerea cercetării, fabricării și stocării armelor chimice, bacteriologice (biologice) și distrugerea acestora, inițiat de țările socialiste la ultima sesiune a Adunării generale și recomandat spre examinare Comitetului, se pronunță pentru adoptarea unor măsuri de prohibire a armelor chimice, bacteriologice și biologice, așa cum se preconizează în documentul menționat.Delegația română privește, totodată, intr-un spirit deschis orice alte propuneri constructive, menite să contribuie la finalizarea unei măsuri atotcuprinzătoare de eradicare a armelor chimice și biologice.
•

armelor chimice și trebuie considerată Protocolul de la Ge-a semnat printre pri-

Inaugurarea Centrului
memorial•MOSCOVA 16 — Corespondentul Agerpres L. Duță transmite : La 16 aprilie, la Ulianovsk, orașul natal al lui V. I. Lenin, a avut, loc inaugurarea festivă a Centrului memorial „Lenin". La ceremonia inaugurării a luat parte Leonid Brej nev, secretar general al C.C. al P.C.U.S.Centrul memorial este înălțat pe malul Volgăi și cuprinde, în impozanta sa clădire din marmură albă, casele în care s-a' născut și și-a petrecut copilăria V. I. Lenin, precum și o expoziție — filială a Muzeului

PROBLEME ALE DEZVOLTĂRII
ECONOMICE Șl SOCIALE

A ȚĂRILOR
LATINO-AMERICANE

ÎN DEZBATEREA CONFERIN 
ȚEI DE LA CARACASCARACAS 16 (Agerpres), — La Caracas au început miercuri lucrările celei de-a IX-a conferințe regionale a statelor americane membre ale Organizației Internaționale a Muncii (O.I.M.) la care participă peste 300 de delegați din țările A- mericii Latine, S.U.A. și Canada. Participanții la conferință vor dezbate, timp de două săptămîni, probleme legate de dezvoltarea economică și socială, condițiile de muncă și folosire a forței de muncă de pe continentul latino-american. Jose Marcano, reprezentantul Centralei unitare a muncitorilor din Venezuela, a declarat că actuala conferință are ca scop dezvăluirea adevăratelor cauze ale șomajului, mizeriei și foametei de pe continentul latino-american. Potrivit datelor Comisiei economice O.N.U., a arătat el. în țările acestui continent există peste 25 milioane de șomeri. O asemenea situație, a spus Marcano, se datorează, în principal, dominației monopolurilor străine în economia țărilor di» America Latină.

Manevre ale flotei
maritime militare

sovieticeMOSCOVA 16 (Agerpres). — A- genția TASS informează că în conformitate cu planul pregătirii de luptă și operative a forțelor- armate sovietice, în lunile aprilie și mai au loc manevre ale flotei maritime militare sovietice ce se desfășoară sub denumirea convențională „Ocean". Participă nave de suprafață și submarine de diferite tipuri, unități ale aviației și infanteriei marine. Intr-o declarație făcută presei, amiralul Serghei Gorșkov, comandantul suprem al flotei maritime militare a U..R..S.S., a relevat că manevrele au drept scop verificarea și perfecționarea continuă a nivelului pregătirii de luptă a flotei și capacității operative a statelor majore.. în cadrul manevrelor, formațiuni navale și de aviație ale flotei maritime militare sovietice au executat, în Marea Mediterană, în Marea Japoniei și în partea nordică a Oceanului Atlantic, aplicații de tragere și manevrare în condiții complexe, pe timp de furtună. Agenția TASS informează că manevrele „Ocean" co-ntinuă.
Sărbătoarea națională a Siriei

Poporul sirian 'sărbătorește astăzi împlinirea a 24 de ani de la cucerirea independenței (la 17 aprilie 1946 ultimii soldați străini au părăsit teritoriul țării). în acest răstimp, animat de dorința de a înlătura moștenirea grea din trecut, poporul sirian a depus eforturi «susținute pe calea progresului economic și social.Construcția Barajului de pe Eufrat — cel mai important obiectiv economic al Siriei — a fost marcată zilele acestea de o realizare deosebită: marile lucrări de îndiguire a fluviului, din nordul țării pînă la frontiera irakiană, au fost încheiate. Pe o distanță de 384 km, diguri cu o înălțime de 2—3 metri vor împiedica de acum revărsarea apelor, oferind noi posibilități de dezvoltare agriculturii siriene. Potrivit calculelor făcute de autoritățile de la Damasc, 110 000 acri de . terenuri agricole și

