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PROMOVAREA ÎN FUNCȚII
Urgentarea 

semănatului si
5

implica

calitatea lucră

cerințe esențiale
9 J

pentru viitoarea

într-o telegramă adresată Comitetului Central ai P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, se arată că în ziua de 25 aprilie, oamenii muncii din agricultura județului Constanța au terminat însămînțarea porumbului în toa? te întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole de producție. „Cu aceasta — se arată în telegramă — în județ campania agricolă de primăvară este în linii generale terminată. Organele și organizațiile de partid, toți lucrătorii din agricultură sînt preocupați pentru folosirea la maximum a condițiilor materiale create pentru obținerea de recolte tot mai mari".Potrivit datelor centralizate, pînă in ziua de 25 aprilie, comparativ cu aceeași dată din anul trecut, suprafața totală insămîn- țată în întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole' a fost mai mare cu aproape o jumătate de milion de hectare. După cum am fost informați, la Ministerul Agriculturii și Silvi-
(Continuare în pag. a IlI-a)

SELECȚIE RIGUROASĂ
ceea ce presupune
CUNOAȘTEREA CADRELOR

Realizarea vastului program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, adoptat de cel de-al X-lea Congres al partidului, conducerea pe baze științifice a vieții sociale se află într-o strictă condiționare cu îmbunătățirea continuă a muncii de selecționare, pregătire și promovare a cadrelor. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu : ..Activitatea de recrutare, promovare și calificare a cadrelor pentru toate sectoarele vieții sociale este una din îndatoririle de prim ordin ale partidului și statului, ale întregii societăți. In stadiul de dezvoltare în care ne găsim, mersul înainte depinde in mod hotăritor și nemijlocit de calitatea și competența oamenilor, de capacitatea lor de a stăpini mijloacele de producție mereu mai perfecționate, de priceperea de a administra bogățiile țării, avuția națională, de receptivitatea la tot ce e nou și înaintat, de puterea de a ține pasul cu progresul mondial".Atenția deosebită acordată politicii de cadre a dat posibilitate comitetului municipal de partid să-i conducă cu rezultate bune pe oamenii muncii din Capitală în lupta pentru realizarea obiectivelor planului de stat, concomitent. cu marile acțiuni care au avut loc în ultimii ani — perfecționarea ’structurii organelor și organizațiilor de partid, organelor de stat, organizațiilor de masă și obștești, constituirea comitetelor de direcție și consiliilor de administrație în unitățile economice și centralele industriale, a consiliilor științifice în institutele de cercetări, a senatelor și consiliilor profesorale în invățâ- mîntul superior —

Virgil CAZACU
secretar al Comitetului municipal 

București al P.C.R.

veghind ca în

toate aceste organisme să fie încadrați oameni valoroși, temeinic și multilateral pregătiți, cu o comportare etică demnă de respect. Dacă la cele peste 6 000 de cadre cuprinse în nomenclatura comitetului municipal și a comitetelor de partid ale sectoarelor, îi adăugăm pe cei aleși în organele de partid, din aparatul de stat, comisii și activiștii obștești, avem o imagine de ansamblu asupra eforturilor depuse de-a lungul anilor, pentru formarea fondului de cadre care reprezintă un puternic activ alcătuit din peste 30 000 de tovarăși.Viața confirmă zi de zi adevărul axiomatic că elementul fundamental al unei politici judicioase de cadre il constituie cunoașterea, sub toate aspectele, a oamenilor, in așa fel incit să se asigure respectarea cu strictețe a criteriilor stabilite de partid, referitoare la calitățile politice, profesionale și morale ale cadrelor, calități privite in strinsă interdependența. Nu ne putem permite de a promova in funcții de răspundere persoane insuficient cunoscute sau întrunind doar unele din trăsăturile ce se cer într-o muncă de conducere, fără riscul ca întreprinderi a căror producție se cifrează la multe milioane sau instituții cu sarcini de maximă însemnătate socială să fie
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IN ZIARUL DE AZI

verbal
In lunga mea experiență cu oamenii am întîlnit și 

fenomenul ce ar putea fi numit parazitism verbal. 
Parazitismul verbal există, se practică, aduce, e ren
tabil. Omul slab de înger în fața celei mai mici greu
tăți se dă cu capul de pereți și strigă de disperare. 
Și-atunci, din pămint, din iarbă verde apare omul cu 
idei Ce ar fi „un om cu idei" ? Un om cu idei — 
în atari împrejurări — este un individ leneș, plin de 
teorii, plin de cuvinte ca un stup de miere. Debutul 
convingător, contactul cu o asemenea specie de leneș 
și parazit social se face la modul intelectual. Omul cu 
idei se lansează și, intre două pahare de absint obli
gatorii pe care i le oferi, iți înșiră cele mai zgudui
toare exemple din anecdota universală a indivizilor 
de teapa sa. Apare, deci, el, omul cu idei, salvatorul, 
binefăcătorul !

— Mai dă un rind ! zice și după aceea te trece prin 
istoria lui Ford care a avut totdeauna o mișcare îna
inte dacă e vorba de prototipuri de mașini.; nu e 
scutit nici Napoleon, nici Roosevelt.

Slabul de înger ascultă uluit. El de fapt are nevoie 
de o banală aprobare pentru tras gazul sau de o recal
culare a impozitului. Vrei să-ți transferi copilul la altă

PICĂTURA DE CERNEALA
școală 2 Si aici trebuie idei. Vrei să o aduci pe tanti 
Matilda in spațiul tău locativ 2 Trebuie o mișcare îna
inte.

— Mai dă un rind...
Din rind in rind s-a dus dracului dimineața. Ai 

capul calendar. Omul cu idei e doldora de scîntei ver
bale, dacă nu bagi de seamă te concediază pentru că 
pe ușă a apărut un alt nevoiaș Asta ce vrea 2 Un 
fleac de viză pe buletin, ei, dar și aici trebuie idei ! 
Știe el pe cineva, dar ar mai trebui și o mică sfiriială, 
pentru că altfel durează.

— A nu dura, a se face repede ! iată deviza omului 
cu idei. A pătrunde in inima lucrurilor, a nu le lăsa 
să clocească.

Și-atunci stai pe margine și te uiți la următoarea 
victimă care dă și ea rind după rind pentru a auzi 
cum se corupe nu știu care șef de birou.

De fapt omul cu idei nu inventă decit un singur 
lucru : corupția ! In viziunea lui și a răsufla e un 
lucru complicat. Și pentru asta, dacă i-ar sta în pu
tință ar inventa solicitarea unei autorizații, dar nu e 
posibil. Individul e revoltat dacă ii spui că o să fii 
atent cu el dacă reușești în afacerea începută. Nu 
vrea să audă. El este un amator superior, un des- 
gustat de chestiunea materială. Nu, el nu dorește nimic 
decit încă un rind. Nu de altceva, dar, generos fiind, 
a sărăcit dind idei altora, e plin de bunăvoință.

Omul cu idei este persecutat numai de un fapt de 
nimic : că nu l-ai lua in seamă. Dacă ți-a scăzut 
nivelul pungii, te iartă, o să dea și el un rind Ia 
nevoie, numai ascultă-l ! Asta-i hrana lui de fiecare 
zi : curiozitatea celorlalți, nevoia lor de a fi serviți 
cu ceea ce produce „uzina" lor de ginduri. Omul cu 
idei iși termină munca diurnă foarte mulțumit. A da 
sfaturi pe ce cale s-o apuci ; a ști trei adrese și numele 
a patru funcționari cu care te poți „înțelege" i se pare 
ceva esențial Circiumi, cafenele, terase pline de lume 
zumzăie de cuvintele lui aruncate în eter. Oameni buni, 
captati-le ! Ce mai așteptați ! Puneți-le pe discuri, pe 
benzi de magnetofon ! Cu vorbele lui, cu adresele 
omului cu idei, ale acestui generos intirzi-it la faza 
„mat dă un rind" ! se poate realiza o radiografie utilă 
a parazitismului verbal. Nu lăsați să se irosească o ase
menea „comoară" ! Studiați-o pentru a vă putea feri 
de ea. (

Eugen BARBU

o LA CHEMAREA PARTIDULUI : 
„TOTUL PENTRU FRONT, TOTUL 
PENTRU VICTORIE I" A RĂSPUNS, 
CA UN SINGUR OM, ÎNTREGUL PO
POR ROMÂN • DISCIPLINA, UN 
COMPLEX DE OBLIGAȚII, ATITU
DINI Șl REALIZĂRI ÎN PRODUCȚIE, 
GARANȚIA EFICACITĂȚII MUNCII 
• CONȘTIINȚA DE SINE CONFERĂ 
PERSONAJULUI LITERAR SUB

STANȚA UMANA

administrate în mod necorespunzător. De la înființarea ei, întreprinderea de medicamente din București nu-și realiza obligațiile stabilite prin plan. Fostul director, fire comodă, lipsit de energie și inițiativă, se o- bișnuise să invoce fel de fel de „cauze obiective" menite să justifice ră- mînerile în urmă. Criticile ce i se aduceau rămîneau fără efect. Iată însă că la un moment dat întreprinderea a început să se redreseze. Colectivul e același, utilajul la fel, furnizorii sînt aceiași. A intervenit doar o singură schimbare : a fost numit un nou director. Priceput, exigent, perseverent, el a izbutit, împreună cu celelalte cadre de conducere, să determine o cotitură în munca întregului colectiv ; în scurt timp, întreprinderea a ajuns să-și realizeze lună de lună sarcinile de plan.Cînd vorbim de cunoașterea oamenilor. avem, desigur, în vedere, cunoașterea lor nu din dosare — deși acestea iși au și ele însemnătatea de necontestat — ci. în primul rind, din activitatea profesională și obștească, din contactul personal cu ei, al celor care au un cuvînt hotărîtor în numirea lor într-o anumită funcție. A- ceasta implică, desigur, învestirea unor eforturi susținute, dar numai așa se poate asigura ca peste tot omul potrivit să se afle într-adevăr la locul potrivit. Necunoașterea oamenilor sub toate aspectele este una din cauzele principale datorită cărora unele cadre nu dau rezultatele scontate în posturile deținute, dar care ar putea lucra cu randament mai mare în alte domenii. Nu e nevoie de investigații laborioase ca să constatăm că la unele ministere, cu toate măsurile adoptate în ultimul timp pentru o judicioasă redistribuire a cadrelor, mai sînt încă oameni cu o înaltă pregătire de specialitate, cu certe aptitudini organizatorice, puși să execute diferite sarcini de birou, în Ioc să fie repartizați în unități economice care au nevoie stringentă de asemenea cadre și unde ar putea să-și valorifice mai bine însușirile.Este de datoria organizațiilor de partid să acorde atenție permanentă promovării cadrelor in toate domeniile, să nu rămînă indiferente la nici un fapt, la nici un aspect al acestei activități de importanță majoră pentru progresul vieții economice și sociale. Sînt grăitoare în a- ceastă privință stările de lucruri de la „Filatura Românească de Bumbac". unde multă vreme deficiențele In organizarea producției se datorau în bună măsură menținerii in diferite funcții de răspundere a unor oameni plafonați, lipsiți de Inițiativă, Iar organizația de partid nu deter-

CU PLANUL 
PE 4 LUNI 
REALIZATSATU-MARE (corespondentul „Scînteii") : întimpinind cu succese prestigioase în muncă ziua de 1 Mai, colectivele unităților industriale din județul Satu-Mare au realizat, cu 3 zile mai devreme, sarcinile de plan pe primele 4 luni ale anului. în felul acesta s-au creat premise ca pînă la 1 Mai să se realizeze suplimentar o producție de peste 26 milioane lei, din care pentru export mărfuri în valoare de 6 milioane lei. Printre altele vor fi date suplimentar : 54 000 cărămizi și blocuri ceramice, 175 metri cubi cherestea fag, 818 metri cubi prefabricate din beton armat, mobilă în valoare de 1 400 000 lei, confecții textile însumînd un milion lei. Circa 57 la sută din sporul de producție se realizează pe seama creșterii productivității muncii.CRAIOVA (corespondentul „Scînteii") : Muncitorii, inginerii și tehnicienii Combinatului chimic din Craiova și-au îndeplinit cu 8 zile mai devreme planul la producția globală și marfă pe 4 luni. S-au produs peste prevederi 929 tone îngrășăminte azo- toase ; față de perioada corespunzătoare a anului trecut, cantitatea realizată suplimentar este de 5 735 tone îngrășăminte azotoase. Rezultate deosebite a înregistrat și colectivul întreprinderii de centrale electrice și termoficare Craiova. La ?5 aprilie a.c., planul pe patru luni a fost îndeplinit atît la energie electrică, cît și la energie termică. Pînă la 1 Mai vor fi date peste plan 178 000 giga- calorii și mai bine de 60 000 megawați/h. Totodată, s-a asigurat diminuarea consumului specific de combustibil pe kWh, realizîndu-se o economie de 6 000 tone lignit.
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Primirea de către președintele 
Consiliului de Stat,
Nicolae Ceaușescu, 

a participanților Ia Reuniunea 
rectorilor universităților 

europene
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit luni la 
amiază, la Palatul Republicii, pe 
participanții la Reuniunea rectori
lor universităților europene, orga
nizată în Capitală de Universita
tea bucureșteană, sub egida 
UNESCO.

La primire au luat parte tova
rășii Emil Bodnaraș, Dumitru 
Popa, Leonte Răutu, Miron Con- 
stantinescu, Ion Iliescu, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, Mircea Malița, ministrul în- 
vățămîntului, Miron Nicolescu, 
președintele Academiei Republicii 
Socialiste România, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, precum și personalități 
ale vieții universitare din Româ
nia.

Rectorul Universității din Bucu
rești, Jean Livescu, a prezentat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
celorlalți conducători de stat pe 
reprezentanții UNESCO, pe rec
torii, vicecancelarii și prorectorii 
care participă la reuniune din par

tea a peste 40 de universități eu
ropene, pe reprezentanții organiza
țiilor universitare internaționale 
neguvernamentale.

Președintele Consiliului de Stat 
și ceilalți conducători s-au întreți
nut, într-o atmosferă caldă, cor
dială, cu participanții la reuniune. 
Oaspeții au exprimat mulțumiri 
pentru inițiativa luată de Ro
mânia de a organiza prima reu
niune a rectorilor universităților 
europene, pentru buna organizare 
a acestei importante manifestări 
internaționale.

în cadrul discuțiilor purtate în
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători și oaspeți au 
fost relevate, totodată, marea uti
litate a reuniunii, care se înscrie 
în programul Anului internațional 
al educației, contribuția pe care 
contactele- interuniversitare o 
pot aduce în promovarea spiritului 
de colaborare și cooperare, în in
teresul întăririi prieteniei dintre 
popoarele Europei, al păcii și pro
gresului în întreaga lume.

(Agerpres)

Uzina de aluminâ Oradea Foto : Agărpre*

(Continuare in pag. a III-a)

Serviciu fără... pene 
pe șoseaua turistică!
— La început de sezon: realizări lăudabile, 
dar și exigențe neîmplinite în pregătirea 
arterelor de largă circulație pentru turiștii 

automobiliști —
Ne aflăm la începutul unui nou sezon turistic marcat, în aceste zile, de intense pregătiri. Un loc aparte în cadrul lor îl ocupă amenajarea traseelor rutiere pe care se vor revărsa, o dată cu primele zile estivale, miile de turiști automobiliști. Pe baza unor calcule estimative, sezonul ’70 a- nunță o circulație turistică record. Cel puțin un milion de automobiliști străini și numeroși automobiliști români vor porni în drumeție pentru a face cunoștință cu frumusețile, atît de bogate și de diverse, ale patriei noastre.în ce măsură sînt pregătite traseele turistice pentru a-și primi oaspeții 7 Am străbătut zilele trecute în postura de automobiliști peste 1 500 de km de-a lungul unor importante trasee turistice și putem încerca — la capătul a- cestei adevărate expediții, întreprinse împreună cu reprezentanți ai Automobil

Clubului Român — să dăm un răspuns întrebării de mai sus..Orice autoturist înainte de a pleca la drum ar vrea să știe dacă va călători sau nu pe șosele bune 7 Pe scurt : am putea răspunde da ! Un „da“ cu acoperire în fapte : peste 80 la sută din drumurile noastre naționale — care sînt în cea mai mare parte și trasee turistice — sînt asfaltate. în plus, anul acesta, datorită condițiilor meteorologice favorabile, campania de reparare și întreținere a drumurilor a început încă din luna februarie. în buna măsură, reparatorii de drumuri au știut să folosească acest prețios ajutor. Numeroase sectoare rutiere, care aveau nevoie de reparații, sînt acum gata să-și primească oaspeții. Este vorba, în primul rînd, de trasee foarte solicitate, cum ar fi : Arad-Deva, Moravița-Timi- șoara-Lugoj, București-Bu-

zău-Roman, București-Con- stanța-Mangalia etc.Direcția generală de drumuri și-a propus ca, pînâ la sfîrșitul lunii aprilie, să încheie campania de reparații. Am constatat însă că, pe unele trasee, această promisiune n-are acoperire în... asfalt. Pe porțiuni considerabile (între Borș și O- radea, între Piatra Craiului și Huedin, între Aiud și Turda) starea importantei șosele europene E 15 —pe care vor trece probabil anul acesta nu mai puțin de 250 000 de automobiliști — este necorespunzătoare. Mari porțiuni de drum sînt presărate cu gropi și hîrtoa- pe, de parcă ar fi fost arate cu plugul. Executarea lucrărilor de reparații nu pare totuși să fie privită cu toată seriozitatea : abia în- tîlnești, ici-colo, cîte-o formație de reparatori, deși ar
Constantin PRIESCU

(Continuare in pag. all-a)

Zimbrul 
de pe colinele 
Șuceve[
însemnări despre tinerii din cea mai tînără

fabrică suceveană

Un interesant colocviu practic despre muncă și tinerețe l-am avut pe colinele Sucevei, la Arini, în cel mai tînăr domeniu Industrial al orașului, acolo unde arbori puternici deschid un e- vantai de verdeață iar coama netedă se întinde blîndă spre Zam- ca, așteptînd de pe a- cum acele două mii de apartamente care urmează să alcătuiască noua aripă a străvechii cetăți de scaun. Fabrica de tricotaje „Zimbrul" a demarat cu prima capacitate anul trecut, cunoscînd de atunci o dinamică pronunțată.Comparînd cifrele, comparînd volumul de muncă executat, pu- nînd alături performanțele altor întreprinderi similare, vedem că față de ultimul trimestru al anului trecut, în primul trimestru al anului curent s-a realizat un plan de producție dublu. Tntr-un singur trimestru s-a realizat atita cit s-a realizat în întreaga perioadă de funcționare a anului trecut. Toți indicii de calitate au fost îndepliniți.Suceava are uzine tinere, iar „Zimbrul" este cea maj tînără dintre acestea, cu cadre de douăzeci de ani, optzeci la sută femei, cu tineri care dețin prioritatea, majoritatea fiind uteciști. Avem de-a face cu un colectiv omogen din toate punctele de vedere : pregătirea profesională, vîrsta, fizionomia morală, puterea de acțiune și de dăruire, cadrul spiritual.

Traian FILIP

Un asemenea colectiv este mai bun decit un colectiv eterogen, cu cadre recrutate din diferite ateliere, avînd experiențe felurite, un colectiv căruia trebuie să i se dezrădăcineze deprinderi vechi nu întotdeauna utile, poate chiar incompatibile cu ritmul și complexitatea utilajelor moderne. Aici tinerii au In

trat direct pe cele mai perfecționate mașini. Le cunosc de la început, li se adaptează și le adaptează posibilităților lor, realizind acea unitate atit de necesară în procesul tehnologic. Fără această unitate mașina nu devine unealtă docilă, nu devine o prelungire a brațelor și a minții omenești, nu poate fi supusă și întrebuințată în desăvîrșite condiții. Ca să se ajungă la acest stadiu și să se aplice această concepție, ing. D. Mo- cănescu ne arată că au fost absolut necesare crearea unui a- nume climat de muncă exigentă și respon

sabilă, stimularea u- nei largi opinii de masă în favoarea depășirii unor greutăți și impasuri.Am fost martorul unor destăinuiri care merită să fie înscrise în cronica acestei întreprinderi :Conform proiectului, Fabrica de tricotaje urmează să realizeze, la finele acestui an, cea mai mare productivitate pe ramură. într-o fabrică nouă se lucrează cu unități de măsură severe. Dema- rînd bine, obții rezultate excelente. Tinerii de-aici sînt ambițioși, inteligenți, energici, au deprins meseria în mod științific, au depășit cu bine perioada de inițiere și de tranziție, cînd au ocupat funcții de ajutoare, înainte de a ocupa posturile cheie de maiștri. Ideea de a face tu mai întîi ceea ce trebuie să ceri de la altul a dus la asimilarea procesului tehnologic în profunzime.Spiritul de răspundere și inventivitatea s-au remarcat încă din perioada montajului. Electricienii și electro- niștii au perfecționat părți din comenzile e- lectrice, iar modificările au fost transmise și întreprinderii constructoare. încă înainte de a porni mașinile de tricotat, mecanicii au modificat unele procese la tras firul, privind de la început a- ceste utilaje ca pe o creație proprie pe care au datoria de a o veghea și de a o „stiliza" permanent.
(Continuare 
în pag. a IV-a)

SECURITATEA 
Șl COOPERAREA 

EUROPEAN 
obiect 

de preocupare 
in țările nordice

Săptămîna trecută la Helsinki a avut Ioc, după cum se știe, întrunirea miniștrilor de afaceri externe al țărilor nordice, pe agenda căreia s-au aflat probleme legate de organizarea conferinței general-europe- ne consacrată securității și cooperării pe continentul nostru. însuși faptul acestei întîlniri, precum și discuțiile care au avut loc constituie o expresie a răsunetului pe care îl au în opinia publică din țările nordice ideile dezvoltării relațiilor intereuropene, ale întăririi securității pe continent, inclusiv organizarea în acest scop a unei conferințe a statelor interesate.Despre acest ecou larg și pozitiv am avut ocazia să mă conving în mod direct în cursul unei vizite de cîteva luni în Norvegia. Invitat de Institutul internațional de cercetări asupra păcii de Ia Oslo, am vizitat instituții care activează în domeniul sociologiei păcii și relațiilor internaționale, cu care prilej am avut posibilitatea să cunosc curente de idei și metode noi de cercetare, precum și opiniile unor personalități diverse într-o serie de probleme internaționale la ordinea zilei, îndeosebi în probleme privind cooperarea și securitatea europeană.Lumea nordului este nu numai receptivă. dar și adînc interesată de problema întăririi cooperării și securității europene pe baza egalității în drepturi a statelor. Este un fapt notoriu că țările nordice iși asumă un rol activ în susținerea acestor Idei, manifestă inițiativă, așa cum se vede din faptul că ele au prezentat o serie de propuneri concrete în acest sens. E deajuns să amintim memorandumul guvernului finlandez din 5 mai 1969 în care se oferă găzduirea la Helsinki a conferinței europene, sprijinul celorlalte guverne nordice față de acest memorandum, care a întrunit adeziunea majorității statelor europene. în prezent, un reprezentant al guvernului Finlandei întreprinde o misiune de informare în țările Euro-
Paul DUMITRU

