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SEMĂNA MAI TÎRZIU

turii a cerut direcțiilor agricole și specialiștilor din unități să asigure însămințarea integrală a suprafețelor prevăzute a se cultiva cu porumb, sfeclă de zahăr și floarea-soarelui. în acest scop, în cadrul județelor, să se asigure redistribuirea urgentă a utilajelor din unitățile în care lucrările au fost încheiate în cele în care mai sînt suprafețe mari de semănat. In- trucît unele terenuri situate în luncile riurilor și din alte zone au exces de umiditate și nu vor putea fi semănate curînd, este necesar să se asigure sămință din hibrizi mal
(Continuare în pag. a V-a)
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Lucrările agricole de primăvară au fost stinjenite, acum la început da săptămînă, de un val de ploi care s-a abătut îndeosebi peste partea da sud a tării. Starea generală a vremii este, în aceste zile, un factor esențial în buna desfășurare a însămin- țărilor. De aceea, de la bun început, încercăm să răspundem cu ajutorul Institutului meteorologic la întrebarea : cum va fi timpul în zilele următoare ? Ploile din cursul zilei de luni au cuprins numai partea de sud a țării, în rest cerul fiind acoperit de nori. Se prevede ca, în următoarele 48 de ore, vremea să se îndrepte. Ploile au stînjenit desfășurarea însă- mințărilor, dar sint folositoare pentru refacerea semănăturilor de toamnă și dezvoltarea plantelor furajere. în ce privește evoluția temperaturii, care are influență asupra plantelor, se remarcă faptul că deși mercurul termo- metrului a scăzut simțitor, în zonele agricole s-au înregistrat temperaturi minime de numai 4—6 grade. Temperaturile mal scăzute n-au cauzat pagube pomilor. însă din cauză că o parte din polen a fost spălat de ploi, n-au legat toate florile. La sîm- buroase. unde fructele s-au format, se dezvoltă foarte bine, avînd o greutate mai mare decît în alți ani la aceeași dată.Avîndu-se în vedere că vremea se va îndrepta, vor fi create condiții ca. în zilele următoare, să se facă semănatul și pe restul suprafețelor, să f. capă din plin lucrările de întreține^? a culturilor prășitoare. în cursul zilei de luni, la Ministerul Agriculturii și Silviculturii au fost centralizate date noi privind mersul lucrărilor a- gricole de primăvară. Rezultă că. pînă pe data de 4 mai, Insămînțările de

primăvară au fost executate pe 73 la sută din suprafețele planificate. în întreprinderile agricole de stat floarea soarelui a fost însămînțată în proporție de 100 la sută, porumbul — 74 la sută, cartofii — 81 la sută. De asemenea, în cooperativele agricole au fost semănate 93 la sută din suprafețele prevăzute a se cultiva cu sfeclă de zahăr, 97 la sută floarea soarelui, 67 la sută porumb și 68 la sută cartofi. în întreprinderile agricole de stat din județele Constanța, Galați, Vrancea, Bacău și Vîlcea semănatul porumbului s-a terminat. Suprafețe mai mari mai sînt de semănat în cooperativele agricole din județele Satu Mare, Sălaj, Cluj, Hunedoara, Sibiu. Mureș, Bistrița-Nă- săud. Maramureș. Timiș. Caraș-Seve- rin. Rezultatele dovedesc că și în a- ceste județe se puteau semăna suprafețe mai mari. Astfel, în timp ce în județul Alba porumbul a fost semănat pe 58 la sută din suprafețe, în județele vecine procentul realizărilor e mult mai mic : Sibiu — 28 la sută. Hunedoara — 31 la sută. De asemenea. în județul Vilcea au fost semănate 66 la sută din suprafețele pre- ' văzute a se cultiva cu porumb, iar în județul Argeș — numai 31 la sută, Diferențele mari care există între județele respective la semănat — deși au beneficiat de condiții climatice asemănătoare — se explică și prin aceea că nu au fost depistate cu toată seriozitatea suprafețele mai zvîntate. Se impune, deci, ca specialiștii, cadrele de conducere din unitățile a- gricole să urmărească zvîntarea terenului și să ia măsuri tehnice și organizatorice în vederea însămințării lor cu prioritate.Ministerul Agriculturii și Silvicul
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Cum sint înfăptuite in județul 
dumneavoastră principalele 

obiective ale planului de stat?
, - *
La această întrebare ne răspund: 

Ing. ALEXANDRU DUMITRACHE,
secretar al Comitetului județean lași al P.C.R.

Ing. TRANDAFIR COCÎRLĂ,
secretar al Comitetului județean Timiș al P.C.R.

Ing. IOAN BORDAȘ,
secretar al Comitetului județean Brașov al P C R.

Aniversăm peste clteva zile împlinirea a 25 de ani de la victoria împotriva celui mai barbar dușman al umanității — fascismul german — victorie ce a constituit un eveniment de însemnătate epocală pentru cauza libertății întregii omeniri, pentru destinele poporului nostru, ca și ale altor popoare ale lumii. Zdrobirea Germaniei hitleriste a fost obținută cu prețul unor imense sacrificii umane și materiale ale statelor care au format coaliția antifascistă, contribuția hotărîtoare la salvarea omenirii de robia nazistă avînd-o Uniunea Sovietică. care a purtat pe umerii săi greul celui de-al doilea război mondial.Aducîndu-și din plin contribuția la marea victorie, România a înscris o pagină memorabilă în desfășurarea luptei antifasciste. Cu începere de la insurecția armată din august 1944, care a dat o puternică lovitură situației strateglco-militare a inamicului, poporul român a luat parte, cu întregul său potențial militar, uman și economic la războiul antifascist, aducînd, prin numărul combatanților, amploarea operațiunilor militare in care a fost angajat și uriașul efort economic, un prețios aport la zdrobirea hitlerismului.Istoricul act de la 23 August și participarea României la războiul antihitlerist au reprezentat de fapt o continuare și încununare a luptei împotriva reacțiunii și fascismului, a dominației imperialismului străin, desfășurate cu eroism încă cu mult timp înainte de declanșarea celui de-al doilea război mondial de oamenii muncii, de forțele progresiste ale societății românești în frunte cu Partidul Comunist Român. Chiar din primii ani ai instaurării hitlerismului in Germania, poporul român și-a manifestat în mod hotărît voința de a spune NU fascismului intern, reprezentat in special prin Garda de fier, de a se opune expansiunii Germaniei nazliste, care amenința în mod grav independența și suveranitatea națională a patriei, integritatea ei teritorială. Puternicele mișcări sociale, culmlnind cu luptele muncitorilor ceferiști și petroliști din 1933, s-au înscris, cum se știe, printre primele acțiuni revoluționare de masă ale proletariatului Internațional împotriva fascismului.Lupta antifascistă a maselor largi se împletea strins cu aceea pentru dezvoltarea, unor relații prietenești, de bună vecinătate, cu Uniunea Sovietică. Purtător credincios al stindardului intereselor naționale și al internaționalismului proletar, P.C.R. milita cu hotărîre și perseverență pentru prietenie cu Țara Socialis-