133 de sate din guvernoratele Riqqa și Deir al-Zor vor fi ferite de inundații. Construcția acestor diguri — care a durat peste un an — a costat 1,2 milioane1 lire' siriene. Ea reprezintă doar o parte din numeroasele lucrări pe care Ie presupune ridicarea Barajului de pe Eufrat. După cum se știe, construcția barajului a început în martie 1968 și va lua sfîr- șit în' 1973. Amploarea proiectului și importanța sa economică pot fi exprimate prin următoarele coordonate : cheltuieli globale de construcție — aproximativ 600 milioane dolari ; suprafața totală care va putea fi irigată — 850 000 hectare ; producția de energie electrică în faza finală — 3 miliarde kWh energie.Cu prilejul sărbătorii naționale a poporului sirian, transmite cele prosperitate și poporul român îi mai bune urări de progres

Sub privirile înfrigurate ale pămintenilor
4

„Lenincentral Lenin. în mijlocul sălii principale a expoziției se înalță o statuie a lui V. I. Lenin, executată în- tr-un bloc monolit de marmură albă în greutate de 40 de tone.Centrul memorial din Ulianovsk a fost construit de brigăzi formate din reprezentanți ai diferitelor naționalități din Uniunea Sovietică. La ridicarea lui au participat și grupuri de tineri din țările socialiste, printre care și o brigadă de tineri constructori din țara noastră.
REUNIUNEA COMITETULUI 
MINISTERIAL AL CONSILIU

LUI EUROPEI

Pentru o atitudine

conferinței 
general-europeneSTRASBOURG 16 (Agerpres). — Unele probleme ale evoluției relațiilor Est-Vest și ale securității europene au făcut obiectul dezbaterilor din ultima zi a reuniunii Comitetului Ministerial al Consiliului Europei (Organizație politică interguverna- mentală ce grupează 17 țări vest-eu- ropene), desfășurată la Strasbourg.Pe baza declarației făcute de vice- premierul și "ministrul de externe al Luxemburgului, Gaston Thorn, președinte în exercițiu al Comitetului Ministerial, a fost realizat un schimb de vederi privind relațiile statelor membre cu țările socialiste europene. Un comunicat dat publicității Ia sfîr- șitul lucrărilor precizează că Gaston Thorn a „subliniat interesul pe care îl prezintă acest schimb de opinii, ținînd cont de evoluția europeană, în general, și de actuala politică externă a guvernului vest-german, în special". Este relevată, de asemenea, recomandarea Adunării Consiliului Europei care invită Comitetul Ministerial să adopte o atitudine favorabilă față de ideea organizării uneia sau mai multor conferințe pentru securitatea europeană. In legătură cu aceasta, se evidențiază, că, în timpul lucrărilor, s-a manifestat dorința „organizării unei conferințe de securitate la care șă participe toate statele europene, precum și S.U.A. și Canada". Comitetul Ministerial consideră că o asemenea reuniune trebuie pregătită cu grijă, pentru a se desfășura într-o atmosferă evidentă de destindere.

Suedia se împotrivește
oricărei „politici a blocurilor

UN INTERVIU AL PREMIERU
LUI OLOF PALMEPARIS 16 (Agerpres). — Relațiile Est-Vest, securitatea europeană, e- voluția situației din Orientul Apropiat și posibilitățile de lărgire a Pieței comune au fost principalele probleme abordate în timpul convorbirilor pe care le-am avut cu oficialitățile franceze — a declarat premierul suedez Ol of Palme într-o conferință de presă ținută miercuri la Paris, înaintea încheierii vizitei sale oficiale în Franța.Referindu-se la relațiile Est-Vest și securitatea europeană, Olof Palme s-a, pronunțat împotriva oricărei „politici a blocurilor" și în favoarea cooperării în cadrul O.N.U. Suedia — a spus el — are o atitudine pozitivă față de ideea convocării unei conferințe general-europene pentru securitate.