(Continuare în pag. aVI-a)
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9000 de oameni 
înfruntă Dunărea

un sfert de veac de la Ziuă Victoriei%

La chemarea partidului
Totul pentru front, 

totul pentru victorie 1“
A RĂSPUNS, CA UN SINGUR OM,

întregul popor român
Lupta pe front pentru infrîngerea Germaniei naziste, In care armata română s-a angajat incepind de la 23 august 1944 cu Întregul ei efectiv, a fost susținută de poporul român și printr-un uriaș efort economic.Imediat după actul istoric al insurecției armate, Partidul Comunist Român a adresat poporului nostru chemarea profund patriotică de a-și încorda forțele pentru susținerea viguroasă, din toate puterile, a războiului drept Împotriva cotropitorilor hitlerlști, pentru refacerea grabnică a economiei. Lozinca lansată în acele zile de către P.C.R, : „Totul pentru front, totul pentru victorie I" a găsit un larg ecou in masele largi ale celor ce muncesc de la orașe și sate.Sarcina de onoare a aprovizionării cu armament, muniții, echipament și alimente a armatei noastre pe front și obligațiile pe care statul român și le asumase prin convenția de armistițiu încheiată cu Națiunile Unite in septembrie 1944 erau cu ati* mai complexe șl mal dificile de ...................... ........................................... ii războiului, producția indus- agricultura era secătuită de iurue dezorganizate. Specula s ac-

român și le asumase priiUnite In septembrie 1944 realizat cu cit, datorită jafului hitlerist și trială scăzuse la jumătate în raport cu 1938, forță de muncă și de rezerve, transporți___  _______ _________ ..și sabotajul practicat de clasele exploatatoare și elementele fasciste centuau și mai mult greutățile economice.In pofida tuturor acestor dificultăți, masele largi de muncitori, răni, intelectuali, practic întregul popor muncitor, au răspuns cu elan impresionant chemării partidului. Manlfestînd un înalt eroism. tăun_____milar prin substanța sa cu acela al ostașilor de pe front, muncind zi și noapte, privindu-se în mod conștient de o serie de produse de strictă necesitate cerute pe front, înfruntînd foametea și înfrîngind uneltirile reacțiunil, oamenii muncii au sprijinit In mod exemplar frontul, au dat tot ce au avut mai bun pentru cauza luptei antifasciste in care națiunea română a văzut propria ei cauză.Efortul economic al țării noastre In războiul antihitlerist a îmbrățișat domenii vitale pentru ducerea cu succes a luptelor pe front :• Inceplnd de la 23 august 1944, rețeaua de căi ferate a României, eu o lungime de aproape 8 000 de kilometri, eu cele peste 52 600 vagoa

ne și cele 2 377 de locomotive de care dispunea atunci, a fost pusă aproape in întregime la dispoziția frontului.• Industria petrolieră, deși suferise adevărate ravagii, a aprovizionat frontul ou aproape 540 000 tone de benzină, ulei, petrol, motorină etc.• întreprinderile Industriei de armament au furnizat armatei — între 1 septembrie și 9 mai 1945 — peste 33 000 mitraliere de diferite tipuri, circa 420 de tunuri și aruncătoare de mine, mai mult de 33 000 tone de muniție ;• 670 000 de perechi de încălțăminte, peste 6,5 milioane metri de țesături, circa 45 000 tone de alimente ș" diferite subzistente au trimis frontului industria ușoară și alimentară ;• Țărănimea a aprovizionat frontul — după daie incomplete — cu 220 009 tone de produse agro-alimentare de tot felul și peste 142 000 tone de furaje și grăunțe.Contribuția economică a României la războiul antihitlerist — s-a cifrat, după date estimative, la o valoare ce depășește cu mult 1 miliard de dolari (cursul din 1938). Ținind seama de numărul de atunci al populației țării, de posibilitățile ei materiale, de perioada scurtă, de aproximativ un an, la care a fost raportată, de făptui că în 1945 venitul național reprezenta jumătate față de cel din 1938 și că suma totală amintită reprezenta de peste patru ori bugetul general al statului din 1937—1938 — reiese că pentru a susține frontul antihitlerist poporul român a făcut un efort economic cu adevărat uriaș. Adăugat contribuției militare, jertfelor pe cim- purile de bătălie, acest efort economic a situat România în rîndul partici- panților activi la lupta pentru infrîngerea Germaniei fasciste.Publicăm mai jos citeva din milioanele de mărturii posibile ale episoadelor dramatice, ale eforturilor eroice cotidiene pe frontul bătăliei economice, care au contribuit la scrierea măreței epopei a luptei poporului român, alături de celelalte popoare ale coaliției antihitleriste, pentru obținerea victoriei Împotriva fascismului.

Controlul muncitoresc
i

veghează...

loan C. MÂNESCU,
petrolist, fost lâcâtuș-mecanic la Societatea 

petrolieră „Unirea'-Ploiești

Este cunoscut faptul că instalațiile Industriei petroliere suferiseră cele mai mari pagube de pe urma războiului hitlerist și a bombardamentelor anglo-americane. Din aceste cauze, capacitatea de distilație primară, de craking, capacitatea de înmagazinare, și, ca urmare, producția de petrol scăzuseră în septembrie 1944, în mod Îngrijorător.La chemarea partidului, muncitorii petroliști din Valea Prahovei au trecut cu mult elan la repararea instalațiilor și reluarea grabnică a producției. Frontului — tancurilor, avioanelor, camioanelor le trebuiau urgent benzină și alte produse petroliere. La noi, la societatea petrolieră „Unirea" din Ploiești, majoritatea petroliștilor munceau cu multă sîrguință, lucrau voluntar multe ore peste program. Dar, pe lingă greutățile determinate de lipsa de mașini și materiale, mai aveam de Înfruntat și sabotajul patronilor, care doseau materialele și piesele existente, vindeau pe ascuns benzina la diferiți particulari etc.Aceste acțiuni de sabotare au fost curmate in urma creării comitetului de Întreprindere și a instituirii controlului muncitoresc asupra producției. Intrările și ieșirile materialelor au Început să fie minuțios controlate. Așa s-a putut pune capăt sustragerilor. Mecanici ca Vasile Chiroiu, Costică Voinea, Alexandru Gomoiu și mulți alții s-au numărat printre muncitorii care au luptat cu toate puterile lor pentru întronarea ordinii și disciplinei în rafinărie.Acționînd ferm, față de orice Încercare de ■ lovi In capacitatea productivă a instalațiilor, muncitorii de la „Unirea*, ca, de altfel, de la toate rafinăriile din bazinul Văii Prahovei au asigurat aprovizionarea frontului antihitlerist cu tot mai multă benzină și produse petrolifere.

1DIVERS
r- - - - - - - - - - -
| Orice naș

Acum însă il apărăm cu orice preț — ne mărturisește moș Gheorghe 
Cristea, din Mărașu, pe care l-am întîlnit alături de ceilalți pe centura de dig din zona Mărașu-Băndoiu.Aceste cuvinte exprimă o necesitate vitală pentru miile de oameni de aici, fiind vorba de existența lor, de oameni care-și a- pără averea comună, alături de averea celor 40 de ferme ale I.A.S. Insula Mare a Brăilei, avere a statului, a tuturor. Ministerul Agriculturii și Silviculturii a detașat în insulă 20 de specialiști hidro din județele Deva, Brașov, Iași, Cluj, Ploiești și Constanța și alte cadre tehnice cu pregătire medie.— Populația insulei, Inginerii, tehnicienii care au venit în ajutor dau dovadă de un înalt eroism in muncă, ne spune primul secretar al comitetului județean de partid. Ei au răspuns cu promptitudine la chemarea noastră, pentru a salva de furia apelor (cele mai mari din ultimii 80 de ani) acest mare rezervor de cereale șl animale al județului și al țării.

M. Gr. MARAȘANU 
corespondentul 
„Scînteii"

pere a 3 mc fiecare, 7 buldozere, multe tractoare și remorci, mașini și unelte, diferite materiale de construcții. Sint așteptate să sosească trei dragline și alte utilaje. Digul este continuu consolidat ; mașinile lucrează zi și noapte, pentru a înălța zonele joase ale digului cu încă un metru sau chiar un metru și jumătate. Aproape 9 000 de oameni muncesc aici în aceste zile și înfruntă Dunărea.— Acasă au mai rămas doar mamele care au copil mici, ne spune tov. Noghia Nicolae, secretarul comitetului comunal de partid din Mărașu. încolo, „toată suflarea" se află la lucru pe dig.Ce fac acești oameni 1 De jur împrejurul digului au ridicat o perdea protectoare formată din gunoi de grajd, fascine, garduri, țăruși și saci cu pămînt. Alții patrulează zi și noapte pe fiecare sută de metri, cercetind starea digului. In aceste zile de încercare, oamenii insulei trăiesc pe dig, ei înșiși formînd un dig viu in calea apelor.— Cînd nu era digul șl veneau apele, trebuia să ne încărcăm lucrurile în lotci șl să ne evacuăm către localitățile neinundabile.

...Un copil olandez se întorcea acasă pe digul care separa uscatul da apele mării. într-un loc, vîntul și valurile ajutau un fir de apă să sfredelească încet fișia protectoare de pămlnt. Observind iminența pericolului, copilul s-a aruncat cu pieptul pe șuvița de apă. Dimineața l-au găsit aproape neînsuflețit. Salvase însă totul.Nu mai știu în care carte a copilăriei am citit despre acest act de eroism. Cum mi-a revenit în memorie 7 De două zile ne aflăm in Insula Mare a Brăilei. Am „bătut" întreaga centură de pămînt, lungă de 152 km, care la ora aceasta apără insula împotriva apelor Dunării, înălțate amenințător către creasta digului. Apele nu au trecut și nu vor trece peste dig !Optimismul are la bază impresionantul e- fort unanim pe care l-am întâlnit în insulă. Comandamentul de salvare, în frunte cu primul secretar al comitetului județean de partid, tov. Mihai Nico- 
lae, se află în permanență pe dig, dirijind utilizarea forței umane și a mașinilor. Pină in prezent, întreprinderile au trimis în insulă 58 de screpere a 6 mc fiecare și alte 4 sere-
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ICum trebuie să conducătorul auto
Ise află la volan

____

Constantin Petriș era conductor pe trenul de persoane nr. 1029 Bucureștl-Pletroșița. în a- ceastă calitate a ajuns să-și facă fini prin aproape toate stațiile de pe traseu. Desigur, fini care să știe să-și onoreze nașul. De cite ori se urcau in tren, conform Înțelegerii, prezentau „la control", în locul biletului, 50 la sută din costul lui. De curînd, printre acești fini fără număr s-a strecurat și unul care i-a demonstrat magistral că „orice naș își are nașul". Așa că, acum, conductorul așteaptă șl el un bilet de călătorie. 1-1 va oferi instanța cu tariful întreg și... legal
Liliputan
al pădurii

In pădurea din preajma loca
lității Murfatlar (Constanța) a 
fost identificat un arbore cu ca
racteristici deosebit de intere
sante : migdalul pitic, ltț plini 
maturitate, el ajunge la apre
ciabila înălțime de... 20—25 cen
timetri. Face flori șl fructe ase
mănătoare confratelui său mai 
mare, care creste, de asemenea, in județul Constanța, dar mai 
la sud. S-au luat măsuri ca 
migdalul pitic, interesant mo
nument al naturii, să se bucure 
de ocrotirea cuvenită.

pină Ia restabi- cotală a la sutălungimea repare 18 a clădirilor C.F.R. ău fost repuse in 61 la sută din !i-

perechi bocanci, luin- in timp de o lună să la 35 000 perechi armatei. („Scînteia"

Vasile FEHER,
miner, fost șef de brigadă la Lupeni

cu acțiunea de refacere

Serviciu fără... pene 
pe șoseaua turistică! in evidență
(Urmare din pag. I)fășure In același timp cu acțiunea de refacere a atelierelor. După ce lucram uneori sub presiune in cutia de foc a vreunei locomotive, noi sudorii — mi-i amintesc, ca azi, pe tovarășii mei de echipă, mai vîrstnici. Dumitru Stanciu, Gh. Băltărețu, Dumitru Barbu, Gh. Șerbănică, Marin Lazăr ș.a. — conduși de maistrul Ion Marinescu, ieșeam apoi la astuparea gropilor, la nivelatul pămîntului, înlăturarea dărîmătu- rilor etc. f acele zile cenă pentru cuce: fim și în stradă, alături de muncitorii .bucureștene, voința noastră hotărită de a aduce la cirma țării un guvern al poporului, un guvern F.N.D.In acele luni aprige, de grea încercare, cînd voința, hotărîrea muncitorească dădeau un examen decisiv, am fost primiți în partid mulți lucrători de la Atelierele C.F.R., ca și din celelalte întreprinderi care lucrau pentru front....Dacă vreunul din mai tinerii met tovarăși de muncă m-ar întreba într-o zi: Cum pridideați ? I-aș spune ceea ce simțeam cu toții atunci i eram angajați într-o luptă pe viață și pe moarte cu fascismul, cu reacțiunea, în care trebuia neapărat să învingem, pentru că de asta depindea însăși soarta poporului român ; era o idee clară, știam că numai așa ne vom putea clădi o viață liberă, un viitor mai bun. Și tocmai această convingere ne-a dat posibilitatea să b-uim cele mai mari greutăți.

Și, in același timp, vă amintiți — erau> furtunoase, cînd se da bătălia crîn- ientru cucerirea puterii, care ne cerea să ", in piețe, să demonstrăm, celorlalte întreprinderi

DIN ȘTIRILE VREMII

H rr-rrmr
35.000 DE BOCAHC! IN LOC DE 12.000

? : Manciț.rii, flin
;<x:. BbAi WfmTw ■ ■■■:

,>■(..< r»A» i

LAIIU

w m m » w |
.... JW

Dumitru BADEA,
sudor la Uzina de utilaj chimic „Grivița roșie1

„Era o idee clara: susținînd 

frontul, ne făurim viitorul"

In timpul insurecției armate, al războiului antihitlerist, eram utecist. Atelierul in care muncesc azi (mai am un an, doi și ies la pensie) _ cel de construcții metalice — cuprinde mulți tineri, majoritatea uteciști. Amintindu-le citeodată condițiile grele, adesea aproape peste puterile omenești, in care trebuia să executăm diferite lucrări de sudură la locomotivele destinate frontului antifascist, citesc în ochii unora dintre ei mirarea, ba chiar cite o umbră de îndoială. E drept, ei lucrează acum in cu totul alte condiții decit lucram noi atunci. Sînt sigur, că nu peste mult timp vor lucra in condiții și mai bune. Dar atunci, in februarie 1945, cind m-am întors de pe front, am găsit Atelierele „Grivița* purtlnd încă din plin urma rănilor a- dînci provocate de bombardamente. Eram doar o mină de sudori. De pe front soseau necontenit locomotive, vagoane mutilate groaznic de obuze și de bombe. Nu aveam, desigur, posibilitatea să le Înlocuim cu altele noi, trebuia să le reparăm. Cit mai multe, cit mai repede, cit mai bine ! Nu aveam materiale corespunzătoare de sudură ; dar sudurile erau totuși făcute. Si bine. . . jExecutarea comenzilor pentru front se des-

Un erou colectiv: 
clasa noastră muncitoare

Industria energetică, siderurgică, prelucrătoare, transporturile feroviare, maritime și fluviale — lntr-un cuvint frontul — aveau nevoie in urmă cu 25 de ani de cărbune, ca de pîine. Și acesta trebuia extras din măruntaiele pămîntului de oameni nevoiți să trăiască Intr-o mizerie cumplită, lipsiți adesea și de pîine. Cine n-a fost atunci, imediat după eliberare, printre mineri, va crede, poate, că exagerez, că intenționez să-i prezint pe mineri ca pe niște eroi. Aș greși insă dacă n-aș spune deschis că de fapt atunci întreaga noastră clasă muncitoare era un erou. Un erou colectiv. Eroismul avea să și-1 dovedească din plin și mai tîrziu, cind a pornit să vindece rănile războiului și să „armeze" casa nouă, socialistă.Atunci, insă, după ce mii de paseră de carcerile militare, unii că totul se va limpezi dată. Comuniștii au trebuit să dare orizonturi noi nu numai lui, ci și în mințile oamenilor, țuit în mod deosebit a fost sinceritatea, adevărul cu care partidul comunist ne-a prezentat situația. El nu ne-a promis marea cu sarea. E adevărat, minerii erau flămînzi, Înfometați, mergeau îmbrăcați, fără exagerare, în zdrențe, locuind în bordeie. Dar chiar și in aceste condiții, trebuia făcut maximum de efort pentru a spori producția, pentru a da țării, frontului, cărbunele pe care-1 așteptau.Parcă-i văd și acum pe ortacii de atunci, pe șefii „brigăzilor de șoc" — cum le ziceam noi — sau simpli mineri cum intrau in „șut* cu numai 2—3 cartofi fierți în traistă pentru a face și cite două „posturi" de lucru — al doilea — voluntar. Așa am izbutit să dezvoltăm producția de cărbune de la 37 532 tone In septembrie 1944 la 65 597 tone in martie 1945.N-aș putea să nu amintesc, vorbind despre felul cum a fost obținută dublarea producției de cărbuni în numai 8 luni, și de a- portul însemnat al comisiilor de producție — create pe lingă comitetele sindicale. Aceste comisii au instituit un riguros control muncitoresc în mine, urmărind eficiența muncii fiecărui front de lucru, starea aprovizionării locurilor de muncă cu lemn, aer comprimat, vagonete goale, scule etc. Oriunde se ivea vreo neregulă, a- ceasta era imediat remediată.In lunile noiembrie și decembrie, comisiile de producție, cărora li s-a alăturat imensa majoritate a minerilor, nu au mai permis elementelor profasciste să intre în mine. Controlul muncitoresc, prompt și ferm, s-a dovedit o formă economică deosebit de eficace pentru satisfacerea optimă a nevoilor frontului antihitlerist.

mineri abia scă- mai credeau cite și ușura dintr-o deschidă cu răb- in piatra munte- Ceea ce am pre-

Muncitorii de la „Vulcan" au reușit să scurteze mult timpul de executare a comenzilor. Astfel, o comandă pentru Armata Roșie, care avea termenul de executare la 31 decembrie, a fost executată pină la 20 decembrie. Producția a crescut de Ia 23 august 1944, cu 75—100’/.. („România iiberă" din 12.1.1945).Muncitorii ceferiști au reușit sfirșitul lunii decembrie 1944 să lească o cincime din liniilor distruse și să din suprafața totală dărimate și avariate, funcțiune aproximativ nlile de telegraf. („Scinteia" din 14.1.1945).In decurs de numai citeva luni, muncitorii de la „Moara Românească" au ridicat producția zilnică de pîine pentru armată de Ia 4 tone la 12 tone, iar pentru populație — de la 16 009 la 42 000 pîini zilnic. <„Scînteia“ din 15.1.1945).In urma inițiativei comuniștilor, muncitorii de la A.S.A.M.-Pipera au construit un avion in plus față de programul de producție, ceea ce echivalează cu un volum de circa 12 000 de ore muncă.• („Viața sindicală" din 25 martie 1945).La fabrica de Încălțăminte „Dermata", in luna februarie producția era de 12 000 perechi bocanci. După 6 martie, in numai două săptămini, muncitorii au confecționat 14 000 de du-și obligația ca ridice producția bocanci destinați din 28.III.1945).

Pentru oțelul cel necesar 

zi de zi

loan GHEJU,
director administrativ al Centralei industriale 

siderurgice — ReșițaGîndindu-mă la acea perioadă din anii 1944— 1945, cînd clasa muncitoare, ca și întregul nostru popor erau angajate într-un efort uriaș pentru lusținerea frontului antihitlerist, Îmi vine In minte un episod impresionant ; este vorba de adunarea din ziua de 5 ianuarie 1945 a celor 15 mii de muncitori de la uzinele siderurgice Reșița, organizată din inițiativa comitetului de partid al uzinei, în care s-a discutat ce trebuie făcut pentru a mări continuu producția de armament destinată frontului. S-a văzut atunci clar cit de puternică era voința muncitorilor de a-și dedica întreaga forță de muncă și capacitate luptei pentru sporirea producției de oțel și pentru îmbunătățirea caracteristicilor tehnice ale armamentului. Cuvintele rostite atunci, angajamentele îndrăznețe s-au transformat în minunate inițiative și realizări. Tn pofida greutăților de tot felul, muncitorii reșițeni au trecut la o activitate susținută de perfecționare a reperelor, au conceput dispozitive care să sporească randamentul mașinilor-unelte din principalele secții de fabricație — locomotive, uzina de mașini, de armament etc. Sub conducerea organizației de partid, au luat ființă brigăzi de muncă patriotică.Elanul în muncă din acel timp, izvorît din patriotismul fierbinte,. din dorința de a consolida independența țării și de a dezvolta cuceririle democratice, a fost secretul adevăratelor minuni pe care le-a săvîrșit clasa noastră muncitoare în efortul de susținere a războiului antihitlerist

fi nevoie ca echipele de reparații să lucreze zi și noapte. Condițiile permit acest lucru, întrucît șoseaua este, în cea mai mare parte, electrificată. O asemenea organizare intensivă a lucrărilor e recomandabilă și în cazul altor rute (Caransebeș-Bocșa, Tr. Se- verin-Strehaia) pe care, In linii mari, drumurile au aceeași stare de uzură.Șoseaua turistică, după cum se știe, nu este numai un simplu traseu rutier. Ea reprezintă axul unei deserviri complexe. Orici*t de bună ar fi starea drumului, călătoria poate fi mult îngreunată, poate deveni chiar inaccesibilă automobilistului, dacă traseul pe care circulă nu-i asigură o corectă și completă 
semnalizare. E locul să spunem că aceste servicii obligatorii, înscrise în paragrafe de lege, sint, pe alocuri, ignorate sau organizate într-un fel care nu-1 ajută pe turist. Pe multe din drumurile noastre turistice (a se vedea, de pildă, rutele Deta-Reșița-Ca- ransebeș, Sibiu-Alba Iulia, Oradea- Arad etc.) lipsesc Indicatoare de circulație de orientare, de avertizare (in special în curbe), de cedare a trecerii, de oprire la intersecții, de semnalizare pe timpul nopții și chiar semnele de maț-care a șoselelor. Indicatoarele de orientare în orașe (cu unele excepții— demne de a fi generalizate — Sibiu, Brașov, Ploiești), în loc să-l ghideze pe turist pe tot parcursul tranzitului, să-i indice precis, cu semne distincte, intrarea sau ieșirea, anumite direcții principale, îl abandonează de la primii metri în interiorul orașului și-l lasă să se descurce cum poate. Nu e vorba numai de încălcarea unor obligații stabilite prin lege, ci și de ignorarea unor norme elementare de ospitalitate. Consiliile populare, prin organele de miliție, sint datoare să pună neîntîrziat ordine in acest capitol al deservirii turistice.