mului, pentru normalizarea raporturilor dintre România și U.R.S.S. Ca urmare a activității susținute desfășurate do partid, a stării de spirit a maselor, a faptului că un șir de oameni politici clarvăzători, diferite asociații, organizații obștești, publicații se pronunțau în acest sens — asupra guvernelor burghezo-moșle- rești ale vremii se exercita o tot mai puternică presiune, ceea ce a dus, în anul 1934. la stabilirea relațiilor diplomatice Intre România și U.R.S.S.Avîntul luptei antifasciste a maselor și-a găsit expresie în amplele manifestații organizate In perioada 1935—1938 în cadrul acțiunilor de front popular, conduse, inspirate sau influențate de partidul comunist, în demonstrațiile desfășurate la 1 Mai 1939 la București, Cluj, Iași, Timișoara, Bacău, Alba-Iulia, Oradea și în alte localități sub lozincile „Vrem România liberă și independentă !“, „Jos fascismul !“, „Jos agresorul hitle-
ROMANIA
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rist !“. Alături de clasa muncitoare, de masele largi ale poporului au participat ia mișcarea antifascistă intelectualitatea progresistă, perso» nalități de frunte ale vieții științifice și culturale ca C. I. Parhon, Mihail Sadoveanu, George Enescu, Nicolae Iorga. împotriva expansiunii Reichului nazist au luat atitudine oameni politici de cele mai diferite convingeri, ca Nicolae Titulescu, Virgil Madgearu, Grigore Iunian, Gri- gore Fillpescu, Victor Iamandi, M. Ghelmegeanu etc. ; așa cum este cunoscut, unii oameni politici burghezi — ca Nicolae Iorga, I. G. Duca, Virgil Madgearu, Armand Călinescu — au fost asasinați de legionari tocmai datorită rezistenței lor față de politica agresivă a Germaniei hitleriste, față de ascensiunea Gărzii de fier, față de planurile de fascizare a țării.în avangarda luptei antifasciste s-a situat cu consecvență Partidul Comunist Român. Exponent al intereselor fundamentale ale poporului, in ciuda condițiilor atît de grele ale activității ilegale, înfruntînd vitejește teroarea reacțiunii, P.C.R. a chemat masele cele mai largi, indiferent de orientarea politică, de categoria socială sau de naționalitate, să se unească într-un front comun de luptă împotriva politicii

naziste de cotropire șl anexiuni. „Noi, comuniștii — 'glăsuia un apel al C.C. ai P.C.R. din anul 1935 — sîntem gata să apărăm cu arma în mină independența României, dacă (ara noastră ar fi silită să ducă un război național de apărare contra imperialismului fascist".în primăvara anului 1939, cînd trupele hitleriste, după cotropirea Cehoslovaciei, au ajuns la granițele României, iar guvernul decretase mobilizare parțială, partidul comunist a dat cuvint de ordine membrilor săi să se prezinte la concentrări și să lupte „pentru întărirea forței politice și morale a armatei, contra Germaniei hitleriste și a statelor revizioniste". Totodată, la 17 martie, P.C.R. a adresat poporului un înflăcărat apel, chemînjlu-1 la luptă pentru apărarea patriei. „Trupele de asalt ale Iul Hitler — se arăta în apel — au invadat Cehoslovacia și se găsesc la granița țării noastre. întreg poporul român să se. pună in stare de alarmă !... Comuniștii vor lupta cu arma în mină, in primele rînduri. Uniți-vă cu toții într-un singur front puternic contra Iul Hitler și a aliațiior săi revizioniști".în pofida puternicelor mișcări antifasciste care aveau loc în acea perioadă în mai toate țările Europei, poziția de cedare și compromis adoptată de marile puteri imperialiste, de cercurile guvernante din numeroase state față de pretențiile Germaniei hitleriste au încurajat cursul agresiv al politicii acesteia, stimulîndu-i și canalizîndu-i în mod deosebit acțiunile militare către Răsăritul Europei. Atitudinea conciliatoare a marilor puteri față de Germania s-a repercutat și pe planul vieții politice interne a României, ca și a altor țări, încurajind activitatea organizațiilor fasciste și a cercurilor prohitleriste. Trebuie să menționăm, în aceeași ordine de idei, și repercusiunile negative pe care le-a avut asupra luptei antifasciste In România dezorientarea creată de Directivele Co- minternului din 1940 adresatei P.C.R. care — aducind critici comuniștilor români pentru activitatea desfășurată împotriva agresiunii Germaniei și pentru poziția de apărare a independenței naționale a patriei — au provocat confuzie în partid și au frinat pentru un timp activitatea sa, venind în contradicție cu necesitățile luptei împotriva agresiunii hitleriste.Răminînd singură în fața expansiunii hitleriste. România a devenit victima Dictatului fascist de la Viena, prin care o parte a Transilvaniei era predată Ungariei horthyste. La începutul lunii septembrie 1940, cu sprijinul și sub presiunea directă a Germaniei hitleriste, a fost Instaurată dictatura militaro-fascistă an- tonesciană, România fiind tîrîtă apoi
Adrel SIMION,
cercetător principal la Institutul 
de studii istorice și social-politice 
de pe lingă C.C. al P.C.R.
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un intrus in dispozitivul 
inspecției comerciale

între instituțiile care se ocupă de control, îndrumare, in general de perfecționarea activității sectoarelor de larg interes public, inspecția comercială deține un rol dintre cele mai însemnate. Iată de altfel cum este ea definită în cuprinsul unei ho- tăriri a Consiliului de Miniștri din anul trecu* : „Inspectoratele comerciale de stat (central și locale — n.n.) exercită controlul asupra activității comerciale desfășurate de instituții, întreprinderi și'organizații economice de stat, de organizații cooperatiste, precum și de persoane fizice, urmărind aplicarea dispozițiilor legale cu privire Ia : aprovizionarea și servirea populației ; respectarea regulilor generale de comerț ; respectarea prețurilor de desfacere către populație și a tarifelor (...) ; mo

Stilul aproximativ

dul de manipulare, depozitare și conservare a mărfurilor etc.Organizarea inspecțiilor comerciale locale ne apare a fi destul de simplă : în fiecare oraș, indiferent de mărimea lui (excepție face doar Capitala) funcționează un inspector comercial ; la reședințele de județ se află, în schimb, un grup mai mare de inspectori a căror îndatorire este controlul oricărui magazin și în general a oricărei unități de servire din mediul rural sau urban care se află pe întinsul județului. Așadar — cel puțin teoretic — întreaga rețea comercială a țării este supusă inspecției inspectorilor de stat. Este inspecția comercială eficientă, ajută efectiv la perfecționarea activității comerțului și a unităților prestatoare de servicii ? Tocmai pentru a răspunde în cunoștință de cauză acestei întrebări am însoțit în vizitele lor de lucru cițiva inspectori ai inspecției comerciale. Deci... la drum !— Să luăm un caz — am sugerat unuia dintre inspectori. Sâ presupunem că unul dintre magazinele controlate nu este la un moment dat aprovizionat satisfăcător. Ce faceți in situația dată ?

— Nu e nevoie să presupunem — a replicat inspectorul. Avem și găsim în continuare multe magazine aprovizionate necorespunzător.- Și ?Recunoaștem deschis : ne așteptam— ba eram chiar siguri — că interlocutorul nostru va înșirui pe dată măsurile pe care le ia în cazurile respective. De ce eram atît de siguri ? Pentru simplul motiv că inspecția comercială nu a fost concepută și nu trebuie să fie în practică numai un organ de constatare. Dacă— să zicem — un magazin alimentar este sau nu bine aprovizionat cu mezeluri, conserve și alte asemenea articole, acest lucru îl pot constata foarte ușor și pot sesiza organizația comercială tutelară chiar cumpărătorii înșiși. Este deci cit se poate de clar : inspecția comercială n-are menirea să facă Inventarul magazinelor slab aprovizionate, cu o servire necorespunzătoare etc. Reprezentanții acestei instituții au dreptul și datoria să aplice dispozițiile legale cu pri-

Gh. GRAURE

(Continuare in pag. a V-a)

PICĂTURA DE CERNEALĂ

de-a doua, insul obligațiilor indeplintte la modul apro
ximativ obișnuiește să și-l ia ca termen de compa
rație pe insul care nu-și îndeplinește îndatoririle de
loc. Foarte avantajos, nimic de zis I De ce nu se 
pune, insă, alături de cei ce, pe cind erau elevi, sco
teau numărul de zecimale cerut de exercițiul mate
matic, tar ajunși adutți, pornesc motoarele la secunda 
stabilită de lluxul productiv 1

Dar in viața de toate zilele efectele negative ale a- 
proxtmației nu apar totdeauna cu deosebită pregnanță, 

de 
Ca

de 
din 
loc

Telegrame

stafia de benzină de'

■ X
Limba este plini de cuvinte șl locuțiunt semnificind 

evaluări sumare. Cam, vreo, circa, aproximativ, aproape de. în jur de, de ordinul a... oricine poate com
pleta o listă a cărei bogăție oferă vorbitorului și, cu 
atît mai mult, scriitorului, resursele varietății stilistice.