ODISEEA COSMICĂ
SE ÎNCHEIE AST AZI

...La Houston se apropie miezul nopții... în marea sală a calculatoarelor electronice de la centrul de control al zborului navei „Apollo-13“ încordarea și veghea neîntreruptă au șters parcă legile firești ale scurgerii timpului. Echipa în costume aurii, condusă de Gerald Griffin, a început o nouă „zi de muncă". Ecranele televizoarelor, microfoanele mențin viu dialogul cui cel trei cosmonauți — James Lovell, Fred Haise și John Swigert — aflați pe lungul drum al întoarcerii acasă din lumea rece a stelelor, după o călătorie fără precedent prin dramatismul„Creier ele constataseră vei de pe traiectoria optimă de revenire. Se contura astfel un nou pericol : a- cela al atragerii acesteia spre Soare. Moment de reflexie, calcul și decizie : de la centrul de comandă se dă ordinul de aprindere a propulsorului modulului lunar în scopul reînscrierii navei „Apollo-13“ pe direcția cea bună.Tehnicienii, inginerii, directorii tuturor departamentelor programului spațial stăteau ca împietriți în fața computerelor și a- paratelor electronice, urmărind, cu răsuflarea, tăiată, evoluția navei transpusă in litere și cifre pe micile ecrane ale aparatelor. în aceste clipe hotărîtoare pentru viața celor trei vajnici mesageri ai Terrei, străzile orașelor din S.U.A. erau pustii. In fața micului ecran, milioane de americani care, în cazurile anterioare, au împărtășit cu cosmonauții momente de triumf, trăiau acum alături de echipajul lui „Apollo- 13“ cele mai dramatice momente din scurta istorie a călătoriilor spațiale.Lovell și Haise stăteau în picioare lingă bord, iar Swigert se suise pe carcasa propulsorului. Conversațiile cu solul arătau că își mențin un calm desăvîrșit, deși pulsul o luase razna la toți. Timp de 15 secunde, atit cit era necesar, pro- pulsorul a funcționat perfect, punînd complexul spațial pe „drumul" pe care se poate spera să ajungă cu bine acasă. La Houston toți au răsuflat, s-au ridicat in picioare, aplaudînd și feli- citîndu-se între ei. Acele ceasornicelor arătau în acel moment ora 23 și 32 minute (6,32 ora Bucureștiului). — „Modulul a ieșit din nou victorios” — a exclamat u- șurat Fred Haise. — „Da, sînteți pe punctul de a ieși din «groapa» cosmică — îi răspunde spiritual cosmonautul Jack Lousma de la centrul Houston. Toți de aci sîntem foarte optimiști"....Schimbare de cart în sala de control de la Houston. Directorul de zbor Milton Windier și echipa sa în bluze maron înlocuiesc echipa lui Griffin (fie-

Corespondență din Washington 
de la C. Alexandroaie

echipă are o culoare; negru, auriu, maron,

peripețiile și ei. electronice" devierea na-

care alb, „ . _____ , _______ ,albastru etc.) La bordul navei, se află pe recepție Swigert.
Houston : — „Ei, Jack. Unde sînteți ? Cine doarme și cine muncește ?“
Swigert : — „Pentru moment, sîntem toți trei pe punctul de a face ceva. Ai de transmis indicații ?“
Houston : — „Ni se pare că tu și Fred va trebui să vă luați porția de odihnă, căpitanul urmînd «să se urce în pat» după șase ore. Aici continuăm să verificăm noua voastră traiectorie. Peste două ore vom

tuneric. „Odiseea" (capsula- mamă), grav avariată explozie — varianta nirii cu un meteorit din ce în ce mai mult la îndoială — a devenit „dormitor". La bordul modulului sclipesc în noaptea cosmică sutele de luminițe multicolore ale complexului sistem de alarmă. Aerul în cabină devine, cu fiecare ceas, tot mai neplăcut respirat, oxigenul fiind țin și ca atare extrem prețios. Apa potabilă și ea raționalizată. Meniul lor este invariabil : senvi- șuri și bomboane, deoarece o supă sau o mincare scăzută, preparată din prafuri,

de cioc- este pusă
de pu- de este

• Moment de maximă tensiune : se va
corecta sau nu devierea navei ? • Acti
vitate curajoasă într-un calm desăvîrșit 
• încă două „hopuri" : pătrunderea în 

straturile dense ale atmosferei și alterna
tiva uscat-ocean.

îdiscuta din nou. Rezervele de oxigen, de apă și de e- lectricitate vă sînt — se pare — suficiente pînă la amerizare. Noapte bună!..."...Joi dimineața, ora 09,35 GMT. Centrul de comandă il anunță pe James Lovell (de astă dată el e de cart ia bordul navei) că „Apollo- 13“ va efectua o nouă și u- șoară corecție a traiectoriei trenului spațial cu cinci ore înainte de intrarea în straturile dense ale atmosferei și că amerizarea urmează să aibă loc vineri ora 18.07 (20,07 ora Bucureștiului) intr-un punct din Oceanul Pacific, în sudul insulelor Samoa.Căpitanul navei anunță că ceilalți doi tovarăși ai săi dorm încă. „Dorm" este un fel de a spune. Căci frigul din cabină și. oboseala accentuată îi împiedică să se odihnească perfect.După explozia de marți dimineața de la bordul navei, care a obligat pe cei trei cosmonauți să trăiască din rezervele de oxigen și electricitate ale modulului, călătoria devine tot mai a- nevoioasă. Toate luminile de la bordul navei au fost stinse, cosmonauții folo- sindu-se exclusiv de lanterne de buzunar, pentru a economisi energia electrică. Unii pe alții se privesc doar în clipele cînd razele soarelui pătrund pe mica fereastră a cabinei. Poziția navei schimbîndu-se continuu, intrucît înaintează în- vîrtindu-se în jurul axei sale (o rotație la circa 10 minute), cea mai mare parte din timp o petrec în în-