Locurile de parcare ți de alimentare 
cu lubrifiahți fac parte, de asemenea, din structura serviciilor turistice o- bligatorii pe orice traseu. E de remarcat faptul că numărul acestora a crescut, că aproape la fiecare 10—15 km întîlnești un loc de parcare, că la aproape fiecare al 50-lea kilometru e semnalată o stație „Peco". Dar multe locuri de parcare nu sint amenajate așa cum prevăd regulile. Suprafețele de parcare nu au mărimea corespunzătoare, nu sint scoase peste tot în afara șoselei, nu sint prevăzute cu unele dotări minime, indispensabile popasului : bănci, mese, chioșcuri de răcoritoare etc. Constatăm, de asemenea, că îmbunătățirea 
promisă a deservirii in stațiile „Peco" Ișl croiește destul de greu drum spre Intilnirea cu turiștii. Procurarea pieselor de schimb absolut necesare nu e încă peste tot asigurată. E adevărat că s-a stabilit un nomenclator care cuprinde 6—7 „sortimente obligatorii", dar într-un loc găsești piese, și in zece nu ! Gestionarii afirmă că nu li se aduc. întreprinderile de aprovizionare susțin că gestionarii nu le cer, Iar solicitările rămîn fără răspuns. Serviciile de politețe — „no- menclaturizate" și ele : ștergerea parbrizului, a farurilor, controlul nivelului de răcire, controlul presiunii etc. — se practică adeseori după bunul plac al salariaților in cauză și nu sînt socotite, așa cum e normal, obligații permanente de serviciu.Legi scrise și nescrise cer ca omul plecat la drum să întîinească în cale 
locuri de popas care să-i stimuleze interesul pentru valoarea lor turistică, să-i satisfacă cerințele de reconfortate și odihnă. Statistica, atît de revelatoare In toate domeniile,

consemnează că de-a lungul principalelor noastre trasee turistice stau la dispoziția amatorilor de călătorii peste 200 de campinguri, moteluri, hanuri turistice, locuri simple de popas. Călătoria noastră a relevat — șl Ia acest capitol — unele concluzii care trebuie să rețină atenția organizatorilor turismului.„Popasurile" au ieșit din iarnă și așteaptă cam de mult să li se ajusteze straiele. în unele locuri, gospodarii nu s-au lăsat prea mult așteptați. Motelurile „Dacia" de Ungă Sebeș, „Paralela 45“ — Băicoi, hanurile „Bucura", Covasna, Piatra Craiului, .campingurile Ocna Sibiului și „Dumbrava" (Sibiu), Făget (Cluj) și-au pus serviciile la dispoziția turiștilor.Dar celelalte î Deși zilele care îmbie la drumeție sînt o realitate, foarte multe locuri de popas stau Încremenite în bătaia soarelui și așteaptă ... o mină de gospodar. Starea în care se află unele campinguri ca „Păulești“-Prahova, „Gura Motru- lui“ și „Balota“-Mehedinți, „Fintî- nele“-Sibiu, „Vinga“-Arad — ca să dăm numai citeva exemple — nu promite o integrare civilizată și la timp a acestora în circuitul turistic. Căsuțele unora dintre ele, așezate și unde trebuie și unde nu trebuie, pătate și acoperite cu frunze, seamănă cu niște cătune rătăcite, aduse aici de cine știe ce vînturi. Așa cum arată — ca organizare a locului, ca amplasare a spațiilor de campare, ca dotare cu servicii sanitare și comerciale — nu pot nici pe departe să satisfacă cerințele exigente ale oaspeților care le vor vizita.Ar trebui, de asemenea, revăzut tn fiecare județ și felul cum sînt amplasate unele campinguri și locuri de popas. Multe din ele au dotările necesare (vezi, spre exemplu — deși sînt și altele în aceeași situație — „Trei iazuri“-Iași, „Bachus“-Focșani, Miercurea Deal-Sibiu etc.) și cu toate acestea sînt ocolite de turiști. De ce 7 O noapte sau o clipă de răgaz petrecute în aceste locuri, situate în preajma unor surse de zgomot, se transformă într-un adevărat coșmar, o moară de măcinat nervii. Asemenea improvizații, vădind lipsă de interes pentru confortul oaspeților, nu au ce căuta pe traseele noastre turistice ! Considerăm că a sosit vremea, ca în organizarea locurilor de popas, să se afirme tot mai clar pri
matul serviciilor de calitate !In multe țări popasurile aflate de-a lungul traseelor turistice sînt folosite nu numai vara, ci și în perioadele relativ friguroase. Unele locuri de la noi au amenajări complexe — unități de alimentație publică, spații de cazare, diferite alte servicii — și cu toate acestea funcționează doar în sezon. Dacă avem în vedere faptul că pregătirea lor începe tîrziu — cum se întîmplă, în acest an, în foarte multe cazuri — ajungem la constatarea că sezonul se înjumătățește, că jumătatea de sezon devine sfert ț.a.m.d. Campingul de la Romanești (Prahova) și motelul de la Timișoara, de exemplu, au verificat o experiență certă : locurile de popas judicios folosite pot funcționa și in sezonul friguros, pentru că solicitări există și pentru acest anotimp.Am pus în discuție pregătirea traseelor turistice, acum, la început de sezon, pentru a da posibilitatea forurilor de specialitate, aflate în plină campanie de pregătiri, să tragă anumite concluzii practice. încă nu este tîrziu să se ia măsurile necesare pentru a veni în întîmpinarea cerințelor mereu sporite, întemeiate, ale auto- turiștilor, pentru reevaluarea mai exactă, mai eficientă, a serviciilor rutiere în balanța generală a turismului.

în cursul lunii aprilie, serviciul de evidență a populației din cadrul Inspectoratului miliției municipiului București a a- plicat 52 sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, cele mai multe au fost date pentru ne- îndeplinirea formelor legale de mutare, buletine de identitate expirate sau deteriorate, declarații inexacte la oficiile de stare civilă, nedeclarări de nașteri sau decese în termenul legal ș.a. Acțiunile întreprinse pentru depistarea celor certați cu regulile de evidență a populației vor continua. Atragem a- tenția și altora aflați in culpă. Nu de alta, dar asemenea neglijențe merită a fi luate in... evidență.
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NELIMITAT - LA
La 6 mai a c.. Administra

ția de Stat Loto-Pronosport 
organizează un nou concurs 
special Pronoexpres, dotat cu 
24 de categorii de premii. 
Este vorba de premii în auto
turisme — „Dacia 1300“, „Da
cia 1100“, „Moskvici 408“,

ȘI EXCURSII 
-ÎN NUMĂR 
PRONOEXPRES
„Skoda 1 000 M.B.“ și „Trabant 
601“, excursii — la Roma, 
Florența și Istanbul, precum 
și în bani. Premiile se vor a- 
corda în număr nelimitat.

La acest concurs se partici
pă cu bilete de 3, 6, 15 lei și 
cu bilete colective.
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auLocuitorii orașului Aiud 
constatat intr-o dimineață ci au 
dispărut aproape toate cutiile 
de scrisori din localitate. Pen
tru a-și expedia scrisorile, ce
tățenii vin acum tocmai in cen
trul orașului, la poștă. Unde 
sint cutiile poștale ? Fără a leza 
secretul poștal, am < 
misterul. Au fost trimise 
Alba lulia (35 km dijtan(d) pentru a fi... vopsite. Decizia 
parține Direcției f 
P.T T.R. Alba. Apropo : _____
rea poștei din Aiud unde va fi 
zugrăvită 1

Suspans
nepermiscomporte I timp ce I.<• i—I oprit __ toateser- I Pă-ei. ’ Iln urmă cu citeva zile, Guță .Iordache circula cu autocamionul nr. 21 VS 734 (proprietatea |

I Urziceni spre Buzău. La un moment dat a vrut să-și aprindă j o țigară. Lăslnd volanul liber, ’ I autocamionul și-a pierdut di- |recția și a intrat într-o căruță care se deplasa reglementar în I I aceeași direcție. Căruța a fost ,distrusă, iar calul omorit. Căruțașul, deși n-a fost lovit, în urma «mriilni nrnrins a avid ’
I 

[ Ultima șansă j

• Intr-una din nopțile trecute, ’ I Victor Cioacă din Bicazul Ar- Idelenesc, avînd o puternică hemoragie, a fost transportat de I I urgență la spitalul din Piatra .Neamț. Pentru a fi salvat trebuia să i «e tacă imediat o | transfuzie. Cantitatea de singe Ide care dispunea însă stația de Irecoltare nu era suficientă. A- | tunci, toți cei din personalul de

se t . .in timp ce se află la volan ? Asupra a- cestui subiect ne-am mai <. " și in alte rînduri. Și, cu toate acestea, constatăm că unii ași Iai volanului continuă să-și per mită imprudențe care, din ] “ cate, ii costă nu numai pe __în urmă cu citeva “ “ ”Iordache circula cu i nul nr. 21 VS 734 (proprietatea C.A.P. Ivești—Vaslui) de laUrziceni spre Buzău, ment dat a vrut i " o țigară. Lăslnd volanul liber,
. aceeași direcție. Căruța a fost calul omorit. Că- v«,i n-a fost lovit,- in urma șocului produs, a avut Iun atac de cord și a încetat din viață. Orice regret este acum tîrziu.

Ultima șansăIntr-una din nopțile trecute, Victor Cioacă din Bicazul l o 1 _____ fost transportat de urgență la spitalul din Piatra Pentru a fi salvat tre- j i se facă imediat o transfuzie. Cantitatea de singe
I gardă — medici și surori — ■și-au oferit sîngeie lor. Era ultima șansă de care depindea I viața unui om. Un gest uman, fostdatorită căruia un om aI datorit salvat.
I
I

I
Rubrica redactata de: I
Dumitre TÎRCOB ’
Gheorghe DAVID l

cu sprijinul corespondenților |
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DISCIPLINA Porumbul
(Urmare din pag. I)

CU MULTA INIȚIATIVA
un complex de obligații, atitudini și realizări

in producție, garanția EFICACITĂȚII MUNCII

Secția topire a Uzinelor metalurgice de metale neferoase din Ba'a Mare deține, de doi ani, drapelul de fruntașă în întrecerea socialistă. Harnicul colectiv - al acestei secții s-a afirmat zi de zi, invingînd, nu o dată, numeroase greutăți, străduindu-se, de fiecare dată, să atingă „parametrii" ce caracterizează o bună organizare și disciplină a muncii.— Ordinea, disciplina în muncă — ne spunea comunistul Gheorghe Boldan, șeful celei mai bune echipe de topitori — au depins și depind de fiecare dintre noi, de întregul colectiv. Eu nu-mi amintesc, de cînd mă știu topitor, de aproape treizeci de ani, să fi avut vreo absență nemotivată. Pornesc și acum de acasă, ca în tinerețe, cu aceeași neliniște în inimă_: să fiu prezent, punctual la muncă, să-mi fac datoria chiar mai mult decît îmi impun obligațiile de serviciu. Le pretind și oamenilor din echipă același lucru, să se dăruiască muncii pe care au imbrățișat-o, să fie prezenți lingă convertizor nu numai cu trupul, ci și cu inima și cu mintea. Așa am reușit să fim în frunte...Dorința, mîndria de „a fi în frunte" sint caracteristice întregului colectiv. Pornind de la aceste sumare creionări, am urmărit cum prind viață, cum se materializează, zi de zi, în sfera producției, prevederile Legii organizării și disciplinei muncii, recent intrată în vigoare. Dintr-un sondaj făcut printre muncitori, maiștri, ingineri, am reținut a- precierea acestora că noul cadru legal conduce, în primul rind, la îmbunătățirea organizării producției și muncii în uzină, prin precizarea obligațiilor și responsabilităților ce revin factorilor de conducere la diferite niveluri — de la organele colective de conducere șl pînă la maiștri. Se degajă, totodată, preocuparea, interesul oamenilor de a cunoaște în profunzime legea, spiritul și litera ei, ac- ționînd în consecință.Noi, oamenii muncii, sîntem, cum se subliniază în lege, nu numai proprietari, ci și producători — ne spune Ing. Caro! Rosprim, șeful secției topire. în această dublă calitate, purtăm răspunderea în fața societății atît pentru realizarea sarcinilor personale, individuale, de serviciu, cit și pentru Contribuția colectivă la îndeplinirea sarcinilor' ce ne revin din planul de dezvoltare economică a țării. Normal, cunoscîn- du-ne obligațiile, lege, ne străduim tocmai.— Ne-ațl putea ocupări aveți in acest sens ?- Nu am să mă refer la toate obligațiile. Legea pune un accent deosebit pe organizarea științifică a producției și a muncii, pe utilizarea intensivă a mașinilor și utilajelor, folosirea rațională a forței de muncă și altele. Ce ne gîndim să facem în această direcție ? Dintr-un studiu făcut am ajuns la ideea că poate fi eliminată una din reparațiile generale ale instalațiilor și utilajelor. E posibil acest lucru ? Răspunsul e a- firmativ. Muncitorii s-au angajat să întrețină mai bine instalațiile, utilajele, să asigure buna lor funcționare. E o fațetă sugestivă a înțelegerii modului nou de „a fi disciplinat în muncă". Ce avantaje vom avea ? în primul rind, va fi eliminată o revizie : 35 de zile se vor adăuga astfel „calendarului productiv". Apoi se vor economisi sume importante care echivalează costul reparațiilor.Nu numai aici, la topire, ci șl în celelalte secții ale uzinei metalurgice — dimensiunile disciplinei muncii, ale spiritului de ordine, stipulate dar

sarcinile fixate de să le realizăm in-concretiza ce pre-

In noua lege, își află o materializare directă, precisă în producție, la fiecare loc de muncă. Peste tot se vădesc preocupările stăruitoare pentru organizarea judicioasă a întregii activități, pentru gospodărirea mai bună a fondurilor materiale și bănești, pentru asigurarea unei calități competitive a produselor.Pentru respectarea deplină a prevederilor legii, esențial este ca acestea să fie bine cunoscute, însușite de fiecare om al muncii, de fiecare angajat. Cum se prezintă lucrurile, sub acest aspect, la Uzina mecanică de mașini și utilaj Mare ?— Legea a fost____________ _ __ ______tă, se cunoaște de oameni — ne mărturisea ing. Vasile Sabău, directorul uzinei. Nu putem vorbi încă despre ceva concret...— De ce ?— Așteptăm îndrumarul, pe baza căruia să întocmim regulamentul de ordine interioară.Am poposit in secția mecanică a uzinei. Eram însoțit de tovarășul Gheorghe Ghișa, președintele comitetului sindicatului. Cunosc salariații de aici drepturile, obligațiile, efectele prevederilor noii legi ? Mulți din cei întrebați vorbeau din „amintiri". Alții — notăm cîteva nume : loan Ciocotișan, organizator de grupă sindicală, Cărol Nagy și Nicolae Corca- ciuc, frezori — ne-au mărturisit că nu cunosc „în amănunțime" prevederile noii legi. Adevărul e că acestea nu erau cunoscute nici „în general".— Mă mir că legea nu-i cunoscută de toți, doar... — ne-a spus, jenat de situația întîlnită, președintele comitetului sindicatului.Faptul că prevederile noii legi — îndeosebi obligațiile pe care le are conducerea unității, apoi îndatoririle salariaților — nu sînt cunoscute în profunzime și aplicate întocmai se repercutează negativ asupra disciplinei muncii. Privim o tablă pe care sint „afișate" realizările secției din primul trimestru. La producția globală— 97,6 la sută, la producția' marfă — 97,5 la sută. O nerealizare de aproape un milion de lei. în martie s-au efectuat peste 1140 om-ore suplimentare.— Nu stăm bine nici cu ritmicitatea — ne spunea ing. Aurel Miclea, șeful secției mecanice. Cea mai mare parte a producției se realizează in decada a treia. Avem greutăți în a- provizionarea cu materiale, cu scule și dispozitive, care dăunează calității și ritmicității producției, folosirii raționale a forței de muncă, a utilajelor...Sînt neajunsuri care persistă a- îci de multă vreme. „La muncă vii nu numai să-ți faci prezența— ne-a spus mîhnit strungarul Ioan Mărieș. Mereu ridicăm problema asigurării cu scule, cu dispozitive. Parcă noi am spus și noi am auzit. Așa nu poți fi disciplinat, nu-ți poți realiza sarcinile".Indiscutabil, conducerea uzinei trebuie să facă neintîrziat ordine în acest domeniu. în noua lege, atit conducerile de întreprinderi, cît și salariații au obligații clar conturate ; numai respectarea întocmai a acestora poate conferi producției, activității economice în ansamblu, adevăratele valențe — sociale și etice — ale ordinii și disciplinei.Mal mulți interlocutori au subliniat faptul că, în noua lege, drepturile și îndatoririle salariaților sînt precis conturate, * corespund posibilităților și nevoilor concrete ale etapei actuale de, dezvoltare a țării.— Este semnificativ pentru noile relații din societatea noastră faptul că se ridică la rang de lege obligația

minier din Baiaprelucrată, discuta

angajaților de a avea o comportare corectă în muncă, de a promova raporturi de întrajutorare cu toți membrii colectivului de lucru, de a combate, de a lua atitudine față de actele de indisciplină, de a acționa in spiritul atitudinii comuniste față de muncă — spunea tov. Mihai Ardeleana, directorul Direcției de statistică a județului Maramureș. Legea organizării și disciplinei muncii are un profund caracter social, uman, democratic. Calitatea de salariat obligă la o participare conștientă, plină de răspundere în producție. O atenție deosebită acordă legea stabilității cadrelor. Cunosc oameni care lucrează de cînd se știu în aceeași unitate. Firesc, legea le acordă însemnate avantaje materiale. Unii Insă, din interese Înguste, voiajează de la un loc de muncă la altul.Am reținut că, numai in trimestrul tntli din acest an, au plecat din întreprinderile județului circa 4 600 de muncitori, făcîndu-se, în aceeași perioadă, 4 867 noi angajări. Toate a- cestea au repercusiuni negative asupra disciplinei și e bine că legea privează de anumite avantaje materiale „.păsările călătoare". De asemenea, dintr-un calcul făcut de specialiștii direcției de statistică rezultă că prin eliminarea absențelor, a întîrzierilor, Învoirilor etc. s-ar fi putut realiza o producție suplimentară în primul trimestru de circa 16 milioane lei. Iată de ce prevederile, efectele noii legi depășesc înțelesul tngust, limitat al noțiunii de disciplină a muncii, confundat de unii cu o simplă prezență fizică in întreprindere. Noua lege conferă disciplinei muncii adevăratele sale atribute, o repune In drepturile sale legitime, relevînd multiplele sale dimensiuni.Prin conținutul și scopul ei, legea organizării și disciplinei muncii este un act juridic de mare importanță economică, politică, etică, o expresie a creșterii conștiinței sociale, a echității socialiste. De aici derivă și obligația tuturor de a o cunoaște în profunzime, de a-i pătrunde semnificațiile, de a o respecta neabătut, de a asigura aplicarea prevederilor el in toate întreprinderile, la fiecare loc de muncă, pentru a întrona o fermă disciplină, o ordine exemplară — ca trăsături esențiale, de bază ale muncii noastre de fiecare zi.

culturii, un mare număr de unități agricole din județele Tul- cea, Brăila, Ilfov, Ialomița au terminat lnsămînțarea acestei valoroase culturi. în întreaga țară au fost însămînțate cu diferite culturi 524 787 ha în I.A.S. și 2 097 900 ha în cooperativele a- gricole, ceea ce reprezintă 56 la sută și respectiv 53 la sută din prevederile pe întreagă campanie de primăvară. La porumb, principala cultură care se insămîn- țează In aceste zile, realizările însumează 48 la sută în I.A.S. și 39 la sută în cooperativele agricole, această lucrare fiind mai avansată în județele din sudul țării.îmbunătățirea condițiilor de lucru determină posibilitatea și necesitatea intensificării lucrărilor, a unui ritm superior săp- tămînli precedente, astfel ca în- sămînțările să se efectueze in limitele timpului optim. In a- cest scop este nevoie ca în continuare mijloacele mecanizate și atelajele să fie concentrate pe suprafețele zvîntate, luîndu-se totodată măsuri pentru scurgerea apelor peste tot acolo unde acest lucru este posibil. Folosirea motopompelor, săparea canalelor și șanțurilor de scurgere și alte măsuri pentru dirijarea excesului de apă se Înscriu ca una din importantele acțiuni de sezon.în aceste zile este nevoie de o temeinică organizare a muncii, de folosirea întregii zile-lu- mină pentru terminarea însă- mînțărilor intr-un timp cît mai scurt, cît și pentru a realiza lucrări de calitate superioară. Prezența activă a specialiștilor în mijlocul mecanizatorilor și cooperatorilor este indispensabilă, ei trebuind să acorde principala a- tenție adîncimii optime de îngropare a semințelor șl realizării unei densități corespunzătoare.Totodată, este nevoie să fie urgentate însămînțările la celelalte culturi, precum și plantatul cartofilor și al legumelor, aplicarea lucrărilor de întreținere și de ameliorare a pajiștilor naturale, efectuarea lucrărilor de amenajare a terenurilor pentru irigat, plantările de primăvară la vița de vie, controlul semănăturilor pentru combaterea dăunătorilor etc.Acum, obiectivul imediat al organelor agricole, al oamenilor muncii din agricultură trebuie să fie terminarea în linii mari a însămînțărilor în jurul datei de 1 Mai, urmînd ca acolo unde aceste lucrări nu se vor încheia „Ziua muncii" să fie sărbătorită prin muncă.