Cind conturul net al cifrei nu este impus de nece
sități practice, penumbra aproximației nu supără pe 
nimeni, oamenii obișnuindu-se din fragedă copilărie 
să aprecieze cantități vag, exprimate în funcție de un 
context edificator Bunăoară indicarea distantelor „Gă
sești ochelarii lingă sticla cu 
cerneală", asta înseamnă ciți- 
va centimetri pe un birou ; 
„stația de benzină se află in 
preajma Bisericii Amzei", 
asta presupune niște zeci de 
metri într-un scuar. Firește, 
ochelarii sînt găsiți cu ușurință,
asemeni. în asemenea exemple, nimic mai firesc decit 
indicația aproximativă.

Dar există oameni care își fac din aproximație însăși marca muncii lor — și aici lucrurile iau cu totul alt 
aspect. într-un astfel de caz, abandonarea preciziei 
provoacă, neapărat, neajunsuri pe care autorul lor le 
consideră neglijabile, pe cită vreme cei ce șuieră con
secințele le găsesc supărătoare. Simplă diferență de 
optică 1 Nu cred

Dacă A inculcă „pe ici. pe colo" prescripțiile care-l 
reglementează munca, el trebuie să presupună fie că 
nu pot exista — de fel, pentru nimeni — urmări pă
gubitoare, fie că, aceste urmări existind totuși, vor 
veni oricum B, C, D, tovarășii din verigile următoare, 
adică, le vor sesiza la timp și. supraincărcindu-și pro
priile răspunderi, vor acționa ca să dreagă ceea ce a 
stricat el, A, prin lipsa lui de rigoare profesională. Cam inconștient in prima premisă, cam profitor in cea

Să exemplific. Cursa 
autobuze Petroșani — 
ransebeș are ca punct 
plecare • un anumit loc 
piața orașului minier, 
marcat cu o tablă pe care 
e înscris orarul. In alte 

zone ale pieței staționează alte autobuze, apar- 
ținind transporturilor orășenești. Șoferul cu desti
nația Caransebeș nu vrea, pasă-mi-te, să se plicti
sească singur, așa că își trage 
lalte. o duzină. Tot in piață. 
Localnicii vor fi știind unde 
Călătorul în trecere n-are decit 
caj convenită, n-are decit să

autobuzul printre cele- 
dar de partea cealaltă, 
să-l caute, la nevoie, 

să stea la tabla de mar- 
piardă cursa (deși s-a 

prezentat cu iumătate de oră inainte de plecarea aces
teia), n-are decit să ia ulterior două trenuri și. în sfîr- 
șit, n-are decit să ajungă la destinație în toiul nopții, 
după zece ceasuri cheltuite pe drum in loc de trei, 
normale.

— Ei și, se piere dintr-asta ? — Nu, neică șoferule, 
vai de mine, nu. — Păi, dacă nu se piere, ce atita 
discuție ? I

Ah, frumosul neichii, ce suflet de copil ai.„

Ștefan IUREȘ

Maiestății Sale Imperiale HAILE SELASSIE I
împăratul EtiopieiCu ocazia zilei de 5 mai, ziua independenței Etiopiei, am plăcerea de a vă adresa călduroase felicitări și cele mal bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și progres pentru poporul etiopian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaPoporul tanzanian ni se alătură în a vă mulțumi pentru amabilul dv. mesaj de felicitări, pe care ni l-ați transmis cu prilejul celei de-a 6-a aniversări a Zilei unirii.Apreciez profund sentimentele cordiale care au fost exprimate în mesaj și-mi exprim speranța că multiplele legături apropiate, care există deja între România și Tanzania, se vor întări, iar relațiile de prietenie se vor dezvolta în interesul păcii și în interesul avantajului reciproc dintre țările noastre.

JULIUS K. NYERERE
Președintele Republicii Unite Tanzania

Dezbatere în jurul 
programului de „tonificare" 

economică
CORESPONDENȚA DIN PARIS DE LA AL. GHEORGHIU

Un dosar voluminos așteaptă să fie supus unei ample dezbateri în parlamentul francez. Este raportul asupra opțiunilor cuprinse în planul de dezvoltare pe perioada 1971—1975 pregătit de Comisariatul general al planului. Liniile directoare ale evoluției economiei în următorul cincinal vor fi definitivate după ce guvernul și parlamentul își vor spune ultimul cuvînt, adică peste cîteva luni. Deocamdată, proiectul respectiv este supus dezbaterii diverselor organisme de resort.- Noul plan a fost elaborat nu numai în condițiile unei concurențe internaționale accentuate, dar și într-un climat social umbrit încă de sechelele marilor frămîntări sociale din mai 1968. Cu toate rezultatele pozitive obținute, măsurile guvernamentale de redresare aplicate în prezent sînt periclitate de spirala continuă a prețurilor și de majorarea unor tarife publice. Pe frontul social tensiunea e vizibilă încă în diverse sectoare : industrie, comerț, artizanat, universități, sectorul public.Proiectul de plan, cu variantele sale de politică economică și implicațiile lor financiar-sociale, suscită ample comentarii în presa franceză. La baza sa stau două preocupări majore. Obiectivul numărul 1 este dezvoltarea prioritară a industriei în următorii cinci ani ; autorii proiectului preconizează o „tonificare" a forței economice a Franței, în vederea viitoarelor asalturi și. totodată, o mai mare suplețe pentru a se adapta mutațiilor rapide din structura economiei vest-europene. Care ar trebui să fie ritmul dezvoltării e- conomice în viitorul cincinal 7 — iată cea dc-a doua preocupare majoră și, în același timp, nodul gordian al planului. De fixarea ritmului creșterii economice, pe care guvernul o vrea mult mai rapidă în viitorii cinci ani față de ultimele două decenii, depinde situația folosirii brațelor de muncă. „Realiștii" optează pentru o creștere moderată ; ei consideră că esențialul constă în asigurarea dezvoltării economiei în condiții de stabilitate monetară și de consolidare a francului, spre a se evi

ta inflația sau o „supraîncălzire" a economiei. Un alt grup, de mijloc, preconizează un ritm mai substanțial, argumentînd că un procent moderat de creștere nu ar permite absorbirea tuturor tinerilor ce vor apare pe piața muncii în viitorii cinci ani, și al căror număr se prevede a fi dublu față de cel de azi.In fine, varianta „maximală" propune un ritm înalt de creștere, sus- ținînd că structura economică actuală a Franței poate suporta o creștere rapidă. Ea cere slăbirea restricțiilor asupra creditelor și finanțării dezvoltării economiei, o politică de salarii mai ridicate, care să faciliteze mobilitatea miinti de lucru, creșterea productivității și a competitivității.Unii economiști afirmă însă că un asemenea ritm ar dăuna altor sectoare, favorizînd „înghițirea" întreprinderilor mici în vastul proces de concentrare capitalistă. Totodată, ritmul ridicat de creștere ar duce, în ultimă instanță, la o limitare a salariilor și ar reduce sensibil nivelul de trai al oamenilor muncii prin devalorizări succesive. Spre a se evita o nouă tensiune economică și socială. se pare că va prevala, in cele din urmă, o creștere moderată, care implică mai puține riscuri.Dincolo de ritmul expansiunii economice. opțiunile ce urmează să fie tranșate capătă și o mare importanță politică.Favorabile dezvoltării industriale, marile centrale sindicale, ca C.G.T. și C.F.D.T. au exprimat o serie de rezerve asupra direcțiilor planului, a modalităților de realizare a cifrelor prevăzute. Pentru C.G.T. politica industrială preconizată echivalează cu o concentrare accelerată a industriei, avînd drept scop consolidarea unor sectoare ale economiei prin sacrificarea altora. Muncitorii vor fi. deci, cei ce vot trebui sâ achite, in primul rînd. „nota de plată" pentru aceste mari mutații industriale. Cu alte cuvinte. în unele cercuri de aici se apreciază că ceea ce va cîștiga industria din creșterea economică proiectată, ar pierde sindicatele pe plan social...
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domestice de perfecționareDe obicei, zmeurișurile se extind, în pădurile maramureșene, prin „efort propriu". Silvicultorii de la Ocolul silvic din Dragomirești, de pe valea Izei.au hotărît să amenajeze o plantație de zmeură. în urma lucrărilor de întreținere pe care le vor executa în această primăvară, ei speră ca la vară să poa- tă avea cit mai multe coșuri pline. Din calculele făcute de silvicultorii ocolului rezultă că de pe fiecare hectar de zmeuriș se va culege o recoltă ce va aduce venituri de circa 30 000 lei.