ar necesita apa. Or, apa este aici cel puțin tot atît de prețioasă ca în mijlocul Saharei,Cu toate acestea nici unul dintre cosmonauți nu a cedat dificultăților, disperării. Fiecare este serios, încordat adeseori, sfidînd moartea care îi pîndește în fiecare secundă, chiar dacă manifestă un calm olimpian, așa cum face mai ales Lovell, veteran între veteranii spațiului cosmic. Totul arată că numele de „O- diseea" ales pentru navă a fost parcă predestinat. Peripețiile lui Ulysse se reeditează parcă în condițiile cosmice.' Și dacă nu Swigert, care este celibatar,, ceilalți doi „Ulysse" ai Cosmosului, Lovell și Haise, căsătoriți și tați de familie, se gîndesc fără încetare Ia
Guvernul U.R.S.S. sovietice care se află probabilă a amerizării rească cu atenție orice in caz de nevoie, să ia tru a acorda ajutor la

Vedere din Damasc

..Penelopa" lor — Marylin Lovell și Mary Haise — care îi așteaptă pe Terra, cu înfrigurare, dar și cu încredere.Pe măsură ce se apropie de Pămint, complexul spațial „Apollo 13“ își accelerează viteza. Vineri spre prînz echipajul va trebui să părăsească cabina modulului, să îmbrace costumele grele și să ia loc pe fotoliile din fața bordului cabinei. Va urma apoi încă unul din momentele cele mai dificile: dirijarea spre o traiectorie foarte precisă către îngustul „culoar" de pătrundere în straturile atmosferice dense. Riscul este mare: atacînd unghiul sub limită înseamnă a dezintegra capsula prin ardere ; a depăși limita înseamnă a o trimite spre Soare. Sînt de efectuat manevre foarte delicate : unul după altul, în momente diferite, vor fi detașate Vagoanele" trenului spațial — modulul care pînă a. (tn i-a slujit pe cosmonauți cu atîta credință, salvîndu-le viața, și modulul de serviciu, care a provocat abandonarea misiunii.Cabina cosmică este singura parte a întregului complex spațial ce poate rezista temperaturii create de frecarea cu straturile dense ale atmosferei. Prin- tr-o manevră de întoarcere, va trebui să se asigure o- rientarea cabinei spre Terra cu „scutul" său termic înainte. Componentele abandonate se vor dezintegra în atmosferă prin ardere, înainte de ora 20 (ora Bucureștiului), capsula „O- diseei" urmează să ia contactul cu straturile rarefiate ale atmosferei. Dacă și a- ceastă „vamă" a spațiului cosmic va fi trecută cu bine mai rămîne încă un „hop" : capsula trebuie neapărat să amerizeze, căderea ei pe pămint putîndu-se solda cu accidente mortale.La Houston domnește speranța că și momentela „delicate" ale zilei de vineri vor fi trecute cu bine, astfe’ ca Lovell, Haise și Swigert să revină teferi i- casă.
dat dispoziție tuturor navele* regiunile învecinate cu zonainechipajului american să urmă- semnal și orice comunicare, iar, măsurile cele mai energice pen- salvarea astronauților.

După cum a declarat purtătorul de cuvint al Casei Albe, președintele Nixon, expriinînd mulțumiri față de numeroasele oferte de ajutor pentru echipajul navei cosmice „Apollo-13“, a arăta* că le consideră ca un exemplu remarcabil de solidaritate internațională. Cu toate acestea — a spus purtătorul de cuvint — dacă totul se va desfășura după cum este prevăzut, nu va fi nevoie să se recurgă la acest ajutor.Potrivit corespondentului din Washington France Presse, solidaritatea internațională manifestat este salutată cu recunoștință cercurile responsabile din capitala S.U.A.
al agenției care s-« de toata

agențiile de presă transmit
Numirea ambasadorului 

Iugoslaviei în R. P. Chineză Purtătorul de cuvint al Secretariatului de stat pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia a anunțat joi în cadrul unei conferințe de presă că Bogdan Orescianin, deputat federal, președintele comitetului parlamentar pentru apărarea națională, a fost numit in calitate de ambasador al Iugoslaviei în R. P. Chineză. După cum relatează agenția Taniug. R.S.F. Iugoslavia și R. P. Chineză au căzut de acord în cursul anului trecut să facă un schimb de amba- ani ambasadele Și, de