Șl CU INVESTIȚII MINIME
în cooperativele agricole din județul 
Ialomița sînt create numeroase 
ferme pentru creșterea porcilor
înfățișînd experiența cooperativelor agricole din județul Ialomița în organizarea acțiunilor pentru mărirea și modernizarea fermelor de creștere a porcilor o facem din două motive: primul — rezultatele dobîndite de u- nitățile cooperatiste, în special în domeniul creșterii porcilor in sistem gospodăresc : al doilea — pentru că județul Ialomița, datorită condițiilor de climă și sol, dispune de o puternică bază cerealieră care constituie premisa indispensabilă pentru mărirea producției de carne.Referindu-se la aceste posibilități, In cursul unei vizite de lucru în cadrul județului, tovarășul Ceaușescu a indicat, între organelor locale de partid și de stat să studieze și să întreprindă măsuri pentru a pune mai deplin în valoare posibilitățile existente de a dezvolta mai rapid creșterea animalelor, să treacă atît la modernizarea sectoarelor gospodărești, cît și la organizarea acțiunilor intercooperatiste, la concentrarea și profilarea creșterii animalelor în cooperativele agricole. Discutind zilele trecute cu tov. Marin Vasile, prim-secretar al Comitetului județean de partid Ialomița, despre modul cum se îndeplinesc aceste indicații, am aflat că, pe baza unui program judicios Întocmit, se desfășoară ample acțiuni creșterea efectivelor de ai

Nicolae altele,

l privind animale in sistem gospodăresc și trecerea la construirea primelor complexe de tip intercooperatist. în urma unor studii amănunțite, efectuate în 30 de cooperative agricole, s-au constituit ferme în care se vor crește cîte 5 000 de porci pe an.în stabilirea cooperativelor care să dezvolte această activitate s-a ținut cont de puterea economică a fiecărei unități, de experiența dobîndită, cit și de existența unor construcții care pot fi reamenajate cu cheltuieli minime. Cooperatorii din Valea Ciorii, care investesc un milion de lei numai pentru dezvoltarea și modernizareaVasile GAFTON: 
corespondentul „Scînteii
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Cooperativa agricola Grindu, județul Ialomița i imagine din ferma cu o 

pe an
capacitate de 5 000 porci livrabiliFoto : A. Cartojan
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fermei de porci, au reușit să aducă în stadiul de finisare cele 3 maternități de scroafe, planificate a fi populate pînă la sfîrșitul anului curent. , în prezent, meseriașii cooperativei lucrează de zor la primul dintre cele trei adăposturi care, de asemenea, urmează a fi terminate in acest a-n. Pe lingă preocuparea pentru asigurarea spațiilor de cazare, consiliul de conducere s-a interesat îndeaproape pe procurarea materialului biologic, astfel că mai mult de jumătate din cele aproape 700 de scrofițe sint deja în cooperativă.Important este că toate cooperative au construcții pentru sectoarele de montă „____ție, care au început să fie populate, în marea majoritate a unităților există o Intensă preocupare pentru efectuarea la timp a lucrărilor, cu cheltuieli cit mai mici. La cooperativa agricolă din Scînteia, de exemplu, pe lingă adăposturile vechi, vor mai fi construite o îngrășătorie de 1 500 capete și o maternitate pentru scroafe, din cărămidă făcută de membrii cooperatori. Dacă în această unitate volumul investițiilor nu depășește jumătate de milion, aceasta se datorește și faptului că specialiștii, consiliul de conducere au trecut la o mai bună repartizare a spațiului în construcțiile vechi și la reamenaja- rea a două foste grajduri de cai în adăposturi pentru porcine.Așadar, preocupările consiliilor de conducere, ale specialiștilor, munca țăranilor cooperatori dau certitudinea că la sfîrșitul acestui an cele 30 de cooperative agricole din județ vor dispune de 150 000 de porcine pentru îngrășat Constituirea de ferme mari conduce la obținerea, cu aproape un an mai devreme, a unor producții sporite de carne, cu investiții minime. în nici una din cooperative cheltuielile pentru construcțiile noi sau amenajări nu depășesc un milion lei/ ’Aceasta nu Înseamnă nicidecum că în celelalte cooperative se va renunța la creșterea porcilor, ci dimpotrivă. Unele unități vor rămlne cu același număr de animale, dar la altele efectivele actuale vor spori. De asemenea, o mare parte din cooperativele care nu organizează astfel de ferme vor participa prin asociațiile intercooperatiste la construirea a 7 complexe cu o capacitate de 30 000 porci anual fiecare. La primele două dintre acestea, amplasate la Gh. Lazăr și la Perieți, lucrările vor Începe din acest an. Putem aprecia, deci, că în județul Ialomița se pun baze solide acțiunii de concentrare și de specializare în creșterea porcilor în unitățile cooperatiste. Cit de eficientă este această acțiune se poate vedea din cifrele și datele de mai jos. Dacă în acest an cele 112 cooperative agricole din județ vor livra la fondul de stat 12 mii tone carne de viitorului cincinal

cele 30 asigurate și gesta-

(Urmare din pag. I)mina comitetul de direcție să Ie înlocuiască cu cadre capabile, in stare să rezolve competent problemele ce se ridică în activitatea întreprinderii.Experiența arată că promovarea cadrelor sub impulsul cerințelor de moment, pripeala, cunoașterea lor superficială au întotdeauna consecințe negative. Din păcate, acest adevăr nu este încă înțeles pretutindeni ; ceea ce face să se ajungă la situații de felul celor de la Uzinele de radiatoare, unde a fost nevoie ca, după un timp foarte scurt, să se revină asupra numirii unor cadre de conducere tehnico-administrativă, sau de la uzinele „23 August", unde în funcția de șef al secției construcții, mecanice, într-o perioadă de 2 ani, au fost „promovate", rînd pe rind, nu mai puțin de... 6 persoane.Inerția, rutina in politica de cadre își caută de regulă alibiuri in lipsa posibilității de alegere. La întreprinderea de construcții-montaj București sînt șefi de serviciu, de birou sau de atelier, oameni cu pregătire necorespunzătoare, ceea ce influențează negativ asupra îndeplinirii sarcinilor de plan. Justificarea invocată de fiecare dată consta în lipsa de cadre. Realitatea infirmă insă aceste „argumente". O cercetare mai atentă a situației de la această întreprindere a arătat că există cadre cu studii superioare și medii, care au dovedit prin întreaga lor activitate reale aptitudini pentru funcții de răspundere, dar care sînt menținute în posturi inferioare pregătirii lor. Firește, nu pledăm pentru fetișizarea diplomelor. Pot exista cazuri cînd, intr-un anumit post, un om cu școală mai puțină, dar cu experiență îndelungată, inițiativă și calități organizatorice reușește să facă mai bine față sarcinilor decît unul cu multe certificate de studii, dar lipsit de energie, exigență și spirit novator. Insă astfel de cazuri constituie excepții.în condițiile actuale, cînd organizația de partid a Capitalei numără peste 192 000 comuniști, iar crearea comisiilor pe probleme ale muncii de partid dă posibilitatea de a

verifica practic calitățile și aptitudinile oamenilor, există toate posibilitățile de a se efectua cele ca în re să bile să nile ce depune „depista1 roase, de a cunoaște în orice moment oamenii cei mai potriviți pentru o funcție sau alta, așa Incit pentru fiecare post de răspundere să se poată avea în permanență în vedere 1—2 persoane, să existe posibilitatea de a alege pe acel care întrunesc cu adevărat toate calitățile cerute.Desigur, promovarea cadrelor pre-

opțiUnile mai bune, de a se asigura toate funcțiile de conduce- fie promovate cadre capa- înfăptuiască exemplar sarci- le revin. Totul constă în a eforturile necesare pentru a i“ elementele cele mai valo-

tele în această direcție sînt cu atit mai pregnante cu cit se manifestă exigență partinică față de activitatea cadrelor, nu li se trec cu vederea lipsurile, greșelile, ci se adoptă o poziție combativă împotriva lor atunci cînd pientă, nu cind mai există altă celor care le-auîn acest sensprocedeu eficient — pe care ne îngrijim împreună eu comitetele de partid ale sectoarelor să capete o extindere cît mai largă — solicitarea comuniștilor, îndeosebi a acelora care dețin munci de răspundere în diferite domenii, de a raporta în fața organizației de partid cum își înde-

sînt într-o formă inei- iau proporții și nu cale decît înlocuirea săvirșit.se conturează ca un

îndrumare și ajutor, ajung să săvîrșească abateri de la etica socialistă, abuzuri, „].................curs calitățile care__ __ ___ __promovării lor într-o funcție de,pierzînd“ pe parce au stat la bazapromovării lor intr-o funcție de conducere, în loc să șl le dezvolte. Așa s-au petrecut lucrurile cu Gh. Pos- tolea care, pentru abuzurile comise și încălcarea principiilor eticii comuniste, a trebuit să fie destituit din funcția de secretar al comitetului de partid al fostei Uzine metalurgice „Grivița Roșie", șau cu Grigore An- ghel, fost director al întreprinderii metalurgice de morărit, care a dispus casarea unui cazan din fabrică în scopul de a-1 cumpăra la un preț derizoriu, fapt pentru care a fost destituit din funcție și sancționat pe

Promovarea în funcții
9

supune o imagine cît mai completă asupra activității lor anterioare, pentru a se vedea în ce măsură omul respectiv prezintă garanția că va izbuti să facă față noilor sarcini ce i se vor încredința. Tot atît de important este, însă, să se acorde cea mai mare atenție evoluției cadrelor după ce au fost promovate in diferite posturi, lucru cu atit mai necesar cu cît, de multe ori, se consideră că procesul de cunoaștere se termină o dată cu numirea cadrelor în funcții. Noi concepem munca de cunoaștere ca un ajutor practic acordat cadrelor atît in exercitarea atribuțiilor, cît și în dezvoltarea pregătirii profesionale și politico-ideologice, a trăsăturilor etice, astfel incit prin spiritul lor de răspundere, prin întreaga lor activitate și comportare, ele să se bucure de un binemeritat prestigiu. Experiența dovedește că rezulta-

plinesc atribuțiile. Procedeul, pe lingă faptul că se înscrie pe coordonatele dezvoltării democrației interne de partid, contribuie la stimularea spiritului de răspundere al cadrelor, la prevenirea unor abateri de la normele și disciplina de partid, de la legalitatea socialistă. în această ordine de idei trebuie să arătăm că există unele cadre de conducere — in întreprinderi, ministere și alte instituții centrale — care găsesc fel de fel de motive, ce i-ar împiedica, chipurile, să ia parte la viața organizației de partid. Or, după cum se știe, In partidul nostru există o disciplină unică pentru toți membrii săi. indiferent de funcția pe care o dețin.Insuficientul control exercitat de unele organizații de partid asupra muncii și comportării cadrelor înlesnește apariția unor cazuri cînd oameni inițial corespunzători, lipsiți de

Din asemenealinie de partid.situații desprindem concluzia că este nevoie ca, incepînd de la biroul comitetului municipal și pînă la ultima organizație de bază, să se dea dovadă de mai multă combativitate și exigență față de orice tendință de încălcare a normelor socialiste de conduită, să se pună capăt oricăror concesii față de tendințele de căpătuială, de parvenire, de a obține foloase pe căi ilegale de pe urma funcției deținute, să se ia măsurile cele mai severe împotriva celor care se dedau la astfel de manifestări străine principiilor de echitate promovate de partid, indiferent de funcția ce o dețin sau de meritele lor.în politica de cadre, cunoașterea oamenilor trebuie să se îmbine cu un înalt spirit de principialitate și intransigență împotriva încercărilor de 
selecționare pe alte criterii decît cele

profesionale, politice și morale stabilite de partid. Tendințele de subiectivism și favoritism, care duc la promovarea unor cadre nu după criteriul valorii reale, după rezultatele obținute în muncă, ci in funcție de relații de rudenie, prietenie, sînt străine principiilor etice ale partidului nostru și profund dăunătoare cauzei construcției socialiste. Este cazul lui Ion Bazgan, promovat în funcția de inginer șef-adjunct al întreprinderii de transporturi internaționale- auto nu pentru calitățile prin care s-a remarcat (dimpotrivă, pe unde mai lucrase s-a „evidențiat" în așa fel incit a trebuit să fie sancționat), ci pentru că era protejatul fostului secretar general al Departamentului de legume și fructe care, făcînd uz de poziția Iui, a exercitat presiuni pentru ca respectivul să fie numit in acest post.Există și situații cînd oameni cu o înaltă pregătire, cu calități politice și morale care-i fac apți să dea rezultate bune în funcții de conducere, sînt cunoscuți doar la locul lor de muncă. Uneori această „discreție" cu privire la oamenii valoroși este întreținută cu bună știință, în mod neprincipial, chiar de către șefii lor direcți. Iată de ce îndrumăm organele de partid și de stat să folosească toate mijloacele de informare asupra oamenilor, să nu se rezume numai la datele din dosare, ci să pună accentul în mai mare măsură pe munca vie, concretă, pe cunoașterea directă in procesul îndeplinirii sarcinilor profesionale și obștești. acolo unde apare cel mai concludent cine merită să fie promovat intr-un post de conducere.Avem convingerea că, punînd accent pe cunoașterea oamenilor în toate etapele activității de selecționare, promovare, pregătire a cadrelor și, cu atît mai mult, pe profundă a activității și comportării lor în funcțiile ce le-au fost încredințate, vom obține rezultate și mai bune în acest domeniu de importanță hotărîtoare pentru înfăptuirea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.

cunoașterea

fondul de stat 12 porc, la sfîrșitul ______  _________se’ va ajunge la 28 000 tone din numai 37 de unități, dintre care 7 complexe de tip industrial.Creșterea numerică a efectivelor, concentrarea acestora lntr-un număr restrîns de unități creează în același timp posibilitatea folosirii intense a construcțiilor existente în cooperativele profilate, permite aplicarea unor metode moderne de creștere a porcilor. In acest sens se relevă eficiența măsurilor concomitente pentru modernizarea actualelor ferme și construirea de complexe de creștere a porcilor în cadrul asociațiilor inter- cooperatiste. în curînd urmează să înceapă lucrările la două dintre cele 7 complexe de cîte 30 000 porci. La fiecare dintre acestea s-au asociat 48 de cooperative agricole. Pentru complexul de la Perieți, în valoare de 19 500 000 lei, cea mai mare parte a investițiilor necesare — 13 700 000 lei — o formează fondurile proprii ale cooperativelor, iar restul sînt credite de la stat. Și la complexul de la Gh. Lazăr participarea cu fonduri a cooperativelor agricole este la fel de mare. Intrucît adăposturile din aceste complexe vor fi construite din panouri prefabricate există posibilitatea ca, pînă la sfîrșitul acestui an, complexele amintite să fie parțial populate.începerea lucrărilor este insă condiționată de întocmirea proiectelor de execuție de către D.S.A.P.C.-Bucu- rești, care trebuie să urgenteze predarea întregii documentații tehnice. Problema principală care necesită o rezolvare rapidă este contractarea lucrărilor. în condițiile in care, la nivelul Județului, nu există o întreprindere care să poată cuprinde și aceste lucrări, e firesc să ne întrebăm cine le va construi. Pentru construirea a două complexe de creștere a mieilor de la Țăndărei și Giurgeni lucrează echipe de lăcătuși, mecanici și sudori de la I.A.S. Cuza Vodă. E o inițiativă care merită extinsă și la alte construcții care nu solicită

mari concentrări de forțe și utilaje. Dar pentru a construi un complex de porci este nevoie de o întreprindere de construcții care să poată executa lucrări mai pretențioase. La complexele de la Perieți și Gh. Lazăr s-a prevăzut ca lucrările să înceapă la 15 aprilie. Data fixată a trecut, dar lucrările nu sînt încă contractate, apelîndu-se la bunăvoința conducerii Ministerului Construcțiilor Industriale pentru a accepta ca muncitori de pe șantierul Combinatului chimic din Slobozia să execute și cele două complexe. Credem că ar fi deosebit de util ca organele de specialitate ale Ministerului Agriculturii și Silviculturii, în colaborare cu organismele altor ministere, să stabilească, In mod definitiv, cine va executa complexele amintite, asigurînd certitudinea intrării lor in funcțiune la termenele fixate.De un sprijin mai substanțial este nevoie și în asigurarea materialelor necesare cooperativelor care măresc și modernizează fermele de creștere a porcilor. Trebuie să spunem că organele care se ocupă de aprovizionarea cu materiale continuă să pună oamenii pe drumuri. Pentru lemnul de construcție, de exemplu, cooperativele agricole din Scînteia, Valea Ciorii, Ciochina și altele au primit repartiții fără clteva precizări elementare privind modul de procurare a acestuia. Din această cauză, delegați din flecare unitate se deplasează cu autocamioanele în alte județe, taie lemnele, din pădure, le fasonează, le transportă fiecare cum poate. In acest fel se pierde timp, se fac cheltuieli suplimentare inutile și nu Întotdeauna o deplasare rezolvă și problema respectivă. Căutînd să evite o asemenea practică, unele cooperative achiziționează lemnul In schimbul cerealelor de la unități autorizate sau de la particulari. Această ultimă variantă facilitează abuzurile și chiar sustragerile din averea obștească. Credem că e timpul ca organele de resort să ia măsuri pentru înlăturarea acestor anomalii, să facă totul pentru a Îmbunătăți aprovizionarea cooperativelor cu materialele necesare.Cum se știe, tn județul Ialomița e- xistă numeroase I.A.S., cu o experiență bogată, cu o mare concentrare a producției, care obțin rezultate pozitive pe baza aplicării metodelor științifice și a tehnologiilor moderne. Aceasta constituie o sursă de învățăminte, de experiență transmisibilă și aplicabilă în condițiile cooperativelor agricole. Din inițiativa comitetului județean de partid a fost întocmit un plan, în care fiecare întreprindere agricolă de stat din județ colaborează cu un anumit număr de cooperative. Lucrătorii de la I.A.S.-Căzănești, de exemplu, colaborează cu cooperatorii din Ciochina și Muntenii Buzău, iar cel de la I.A.S. Fetești cu cooperatorii din Borcea și Făcăieni în organizarea fluxului tehnologic în fermele de porci nou înființate. Specialiștii de la I.A.S. Modelu-Călărași vor sprijini cooperativele din Modelu și Roseți în organizarea pe baze științifice a reproducției în vederea măririi numărului de purcei.Deosebit de valoroasă ni se pare Inițiativa ca atit specialiștii, cît și îngrijitorii care vor lucra în complexele intercooperatiste să facă practică un anumit timp in marile complexe de la I.A.S. Căzănești, Fetești și Călărași, unde vor putea Învăța destule lucruri noi privind aplicarea concretă a metodelor științifice și a tehnologiei moderne In creșterea porcilor. Aportul I.A.S. poate deveni mult mai substanțial dacă o parte din materialul biologic pentru reproducție va fi selecționat dintre animalele pe care întreprinderile agricole de stai; le trimit la sacrificare. Desigur, aceasta presupune ca acele cooperative agricole care primesc material biologic să livreze. In contul I.A.S.-urilor, o cantitate echivalentă de carne de porc. în acest fel vor putea fi procurate o mare parte din cele aproximativ 9 500 de scrofițe care mai sînt necesare populării fermelor mari din cooperativele agricole șl celelalte scrofițe pentru viitoarele complexe intercooperatiste.Ne-am referit la cîteva dintre problemele care preocupă pe cooperatorii din agricultura județului Ialomița. Considerăm că ceea ce s-a făcut pînă acum în acest județ este un Început bun. Cîștigul de experiență trebuie continuat printr-o activitate susținută din partea organelor de partid și de stat locale pentru ca rezultate bune să se înregistreze în toate cooperativele agricole.
Alexandru BRAD 
corespondentul „Scînteii*