a comerțului sătesc

„ofensat" ni-„Obrazul omului nu spunemic ? Nu se vede că aveți de-a face cu un intelectual ? Am avut funcții de răspundere : director de cămin cultural, de casă de cultură, responsabil de centru de radioficare..." și Romeo Stoian, din Tulcea, a continuat multă vreme să se arate profund ofensat de cele cîteva întrebări ce i-au fost puse de un lucrător de miliție din Brașov pentru elucidarea unui caz în care era implicat. Pînă la urmă, pus în fața faptelor, el și-a recunoscut vina. Aflîndu-se in Brașov, (de fapt, de cîțiva ani Romeo Stoian a- . pare și dispare de pretutindeni),l-a ademenit într-o zi pe un tî- năr din Focșani, care venise aici la niște rude, să urce împreună pe Tîmpa, pentru a-i arăta orașul. Aici, i-a luat ceasul, banii și bonul de bagaje. La puțin timp după aceea, era în. gară și scotea geamantanul tînărului de la magazia de bagaje. Cînd să se urce în tren, un lucrător de miliție însă l-a invitat să-1 urmeze. Acum, „intelectualul" Romeo Stoian se află în așteptarea rezultatului unei cercetări care îi va elucida întreaga activitate infracțională din ultimii ani.
Cum
e vremea și... 
calorifereleTermoficarea vrea să fie neapărat în ton cu capriciile vremii. Cu mai bine de o săptămină în urmă, termometrul arăta 25 de grade la umbră. Caloriferele fierbinți urcau temperatură în locuințe pînă aproape de 30 de grade. Vrînd-nevrînd, în mijlocul lui aprilie, locatarii blocurilor din cartierul Drumul Taberei și de pe bulevardul „Mi- ciurin" — de exemplu — erau o- bligațl să suporte adevărate canicule. De o săptămină de zile, temperatura se menține constant scăzută. Automat, caloriferele s-au răcit ți ele. O adaptare perfectă la mediu. Nu s-ar cuveni să fie înlocuită cu una la... cerințele locatarilor ?
Turme
invizibile

Incepind de la 1 februarie 1970 s-au generalizat experimentarea noului sistem de salarizare și majorarea salariilor în unitățile cooperației de consum. De la această dată, peste 140 000 salariați din unitățile comerciale ale cooperației de consum, din activitatea de contractări-achiziții de produse agroalimentare, din secțiile de prestări servicii din comune și sate beneficiază de creșteri însemnate de salarii, veniturile lucrătorilor fiind mai mari cu aproximativ 226 milioane lei anual, față de cele pe care > le-au realizat înainte de majorarea salariilor mici (1 august 1967). Generalizarea experimentării noului sistem de salarizare constituie un stimulent puternic pentru ridicarea calificării și muncă de calitate, cointeresează pe toți salariații în bunul mers al organizațiilor și întreprinderilor cooperației de consum.Folosirea cu mai multă eficiență a pirghiei cointeresării materiale pentru ridicarea pe o treaptă mai înaltă a nivelului activității comerciale, de contractări-achiziții și prestări de servicii, inclusiv a comportării lucrătorilor față de clienți, reprezintă o preocupare de seamă a Controcoop. Salarizarea lucrătorilor pe funcții cu niveluri de salarii diferențiate în raport de importanța atribuțiilor și răspunderea în muncă, prevederea pentru fiecare funcție a unui nivel de salarii de bază și de trepte pentru lucrătorii încadrați pe funcții operați, ve de execuție (vînzători, ospătari, a- chizitori de produse agroalimentare etc.) sau de gradații (merceologi, șefi de magazine sau de unități de alimentație publică etc.), care s-au a- cordat, potrivit prevederilor regulamentului, în funcție de rezultatele muncii și de vechime, constituie un element important al sistemului de salarizare care asigură în perspectivă creșterea calității muncii.Aplicarea noului sistem de salari- zașe determină și la unitățile cooperației de consum o legătură mai strînsă între rezultatele muncii și cîștigurile lucrătorilor. în același timp se realizează o corelație directă între salariul și răspunderea în muncă, stabilindu-se in acest sens sarcini precise pentru fiecare funcție și meserie în parte.Hotărîrea Consiliului de Miniștri a prevăzut obligația elaborării de norme de muncă nu numai în cazul muncii în acord, ci și la retribuirea în regie, care să reflecte cantitatea reală de muncă necesară pentru e- fectuarea lucrărilor și, corespunzător, realizarea unui grad optim de ocupare a lucrătorilor. încă de anul trecut, în cadrul lucrărilor pregătitoare de aplicare a noului sistem de salarizare și majorarea salariilor, potrivit indicațiilor metodologice elaborate, unitățile cooperației de consum at stabilit, pe baza cercetării analitic» / a consumului de timp, norme de deservire pentru lucrătorii din magazine, iar pentru depozitele de mărfuri s-a aplicat o nouă metodă spe- eifică de elaborare a normativelor de personal, a necesarului de personal și a normelor de muncă, care a- re în vedere determinarea volumului de muncă necesar pentru o tonă de marfă intrată și ieșită din depozite.Potrivit principiului de retribuire

Ion SMEDESCU
secretar general al CENTROCOOP

in raport de pregătire și răspundere, lucrătorii care desfac unele produse ce necesită o calificare mai ridicată (radio, televizoare, foto, chimice, confecții, carte, articole electrice, cherestea etc.) au beneficiat de salarii tarifare mai mari cu 5 la sută față de lucrătorii încadrați în aceleași categorii, dar care desfac mărfuri o- bișnuite. De avantaje importante — salarii tarifare majorate cu pînă la 15 la sută — s-au bucurat și unii lucrători cu o calificare deosebită încadrați pe funcții de : bucătar-șef, cofetar-patiser-șef, precum și vitri- nierii-decoratori. ospătarii, vinzătorii, bucătarii și cofetarii încadrați în nivelul maxim de calificare al funcției respective. Totodată, s-a prevăzut posibilitatea pentru . lucrătorii din unitățile mari, cu caracter reprezentativ din punct de vedere al nivelului de deservire — unități ce fac parte din categoria specială — să poată beneficia de salarii tarifare cu 5—10 la sută mai mari față de cele prevăzute pentru lucrătorii cu activitate similară din alte unități.Lucrătorii din unitățile cooperației de consum, ca și ceilalți salariați din ramurile în care s-a aplicat noul sistem de salarizare au beneficiat — pe lîngă salariile tarifare majorate — și de sporuri pentru vechime neîntreruptă în aceeași unitate. De asemenea, lucrătorii din unitățile cooperației de consum vor beneficia în continuare de unele sporuri, cum ar fi pentru desfășurarea activității în condiții de izolare, pentru exercitarea unei funcții suplimentare, pentru conducerea unei formații de lucru și pentru condiții vătămătoare de muncă. Noul sistem prevede însă și posibilitatea diminuării salariului tarifar, atunci cînd lucrătorii nu-și îndeplinesc sarcinile care le revin. în felul acesta este stimulată activitatea bună, meritorie, realizîndu-se o legătură directă între munca lucrătorilor și cîștigurile obținute.în condițiile noului sistem de salarizare, lucrătorii operativi și muncitorii retribuiți în regie beneficiază de salariul tarifar integral la îndeplinirea sarcinilor de plan stabilite locului de muncă sau pe întreaga cooperativă, a- vîndu-se în vedere posibilitățile de contribuție, în raport de funcția ocupată. Cointeresarea lucrătorilor în bunul mers al cooperativei se asigură șl prin luarea în calcul a rezultatelor pe perioade mai îndelungate, prevă- zîndu-se posibilitatea acordării integrale a salariilor în cazul cînd sarcinile sînt realizate prin devansare sau restituirea în anumite proporții a sumelor diminuate din salariile tarifare atunci cînd nerealizările sînt recuperate în perioadele următoare.Datorită multitudinii activităților pe care le desfășoară cooperația de consum. precum și specificului muncii Ia unitățile comerciale, sînt folosite mai multe forme de salarizare care au în vedere condițiile concrete de desfășurare a muncii.' De asemenea, se a- plică forme de salarizare corespunzătoare și pentru activitățile de