1967. în prezent, Miguel Angel Asturias .este ambasadorul Guatemalei in Franța.

politia

savori. în ultimiichineză și iugoslavă din Belgrad respectiv, Pekin, au fost conduse însărcinați cu afaceri.
Cea de-a Vl-a Bienală a 

mașinilor-unelte, 13 care par- ticipă și România, s-a deschis miercuri la Paris. Standul românesc prezintă mașini-unelte, freze universale, precum și alte utilaje și piese de mașini.
Președinte al juriului 

Festivalului internațional al 
filmului de la Cannes, edi* ția 1970, a fost numit Miguel Angel Asturias, cunoscut poet și romancier latino-american. laureat al Premiului Nobel pentru literatură pe anul

Șase ciprioți-greci, ares- tați în urma atentatului comis la 8 martie împotriva președintelui Ciprului, arhiepiscopul Makarios, au compărut în fața unui tribunal din Nicosia. Ei au fost învinuiți de conspirație împotriva guvernului și tentativă de asasinare a șefului statului. Actul do acuzare precizează că la complot a participat și Polycarpos ) Gheorghadjis, fostul ministru de interne și al apărării, asasinat la ci- teva zile după atentatul împotriva președintelui.
Delegația Ministerului 

Sănătății din România, con- dușă, de dr. Eugen Mareș, adjunct al ministrului, aflată într-o vizită în O- landa, a avut convorbiri cu secretarul de stat olandez pentru afaceri sociale și sănătate publică, dr. Krui- singa, în probleme de interes comun.
Uniunea Sovietică și Ve

nezuela au restabilit rela
țiile diplomatice, la nivel 
de ambasade, a::unța agentia TASS. Reprezentanții permanenți ai celor două țări la O.N.U. au efectuat în acest sens un schimb de note.

La Canton s-a deschis e- 
diția de primăvară a Tîrgu- 
lui de bunuri pentru export, organizat de întreprinderi de comerț exterior din R. P. Chineză. La inaugurarea tirgului au luat parte oameni de afaceri din numeroase țări. Cu acest prilej a luat cuvintul Cen Yu, vicepreședinte al Comitetului revoluționar director al în ultimulsuccese înși agricultura cunoscînd un nou avînt.

Cunoscutul om 
american Theodor Soren- 
jjgjțf care a făcut o vizită în Uniunea Sovietică de Științe a U.R.S.S., a avut convorbiri cu Andrei Gromiko, ministrul afacerilor externe, și cu Nikolai Pa- tolicev, ministrul comerțului exterior al Uniunii Sovietice.

la invitația Academiei

al provinciei Guandun. tirgului, care a arătat că an au fost obținute mari toate domeniile, industria

Sub auspiciile Institutu
lui dunărean european, >n capitala Austriei a avut loc o manifestare românească prezidată de Fritz Bock, președintele institutului. Cu această ocazie, profesorul universitar Constantin C. Giurescu a conferențiat despre formarea statului național român. La manifestare . au .participat Georg Prader, ministrul apărării, personalități științifice și culturale vieneze, membri ai corpului diplomatic, ziariști.

0 AVALANȘĂ URIAȘĂ PROVOACĂ NOI VICTIMEPARIS 16 (Agerpres).— O avalanșă uriașă, provocată de desprinderea unei stînci din masivul Assy francezi), dimineața clădirile din satulși două cabane alăturate. în momentul accidentului, această parte a sanatoriului adăpostea 56 de copii care ur-

(în Alpii a distrus joi una dintre sanatoriului Assy, precum

mau un tratament pulmonar, iar în cabane se. găseau muncitori și personal medical.După primele informații, 69 au fost masa de rind zeci scurt timp de la anunțarea catastrofei, echipele de salvare au fost trimise în satul aflat la o distanță de 28 km

de persoane acoperite de zăpadă cintă- de tone. La

de frontiera italo-fran- co-elvețiană. Pentru început, a fost anunțată degajarea a șapte adulți care prezintă răni grave.Se apreciază că avalanșa de la Assy pare să aibă urmări tot atit de grave ca și cea abătută asupra stațiunii montane din apropiere. Val d’Isere, unde ..moartea albă" a lovit 39 de persoane.
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