Un prestigios rezultat 
la „Independența" - SibiuSIBIU (corespondentul „Scînteii"). Uzinele „Independența" — Sibiu au livrat, în primele 4 luni ale anului, 220 tone peste plan din conducta forțată a hidrocentralei de pe Lotru, lucrare cu totul

deosebită a prestigioasei întreprinderi constructoare de mașini. Prin măsurile tehntco- organizatorice luate in secția cazangerie — organizarea în flux a întregului proces de producție, sudarea auto

mată sub strat de flux a viralelor ș.a. — sînt create toate premisele ca sarcina anuală de a se realiza 2 700 tone din conducta forțată să fie realizată în numai 0 luni.
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Conștiința de sine
conferă

personajului literar 
substanță umană
Capacitatea de a medita la propria condiție și de a ajunge, prin demersuri intelectuale, la identitatea propriei personalități constituie o problemă literară care a căzut adesea în zona preocupărilor scriitorilor români. Nu o dată, datorită unei judecăți comode, se opune creația „o- biectivă" celei „subiective" ; prozei înțesate de fapte și de oameni de acțiune dar înzestrați cu puțină capacitate (sau timp 1) de reflecție i se o- pune proza introspectivă, în care eroii aleg faptele pentru a se autoanaliza. Din această opoziție artificială decurge o confuzie curentă : creația „o- biectivă" se bucură, mărturisit ori nu, de o apreciere mai mare, întrucît ea ar avea avantajul de a reproduce dacă nu viața măcar iluzia vieții, plină de fapte, împrejurări, eroi de acțiune etc. Proza de acest tip, romanul în special, se bucură de sufragiile celor mai mulți, chiar ale cititorilor de profesie care sint criticii. Uneori, și argumentul devine mai subtil, predilecția este motivată de simțul și nevoia securității în fața impreciziei ori imprevizibilului. Viața redusă la fapte, la acțiuni exterioare pare mai adevărată, mai inteligibilă. Punem deci, în acest tip de literatură, mai mult decît putem ori vrem să punem în celălalt, propriile noastre dorințe și sîntem, natural, înclinați să și calificăm corespunzător respectivul tip de creație. Conform acestui mecanism de evaluare există tentația de a se considera superioare din literatura lui Liviu Rebreanu, de exemplu, Ion și Răscoala, romane pline de fapte, romane cu „epică" masivă, cu eroi unidimensionali, ezitîndu-se însă să se pună în aceeași linie Pădurea spîn- zuraților, roman de mare complexitate umană. După opinia mea, acesta din urmă este de o calitate cel puțin egală celorlalte. Aș vedea chiar unele deosebiri calitative în demersurile conștiinței eroului de a-și preciza mobilul acțiunilor, in punerea de a- cord (ori, măcar în efortul orientat de acest scop) a faptelor cu o motivație interioară, în premeditarea tot mai accentuată a existenței însăși. Este, cu alte cuvinte, vorba de un efort al eroului de a ieși din sfera determinărilor instinctuale ori a obișnuințelor mecanice, a habitudinilor pentru a se situa mai consecvent iu aceea a psihologiei controlate de spiritul critic al intelectului.Cînd nu e pură fantazare ori bovarism, introspecția, autoanaliza lucidă își găsește rațiunea în nevoia Specifică insului superior de a da acțiunii sale o determinare și coerență organică, potrivit cu natura și adincimea convingerilor sale. Atunci cînd G. Călinescu se ridica împotriva „misticei evenimentului" avem impresia că nu invazia faptelor existenței în literatură era propriu-zis obiectul respingerii ci nivelul instinctual al determinărilor, pitorescul naturalistic lipsit de o adevărată asumare conștientă, eroică, a unor personaje care, fără putere intelectuală, necunoscînd necesitatea deciziei motivate, se abandonau — crezînd că trăiesc — faptelor, priveliștilor.Camil Petrescu, scriitorul demersurilor intelectuale cu deosebire în jurul unor aspecte morale ale individului, n-are — cum scrie în articolele teoretice — încredere în literatura de acțiune, pentru că această literatură eludează perspectiva psihologică și, mai ales, conștiința necesității actelor umane. „Sinceritatea" constă în a medita intens la natura propriilor resurse, la puterea de a respecta convingerile și de a acționa în numele lor. Numai în acest fel acțiunea, în roman „epica", nu trădează natura spirituală a individului, între faptele noastre și capacitatea noastră intelectuală, de deliberare în funcție de anumite criterii pe care nu le modificăm de la o zi la alta, nu se creează o nefastă incompatibilitate, nu se cască o prăpastie ce-1 înghite pe individul care acționează fără conștiința determinării interioare.Unii autori și comentatori de literatură nutresc iluzia că, întrucît existența socială are o rațiune istorică, întrucît dezvoltarea socială este coordonată de criterii și răspunde tot mai conștient în fața istoriei de propriile ei forme de manifestare, scriitorul n-ar avea decît să reproducă existența, actele vieții sociale pentru ca rațiunea și caracterul lor conștient să fie conținute în chiar această reproducere fidelă, exactă, conform cu

adevărul istoric. Surpriza e să con- stați însă că asemenea scrieri — în fond fals obiective — par minate de o fatalitate inexorabilă, că faptele sint serii de tipare, iar nu acte umane semnificative de a căror motivație interioară personajul literar este conștient. Cîteva romane recente fac chiar procesul personajelor care, cre- zînd a acționa în numele istoriei, al intereselor sociale, au acționat orbește, cu o flagrantă lipsă de preocupare față de semnificația personală a actelor, față de valoarea individuală șl deci morală a vieții. Al. Ivasiuc în „Cunoaștere de noapte" reface drumul unui astfel de erou pentru a dezvălui că, de fapt, acesta a acționat în relațiile cu cei dimprejur în virtutea propriilor habitudini sustrase controlului conștiinței, acaparat însă de iluzia că istoria îl conduce, fără efort personal, pe un drum adevărat, sigur. Acest mod de a trece în sarcina istoriei propria comportare este însă echivalent cu golul vieții lăuntrice, cu
puncte de vedere

existența la nivelul instinctelor. Romancierul pune, deci, în discuție necesitatea asumării conștiente a istoriei de fiecare, altfel actele umane ar putea fi reproduse în eprubetă, indiferente la identitatea personalității.între cele două „direcții" ori tipuri de creație de care vorbim (Ibrăileanu le fixa chiar într-un studiu cu o neobișnuită valoare actuală : „Creație și analiză") nu poate insă exista o relație de opoziție. Literatura română cunoaște ambele tipuri, iar reprezentanții lor și-au justificat teoretic poziția. Tonul și necesitățile demonstrației i-au făcut pe unii să creadă a descoperi o polemică ireductibilă (vezi Camil Petrescu) între aceste direcții, în realitate nu există scriitor care să nu-și fi pus ambele laturi ale acestei probleme ; acordind desigur, în funcție de structură, de epică, prioritate uneia sau alteia. Ceea ce înțelegem din dezbaterea „istorică" în mișcarea literară românească în jurul acestor aspecte ale creației este tendința generală de a lărgi înțelesul atitudinii realiste in artă, pe de o parte, și via preocupare pentru ținuta intelectuală a creației, pentru conștiința artistică al cărei nivel îl exprimă, pe de altă parte. Faptul că pe mulți scriitori i-a preocupăt raportul dintre capacitatea de a înfăptui și adecvarea faptei, acțiunii la aspectul moral și intelectual al individului are semnificații ce a- ting probleme ale literaturii de azi. Pe de altă parte, însăși dezvoltarea societății socialiste presupune un efort constant și conjugat de consolidare a demnității actelor umane, reflexe ale deliberării interioare pe baza unor criterii inflexibile. Tipul de erou pasiv, letargic, destrămat la prima atingere, cu existență cenușie a avut o carieră literară apreciabilă. Inexistența criteriilor ori flexibilitatea lor produce o existență parazitară Cu atît mai mult azi valoarea literaturii decurge dii. capacitatea de a crea exponenți ai progresului, eroi prin natura autentică a cărora actualitatea să se poată exprima deplin, în lumina idealurilor umanismului socialist. Omul conștient de idealul care îl animă nu va cădea în acțiuni mărunte și, departe de a fi robul instinctului ori al calculului interesat, își va măsura faptele cu înălțimea idealului căruia s-a dedicat. A rămîne. la credința naivă în „sinceritatea naturală" a personajelor literare cîtă vreme a- ceasta nu e altceva decît sursa unor acțiuni fără altă justificare decît a- ceea instinctuală reprezintă o atitudine anacronică. La urma urmei, un personaj incapabil de a delibera asupra faptelor, de a-și recunoaște lucid și critic chipul moral în cel al vieții exterioare nu este un personaj capabil de autentică faptă umană. „Sinceritatea" adevărată, aceea care ne interesează, este un mod de evaluare a resurselor, a convingerilor, în virtutea cărora cineva poate acționa. Ea exprimă nu pornirea „naturală" de a produce acte, ci o acută necesitate intelectuală a individului de a acționa in cunoștință de cauză in

ternă și externă. Numai în măsura în care individul resimte din plin a- ceastă necesitate poate fi vorba de o literatură problematică, capabilă de a releva natura dramatică a opțiunii omenești, a luptei pentru ideal, a năzuinței spre perfecțiune. Nu numai obiectul acțiunii, dar și mobilurile temeinic justificate ale acestei acțiuni dau personajului distincția valorii cu adevărat umane. Din acest motiv destule romane pline de fapte, de împrejurări excepționale, de personaje vitale ne par perisabile în ciuda aerului de realism senzațional pe care îl au. La fel, scrieri (romane ori nu) în care inteligența analizei ori a relevării cu pătrundere a termenilor dramei omenești sînt incontestabile, dar ai căror eroi sînt incapabili de acțiune reală și eficace, ni se par bo- varice și la fel de perisabile. O adevărată literatură, cu personaje în stare de acțiune, cu eroi pozitivi (in înțelesul eroilor de care am vorbit pînă acum), nu este posibilă fără o viață sufletească bogată și superioară, fără o viață critică a sentimentelor umane. înțeleg prin „viața critică" nu criticism, ci cunoștința și conștiința vieții sufletești și adecvarea faptelor la intensitatea și adincimea ei.In fine, să mai observăm in treacăt că voința de a ajunge la conștiința deplinei identități care plasează personajul la un nivel ce-1 face apt de literatură superioară nu lipsește din literatura de azi. O carte cum este „Risipitorii" are atita acțiune cit de intense sînt demersurile fiecărui personaj de a deveni conștient de ceea ce i se întimp’ă. Scriitorul este surprins de manifestările instinctive ale personajelor, insă descoperă — și acesta e romanul — că aceste forme primitive de manifestare nu exprimă chiar instinctele ci ascund neînțelegeri de altă natură. Eroii resimt problemele conștiinței morale insă n-au încă și o conștiință a termenilor a- decvați. De fapt, Marin Preda „demi- tizează" natura instinctuală arătind că spiritul problematic al omului, ne- putînd fi eludat, în anumite împrejurări apelează la un sistem de reprezentări impropriu în care de fapt își ascunde dificultatea de a șe manifesta pe căi proprii. Firește,1 exemple se mai pot da, literatura de azi redescoperind, se pare, o dată cu accepțiunea mai largă a realismului, și insuficiența opțiunilor categorice : scriere „obiectivă" sau... „introspectivă". O delimitare categorică poate a- vea cel mult rațiuni didactice ; în realitate procesul de întrepătrundere este ușor detectabil în cele mal bune cărți pe care le-au consemnat anii din , urmă. Dar misterul sufletului omenesc, adîncimile insondabile, acele „realități" sufletești pe fondul cărora se ridică natura morală și spirituală a omului ? Ele sînt seducătoare atribute ale ființei umane, pe care o mal justă evaluare a naturii problematice a insului nu poate decît să le facă mai „evidente" și mai seducătoare. Fascinația lor va fi, insă, cu atît mal puternică cu cît mai consolidată va fi conștiința de sine a personajului.
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i • La Nord, prin 
»j T AN — 15,30; 19.

cinema

• Bănuiala: PATRIA — »; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15.
• ... Si ucizi o pasăre cîntătoare:
REPUBLICA — 10; 12,45; 15,30;
18,15, 21.
• O întîmplare: CAPITOL — 9,45; 
12: 14,15; 16,30; 18,45; 21.
• Răzbunătorul: BUCUREȘTI — 
8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 19; 21, 
FAVORIT — 15,30; 18; 20,30, LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21.
• Iubita Iul Graminia: FESTIVAL
— 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, MO
DERN — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30.
• Cu mine nu, madam!: VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
• Nu fi trist!: CENTRAL — 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• In fiecare seară la ora 11: LU
MINA — 9,30—15,30 în continuare; 
18,15; 20,30.
• Program pentru copil: DOINA
— 10.
• Asterix și Cleopatra: DOINA
— 11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30, GRI- 
VIȚA — 16; 18,15; 20,30, FLAMURA
— 11; 17; 19,30.
• Picioare lungi, degete lungi: 
FEROVIAR — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, EXCELSIOR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15, 20,30, MELODIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, 
GLORIA — 9; 11,15; 13;30; 16; 18,15; 
20,30.
• Parada comediei (Stan și Bran): 
CINEMATECA (sala Union) — 10; 
12; 14.
• Clipe furate; Studiu; Georgia 
Galvez; Casa din Klim: TIMPURI 
NOI — 9—15 în continuare.
• România orizont ’69; România 
inedită; Retorte și giganți; Rit
muri argeșene: TIMPURI NOI — 
17—21 în continuare.
• Ghici, cine vine la cină? ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
16,30; 19, MOȘILOR — 15,30; — 
20,30.
e Loana: BUZEȘTI — 15,30;
20,30.
• Republica fetelor: DACIA 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30
• Colonia Lanfierl: BUCEGI — 
16; 18,15; 20,30.
• Păcatul dragostei: LIRA — 
15,30; 18; 20,15.
• Tatăl meu, căpitanul: DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
• Moll Flanders: GIULEȘTI —
15,30; 18; 20,30, ARTA — 15,15;
17,45; 20,15.
• Mireasa era în negru: COTRO- 
CENI — 15,30; 17,45; 20, VOLGA
— 16; 18,15; 20,30.
• Splendoare în iarbă: FLO- 
REASCA — 15; 17,30; 20,30, AU
RORA — 9,15; 11.45; 15,30; 18; 20,30, 
TOMIS — 9,30—14,30 în continuare; 
17,30; 20,30.
• Domnișoara doctor: MIORIȚA
— 15; 17,30; 20, RAHOVA — 15,30; 
18; 20,30.
• Cînd se arată cucuveaua: VII
TORUL — 18.
• Fuga bulestrașului: VIITORUL
— 20,15.
• Fecioara care-mi place: MUN
CA — 16; 18; 20.
• Ultima dragoste: FLACARA — 
15,30; 17,45; 20,15.

21.

18;

18;

Nord-Vest: VI-

galben: PRO-
18; 20,15.

• Rolls Royce-ul 
GREȘUL — 15,30;
• O chestiune de onoare; UNI
REA -* 15,30; 18; 20,15.
• Galileo Galilei: FERENTARI — 
15,30; 18; 20,30. z
• Sherlock Holmes: PACEA — 
16,45; 19,15.
• Virldiana: CRlNGAȘI
19,30.
• Via Mala: POPULAR — 15,30; 
18; 20,15.
• Ultima lună de toamnă: COS
MOS — 16; 19.
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TORȚA SAVANTULUI ROMAN
luminează marile

goluri subpămîntene

Acum 50 de ani a luat ființă la Cluj primul institut de speologie din lume, care și-a propus ca scop explorarea și cercetarea științifică a marilor goluri subpămîntene, îndeosebi a peșterilor. Cel care a pus temelia acestui așezămînt a fost marele savant și explorator român Emil Racoviță. înființarea, în anul 1956, la București, a unui nou institut de speologie, care a înglobat și institutul din Cluj sub denumirea unică de „Institutul de Speologie Emil ~ viță", a marcat o etapă de extindere a speologiei românești.Abia întors din temerara expediție antarctică a vasului „Belgica" (1897—1899), curiozitatea științifică l-a îndreptat pe Racoviță spre un nou domeniu de cercetare. Atras, la început, de ciudatele viețuitoare ale peșterilor, el a ridicat cu timpul studiul acestora la rangul unei științe, pe care a denumit-o „Biospeologie". Racoviță i-a prezentat perspectivele în anul 1907, în lucrarea „Essai sur Ies problemes biospeologiques". Acest memoriu, devenit celebru, este recunoscut și azi de către opinia științifică mondială ca fiind studiul fundamental al noii științe, ceea ce confirmă originea ei românească.Savant de renume mondial. încununat de onoruri, cu perspectiva unei strălucite ascensiuni pe treptele ierarhiei academice franceze, Emil Racoviță n-a pregetat să se întoarcă în patrie la chemarea oamenilor de știință români care i-au cerut să-și pună în slujba țării reîntregite marele său prestigiu, gîndirea creatoare, calitățile de organizator. Statornicit la Cluj în anul 1920, el a adus cu sine o mare comoară de înțelepciune, agonisită de prin „7 mări și 7 țăyi", cum obișnuia să zică, dăruind-o, întreagă, propășirii științei românești., Institutul de speologie pe înființat la Cluj a dat un ___ ,_____avînt mișcării științifice clujene, devenind, în scurt timp, centrul mondial al speologiei. De aici, Racoviță conducea societatea internațională „Biospeologica", în care activau ne- numărați savanți de mare prestigiu, și redacta seria de biospeologie a unei prestigioase publicații franceze de specialitate, precum și revistele „Lucrările Institutului de Speologie din Cluj" și ,Buletinul Societății’ de Științe din Tluj", cuprinzind realizările itiintifici <J< institutului pe ca- e-1 -inducea.'•■wMwsor al unor idei avansate,

Raco-

Emil Racoviță a conceput speologia ca pe o știință care, spunea el......... îșipropune ca țintă de cercetări istoria naturală a domeniului subteran, adică a unei părți a pămintului, tot atit de complexă ca structură și tot atît de variată in manifestările sale energetice, tot atit de veche ca istorie ca și majoritatea celorlalte domenii pă- mîntești". Prin această precizare, el a anticipat concepțiile de bază ale speologiei moderne, care cer, în mod obligator, studiul tuturor fenomene-

care l-a susținut

SimpozionLa Sf. Gheorghe s-au încheiat lucrările unui simpozion științific pe tema „Geografia județului Covașna", organizat de filiala locală a Societății de științe geografice în colaborare cu comitetul județean pentru cultură și artă. Au prezentat comunicări științifice cadre didactice universitare, muzeologi și profesori din toată țara. Timp de două zile au fost dezbătute, printre altele, probleme privind rezervele geologice ale județului, dezvoltarea extracției de lignit în bazinul carbonifer al Bara- oltului, cercetările recente cu privire

G STĂNESCU

17;

(Urmare din pag. I)la formarea și vîrsta defileului de la Racoșu de Jos, a nisipurilor de la Reci, frecvența inversiunilor de temperatură în zona Tg. Secuiesc și influența lor asupra agriculturii, co- telația dintre structura geologică profundă și fenomenele carbogazoa- se, schimbarea debitului de apă la izvoarele minerale Malnaș și Bodoc în raport cu schimbarea climei. Pentru a stimula o mai bună cunoaștere și valorificare a bogatelor resurse de care dispune județul, lucrările prezentate vor fi reunite într-un volum monografic, (Agerpres)
Invitație de participare 
la concursul de scenarii
pentru filme publicitare
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După cum s-a mai 
anunțat, Administra
ția Asigurărilor de 
Stat organizează un 
concurs de scenarii 
pentru filme publici
tare de scurt-metraj 
și animație, dotat cu 
premii de 5 000 lei, 
3 000 lei, 2 000 lei 
și trei mențiuni a ci
te 1 000 lei fiecare.

Sînt invitați să parti
cipe scriitori, scena
riști, ziariști, precum 
și aiți oameni de cul
tură și artă 
treaga țară, 
teresați pot 
ta Direcției 
le ADAS
15 42 64) sau direc
țiilor județene ADAS 
materialele docu-

din în- 
Cei in- 

solici- 
genera- 
(telefon

mentare necesare — 
prospecte, pliante, 
foi volante etc — 
precum și orice alte 
informații în legătură 
cu concursul.

Lucrările se 
mese pînă 
la Direcția 
ADAS, str.
5, sectorul 
re ști.

pri- 
la 15 mai 
generală 
Smîrdan 

4, Bucu-

După primele luni rodaj, în urma studiilor tehnologice întreprinse de colectivul fabricii, au fost înaintate ministerului o seamă de propuneri privind mărirea capacității de producție cu peste cinci milioane de tricotaje pe an, ceea ce va face ca la sfîr- șitul anului 1970 să se obțină peste 22 milioane de tricotaje. S-a ajuns la a- ceastă importantă soluție prin gospodărirea judicioasă a fondului de investiții, prin economiile de zece milioane obținute în prima etapă, prin organizarea inteligentă a spațiului industrial și montarea de noi utilaje.Nimic nu mi se pare mai frumos decît discreția cu care această unitate și-a făcut apariția în coapsa o- rașului, aspectul ei perfect armonizat în cadrul arhitectonic, faptul că mașinile numeroase sînt tăcute, silențioase, cum se exprimă cei de aici, și cei din stradă nici nu bănuiesc febrila activitate din halele industriale. Am avut sentimentul că fabrica este un corp, o secție, un vast laborator, un ansamblu de amfiteatre pe care institutul de învățămînt superior din vecinătate l-a instalat în preajma sa. Am avut acest sentiment privind uniformele școlare, șuvoiul de

fete care invadează la ore fixe clădirea principală, traversînd apoi imensele hale scăldate în lumini fluorescente și discutind cu maiștrii și inginerii care fad ca această fabrică să poarte amprenta tinereții exuberante.

zie toate particularitățile procesului și mai ales să remarce depunerile de pe conducte, suspensiile metalice care pot da amestecului aspecte derutante, denaturate. Șefa de secție i-a obișnuit pe oameni să controleze dispozițiile date, să

Zimbrul de pe colinele
La vopsitorie, ing. Afro- dita Tanasiciuc ne face să întirziem spre a ne înfățișa un proces pe care înșiși pictorii nu ni l-ar prezenta altfel. Ea ne-a vorbit despre egalizarea culorilor, despre nuanțele pastelate pe care le preiau valurile de tricot bleu, vernil, banan, bordeaux, roz, galben, culori care se pînză cu care s-ar așterne pe coala acuarelei. Totul depinde de duritatea apei, de chimicale, de densitatea culorii, de calitatea ei, de variațiile de temperatură. Analizele trebuie să determine cu preci-

aștern pe îndeminarea cu

lucreze cu spirit de răspundere, așa incit cele opt mii două sute de kilograme de produse zilnice să se bucure de o atenție constantă și să poarte marca superioară a calității. Mă bucur să aflu că tinăra ingineră este și secretara organizației de tineret și că, în această calitate, o preocupă nu numai comportamentul tinerilor în timpul producției, ci și dezvoltarea lor spirituală, între cei doi factori existînd o trainică legătură.M-am oprit în secția de confecții să discut cu Ana 
Suman, ajutor de maistru.