tractări-achiziții și prestări de servicii pentru populația din mediul rural. Prin aplicarea acestor forme diferite de salarizare, care au în vedere particularitățile fiecărei activități, se asigură legarea mai strînsă a cîș- tigurilor lucrătorilor de rezultatele muncii lor. Totodată, formele de salarizare folosite contribuie la aplicarea unuia din principiile importante ale noului sistem de salarizare — și a- nume, desfășurarea muncii pe bază de norme astfel stabilite îneît să asigure realizarea sarcinilor de activitate și de productivitate a muncii prevăzute.Sarcina de a aproviziona cooperativele cu mărfuri în cantitățile șl structura solicitate de cumpărători, obligațiile ce le revin pentru îndrumarea comerțului cu amănuntul justifică legarea cîștigului lucrătorilor din aceste unități de gradul de îndeplinire a sarcinilor de desfacere cu amănuntul ale cooperativelor deservite. Pornind de la necesitatea îmbinării armonioase a activității de aprovizionare cu aceea de vînzare a mărfurilor, la unele întreprinderi comerciale ale cooperației de consum se experimentează — pentru personalul tehnic, economic și de specialitate — forma de salarizare în acord direct realizarea planului, gă cîștigul acestor dul de îndeplinire mărfuri la unitățile .stimulează astfel, In aceeași măsură, interesele întregului personal al întreprinderii comerciale, întrucît pentru personalul operativ de la depozite (șef de depozit, recepționer, sorta- tor etc.) încă de anul trecut s-a a- plicat o formă de salarizare prin care s-a legat cîștigul acestor lucrători de realizarea vînzărilor prevăzute la magazinele aprovizionate.Sarcinile ce revin cooperației consum pe anul 1970 sînt simțitor sporite, cu un accent deosebit pe creșterea contribuției la constituirea fondului de stat de produse agroalimentare. O problemă centrală o constituie intensificarea activității de valorificare a produselor agroalimentare, pentru creșterea volumului de livrări Ia fondul pieței și la export. De o atenție deosebită se bucură și sporirea volumului producției și prestărilor de servicii, inclusiv prin valorificarea pe scară largă a resurselor locale de materiale. Pentru satisfacerea cerințelor crescînde ale cumpărătorilor și pentru diversificarea vînzărilor este necesar să crească preocuparea lucrătorilor cooperației de consum din sectorul comercial pentru completarea fondului de marfă contractat pe anul 1970 prin depistarea unor noi surse de mărfuri pe plan local, prin mobilizarea la desfacere a mărfurilor existente în cantități suficiente in depozite etc.Introducerea noului sistem de salarizare și majorarea salariilor constituie pentru lucrătorii din cooperația de consum un puternic stimulent în muncă, în înfăptuirea sarcinilor ce le revin, în îndeplinirea obligațiilor ce le au pentru îmbunătățirea continuă a nivelului de deservire a populației. El constituie, în același timp, un factor mobilizator de perfecționare a activității, pentru sporirea productivității muncii și a eficienței e- conomice.

proporțional eu prin care se lea- lucrători de gra- a vînzărilor de aprovizionate. Se

de

Un sondaj efectuat recent în 
mai multe cooperative agricole 
de producție din județul Boto
șani s-a soldat cu rezultate nu 
prea măgulitoare pentru con
ducerile acestora. Printre altele, 
s-a descoperit existența a 500 
de miei ți a ISO de purcel, care 
nu figurau înregistrați in evi
dența primară a unităților res
pective. Întrebați prin ce mi
nune atiția miei și purcei au 
ajuns invizibili, președinții coo
perativelor agricole din Poia
na Popeni, Vorniceni, Nicșeni, 
Flămânzi, Leorda și Mihăilent 
au început să dea vina pe... 
nepriceperea celor ce țin evi
dența contabilă. Se prea poate să 
aibă dreptate. Cum se explici 
însă faptul că, in același timp, 
in unitățile respective s-au con
statat numeroase sacrificări ne
justificate de animale ? „Nepri
ceperea" este deci cam cu ochi 
și cu sprincene. De aceea, ar fi 
cazul să se ia măsuri drastice 
față de cei ce-șt permit sau to
lerează asemenea practici păgu
bitoare.

Noua gară de călători Reșița

în războiul antisovietic — contrar voinței celei mal profunde a poporului român.Partidul Comunist Român, dlnd glas aspirațiilor uriașei majorități a populației țării, s-a ridicat de la început cu hotărîre împotriva acestui război și a dictaturii fasciste. încă in circulara din iulie 1941, P.C.R. a chemat întregul popor să lupte unit pentru scoaterea României din războiul fascist antonescian, pentru izgonirea din țară a hitleriștilor și redobîndirea independenței naționale. In Platforma-program din 6 septembrie 1941, intitulată „Lupta poporului român pentru libertate și independență națională", P.C.R. a propus tuturor forțelor patriotice, antihitleriste să se unească într-un front unic național, în vederea răsturnării dictaturii fasciste, încetării războiului antisovietic și alăturării la coaliția antihitlerlstă, recuceririi libertății și independenței naționale, formării unui guvern al independenței naționale cu participarea reprezentanților tuturor forțelor patriotice, eliberării părții de nord a Transilvaniei. Organizată de partid, mișcarea de rezistență antifascistă a cuprins mase din ce în ce mai largi, îmbrăcind formele cele mai diferite.în fruntea mișcării de rezistență s-a situat clasa muncitoare, partea cea mai combativă și organizată a poporului român, forța socială cea mai înaintată, încă de la instaurarea regimului de dictatură fascistă, clasa muncitoare, în pofida terorii crîncene, a organizat, sub conducerea comuniștilor, demonstrații de stradă — cum a fost demonstrația de la Obor — București, din ziua de 3 noiembrie 1940, unde mii de oameni au scandat „Jos fascismul !“, „Vrem independență națională !“, „Afară cu armata de ocupație 1“ — a declanșat numeroase greve și alte acțiuni care loveau în capacitatea de luptă a mașinii de război hitleriste. După date incomplete rezultă că în anii războiului au a- vut loc un număr de 57 de greve la diferite întreprinderi industriale, cu participarea totală sau parțială a muncitorilor. Numai pentru anul 1943, Buletinul informativ al muncii înregistra un număr de 206 conflicte de muncă colective și 3 658 individuale.După începerea războiului hitlerist, lor partidului, muncitorii au trecut la sabotarea sistematică a producției de război sub diferite forme : încetinirea sistematică a ritmului de lucru, neîndeplinirea la termenele fixate a comenzilor de război, producerea unor piese de armament cu defecte de fabricație, deteriorarea unor mașini și instalații etc. Deveneau tot mai frecvente acțiunile de sabotaj în transporturi, cazurile de incendiere și distrugere a unor obiective și depozite militare, între care depozitul de mine antitanc de la Mogoșoaia (1941), depozitele de muniții de la Bîrlad și Buzău, arsenalul armatei din Tîrgo- viște (1942), depozitul de muniții al uzinelor de armament Mîrșa-Sibiu (1943).O dirză împotrivire față de dictatura fascistă și războiul hitlerist se manifesta in rîndurile țărănimii. In numeroase localități, sătenii se sus- trăgeau de la rechizițli și prestațiile obligatorii, ascunzînd cerealele și vitele, sabotau concentrările și mobilizările pentru front, provocau defecțiuni la rețeaua de transmisiuni germană ; în repetate rînduri, ei au avut incidente cu trupele hitleriste, dintre care unele s-au soldat cu morți și răniți de ambele părți.Mișcarea de rezistență antifascistă a numărat In rîndurile ei numeroși intelectuali — academicieni, profesori universitari și secundari, oameni de știință și cultură. însuflețiți de profunde sentimente patriotice, dîn- du-și seama de catastrofa națională spre care guvernul antonescian împingea țara, el au activat în organizații ca Uniunea Patrioților, Apărarea Patriotică, Madosz, Asociația refugiaților din Ardealul de Nord, Cercul juridic transilvan etc., mani- festîndu-și în repetate prilejuri o- poziția față de regimul fascist Și războiul hitlerist.Voința intelectualității românești de a se pune capăt regimului dictatorial și războiului hitlerist a fost exprimată cu tărie în cunoscutul memoriu adresat mareșalului Antonescu, în primăvara anului 1944, de un număr de 66 oameni de știință. „In clipa în care un cumplit dezastru amenin
ță ființa neamului nostru — scriau