Dacă acasă ea a lucrat macaturi, covoare, a tors și a croșetat, la Botoșani a învățat să lucreze pe ringuri, iar aici a intrat la confecții. Mi-a mărturisit că grija ei cea mare este să păstreze utilajul, să-1 mî- nuiască cu cea mai mare atenție. Vorbindu-mi despre „fetele din secție", ea le apreciază ca zburdalnice, vioaie, dar socotește că propria ei seriozitate le îndeamnă să privească activitatea cu „ochii maturității", să-și îndeplinească ferm angajamentele.Pentru acești tineri munca este o chestiune vitală, un examen decisiv al e- xistenței lor, un mijloc de afirmare. Rezultatele obținute de la început nu lasă nici o îndoială în privința performanțelor așteptate de la ei, pe măsura a- cestei moderne investiții. Sînt cunoscute încă destule deficiențe și slăbiciuni, obstacole și treceri primejdioase de nivel, mai ales în însușirea experiențelor de valoare. Asupra lor s-a îndreptat din timp lumina ageră a reflectorului organizației de partid. Aspectele negative au căpătat o reală funcție pedagogică, cu aspect tonic. în definitiv, campionii sînt tineri iar vîrsta lor nu este un semn de întrebare deschis spre viitor, ci o virtute capabilă să' fie fructificată la cea mai înaltă tensiune.

lor naturale desfășurate în regiunile geografice carstice (calcaroase).Cristalizarea, în acest sens, a problematicii speologiei a dus la orientarea acestei științe spre două categorii mari de cercetări : speologia fizică și biospeologia, a căror sinteză formează esența speologiei contemporane. Emil Racoviță și colaboratorii săi au inițiat de la Cluj explorarea și inventarierea peșterilor României, axîndu-și cercetările în primul rînd pe bidspeologie. Au fost descoperite astfel numeroase genuri și specii de viețuitoare cavernicole necunoscute științei, elaborîndu-se concepții originale asupra evoluției lor. Fidel concepției sale despre caracterul sintetic al speologiei, Racoviță și-a îndrumat colaboratorii mai tineri spre abordarea problemelor majore ale carstului, spre studii de geomorfologie și hidrologie exo și endo carstică, speleogenezâ, mi- crodimatologie subterană și spre studiul formațiunilor și depozitelor calcaroase și de gheață din peșteri, cu scopul elucidării problemelor teoretice și practice ale evoluției carstului și a marilor goluri subterane.Speologii din Cluj au continuat și continuă aceste cercetări în masivele carstice ale Munților Apuseni, Pădurii Craiului, Rodnei etc. După îndelungi explorări, a fost întocmit studiul monografic al celebrei peșteri Ghețarul de la Scărișoara, denumită de Emil Racoviță „misteriosul ghețar". Dezlegarea secretului genezei sale și a dinamicii formațiunilor și a blocului de gheață de 75 000 mc pe care îl cuprinde a permis elucidarea fenomenelor glaciațiunii de cavernă și a relației acesteia cu variația generală a climatului terestru. Descoperirea și cercetarea peșterii Pojarul Poliței care, datorită extraordinarei varietăți a formelor de cristalizare a carbonatului de calciu pe care-1 conține poate fj oonsiderată ca fiind cea mai minunată peșteră a României și una dintre cele mai prețioase ale lumii, au dus, în cele din urmă, la explicarea genezei cristalelor „excentrice", cele mai bizare și mai controversate formațiuni subterane. Peș- țera din Șeșuri, un imens gol de 180 m adinei me, a păstrat intacte restu-

rile fosile ale unor mari mamifer» (zimbru, elan), cît și un „râzător" de os al omului paleolitic, ilustrind manifestările de viață care au pulsat in inima Munților Apuseni acum 15 000 de ani.Studiul complex al peșterilor de pe platoul carstic Scărișoara și cel al peșterii Izvorul Tăușoarelor, din Munții Rodnei, cea mai adîncă peșteră a țării noastre (—350 m) a dus la elaborarea unor principii teoretice originale în explicarea genezei sistemelor carstice succesive, cu implicații de valoare generalizatoare în speologia fizică. Explorarea grandioaselor cavernamente ala Peșterii Vîntului (Munții Pădurea Craiului), care, cu lungimea ei de 15 238 m, reprezintă cea mai întinsă peșteră a României și se numără printre primele 20 ale lumii, a scos la iveală structuri morfologice necunoscute aiurea, al căror studiu, în curs, va a- duce, neîndoielnic, contribuții importante la dezvoltarea speologenezei.Regiunea carstică a Pădurii Craiului a oferit speologilor din Cluj descoperirea — în peștera Izbuc — a amprentelor plantare ale omului paleolitic, extrem de bine conservate, întilni- te în numai 5 peșteri din lume, amprente din care se pot trage concluzii asupra evoluției speței umane pe teritoriul țării noastre. în sfîrșit, o altă realizare de amploare a speologilor clujeni este reconstituirea paleohidrogratiei u- nei regiuni întinse a Munților Pădurea Craiului, care permite deducții asupra e- voluției hidrografice a actualelor rețele de apă. Toate aceste cercetări au cerut, nu o dată, eforturi duse pînă aproape de epuizarea resurselor fizice ale cercetătorilor, necesitînd de numeroase ori bivuacuri da pină la două săptămîni neîntrerupte în subteran, incluzînd •- venimente adeseori dramatice.Nu au fost uitate, firește, nici cercetările de biospeologie, care au îmbogățit știința cu numeroase genuri și specii de viețuitoare necunoscute, descifrînd, în același timp, manifestările, în aparență inexplicabile, ale biotelor cavernicole. Au fost abordate, totodată, pentru prima oară, cercetări de genetică asupra acestor#Rezultatele cercetărilor științific ale speologilor din Cluj sint publicate in numeroase reviste de specialitate românești și străine și au fost prezentate de autorii lor la congrese și simpozioane internaționale în Austria, Iugoslavia, Belgia, Grecia, Cehoslovacia, R.F. a Germaniei etc, unde au fost calificate drept contribuții valoroase la progresul speologiei contemporane. Specializați în studiul unor grupe de organisme subterane, cercetătorii din Cluj sînt solicitați să colaboreze cu diferite institute din străinătate (Europa, Africa și chiar Orientul îndepărtat), la prelucrarea unor probe biologice din ape subterane și peșteri. Aceste relații internaționale continuă o veche tradiție, inaugurată de Emil Racoviță.Schimburile de experiență, vizitarea a zeci de peșteri amenajate și exploatate cu mari beneficii materiale în alte țări au demonstrat speologilor clujeni că numeroasele peșteri pe care le-au descoperit în țara noastră și regiunile carstice românești pe care le-au studiat le întrec în frumusețe și valoare științifică pe cele străine. Acest fapt le-a întărit convingerea că turismul național și internațional (actualmente inexistent) în zona carstului și în peșterile din România are strălucite perspective de dezvoltare.în lumina acestor realizări se poate afirma — cu modestia cuvenită, in raport cu realizările marilor înaintași — că în pragul celui de-al VI-lea deceniu al existenței sale, Institutul de Speologie din Cluj duce mai departe, cu demnitate, făclia aprinsă de Emil Racoviță, care a luminat pentru prima dată bezna veșnică a marilor goluri subpămîntene.
Dr. Dan COMAN

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala mică a Palatu
lui): Concert de sonate susținut 
de violonista Mariana Sîrbu, la 
pian Victoria Ștefănescu. In pro
gram lucrări de Bach, Mozart, 
Brahms și Pascal Bentolu — 20.
• Opera Română: Liliacul — 19,30.
• Teatrul de Operetă: Suzana — 
19,30
• Comitetul municipal București 
al U.T.C. (la Sala Palatului): Spec
tacol prezentat de ansamblul fol
cloric „Doina București" șl de 
formația „Mondial" — 20.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia): Travesti — 
20; (sala Studio): Părinții teribili 
— 20.
Î Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 

ra" (sala din str. Alex. Sahia):
Harfa de iarbă — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru): Bărbați fără neveste 
— 19,30.
* Teatrul Ciulești: Nunta Iul Fi
garo — 19,30.
• Teatrul „Ion Crteangă": Roata 
morii — 16.
? Teatrul „Țăndărică" (sala din 

alea Victoriei): O poveste cu 
cintec — 15; 17.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
glale": Menajeria de sticlă (in 
limba germană) — 20.

• Teatrul Tineretului din Piatra 
Neamț (în sala Ansamblului ar
tistic al U.G.S.R.): Woyzeck — 20.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (la sala Savoy): La grădina 
Cărăbuș — 10,30.
• Circul de stat: Spectacol pre
zentat de Circul mare din Mos
cova — 19,30.

tv

*

*

*

*

*

*

18,00 Deschiderea emisiunii. Lu
mea copiilor. „Universal șotron" 
—r enciclopedie pentru copii. Li
tera „I“. 18,30 Actualitatea econo
mică. La scara 1 : 1.000. Aspecte 
din activitatea Institutului de stu
dii șl cercetări pentru îmbună
tățiri funciare și gospodărirea 
apelor. 18,55 Anunțuri — publici
tate. 19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto. 19,35 — Atomul 
— această necunoscută. Nașterea 
luminii. 20,00 Reflector. 20,10 Anun
țuri — publicitate. 20,15 Film ar
tistic: „Doctor Socrates". 21,25 Te
zaurul de la Colțea — reportaj 
de Aristide Buhoiu. 21,40 Moment 
coregrafic cu Marla Mitrache și 
Victor Vlase. 21,55 Teleglob : Ja
ponia văzută de loan Grigorescu.
22.20 Telejurnalul de noapte. 22,35 
Muzlcorama TV. Revista actualită
ților de muzică ușoară. 23,00 în
chiderea emisiunii.
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VIZITA MINISTRULUI
AFACERILOR EXTERNE

AL ISLANDEI
Convorbiri oficialeta Ministerul Afacerilor Externe au început, în cursul dimineții de luni, convorbirile oficiale intre Cor- neliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al României, și Emil Jonsson, ministrul afacerilor externe al Islandei.Au participat la convorbiri, din partea română, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Vasile Pungan, ambasadorul României în Islanda, Cornel Vladu, director In M.A.E., Constantin Stanciu, director general In Ministerul Comerțului Exterior.Din partea islandeză au participat Petur Thorsteinsson, secretar general al Ministerului Afacerilor Externe al

Dejun în
ministrului islandezLuni la amiază, ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, a o- ferit un dejun in onoarea ministrului afacerilor externe al Islandei, Emil Jonsson.Au participat Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior, Vasile Pungan, ambasadorul României In Islanda, Vasile Dinu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Florin Pavelescu, adjunct al ministrului industriei alimentare, Petrache Trofin, vicepreședinte al Oficiului Național de Turism, funcționari superiori din M.A.E. și M .isterul Comerțului Exterior.au luat parte Petur Thorsteinsson, secretar general al Ministerului A- facerilor Externe, și Oddur Gudjonsson, ambasadorul Islandei in România.în timpul dejunului, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, Corneliu Mănescu și Emil Jonsson au rostit toasturi.Salutind pe oaspeți, ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, a relevat la începutul toastului său sentimentele de stimă și prietenie nutrite de poporul român față de poporul islandez. în continuare, referindu-se la evoluția pozitivă a relațiilor ro- mâno-islandeze, bazate pe principiile fundamentale ale dreptului internațional, vorbitorul a subliniat că sînt încă largi posibilități pentru intensificarea lor.Politica externă a statului român este îndreptată spre dezvoltarea colaborării economice, politice și cui- tural-științifice cu toate țările lumii, indiferent de orînduirea lor socială. Ca țară europeană, România sprijină convocarea unei conferințe pentru problemele securității europene, considered că o asemenea reuniune ar deschide calea spre o soluționare treptată a unor probleme important^ pentru normalizarea relațiilor dintre toate statele continentului nostru, pentru realizarea unei păci trainice atit in Europa, cit și in Întreaga lume. Pentru aceasta este necesar să se asigure posibilitatea ca toate statele interesate să poată participa direct, pe baza unei depline egalități în drepturi, și să-și aducă contribuția la t te etapele de pregătire, organizare și desfășurare a conferinței pentru securitatea europeană.Poporul român, a subliniat vorbitorul, privește cu îngrijorare legitimă existența și perpetuarea în diferite zone ale lumii a unor focare de război și Încordare care afectează securitatea și pacea mondială. Guvernul român se pronunță pentru stingerea acestor focare și soluționarea lor politică pe calea tratativelor, in condițiile respectării stricte a dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur viitorul, fără amestec din afară.în Încheiere, Corneliu Mănescu, exprimîndu-și convingerea că prima vizită a ministrului afacerilor externe din Islanda în România, convorbirile și schimburile de păreri care vor avea Ioc cu acest prilej vor contribui la dezvoltarea relațiilor de cooperare româno-islandeze in toate domeniile de activitate, In interesul celor două popoare, al păcii și Înțele
încheierea reuniunii 

rectorilor universităților 
europeneȘedința de lucru a Reuniunii rectorilor universităților europene — inițiată și organizată de Universitatea din București, sub egida UNESCO — care a avut loc luni dimineața, a fost consacrată discutării și finalizării concluziilor și recomandărilor. După ample dezbateri a fost adoptat In unanimitate documentul final, în care se consemnează necesitatea de a diversifica și dezvolta cooperarea între universitățile europene, în scopul creșterii eficienței programelor'de studii și metodelor de predare în învățămlntul superior. Particlpanții și-au exprimat sprijinul față de proiectul de a crea un centru european de Invățămlnt superior, proiect care urmează să fie supus spre aprobare viitoarei conferințe generale a UNESCO.Particlpanții au adresat o scrisoare Universității din București, mulțumind pentru deosebita atenție acordată realizării acestei reuniuni. Totodată, el au exprimat recunoștința față de guvernul român, care a creat condițiile necesare succesului reuniunii.După-amlază, participanții s-au Intîlnit cu studenți al institutelor de învățămînt superior din Capitală, In cadrul mesei rotunde cu tema „Universitatea și problemele tineretului".în seara aceleiași zile, lucrările reuniunii au luat sfirșit. După cuvîn- tul de închidere, rostit de prof. Jean Livescu, rectorul Universității din București, au vorbit, în numele par- ticipanților, prof. Z. Rybicky, rectorul Universității din Varșovia, prof. I. Tarnov, prorector al Universității din Moscova, și Ershan Naraghi, reprezentantul directorului general al UNESCO.

★Solicitați de un redactor al Agerpres, mai multi participant la reuniune și-au împărtășit impresiile.Prima de acest fel în Istoria învă- țămîntului universitar european — a declarat prof. Ershan Naraghi, reprezentantul directorului general al 

Islandei, și Oddur Gudjonsson, ambasadorul Islandei în România.In cadrul convorbirilor, care s-au desfășurat intr-o atmosferă cordială, de înțelegere reciprocă, au fost abordate o serie de aspecte ale dezvoltării relațiilor bilaterale, precum și u- nele probleme internaționale de Interes comun.
★Luni dimineața, ministrul afacerilor externe al Islandei, Emil Jonsson, a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.La solemnitate au asistat persoane oficiale române și islandeze.(Agerpres)

onoarea

gerii internaționale, a toastat în sănătatea președintelui Islandei, Krișt- jan Eldjarn, și a oaspeților prezenți la dejun, pentru fericirea și prosperitatea poporului islandez, pentru prietenia și colaborarea româno-is- landeză.Mulțumind în toastul său de răspuns pentru amabila primire făcută In România, ministrul de externe al Islandei. Emil Jonsson, a subliniat importanța pe care o are extinderea contactelor în realizarea unui climat de destindere. El a precizat că vizita pe care o face în România se înscrie pe linia acestui obiectiv. După ce a relevat că relațiile dintre România și Islanda sînt și au fost totdeauna foarte bune, vorbitorul a a- rătat că cele două țări pot coopera mai strîns în interesul popoarelor român și islandez. Sînt sigur, a spus ministrul islandez, că vizita mea in țara dv. va contribui la realizarea a- cestul scop, pentru că, așa cum știm cu toții, prima condiție pentru înțelegerea reciprocă este de a ne cunoaște unul pe altul. După ce a arătat că unul din principalii factori ai politicii externe islandeze este de a trăi în pace și Înțelegere cu toate celelalte popoare, indiferent de sistemul lor social și regimul politic, vorbitorul a spus că Islanda dorește să-și aducă contribuția la soluționarea problemelor litigioase existente, din nefericire, In lumea de astăzi, în continuare, oaspetele a arătat că Islanda se pronunță în favoarea convocării unei conferințe general-eu- ropene pentru securitate, subliniind, în același timp, necesitatea bunei pregătiri a unei asemenea reuniuni. El a arătat că este bucuros să afirme că statele europene și alte state interesate acționează cu seriozitate In acest scop. •Exprimlndu-șI convingerea că vizita sa In România va contribui la o cooperare și prietenie mai strînsă între cele două state, ministrul de externe islandez a toastat, în încheiere, în sănătatea președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, a celor prezenți, pentru prietenia și cooperarea româno-islandeză. pentru fericirea și bunăstarea poporului român și a viitorului său.
★în aceeași zi, ministrul afacerilor externe al Islandei, Emil Jonsson, a făcut o vizită la Ministerul Comerțului Exterior, unde a avut convorbiri eu ministrul Cornel Burtică, In cadrul cărora au fost abordate probleme privind dezvoltarea schimburilor comerciale, cooperarea și colaborarea economică dintre România și Islanda.
★Luni seara, șeful diplomației islandeze, împreună cu persoanele oficiale care îl însoțesc, a plecat intr-o călătorie pe Valea Prahovei, spre Brașov.La sosirea in această localitate, oaspetele a fost intîmpinat de primarul municipiului, Constantin Șuțu. în onoarea ministrului afacerilor externe al Islandei, primarul municipiului Brașov a oferit un dineu.(Agerpres)

UNESCO — reuniunea a prilejuit un util schimb de păreri asupra principalelor aspecte ale extinderii colaborării între universitățile din Europa.Marcind reluarea unor tradiții de colaborare științifică pe plan superior — a spus prof. V. I. Hotchevicl, rectorul Universității din Harkov — actuala noastră intilnire a facilitat discutarea în amănunt a unor probleme legate de organizarea învă- țămîntului universitar. Interlocutorul a exprimat, de asemenea, mulțumiri Ministerului învățămîntului pentru contribuția adusă la inițierea celei dintîi întilnirl a rectorilor universităților europene, ca si pentru eforturile pe care le depune In dezvoltarea colaborării între instituțiile de învățămînt superior.Prof. univ. Robert Mallet, rectorul Universității din Paris, a spus intre altele : Apreciez inițiativa Universității bucureștene de a încheia lucrările primei Reuniuni a rectorilor universităților europene cu o masă rotundă pe tema „Universitatea și problemele tineretului".Profesorul Georges Leclercq, rectorul Universității din Lille, a subliniat : Călătoria pe care am făcut-o în diferite localități din patria dumneavoastră, giganticele construcții industriale pe care le-am văzut — mă refer în special la cele din apropierea orașului Pitești — mi-au întărit convingerea că românii manifestă o deosebită receptivitate pentru ceea ce este nou șl esențial în mer-' sul înainte al societății contemporane.La rîndul său, prof. I. Tarnov, prorector al Universității din Moscova, a spus : Frumusețile peisagistice ale văilor Prahovei și Oltului, minunatele monumente culturale și istorice cu care am făcut cunoștință la Sinaia, Brașov, Sibiu și Făgăraș mi-au confirmat faptul că românii păstrează vechile lor tradiții și obiceiuri. O impresie favorabilă în acest sens mi-a făcut vizita la străvechea școală de la Scheii Brașovului, prima școală în limba română.

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Olandei, la Casa de cultură a I.R.R.C.S. a avut loc luni după-amiază o seară culturală olandeză, organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea. Manifestarea a fost deschisă de Octav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., după care Cornel Răducanu, redactor-șef adjunct la revista „Lumea", a conferențiat despre „Realități olandeze", în continuare a fost prezentat un program de filme documentare olandeze. în asistență se aflau reprezentanți ai Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Ministerului Afacerilor Externe, I.R.R.C.S., precum și Pieter Veecken Putman Cramer, ambasadorul Olandei la București, membri ai ambasadei și alți membri ai corpului diplomatic.

★La 27 aprilie a.c. a sosit la București ambasadorul Christopher H. Phillips, șeful delegației S.U.A. la recenta sesiune a Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa, care la invitația Ministerului Afacerilor Externe va face o vizită In țara noastră. Pe aeroportul Băneasa, oaspetele a fost salutat de Nicolae Ecobescu, adjunct al ministrului afacerilor externe. Au fost de față funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, precum și Harry G. Barnes, consilier al Ambasadei S.U.A.
★Luni după-amiază, Pompiliu Ma- covei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, s-a înapoiat In Capitală, venind din Turcia, unde a făcut o vizită la invitația ministrului educației din această țară, Orhan Oguz. La sosire, pe aeroportul Băneasa, se aflau membri ai conducerii CS.C.A., precum și însărcinatul cu afaceri ad-interim al Turciei la București, Alptekin Un- lUtUrk.
★Luni dimineața s-a înapoiat de la Geneva, Filip Tomulescu, adjunct al ministrului agriculturii și silviculturii, președintele Comisiei europene F.A.O. a pădurilor, care a participat la lucrările sesiunii Comitetului lemnului din cadrul Comisiei economice O.N.U. pentru Europa.(Agerpres)
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ARDE PARISUL?
(25 august 1944. Istoria 

eliberării Parisului)

vremea
t

Timpul probabil pentru zilele de 29, 30 aprilie și 1 mal. în țară i vremea va fi în general instabilă și va continua să se răcească, mai ales In prima parte a intervalului. Cerul va fi schimbător. Vor cădea averse locale de ploaie, însoțite de descărcări electrice. în regiunea de munte, lapoviță și ninsoare. Vint potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse Intre zero și 10 grade, iar maximele între 12 șl 20 de grade. Pe alocuri, in nordul țării, condiții favorabile producerii brumei. In București : vremea va fi ușor instabilă șl se va răci, mai ales în prima parte a Intervalului. Cerul va fi temporar noros, favorabil averselor de ploaie, Însoțite de descărcări electrice. Vint potrivit. Temperatura in scădere ușoară.
E crugul primăverii pe valea Oltului. Intru pe porțile platformei de produse stratificate a Combinatului pentru exploatarea și industrializarea lemnului din Rm. Vllcea, o dată cu șuvoiul de oameni, la prima oră a dimineții. Platforma, cele trei fabrici construite aici, fiecare secție și atelier slnt un organism viu, creator.Oamenii s-au apucat, vîr- tos, fiecare să muncească la locul lui. Acest proces tehnologic uzinal modern iți oferă reale satisfacții estetice și morale, plăcerea de a surprinde tn gestica, în mișcările, în felul firesc de a munci ale oamenilor, în timpul producției, acea stare de degajare pe care ți-o dă numai siguranța deplinei cunoașteri a meseriei, a funcționării perfecte a mașinilor și utilajelor. Din urmărirea desfășurării proceselor de , fabricație se desprinde u- șor cum, pas cu pas, lemnului de fag, stejar, tei, paltin, frasin și ulm i se conferă calități din ce în ce mai ridicate, superioare trunchiurilor nude, ce cresc in codrii din care se aduc: de pe Olt și Lotru, Olă- nești, Cerna, Olteț, chiar și din păduri mai îndepărtate, de pe malul Dunării.Prima dată cind am vizitat această unitate industrială, aici totul mai era în stadiul de șantier. Se construia. Era cu ani în urmă. Mulți din oamenii care, in deceniul trecut și mal tîr- ziu, au construit combinatul și au montat aici utilajele din fabricile de placaje, panele și lemn stratificat, de furnire estetice Și de plăci aglomerate din așchii de lemn (P.A.L.) muncesc și azi — cum ne-a relatat inginerul Vasile Ar

ginte, director comercial la C.E.I.L. Rm. Vîlcea — în secțiile și sectoarele de producție, au devenit cadre de bază, cu o înaltă specializare in domeniul prelucrării și industrializării lemnului, s-au afirmat în rîn- durile celor mai de prestigiu și activi oameni de pe platformă. Iată cițiva din-

• SPORT « SPORT • SPORT « SPORT • SPORT

PREGĂTIRI PENTRU „MEXICO ’70“

Astă-seară la Reims: Franța-România JUDEȚEAN
pREIMS (Corespondență specială). Selecționata de fotbal a țării noastre, care se pregătește pentru turneul final al campionatului mondial, va susține astă-seară la Reims un joc de verificare in compania echipei Franței. Meciul stîrnește un deosebit interes în rîndul amatorilor de fotbal francezi, formația României realizind în ultima vreme o serie de rezultate prestigioase, dintre care „draw-ul" realizat de curînd pe Neckarstadion din Stuttgart, în fața vicecampioanei mondiale, se Impune cel mai mult.Fotbaliștii români au sosit încă de duminică seara la Reims, bucurln- du-se de o călduroasă primire din partea oficialităților locale. Luni după-amlază, jucătorii români au e-

MEXIC-ROMĂNIA (B) 1-1
Jercan - autorul golului echipei noastre

Selecționata secundă de fotbal a României a susținut In orașul Toluca a doua intilnire in compania echipei Mexicului, care se pregătește pentru turneul final al campionatului mondial. Peste 25 000 de spectatori au urmărit acest joc, încheiat cu un rezultat de egalitate : 1—1. Corespondenții agențiilor internaționale de presă remarcă In cronicile lor că fotbaliștii români au confirmat forma bună, punînd la grea încercare echipa mexicană, care nu a știut să se descurce în fața unei apărări aglomerate. După cum se știe, in prima partidă, care a avut Ioc a- cum citeva zile în orașul Leon, gazdele obținuseră victoria la limită (3-2).în jocul de la Toluca, așteptat cu legitim interes, fotbaliștii mexicani au atacat în serii, obligind echipa oaspete să se apere cu 7—8 jucători, lăsînd pentru contraatacuri pe Jercan și Tătaru. Scorul a fost deschis de gazde în minutul 27 prin Alberto Onofre. în continuare, gaz
BRAZILIA-BULGARIA (B) 0-0Pe stadionul „Morumoi" din Sao Paulo, selecționata Braziliei a susținut duminică penultimul său meci de verificare înaintea plecării în Mexic — prevăzută pentru 2 mai — Infruntind o reprezentativă a Bulgariei compusă în exclusivitate din jucători tineri, sub 23 de ani. Scorul final : zero Ia zero. Deși bulgarii au sosit în Brazilia doar cu nouă ore înaintea partidei (din pricina unor peripeții cu avionul) și practic nici nu au avut tfmp să se odihnească cum trebuie, au impresionat prin ritmul de joc in prima repriză, lăsînd impresia că ei sînt cei odihniți și adversarul — obosit. Fără a etala o virtuozitate comparabilă cu cea a brazilienilor, bulgarii au demonstrat totuși eficientă mai ales în anihilarea acțiunilor ofensive ale u- nui adversar care credea că are jocul in mină. Ca tactică, întîlnirea a repetat în ansamblu ceea ce s-a petrecut recent în meciul Brazilia-Paraguay, adică oaspeții, cu pretenții modeste, au mizat pe apărare masivă, lansînd ocazional contraatacuri prin extreme, în repriza a doua, prin intrarea lui Rivelino în locul lui Clodoaldo și a lui Pele în cel al Iul Tostao, brazilienii dezlănțuie o prelungită ofensivă, însă fără a reuși să finalizeze, inclusiv două ocazii de gol „făcut". Puținele șuturi expediate cu adresă exactă sînt reținute ferm de portarul Kamenski. Cînd ‘oată lumea se aștepta ca oaspeții să cadă de oboseală, spre sfirșitul reprizei a doua se petrece a doua renaștere surprinzătoa

■ ■ a ■tre ei : Nicolae Chidu și Gheorghe Schipor, conducători de mașini de derulat bușteni pentru furnire, Gheorghe Manguci, conducător la o mașină de șlefuit din fabrica de placaje, Dumitru Grădinara, conducător la o presă hidraulică — toți fiind stimați de cei în mijlocul cărora muncesc.Platforma de produse stratificate din lemn de la

nuci, cireși, tei, anin — pentru a se face plinul utilajelor de pe platforma de produse stratificate. Sortimentele de produse din lemn, prelucrate și industrializate, „călătoresc" a- poi mai departe, fie la marile unități din țară producătoare de mobilă, fie direct la export în peste 30 de țări.— Produsele noastre, ni «-a spus la comitetul de di-

mașinile de decupat și derulat. La aceste mașini, cu dimensiuni mari, se lucrează cu o viteză extraordinară. în citeva minute, trunchiul de fag, care in codrii Lotrului a trăit zeci și zeci de ani, este transformat in maldăre de adevărate foițe, aproape transparente, din care se formează mai apoi plăcile stratificate. Vorbin- du-ne despre calitatea în care se încadrează produc-

Coboară pădurile 
la Rm. Vîlcea

C.E.IrL. Rm. Vîlcea, a cunoscut, în acest cincinal, o infuzie tonică de investiții, în direcția dezvoltării și reu- tilării, mecanizării, automatizării și ușurării efortului fizic al muncitorilor. Astfel, în acest an, parametrii inițial proiectați de la fabricile amplasate aici sînt simțitor depășiți. Se realizează, în plus, două mii metri cubi placaje și panele, se obține o producție dublă la fabrica de furnire, iar la plăci aglomerate se vor fabrica pină la 20 000 de tone, față de 12 000 de tone cit s-a produs în primul an de funcționare. Numai cu P.A.L.-ul ce urmează să se fabrice tn cursul acestui an, industria de mobilă ar putea realiza aproximativ 100 000 de garnituri mobilă etalon.Zilnic se desprind de rădăcini adinei și coboară din pădurea lor umbroasă buștenii, în vagoane încărcate „ochi" cu fel de fel de lemn; se aduc chiar șl

recție al combinatului, slnt foarte solicitate, ceea ce a determinat și mărirea tuturor capacităților de fabricație, Îndeosebi dublarea cantităților de turnire estetice, de la 4,5 milioane m p pe an, la 9 milioane mp: ele se exportă, In prezent, în țări cu tradiție în industria de furnire — In proporție de peste 20 la sută din producția anuală, în perioada care a trecut din acest an nu s-au primit nici un fel de reclama- ții din partea beneficiarilor, referitoare la calitatea produselor livrate.Un tinăr tehnician de la serviciul tehnic de pe platformă, Ion Nicolescu, ne însoțește prin secții. Privim în bazinele mari, unde se fierb buștenii, pentru ca să fie mai ușor și mai bine decupați sau derulați. Buștenii se fierb, timp de 70 de ore și la temperaturi ce iarna ajung la 100 de grade. Apoi sînt treptat uscați, după care, tot mecanizat, buștenii se transportă la

ția din toate unitățile apar- ținînd C.E.I.L.-ului, tov. Vasile Arsinte ne-a relatat că, in primul trimestru din acest an, ea s-a situat la cele mai înalte „cote", iar productivitatea muncii a înregistrat o creștere de 1,4 la sută peste sarcina stabilită. Pe această cale s-au obținut, în plus, produse în valoare de mai bine de 6 milioane lei, din care pentru export in valoare de 700 000 lei valută. La aceste date, tov. Ion Modoi șeful serviciului plan de la C.E.I.L., a adăugat și altele. Pe ansamblul combinatului s-au obținut, in primul trimestru, peste 200 000 lei economii la prețul de cost. Pină la finele anului se anticipează ca beneficiile să fie cu 51 milioane lei mai mari față de realizările anului trecut, iar eficiența folosirii fondurilor fixe să crească cu 2,6 la sută. Această creștere ne sugerează, convingător, că utilajele au fost și vor fi tot mai bine încărcate și folosite, că oamenii de aici

fectuat un ușor antrenament de... recunoaștere a terenului pe care se va juca partida. Antrenorul Angelo Ni- culescu a anunțat „unsprezecele" cu care va începe acest penultim test Înaintea plecării la Guadalajara. Ia- tă-1 : RĂDUCANU—SĂTMAREANU, LUPESCU. DINU, MOCANU—RADU NUNWEILLER, DUMITRU-NEAGU, DOMIDE. DUMITRACHE, LUCES- CU : Rezerve : Adamache, Dan Coe, 
Deleanu. Pescara, Dobrin, Dembrov- schi.Antrenorul echipei Franței, Georges Boulogne, și-a chemat jucătorii incă de săptămina trecută la un stagiu de pregătire specială, pe care l-a efectuat la Deauville. Avind în vedere randamentul mai bun 

dele și-au intensificat atacurile, însă apărarea echipei secunde a României, în frunte cu portarul Gornea, în excelentă formă, a evitat mărirea scorului. După pauză, in minutul 48, la un contraatac rapid, Tătaru a fost faultat la margtnea careului de 16 m de către Pena. Lovitura de pedeapsă a fost executată de Tătaru, care a șutat puternic în zidul apărării mexicane. Balonul a ricoșat la Jercan, care l-a trimis fulgerător, cu capul, în plasa lui Moța. în decursul jocului s-au remarcat de la gazde Onofre, cel mai bun de pe teren. Guzman și Rivas, iar de la oaspeți Gornea, Vigu, Grozea și Jercan. Arbitrului Abel Aguilar (Mexic) i s-au aliniat următoarele formații : Mexic ; Ota, Sanchez Galindo, Pena, Guzman, Perez, Onofre, Hernandez, Pulido (Velarde), Rivas, Fragoso (Valdivia), Horacio Lopez. România (B) : Gornea, Pigulea, Olteanu, Vlad, Vigu, Dincuță, Ene, Angelescu, Tătaru, Grozea, Gyorfi (Jercan).

re, soldată cu pătrunderi în careul brazilian și cu bombardamente succesive la poarta apărată de Ado. Ratează oaspeții vreo patru ocazii de a înscrie, egalîndu-se și în această privință cu adversarul. Testul de azi a sporit neliniștea suporterilor brazilieni, căci, după părerea aproape generală, băieții lui Zagalo încă nu au convins că sînt un colectiv închegat. E drept, apărarea a fost de foarte puține ort perforată în ultimele în- tîlniri pregătitoare de pină acum, dar e tot așa de drept că, cu excepția Argentinei, nu a avut de înfruntat nici un adversar cu putere de atac, rezonabilă cel puțin. Punctul mal slab continuă Insă să fie linia înaintării, unde atît presupușii titulari, cit și presupusele rezerve sînt jucători de valoare recunoscută, care, totuși, nu reușesc să marcheze goluri nici cînd e vorba de echipe fără strălucire, cum e cazul tinerilor bulgari, sosiți aici sub denumirea de „selecționata B“, dar care se pare că e „C“ sau „D“. Pină la turneul final din Mexico mai este o lună, însă observatorii de aici apreciază că era timpul de acum ea selecționata braziliană să demonstreze mai mult decît s-a văzut pe teren, dată fiind mai ales condiția ei de favorită a competiției. Pe 29 aprilie este prevăzut ultimul test cu selecționata Austriei, pe stadionul Maracana din Rio, după care Zagalo va anunța lista definitivă a titularilor și rezervelor. 

pe care l-a dat echipa sa in cea de-a doua parte a recentului meci Franța—Bulgaria (1—1), disputat la Rouen, se pare că antrenorul Georges Boulogne s-a stabilit asupra următoarei formații pentru partida de astă seară : CARNUS—DJORKAEFF, BOSQUIER, NOVI, ROSTAGNI—MICHEL, HUCK—CHIESA, REVELLI, LOUBET, BERETA.în cazul în care Huck (ușor accidentat) nu va participa la joc, locul său va fi luat de foarte tînărul jucător MICHEL MEZY, din lotul de „speranțe".Stațiile noastre de radio vor transmite, cu începere din jurul orei 21,15, desfășurarea partidei. Transmisia se va face pe programul I.
Stadionul Republicii va aâzdui 
astăzi după-amiază meciul ami
cal de fotbal dintre selecționa
tele de tineret ale României și 
Franței. Jocul începe la ora 17.

Ilie Năstase, campion 
de tenis al Italieiînvingător în proba de dublu bărbați, împreună cu Ion Țirlac, jucătorul român Ilie Năstase a repurtat o victorie strălucită și în proba de simplu a celei de-a 27-a ediții a campionatelor de tenis ale Italiei, desfășurate pe terenurile de la Foro Itelicodin Roma. în finală, Ilie Năstase l-a învins cu 6—3, 1—6, 6—3, 8—6 pe campionul cehoslovac, Jan Kodes, la capătul unei partide de mare luptă, în care măiestria tehnică și rezistența fizică a sportivului român au avut ciștig de cauză. A fost o palpitantă dispută de servicii, menționează comentatorul agenției Associated Press. Jucătorul român, mai iscusit, cu reflexe mai bune, l-a întrecut în acest domeniu pe partenerul său. După cîș- tigarea celui de-al treilea set, care a fost de altfel decisiv, românul și-a impus jocul, terminlnd cu un adevărat triumf participarea sa la marele turneu din capitala Italiei.

CAMPIONATUL MONDIAL 
FEMININ OL $AH 
Turneul zonal 

de la Vrnjacka BanjaDupă disputarea a șasa runde, în turneul zonal feminin de șah de la Vrnjacka Banja conduce maestra româncă Gertrude Baumstark cu ■ puncte, urmată de Rujița Jovanovid (Iugoslavia) — 4,5 puncte (1), Ivanka (Ungaria) — 4 puncte (2), Polihro- niade (România) — 4 puncte (1) etc.în runda a 6-a, Gertrude Baumstark (cu piesele negre) a cîștigat în 39 de mutări la Byrne (Irlanda), iar Elisabeta Polihroniade a întrerupt partida cu Troianska (Bulgaria).
și-au orientat cu fermitate eforturile pe făgașul unei cit mal integrale utilizări a timpului de lucru....Un bărbat înalt se apropie de noi. Este ing, Arte
mis Felicescu, șeful serviciului organizarea producției și a muncii de Ia combinat, un specialist în domeniul mai bunei gospodăriri a masei lemnoase industrializate.— Există încă mari posibilități si rezerve de utilizare a deșeurilor rezultate în secții și care, deocamdată, se ard la centrala termică de pe platformă, ne spune el. încă in acest an, o parte din deșeuri vor fi transformate în produse superioare, valorînd circa 200 000 lei. De asemenea, din alte deșeuri, de nuc, lemn extrem de prețios, vom produce semifabricate pentru diferite piese de mobilier, recuperînd și pe această cale o materie primă în valoare de aproximativ 170 000 lei. în perspectivă avem în vedere recuperarea și valorificarea a încă 6 000 m c deșeuri de furnire.C.E.I.L. Rm. Vîlcea are în componența sa și alte unități de exploatare și industrializare a lemnului. în discuțiile purtate la comitetul de direcție au fost ros.tite cuvinte de laudă la adresa colectivului de la unitatea Băbeni, cu o veche tradiție în fabricarea cherestelei, parchetelor, binalelor (uși și ferestre) și a altor produse apreciate la export. în primele trei luni din acest an, sarcinile de producție în sectorul de exploatare și de industrializare de aici au fost îndeplinite și depășite. Bune rezultate au obținut și colectivele de la ce- îelalte unități, de exemplu, de la Brezoi, oraș de pe valea Lotrului, de la Jiblea, localitate situată pe valea Oltului, și altele. Succesele de pină acum sînt garanții sigure că muncitorii, inginerii și tehnicienii de la C.E.I.L. Rm. Vîlcea vor obține, în viitor, noi realizări de seamă.

Sever UTAN

BUZĂU

Bilanț pozitiv 
la investifii

Îndeplinirea planului anual 
de investiții relevă concluzii 
deosebit de pozitive: dacă în 
primul trimestru al anului tre
cut din planul anual de inves
tiții se realizase doar 11 la sută, 
anul acesta, in aceeași perioadă, 
proporția a fost de 22 la sută, 
in condițiile unui volum sporit 
de investiții, ceea ce înseamnă 
că realizările sînt de 3 ori mai 
mari decît cele înregistrate în 
1969. Cele mai bune rezultate au 
fost consemnate la Uzina de 
sirmă Buzău, fabrica de gea
muri, direcția județeană de dru
muri. Au fost puse in funcțiune 
importante capacități de pro
ducție la fabrica de geamuri și 
s-au dat în folosință 340 de apar
tamente.

HARGHITA

Prefață la un 
festival folcloric
Solii artei populare din jude

țul Harghita se pregătesc intens 
în vederea unui festival folclo
ric. Festivalul va avea loc in 
luna mai la Băile Jigodin (in 
Miercurea Ciuc). Pină acum, îh 
localitățile Miercurea Ciuc, Oaor- 
heiul Secuiesc, Gheorgheni, To- 
plița și Praid au fost organizate 
manifestări și reprezentații cul- 
tural-artistice, care au constituit 
un bun prilej de apreciere a sta
diului pregătirilor și de selectare a participanților. In municipiul 
Odorheiul Secuiesc a avut loc 
un concurs de preselecție. Au ur
cat pe scenă 24 de formații artis
tice. Cei peste 450 de artiști ama
tori au prezentat un bogat pro
gram, mult aplaudat de public.

VRANCEA

Peste 600 
milioane lei

Datele arată că tn ultimele 
douăsprezece luni cooperația de 
consum a vindut' sătenilor din 
județul Vrancea mărfuri în va
loare de peste 622 milioane lei. 
Numai in acest an populația a 
cumpărat mobilă, frigidere, apa
rate de radio și televizoare, co
voare, biciclete și alte produse 
in valoare de circa 187 milioane 
lei. Totodată, pentru buna de
servire a cumpărătorilor, coope
rația de consum a înființat, anul 
trecut, 66, iar în acest an 18 
secții de prestări servicii în co
munele Străoane, Păunești, Mera, 
Rediu, Măicănești și altele.

PRAHOVA

Primii pe țarăHarnicului și talentatului colectiv al cooperativei meșteșugărești din Breaza i s-a decernat Steagul roșu de unitate fruntașă pe țară în întrecerea socialistă din anul 1969, în ramura arta populară. O prețuire pe deplin meritată. Artiștii țesători din Breaza au reușit să producă covoare extrem de apreciate, punînd în valoare bogatul nostru folclor. Produsele realizate de ei sînt foarte mult solicitate nu numai în țară, ci și peste hotare. Cooperativa are încheiate, la această oră, contracte cu zeci de țări din Europa și America. în ultimii 5 anî, planul de export a crescut de peste 2,5 ori.
DOLJ

Consfătuirea 
legumicultorilor La Craiova s-au desfășurat lucrările unei consfătuiri republicane în domeniul legumicol, organizată de către Ministerul Agriculturii șl Silviculturii, împreună cu Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție și organele județene de partid și de stat Dolj. Au participat ingineri, conducători ai asociațiilor intercoopera- tiste și directori adjuncți cu probleme de legumicultura de la direcțiile agrioole din 13 județe mari producătoare de legume. Consfătuirea a prilejuit o profundă analiză a problemelor legate de construcția solariilor, tehnologiile folosite, organizarea și retribuirea muncii, activitatea economico-financiară, sarcinile specialiștilor și relațiile lor cu conducerile asociațiilor inter- cooperatiste.

SĂLAJ

Muncă patriotică
In primăvara aceasta, cetă

țenii din județul Sălaj au între
prins numeroase acțiuni gospo
dărești și de înfrumusețare a 
orașelor, comunelor și satelor. 
Au fost efectuate lucrări de re
parații de drumuri pe 290 kilo
metri, s-au construit străzi și 
trotuare pe o suprafață de 50 000 
metri pătrați. S-au executat lu
crări de îndiguiri pe o lungime 
de 10 kilometri, au fost construi
te 77 fintini și 262 podețe. In 
parcuri și pe lingă drumuri s-au 
plantat peste 61 000 pomi și ar
bori ornamentați.

DE LA CORESPONDENȚII 
„SCINTEII"



viața internațională
SITUAȚIA 

DIN
CAMBODGIAHANOI 27 (Agerpres). — Agenția V.N.A. anunță că la 24 și 25 aprilie a avut loc, într-o localitate situată la frontiera dintre Laos, R. D. Vietnam șț R. P. Chineză, o reuniune la nivel înalt, convocată din inițiativa prințului Norodom Sianuk. La lucrări au participat delegații conduse de prințul Norodom Sianuk, prințul Sufanuvong, președintele C.C. al Frontului Patriotic din Laos, Fam Van Dong, primul ministru al Republicii Democrate Vietnam, și Nguyen Huu Tho, președintele Prezidiului C.C. al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud.La încheierea reuniunii a fost dată publicității o declarație comună în care se arată că participanții au făcut un schimb de păreri și au ajuns la unanimitate de vederi asupra situației actuale din Peninsula Indochina, exprimind hotărîrea de a-și acorda „sprijin reciproc în lupta împotriva dușmanului comun".PNOM PENH 27 (Agerpres). — în orașul Angtasom, un important centru administrativ și strategic continuă să aibă loc ciocniri violente între forțele de rezistență populară și unitățile guvernamentale cambodgiene, relatează agențiile de presă.Noi incidente au fost semnalate, totodată, in plantațiile de hevea din Memot, precum și în regiunile Svay Rieng și Prey Veng. Se menționează, de asemenea, că forțele de rezistență populară au atacat o serie de poduri din apropierea capitalei.NEW YORK 27 (Agerpres). — Bursa din New York a înregistrat luni o nouă și puternică scădere a cursului acțiunilor negociate, care a atins nivelul cel mai redus de la începutul anului.Citind părerile experților, agenția U.P.I. subliniază că „încrederea investitorilor a fost afectată de continua tendință de scădere a cursului acțiunilor. precum și de temerile ca in Cambodgia să nu se repete un nou Vietnam".

R. D. VIETNAM

Protest împotriva 
raidurilor aviației 

americaneHANOI 27 (Agerpres). — Comisia R. D. Vietnam pentru anchetarea crimelor de război ale S.U.A. în Vietnam a dat publicității un comunicat cu privire la raidurile efectuate la 19 aprilie de avioane americane a- supra unor regiuni din provincia Quang Binh. Avioane de tip „F-4“ și „F-105" au lansat bombe explozive și bombe cu bile, rănind cîteva persoane și provocînd pagube materiale populației civile.Comisia condamnă în mod sever aceste acțiuni ale S.U.A. și cere încetarea imediată a oricăror acte care - lezează suveranitatea și securitatea R. D. Vietnam.

debarcat recent 
in CubaHAVANA 27 (Agerpres). — Un comunicat al Ministerului Forțelor Armate Revoluționare al Cubei anunță lichidarea grupului de mercenari contrarevoluționari care au debarcat Ia 17 aprilie în apropiere de localitatea Baracoa, cu scopul de a întreprinde acțiuni diversioniste împotriva Republicii Cuba, transmite agenția Prensa Latina. Comunicatul subliniază că operațiunile de urmărire, încercuire și lichidare a grupului s-au încheiat cu succes. Totodată, ostașii cubanezi au capturat armele, muniția și echipamentul de proveniență nord-americană cu care erau înzestrați mercenarii.

lin nou asasinat politic 
in Guatemala

VIENA

Programul noului guvern
VIENA 27 — Corespondentul A- gerpres Petre Stăncescu transmite : Cancelarul federal al Austriei, Bruno Kreisky, a prezentat luni după- amiază în fața parlamentului decla- rația-program a noului guvern, constituit la 21 aprilie din reprezentanți ai Partidului Socialist.Cea mai mare parte a declarației abordează, evident, domeniile principale ale vieții politice interne, pre- zentind soluții și propuneri de măsuri în problemele educației, finanțelor, construcției de locuințe, armatei, justiției.în partea consacrată politicii externe, cancelarul a început prin a menționa că „Tratatul de stat și neutralitatea permanentă reprezintă garanția securității și Republicii Austriece". El a subliniat apoi că „Austria va cultiva colaborarea cu toate statele membre aleindependenței

O.N.U., va depune eforturi pentru a dezvolta raporturi constructive cu vecinii săi, indiferent de orînduirca lor socială, și va avea in continuare relații prietenești cu toate popoarele". Guvernul federal, a spus el, se va strădui în continuare să-și aducă contribuția la acțiunile O.N.U. de menținere a păcii.Kreisky relevat apoi importanța pe care o au statele neutre pentru destinderea în Europa. ■ „Guvernul federal va sprijini și încuraja toate eforturile al căror țel îl constituie nu numai menținerea destinderii, ci și accentuarea ei în continuare, și va examina cu mare atenție propunerile făcute în acest scop" — a arătat vorbitorul.Dezbaterea parlamentară asupra declarației-program a noului guvern va începe miercuri.