Norocoasă

pe punte și a urma ploilor însă, pîrîul a- în toată pu- Valurile l-au

ieșire la mal »Jucîndu-se pe lingă pîrîul care trece prin comuna Bîrsăneștl (Bacău), intr-una din zilele trecute, copilul Ștefan Ioniță, în vîrstă de numai doi ani și jumătate, s-a urcat căzut în apă. în din ultima vreme junsese... un rîu terea cuvîntului.purtat pe copil cîteva sute de metri. Dar — întîmplare fericită — în acele clipe trecea prin apropiere cetățeanul Costache Iftimie, care i-a ieșit în întîmpi- nare și l-a salvat. Cite situații de acest fel au însă o asemenea... ieșire la mal ? De aceea, încă și încă o dată, atenție părinți I
Rubrică redactată
Dumitru TÎRCOB 
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•emnataril memoriului, între care se numărau intelectuali de vază ca dr. Bagdasar, prof. C. Balmuș, prof. Radu Cernătescu, prof. M. Ciorănes- cu, prof. C. Daicoviciu, dr. N. Lupu, prof. Gh. Nicolau, prof. A. Oțetea, dr. C. I. Parhon, prof. I. Profiri, prof. M. Ralea, prof. Al. Rosetti, prof. S. Stoilov, prof. S. Țițeica etc — noi, 
membri ai Academiei Române și pro
fesori ai universităților din București. 
Iași și Cluj, martori ai exodului 
populației și ai devastării satelor și 
orașelor românești transformate In 
cîmpuri de bătălie... am hotărît să vă 
adresăm apelul de față. Interesele vi
tale ale statului și poporului nostru 
cer imediata încetare a războiului, 
oricare ar fi greutățile acestui pas. 
Sacrificiile pe care România ar tre
bui să le facă vor fi incomparabil 
mai mici și mai puțin dureroase de- 
cit continuarea războiului".Aceleași sentimente patriotice, potrivnice continuării războiului hitlerist, se manifestau în rîndurile ostașilor români. Creștea considerabil numărul celor ce refuzau în grup sau individual să se prezinte la mobilizare, părăseau frontul sau îșl manifestau sub alte forme opoziția față de politica guvernului antonescian. „La 
plecarea din gară (Beiuș — n.n.) — citim într-un document — nici un sol
dat nu s-a suit în tren, toți au fugit 
motivînd că ei au stat 11 luni pe front 
și nu înțeleg să se mai ducă", „tn

PARTIDUL
COMUNIST ROMAN
conducătorul celor moi largi
/

forte democratice
și patriotice

potrivit indicații-

Foto i Agerpres

• In mijlocul noului cartier „1 Mai" din Tîrgu-Jiu se află și blocul H 3, în care locuiesc mai bine de 60 de familii. Clădirea, dată în folosință cu circa 4 ani în urmă, a fost finisată la exterior cu mult mai tîrziu, cu care prilej a fost îngrădită de schele metalice. După ce au terminat lucrările, constructorii au „uitat" însă să demonteze schelele. Ele „decorează" și astăzi exteriorul blocului, oferindu-le locatarilor priveliștea unor bare metalice ruginite. Oamenii își pun întrebarea : de ce nu se folosește această schelă pentru finisarea blocului G 8, aflat la numai 60 de metri depărtare 7
Zamfir PODĂRIȚA
Tîrgu-Jiu

rație ; pentru trecerea apei, cetățenii sînt nevoiți de atunci să ocolească zeci de kilometri. Necazul n-ar ti chiar atît de mare dacă ar exista siguranța că podul va fi terminat intr-un timp scurt. Dată fiind importanța acestui obiectiv, atît pentru unitățile de stat, cit și pentru locuitorii satelor din jur, organele județene de specialitate ar trebui să ia măsuri pentru redarea cit mai ' ’ *..........................dului.

lucrările n-au fost terminate nici pînă astăzi. Cele două consilii populare județene își „pasează" unul altuia sarcina terminării lucrărilbr, în timp ce porțiunea respectivă de drum se strică văzînd cu ochii.
F. PANAITESCU
Pitești

tezei de circulație a trenurilor de călători și de marfă, deci lungirea timpului de mers. la pre-

Cu
degrabă în folosință a po-
Ing. Eugen IACOBESCU
Suceavaani în urmă, din inițiativa sfat popular al regiunii

a Lîngă satul Suțea-Neamț — pe care l-am vizitat de curînd — există un pod peste Șiret, care face sau, mai corect spus, făcea legătura între localitățile aflate de o parte și de alta a riului. De mai mult timp, însă, podul a intrat în repa-

o fostului . ,Argeș, s-au efectuat lucrări de asfaltare a șoselei Morărești-Vitomi- rești. în momentul reorganizării ad- ministrativ-teritoriale a țării, rămăsese neterminată o porțiune de drum de circa 2 km. intre comunele Cuca și Morărești. Pe această porțiune se află hotarul dintre județele Argeș și Vîlcea. Au trecut ani dar

• Nicolae Cucu din comuna Dră- gănești, satul Cornurile de Jos, județul Prahova, propunea într-o scrisoare adresată redacției desființarea haltei Cornurile de pe linia Ploiești-Urziceni și înființarea, în locul ei, a două halte (intre stațiile Zănoaga și Drăgănești).Departamentul căilor ferate, căruia i-a fost trimisă scrisoarea, precizează in răspunsul său către redacție că Înființarea haltelor propuse nu este avantajoasă nici pentru C.F.R. și nici pentru călători, deoarece împărțirea intervalului actual (de 7 km) în distanțe de cite 3,5 km ar conduce la reducerea vi-

la a Măgurele, prea de- cîteva ore plecarea autobuzului — am depun geamantanul la ghi- bagaje. Dar casiera mi-a ,r_ __ autogara nu dispune de un asemenea ghișeu și m-a sfătuit să mă adresez în acest scop (așa cum tac și alți călători) familiilor din jurul autogăr-ii (!) Ceea ce am și tăcut. Mi se pare totuși că acesta nu este un mod de rezolvare a deservirii călătorilor. Posibilități pentru amenajarea . unei Încăperi de păstrare a bagajelor în clădirea autogării există (mai ales că ea este de curînd construită) dar lipsește Inițiativa.

• Am fost nu demult togara mașina Pentru vreme pină la vrut șeul spus
Rahova pentru către Turnu că venisem — mai erau

au- lua
să de că

I. GIUCI.EA
București

j*
**

* II*

rindul soldaților care se aflau la Co
rabia pentru îmbarcare — oonsemna un alt raport — se afirmă că ei nu 
știu unde se duc, exprimîndu-se că 
mai bine se vor preda prizonieri de- 
cît să moară degeaba". Numărul celor judecați de tribunalele militare în perioada 22 iunie 1941 — iunie 1944 pentru neexecutare de ordine, nepre- zentare la încorporare, dezertare de pe front etc. se ridică la peste 108 000 oameni, adică efectivul a circa 10 divizii.Adversitatea față de dominația germană și de oontinuarea războiului s-a manifestat și in diferite cercuri și grupări politice ale burgheziei românești care doreau să vadă izgonite de pe pămîntul românesc armatele cotropitoare naziste, să fie restabilită integritatea teritorială a țării mutilată prin dictatul de la Viena, să înceteze jefuirea bogățiilor țării, să se pună capăt politicii monopolurilor germane de a transforma România într-un hinterland agrar.Sub conducerea directă a partidului luau ființă detașamentele de partizani, se pregăteau formațiunile de luptă patriotice — detașamente înarmate ale clasei muncitoare. Mișcarea de rezistență antifascistă din țara noastră s-a desfășurat în strînsă legătură cu mișcările similare antihitleriste din țările vecine.Pe fondul urii și împotrivirii generale față de dictatura fascistă și dominația Germaniei hitleriste s-a desfășurat cu succes activitatea Partidului Comunist Român de făurire a unui Front Unic Național, prin strîngerea laolaltă a tuturor forțelor patriotice naționale, antihitleriste, care acționau, dintr-un motiv sau altul, în vederea eliberării patriei de sub jugul fascist.Alianțele politice pentru care partidul comunist, creierul și sufletul miș- ’cării de rezistență din țara noastră, a militat cu consecvență și fermitate de-a lungul anilor au fost înfăptuite într-un proces amplu, momente de seamă in acest proces fiind crearea Frontului Patriotic Antihitlerist în iunie 1943, făurirea Frontului Unic Muncitoresc în aprilie 1944, pe baza înțelegerii intervenite între partidul comunist și partidul social-democrat — act care a sporit forța de organizare și capacitatea de acțiune a clasei muncitoare, exercitînd o puternică influență asupra unirii celorlalte forțe patriotice, antihitleriste —, închegarea, în iunie 1944, a Blocului Național Democrat între P.C.R., P.S.D., P.N.Ț. și P.N.L., care se angajau să acționeze pe baza unei platforme comune de luptă, pentru salvarea țării. Totodată, P.C.R. a stabilit legături cu monarhia și cu cercurile grupate în jurul palatului regal. O importanță deosebită au avut legăturile P.C.R. cu cadre de comandă ale armatei, cu generali și alți ofițeri patrioți, care au colaborat activ la pregătirea militară a insurecției.Realizarea acestui larg sistem de alianțe semnifica, de fapt, izolarea completă a dictaturii militaro-fascis- te, posibilitatea angrenării Intr-o luptă coordonată și bine organizată a majorității covîrșitoare a poporului român. Acest succes a demonstrat caracterul realist al orientării politice și tactice a partidului comunist, capacitatea sa de a desprinde, din multitudinea problemelor perioadei, acele obiective de luptă care puteau deveni comune tuturor forțelor antihitleriste.„Este meritul istoric al Partidului Comunist Român — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu în raportul prezentat la Congresul al X-lea al P.C.R. — că în aceste grave împrejurări a reușit să găsească calea pentru colaborarea cu toate forțele antifasciste în vederea răsturnării dictaturii mili- taro-fasciste, a scoaterii României din războiul antisovietic și alăturării șale coaliției antihitleriste, dezvoltă-

rll democratice a țării. Rezultatul a- cestci politici s-a concretizat în realizarea Frontului Unic Muncitoresc, in unirea forțelor democratice, in stabilirea colaborării cu cercurile militare, inclusiv cu monarhia".In condițiile creșterii valului luptei antifasciste a maselor, adîncirii revoltei și urii poporului împotriva hitleriștilor șl slugilor lor, ale ascuțirii contradicțiilor interne și în Împrejurările internaționale favorabile din vara anului 1944. cînd trupele hitleriste primeau puternice lovituri, pe toate fronturile, din partea armatelor coaliției antifasciste, P.C.R., în colaborare cu celelalte forțe revoluționare, patriotice și democratica naționale, a organizat și condus insurecția armată din august 1944, care a dus la Înlăturarea regimului antonescian, la ieșirea României din războiul antisovietic, la alăturarea țării noastre coaliției antifasciste.Tocmai datorită vechilor tradiții de luptă antifascistă, datorită faptului că muncitorii, țăranii, intelectualii, categorii sociale dintre cele mai largi se ridicau cu mînie împotriva ocupanților hitleriști, pentru izgonirea lor din țară și redobîndirea independenței, a fost posibilă unirea de către partid a unor forțe uriașe în insurecție ; efectiv, înfăptuirea Insurecției armate, înmănuncherea într-un singur torent a tuturor forțelor patriotice și democratice și-au avut rădăcini puternice în stările de spirit antifasciste ale maselor largi ale poporului încă de dinaintea declanșării războiului. A- ceasta a constituit un factor esențial al succesului insurecției, al faptului că întreaga armată română a întors imediat, ca un singur om, armele împotriva Germaniei hitleriste, că întregul popor român s-a angajat ferm în lupta împotriva acesteia.. Acționînd cuvitejie și eroism, beneficiind desprijinul larg al formațiunilor de luptă patriotice, precum și al întregului popor, ostașii români au zdrobit rezistența dușmanului și au curățat de inamic partea centrală, de sud-est și sud-vest, a țării, au sfărîmat Încercările sale de a pătrunde de peste graniță pentru a ocupa tre- cătorile din Car- pații Meridionali și Apuseni.Umăr la umăr cu ostașii sovietici, ostașii români au luptat cu vitejie pentru a- ! lungarea armatelor-germane depe întregul feriși apoi, pentru ell- jugul fascist a po- și cehoslovac. Efec-toriu al patriei berarea de sub poarelor ungar tivul total al trupelor române care au luat parte, alături de ostașii sovietici, la luptele împotriva hitleriștilor in perioada 23 august 1944 — mai 1945 s-a ridicat la 538 536 de ostași și ofițeri.Alături de aportul său militar, de grelele jertfe de sînge — România a adus și o importantă contribuție economică la lupta antifascistă, care reprezintă — după date estimativ^ - - peste un miliard de dolari (Ia 'va-^ loarea valutară din anul 1938).Aportul efectiv, apreciabil al țării noastre la apropierea zilei victoriei a fost remarcat, chiar în focul încleștării maxime cu dușmanul, de către cei mai în drept să se pronunțe cu deplin temei in acest sens : aliații noștri din coaliția aniihitleristă. Mărturie stau numeroasele acte și declarații oficiale, politice și militare, comentariile din acea perioadă ale posturilor de radio și ziarelor etc. Re- luînd — după mai mulți ani — analiza evenimentelor politice și militare de acum un sfert de veac, multe lucrări istorice cu caracter de sinteză sau memorialistic consemnează, cu obiectivitate științifică, însemnătatea actului de la 23 August 1944 și a participării României, de la această dată, la războiul antihitlerist. In „Istoria Marelui Război pentru Apărarea Patriei (1941—1945)“ (volumul IV, Editura militară a Ministerului Apărării al U.R.S.S., Moscova, 1962) de pildă, se subliniază faptul că „Armata 
română a continuat si participe la 
războiul antifascist și după elibera
rea României. împreună cu corpurile 
sovietice, Corpul 7 român a asaltat 
Budapesta. Timp de patru luni ar
mata română a dat lupte grele in par
tea de nord-est a Ungariei, a forțat 
Tisa și alte cursuri de apă. tn decem
brie 1944, împreună cu Armata 40 so
vietică, Armata 4 română a intrat pe 
teritoriul Cehoslovaciei. Pierderile 
armatei române în războiul împo
triva Germaniei s-au cifrat la circa 
110 000 de oameni". „Acțiunea de la 
23 August 1944 — se scrie în lucrarea „The east european revolution" („Revoluția est-europeană") de Hugh Seton-Watson, editura F. A, Praeger, New York, 1961, pag. 89—90 — a fost 
unul din evenimentele decisive ale 
celui de-al doilea război mondial. Ea 
a deschis întreaga Europă sud-estică 
în fața Armatei Roșii. Scurt timp 
după aceea a urmat ieșirea Bulgariei 
și eliberarea Belgradului...".Vigoarea cu care masele populare, conduse de Partidul Comunist Român, s-au ridicat la luptă împotriva cotropitorilor în zilele fierbinți ale lui august 1944, nenumăratele fapte de eroism individual sau colectiv să- vîrșite de ostașii români pe front, fermitatea cu care oamenii muncii au înfăptuit chemarea politică a P.C.R. „Totul pentru front, totul pentru victorie" au demonstrat înaltul patriotism al poporului român, ura sa nestăvilită față de dictatura fascistă și de ocupanții hitleriști, hotărîrea de nestrămutat de a contribui, cu toate forțele, la înfrângerea fascismului.în focul acestei lupte, Partidul Comunist Român s-a dovedit stegarul și apărătorul credincios al intereselor fundamentale ale națiunii. Tocmai convingerea adîncă că politica partidului dă glas năzuințelor ei celor mai fierbinți a fost factorul care a determinat unirea strînsă în jurul său a maselor celor mal largi ale poporului și, în acest fel, obținerea istoricelor victorii din ultimul pătrar de veac, pe drumul libertății, democrației, progresului și civilizației socialiste.