Aproximativ 4 000 de manifestanți precedați de numeroși membri ai parlamentului au luat parte duminică, la Bruxelles, la tradiționalul marș antiatomic (în fotografia de sus). De data aceasta, participanții la demonstrație au cerut, printre altele, retragerea tuturor trupelor americane din Vietnamul de sud, respectarea drepturilor fundamentale ale poporului vietnamez, restabilirea păcii în Laos, Cambodgia și Orientul Apropiat

CIUDAD DE GUATEMALA 27 (Agerpres). — Pe șoseaua care leagă Ciudad de Guatemala de San Salvador a fost găsit cadavrul unui militant al Partidului muncii din Guatemala, Francisco Barreno, care a fost ucis, precizează agenția U.P.I., de elemente extremiste de dreapta. Se menționează că este vorba de al doilea asasinat politic săvîrșit în ultimele săptămîni de aceste elemente.Rudy Weisenberg, om de afaceri guatemalez, răpit vineri de persoane necunoscute, a fost eliberat duminică în schimbul sume; de 250 000 dolari — s-a anunțat oficial la Ciudad de Guatemala.

COLUMBIA: Severe măsuri
de securitateBOGOTA 27 (Agerpres). — Cele mai severe măsuri de securitate din întreaga istorie a Columbiei, apreciază observatorii politici din Bogota, au fost luate în această țară, o dată cu începerea celei de-a doua numărători a voturilor exprimate în cadrul alegerilor prezidențiale. Unități militare și polițienești patrulează în permanență pe străzile capitalei și ale principalelor orașe ale țării. Gărzile militare care supraveghează domiciliul lui Gustavo Rojas Pinilla au fost dublate.După cum s-a mai anunțat, fostul dictator Gustavo Rojas Pinilla, care a candidat la alegerile prezidențiale din săptămîna trecută în numele partidului „Alianța națională populară", fiind înfrint de candidatul oficial,

Misael Pastrana, a acuzat guvernul că a falsificat rezultatele alegerilor, în urma incidentelor din ultimul timp și a încercărilor de rebeliune de la bazele militare Tolemeida și Palanquero, guvernul a instituit „starea excepțională". Totodată, președintele Restrepo a anunțat instituirea unei comisii formate din personalități civile, sub conducerea fostului ministru de externe Juan Uribe Holguin, pentru supravegherea operației de renumărare a voturilor.Președintele i-a comunicat lui Pinilla că măsurile de securitate instituite au drept scop să garanteze faptul că a doua numărare a voturilor se va face „fără presiuni sau sabotaj".
în Uniunea Sovietica

Un sfert de veac de la restabilirea
independenței AustrieiVIENA 27. — Corespondentul A- gerpres P. Stăncescu transmite : Poporul austriac a sărbătorit luni a 25-a aniversare a proclamării celei de-a doua republici — un sfert de veac de cînd, la 27 aprilie 1945, reprezentanții partidelor socialist, populist și comunist au semnat declarația de independență a țării prin care s-a consemnat restaurarea Republicii Austria și se considera nul și neavenit Anschluss-ul (alipirea cu forța a Austriei Ia cel de-al III-lea Reich).A 25-a aniversare a fost marcată prin numeroase festivități. Luni dimineața, membrii guvernului s-au reunit într-o ședință specială. In salonul roșu al primăriei vieneze, unde a fost constituit primul guvern

austriafc după cel de-al doilea război mondial, din reprezentanții partidelor socialist, populist și comunist, a avut loc o adunare festivă cu participarea președintelui republicii, Franz Jonas.Duminică seara, într-un discurs radiotelevizat, președintele Franz Jonas a adus un omagiu patrioților austrieci care s-au jertfit pentru restabilirea independenței și celor care au contribuit la refacerea țării. Președintele a mulțumit, totodată, armatelor celor patru puteri aliate care au participat la eliberarea Austriei.

După convenția

CONVORBIRILE
SOVIETO-AMERICANE 

DE LA VIENA

Partidului Socialist
Japonez

MOSCOVA 27 (Agerpres). — Cu 
o singură rachetă purtătoare, la 25 
aprilie, în Uniunea Sovietică au 
fost lansați pe orbite opt sateliți 
artificiali ai Pămîntului din seria 
„Cosmos".

La bordul sateliților este insta
lată aparatură științifică destinată

cercetărilor cosmice în conformita
te cu programul dinainte anunțat 

Deplasarea tuturor 
liți are loc pe orbite 
cele calculate.

Aparatele instalate 
teliților funcționează

celor 8 se'* 
apropiate •'

la bordul 
normal.

ia-

agențiile de presă transmit
Cu prilejul festivităților 

de la BmO, consacrate celei de-a 25-a aniversări a eliberării orașului, în sala Operei „Leos Janacek" a avut loc duminică seara o sesiune festivă. în prezidiu s-au aflat J. Korcak, președintele guvernului R. S. Cehe, și alți reprezentanți ai conducerii de partid și de stat, precum și invitați de onoare. După înmînarea unor ordine și medalii, au rostit cuvinte de salut conducătorii numeroaselor delegații invitate la festivitate. Printre cei’ care au rostit cuvinte de salut a fost și ambasadorul României la Praga, Ion Obradovici.
La New York a avut loc ver- nisajul expoziției „Viața și activitatea revoluționar-politică a lui, Nicolae Bălcescu". Expoziția prezintă documente istorice, fotografii și hărți ce evidențiază personalitatea și rolul lui Bălcescu în frămîntările politice și socială din România anului 1848.

Principalul punct 
al celei de-a 33-a 
convenții ordinare a 
Partidului Socialist 
Japonez, recent în
cheiată, a fost pro
blema „reconstrucției 
partidului", devenită 
stringentă după recu
lul înregistrat in ale
gerile generale din 
decembrie (partidul a 
pierdut 44 de locuri 
in Camera inferioară 
a parlamentului). To
todată, participanții 
au adoptat progra
mul de acțiune pe pe
rioada următoare.

Contrar așteptări
lor, conducerea par
tidului a abandonat 
ideea unei demisii in 
bloc, ca un gest sim
bolic al asumării res
ponsabilității 
infringerea 
in alegeri, 
tea delegaților au spri
jinit moțiunea de în
credere în actuala 
conducere.

Noul program de ac
țiune al P.S.J. chea
mă la luptă pentru 
anularea tratatului de 
securitate japono-a- 
merican, pentru retro
cedarea Okinawei și 
lichidarea bazelor mi
litare străine de pe te
ritoriul țării. El cere, 
totodată, ca Japonia 
să promoveze o poli
tică de neutralitate. 
Pe plan intern, par
tidul își propune să 
intensifice activitatea 
în sprijinul luptei 
pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață

pentru 
suferită 

Majorita-

condițiilor de 
ale populației.

în cursul dezbate
rilor s-a impus cu pu-

tere curentul de o- 
pinie favorabil întă
ririi unității partidu
lui, lucru esențial 
pentru creșterea 
fluenței sale in 
dul alegătorilor, 
ttu asigurarea 
plinirii 
propuse.

Un punct 
tant din noul 
preconizează 
legăturilor cu 
nizația

i'n- 
rin- 

pen- 
înde- 

obiectivelor

impor- 
program 
ruperea 

orga- 
extremistă

CORESPONDENȚA 
DIN TOKIO 

DE LA FL. TVIU

„ComitetiA tineretului 
antirăzboinic", consi
derat drept unul din 
motivele pentru care 
comuniștii și socialiș
tii nu pot realiza un 
front comun de dura
tă in activitatea lor 
politică. Pină in pre
zent Partidul 
list a respins 
unei coaliții cu 
tidul Comunist 
Japonia, 
cooperarea 
anumite acțiuni 
litice. Ruperea legă
turilor cu 
extremiste este 
ciată 
pas 
unei 
pieri 
și comuniști. De alt
fel, extremiștii s-au 
dedat la grave tulbu
rări clear in 
convenției.

socia- 
ideea 
Par- 

din 
acceptind 
doar in 

po-

grupurile 
apre- 

de aceea ca un 
spre realizarea 
mai mari apro- 
intre socialiști

timpul 
Lucrările

convenției s-au des
fășurat cu ușile în
chise, delegații fiind 
nevoiți să rămină și 
peste noapte în sală, 
pentru a evita cioc
nirile cu elementele 
extremiste.

Faptul că la 
venție au fost 
zentate o serie 
mendamente 
programului de 
țiune al partidului a- 
tit din partea frac
țiunii de stingă, citși din partea celei de 
dreapta a arătat că
in interiorul partidu
lui persistă unele di
sensiuni. Pină la ur
mă, a avut ciștig de 
cauză gruparea de 
stingă, ale cărei punc
te de vedere au stat 
la baza 
de acțiune. în 
lucrărilor, ; 
tele Tomomi 
a subliniat că 
tea prezentă a parti
dului se bazează mai 
mult pe acordul in 
problemele politice 
decît în cele ideolo
gice. De aceea, po
trivit aprecierilor
presei de aci, actua
la conducere, care va 
fi menținută pină la 
toamnă, cînd expiră 
termenul pentru care 
a fost aleasă, mai are 
de înfruntat . nume
roase dificultăți.

Observatorii politici 
apreciază că de 
pășirea acestora 
pinde,' în bună 
sură, recîștigarea po
zițiilor pierdute ale 
partidului la alege
rile parțiale din iulie 
anul viitor.

VIENA 27 (Agerpres). — Luni s-a desfășurat la sediul Ambasadei Statelor Unite din Viena cea de-a patra ședință de lucru din cadrul convorbirilor sovieto-americane cu privire la limitarea cursei înarmărilor strategice.Cele două delegații, conduse de Vladimir Semionov (Uniunea Sovietică) și Gerard Smith (Statele Unite) au hotărît ca următoarea întîlnire să aibă loc joi la sediul Ambasadei U.R.S.S.

Cea de-a 25-a aniversa
re a eliberării deținutilor 
din lagărele de concentra
re naziste a £ost marcată la Pa* ris de o ceremonie oficială, la mor- mîntul „Deportatului necunoscut". Președintele republicii, Georges Pompidou, însoțit de numeroase personalități. a depus o coroană de flori pe mormint, în spatele căruia se deschide un culoar luminat de un cristal cu 200 000 de fațete, care reprezintă numărul cetățenilor francezi morți în lagărele de deportare. Manifestări similare au avut loc și în alte localități ale Franței.

A 137-a întîlnire chino- 
aSîl&riCailâ £a nivelul ambasadorilor va avea loc la 20 mai, la Varșovia, conform înțelegerii realizate de cele două părți, a anunțat agenția China Nouă.

Heinz Behrendt, loc‘iitor 81 ministrului pentru probleme economice externe al R. D. Germane, a sosit la Hanovra (R. F. a Germaniei), pentru a vizita Tîrgul internațional tehnic. Potrivit agenției A.D.N., el a avut convorbiri cu Klaus-Dieter Arndt, secretar de stat în Ministerul Economiei al R. F. a Germaniei, asupra evoluției comerțului dintre cele două state germane. La ediția din acest an a Tîrgului internațional tehnic R. D. Germană, al cărei drapel de stat este arborat alături de drapelele celorlalte state participante, este reprezentată de 9 întreprinderi de comerț exterior.
Senatorul Edward Ken

nedy Vebuie să fie privit, în ciuda dezmințirilor sale repetate, ca un candidat potențial al partidului la a- legerile prezidențiale din 1972 — a declarat, în cadrul unei cuvîntări radiodifuzate, președintele Comitetului Național al Partidului Democrat din S.U.A., Lawrence O’Brien.
Duminică, în landul 

Schleswig-Holstein (R.F.G.) 
au avut loc alegeri comu
nale. Pathdul social-democrat, de guvernămînt, a obținut 43,5 la sută din sufragii, adică cu 3,6 la sută mai mult decit în 1966. Uniunii Creștin- democrate i-au revenit 45,4 la sută, dar sporul de voturi a fost de numai 0,3 la sută, cu mult inferior față de cel al social-democraților. Totodată, aceste alegeri au confirmat regresul continuu al Partidului național democrat (partid de orientare neonazistă), care a pierdut jumătate din alegătorii săi.

Gus Hali, secretar general al Partidului Comunist din S.U.A., a sosit la Budapesta, într-o vizită de prietenie, la invitația Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar.

Generalul Giama Aii Khor- 
Shed mem'Dru al Consiliului Revoluționar Suprem și ministru de interne al Somaliei, a fost arestat luni sub acuzația că a organizat un complot ce urmărea răsturnarea regimului. în comunicatul oficial se afirmă că acest complot avea sprijinul unui „guvern imperialist". De asemenea, un număr neprecizat de persoane au fost arestate luni dimineața, sub acuzația de a fi desfășurat o activitate antiguvernamentală.

Guvernul Guyanei a anun
țat că a hotărît ruperea re
lațiilor cu Portugalia S1 retra- gerea acreditării consulului portughez la Georgetown. In urmă cu cîteva zile, Guyana a interzis efectuarea oricărui comerț cu firmele portugheze. Cu toate că nu a fost dată nici o explicație oficială pentru această măsură, se consideră, potrivit agenției Reuter, că ea reprezintă un protest al Guyanei față de politica- colonialistă dusă de guvernul de la Lisabona în Africa.

AGENDA (Urmare din pag. I)
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DIPLOMATICĂSOFIA. — Todor Jivkov, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, l-a primit luni pe Aldo Moro, ministrul afacerilor externe al Italiei, care se află într-o vizită oficială la Sofia.Tot ieri, Aldo Moro a început convorbirile oficiale cu colegul său bulgar, Ivan Bașev.VARȘOVIA. — La invitația ministrului afacerilor externe al R. P. Polone, Stefan Jedrychowski, luni a sosit într-o vizită oficială în Polonia Otto Winzer, ministrul de externe al R. D. Germane.LONDRA. — Lîcezar Avramov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, ministrul comerțului exterior, a sosit la Londra, la invitația ministrului comerțului al Marii Britanii, Roy Mason. In cursul vizitei, el va purta convorbiri cu reprezentanți ai guvernului și cu oameni de afaceri britanici cu privire la dezvoltarea relațiilor comerciale dintre cele două țări.CAIRO. — Anwar Sadat, vicepreședinte al Republicii Arabe Unite, l-a primit duminică pe ministrul afacerilor externe al R. S. Cehoslovace, Jan Marko, care se află într-o vizită oficială la Cairo. In aceeași zi, Jan Marko a avut o întrevedere cu Mahmud Fawzi, consilier al președintelui R.A.U pentru probleme externe. Cu acest prilej, relevă agenția C.T.K., au fost discutate probleme privind relațiile dintre cele două țări și s-a făcut un schimb de păreri asupra situației internaționale.

pei. Un alt e'xemplu îl constituie vizita recentă a premierului suedez, Olof Palme, în Franța, locul central în convorbirile avute aci oc.upîndu-1 tocmai problemele securității.Ca un reflex al preoeupării scandinave în domeniul securității și cooperării, se poate cita și activitatea interesantă a institutelor de cercetări asupra păcii. Institutul internațional de cercetări asupra păcii de la Oslo — condus de prof. Johan Galtung care ne-a vizitat în mai multe rînduri țara — Institutul de cercetări pentru pace de la Stockholm, Institutul de cercetări asupra păcii și conflictelor de la Hel- lerup (Danemarca) sînt astăzi influente laboratoare de gîndire politică, în care se distilează complicatele probleme ale relațiilor internaționale. Pe baza cercetărilor sociologice întreprinse cu metode moderne de investigație aceste institute furnizează nu numai material documentar, dar și concluzii și sugestii de un interes real în procesul luării deciziilor politice.Ca rezultat al cercetărilor întreprinse la Institutul de la Oslo, au fost date publicității două studii importante, ambele aparținînd prof. Johan Galtung. Cel mai recent dintre acestea expune, într-un document în șapte puncte, premisele care, după părerea autorului, pot a- sigura șanse de reușită unei conferințe pentru securitatea europeană. Documentul relevă in primul rînd că este necesară participarea tuturor statelor europene. Stabilirea unei adevărate colaborări între Est și Vest — se subliniază în document — implică un sistem bazat pe deplina egalitate în drepturi, ceea ce presupune renunțarea la poziții privilegiate și la discriminări. în sfîrșit, se subliniază că orice sistem de securitate europeană — a cărui

construcție nu poate fi realizată decît în timp — trebuie îmbinat cu sistemul Organizației Națiunilor Unite.Cel de-al doilea studiu — prezentat, în liniile sale generale, și în cursul colocviului de la București, organizat anul trecut de Asociația de Drept Internațional și Relații Internaționale — conține propuneri concrete pentru o fază mai avansată a discuțiilor : crearea unui cadru instituțional pentru dezvoltarea securi-

Sub auspiciile Asociației cul
turale Belgia—România, în aula 
mare a Universității din Liăge 
a fost organizată o seară con
sacrată României. Ministrul de 
stat, L. Troclet, a vorbit des
pre marile transformări in
tervenite în România după eli
berarea de sub jugul 
în continuare au fost 
tate filme documentare

A asistat ambasadorul 
la Bruxelles, Al.

Explozia unei bombe a distrus parțial, duminică noaptea, sala Senatului Adunării legislative a statului Louisiana (S.U.A.). Poliția a arestat patru indivizi bănuiți a* implicați în acest atentat.
nești. 
României 
Lăzăreanu.

fascist, 
prezen- 

româ- înăbușirea 
răscoalei

John Knittel a încetat din 
Viață duminică la Maienfeld (cantonul Grisons). Celebrul scriitor elvețian de limbă germană, care era în virstă de 80 de ani, s-a făcut cunoscut îndeosebi ca autor al romanelor de circulație mondială „Via Mala", „El Hakim", „Bazaltul Albastru" și „Terra Magna".

Actorul american Tony 
CurtiS, care a sosit la Londra pentru a turna un film de televiziune, a fost condamnat luni de un tribunal la o amendă de 50 de lire pentru posedare ilegală de stupefiante.

din HaitiPORT AU PRINCE 27 (Agerpres). — După bombardarea, în cursul zilei de vineri, a palatului prezidențial și a altor edificii din Port Au Prince de către unitățile rebele ale marinei, în Haiti situația a redevenit calmă. Intr-un discurs radiodifuzat, dictatorul haitian Duvalier a tentativa comandantului coastă, colonelul Cayard, puterea a eșuat.nave care au deschis fo- palatului se îndreaptă în
anunțat că forțelor de de a cuceriCele trei cui asupra prezent spre baza navală americană din Porto Rico. Agențiile de presă relevă că forțele de securitate ale regimului au arestat cîteva sute de persoane.

cercetări asupra securității, invest.i- gind experiențele din trecut, elabo- rind propuneri pentru prezent și deschizînd pentru viitor o viziune nouă.Studiile elaborate de institutul de la Oslo (menționăm și publicația „Bulletin of Peace Proposals", unde apare un bogat material faptic în legătură cu securitatea și cooperarea europeană) ca și de institutele similare din celelalte țări nordice au o influență incontestabilă în rîndul o-

SECURITATEA
Șl COOPERAREA

EUROPEANA
tații europene, sub forma unei Comisii de securitate pentru Europa, în susținerea acestei idei, Johan Galtung pornește de la rezultatele pozitive pe care le-a avut și le are în domeniul economic o instituție oarecum similară — Comisia Economică a O.N.U. pentru Europa, cu sediul la Geneva. Enumerînd funcțiile pe care și le-ar putea asuma secretariatul unei astfel de comisii a securității. „proiectul Galtung" sugerează că el ar trebui să împlinească, într-o largă măsură, rolul unui institut de cercetări asupra păcii sau de

piniei publice, al parlamentarilor, al factorilor de conducere ai vieții politice, relevînd necesitatea colaborării dintre statele cu sisteme sociale diferite pentru a se opera trecerea spre c structură de pace în Europa.O sintetizare a pozițiilor exprimate in ultima vreme de personalități ale vieții publice din țările nordice permite desprinderea cu precădere a trei idei în legătură cu securitatea europeană : necesitatea colaborării între state cu sisteme sociale diferite ; măsuri de dezarmare în Europa, începînd cu stabilirea de

zone denuclearizate; și, în sfîrșit, necesitatea participării cu drepturi egale a celor două state germane la viitoarea conferință pentru securitatea europeană.O altă idee, foarte importantă, care se afirmă tot mai mult și în nordul continentului este aceea a creșterii rolului statelor mici și mijlocii în eforturile pentru realizarea securității europene. Este semnificativ in acest sens că Institutul Nobel de la Oslo a convocat pentru luna septembrie a acestui an un colocviu internațional cu tema : „STATELE MICI ÎN POLITICA INTERNAȚIONALA".Prin poziția lor, țările nordice ar trebui să fie mai la adăpost de mareea conflagrațiilor. Acest lucru este valabil, de pildă, pentru Suedia, care, din 1814, adică de peste 150 de ani, s-a bucurat de o perioadă neîntreruptă de pace. Pe de altă parte, se știe, însă, că alte țări nordice, cum ar fi Norvegia, Danemarca, Finlanda, nu au fost cituși de puțin ferite de viitoarea celui de-al doilea război mondial, cu grelele sale urmări. Toate acestea sînt considerente care au creat opiniei publice din zona țărilor nordice conștiința avantajelor unei conjuncturi de pace și securitate, ele explică de ce în această zonă se manifestă o preocupare intensă față de căile reducerii tensiunii internaționale postbelice, ale consolidării păcii și colaborării. „Arcul țărilor nordice — spunea ministrul suedez de externe in cursul vizitei făcute anul trecut la București — s-a dovedit a fi un element folositor în structura Europei de după război", în acest context, opiniile care se exprimă în țările scandinave în problemele securității europenq. constituie o contribuție interesantă și valoroasă la dialogul internațional ce se desfășoară în prezent și care se cere stimulat în vederea pregătirii unei conferințe europene pentru securitate.
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