Izei.au
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Primul trimestru din anul197^^narcatpean^^\ 

samblul industriei noastre socialiste, noi și importante re* 
zultate de prestigiu; comparativ cu realizările din peri* 
oada corespunzătoare a anului trecut, în trimestrul I din 
acest an ritmul de creștere a producției globale indus* 
triale a fost de 13,3 la sută, superior celui prevăzut pen
tru întregul an 1970. Mai mare față de prevederile planu
lui a fost și ritmul de creștere a productivității mun
cii. Realizări demne de menționat au fost consemnate și 
în domeniul investițiilor, planul trimestrial fiind îndeplinit 
în proporție de 102,4 ia sută. între județele fruntașe, cu 
rezultate importante pe tărîmul activității industriale șl 
al investițiilor, se numără Brașovul, Timișul și lașul. Cum 
sînt înfăptuite în aceste județe principalele obiective ale 
planului de stat pe 1970 și angajamentele asumate în în
trecerea socialistă ? Ce însemnătate se acordă nu nu
mai îndeplinirii sarcinilor cantitative, dar mai ales a ce
lor de ordin calitativ, legate de ridicarea eficienței în
tregii activități economice ? Sînt concentrate eforturile 
colectivelor de întreprinderi - în lumina indicațiilor con
ducerii partidului - asupra creșterii în ritm mai intens a 
productivității muncii, reducerii cheltuielilor de produc
ție, sporirii rentabilității economice și realizării întocmai 
a planului de investiții ?

(Redăm, tn pagina de față, răspunsurile la aceste întrebări, formu
late de secretarii pentru problemele economice ai acestor comitete ju
dețene de partid).

cum sînt Înfăptuite
A "in jijdețul dumneavoastră
PRINCIPALELE OBIECTIVE
ALE PLANULUI DE STAT?

SlNTEM PROFUND
PREOCUPAȚI
DE SARCINA 

CREȘTERII
PRODUCTIVITĂȚII

. MUNCII
Ing. Alexandru DUMITRACHE

secretar al Comitetului județean lași al P.C.R.

Dotarea cu tehnică modernă a noilor întreprinderi, ca și reutilarea celor mai vechi cu mașini, instalații și agregate avînd performanțe tehnico-funcționale ridicate sa înscriu de mai mult timp și — cu deosebire — în anii actualului cincinal, ca o principală caracteristică a dezvoltării industriale a județului Iași. Și tot o trăsătură principală a dezvoltării industriale a județului o constituie creșterea continuă în ritm susținut a productivității muncii. Bunăoară, la sfirșitul anului trecut, productivitatea muncii, pe ansamblul județului, a fost cu 30 la sută mai mare față de anul 1965, ritmul mediu anual de creștere fiind de 9,9 la sută — față de un spor de 22,4 și, respectiv, de un ritm mediu de 9 la sută, cît era stabilit prin planul cincinal. Depășirea cu 3,6 la sută a sarcinii de creștere a productivității muncii a constituit, de altfel, unul dintre factorii de bază ai realizării exemplare a tuturor indicatorilor de plan, care au asigurat situarea județului Iași în fruntea marii întreceri socialiste din anul 1969.O asemenea corelație obiectivă, între nivelul dotării tehnice și nivelul în continuă creștere al productivității muncii, este tot mai prezentă în acest an, în întreaga industrie ieșeană. Colectivele unităților industriale din județ acționează în lumina indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1969 : „De importantă majoră pen
tru realizarea planului economic pe anul 
următor in condiții de eficientă sporită, este 
ridicarea susținută a productivității 
muncii in fiecare ramură, tn fiecare între
prindere". Care sînt efectele traducerii in viață a acestor indicații prețioase ?Pe ansamblul industriei județului, în primul trimestru din acest an prevederile planului de creștere a productivității muncii au fost realizate în proporție de 100,7 la

sută. Colectivul Uzinei metalurgice din Iași, de pildă, depunînd eforturi susținute, stăruitoare în acest sens„ a putut consemna depășirea vitezei de sudură prevăzute în proiect și obținerea, în trimestrul I, pe seama creșterii productivității muncii, a unui spor de producție de peste 6,8 milioane lei, față de perioada corespunzătoare a anului precedent. Mărirea productivității muncii într-un ritm susținut a permis, totodată, colectivului uzinei să asigure funcționarea utilajelor existente cu un număr mai mic de muncitori și să poată folosi 50 de muncitori, fără angajări suplimentare, la noua linie de sudură prin curenți de înaltă frecvență ce se montează in prezent în întreprindere.Rezultate bune în domeniul creșterii productivității muncii s-au înregistrat și la Uzina de fibre sintetice, al cărei colectiv a depășit cu 5,4 la sută prevederile la acest indicator și, pe această cale, a realizat în primul trimstru a.c. aproape 1 000 tone fibre mai mult decît era stabilit în proiect, pentru etapa actuală. Succesele de prestigiu obținute de multe alte întreprinderi din județ se regăsesc in creșterea cu 17,8 la sută a productivității muncii pe ansamblul industriei ieșene, față de trimestrul I al anului trecut. Realizările amintite sînt demne de remarcat și chiar ne satisfac, dar numai în măsura în care folosim, ca termen de comparație, rezultatele din anii prece- denți, căci dotarea tehnică a industriei ieșene oferă, în continuare, posibilități de creștere și mai accelerată a productivității muncii. Fructificarea deplină a acestor posibilități — acțiune ce se înscrie pe primul plan în industria județului, în fiecare întreprindere — ne determină să nu mai admitem, de pildă, Irosirea timpului de muncă, destul de frecventă în trimestrul ce a trecut. Ce spor de producție, pe baza creșterii productivității muncii, s-ar fi consemnat,

dacă se evitau absențele nemotivate și învoirile, al căror număr a depășit 125 000 om- ore 1 în această privință, la combinatul textil, uzina mecanică „Nicolina", întreprinderea de industrie locală „Progresul" se resimte din plin influența unor manifestări de indisciplină. Unele observații recente au relevat, însă, că pe lîngă pierderile de timp evidențiate curent — absențe, învoiri, schimburi neprogramate, întreruperi in producție — sînt altele, mai greu de inclus în statistici, dar cu consecințe mult mai grave, generate de defecțiuni tehnice și organizatorice, ca folosirea unor utilaje sau scule necorespunzătoare, amplasarea nejudicioasă a unor locuri de muncă, lipsa de tipizare, schimbarea modelelor. Perpetuarea acestor neajunsuri își găsește explicația, între altele, în timiditatea cu care s-a acționat pentru introducerea unor tehnici și procedee moderne de măsurare a muncii, pentru utilizarea ergonomiei în organizarea locului de muncă. Toate acestea au determinat comitetul județean de partid să adopte măsuri care vizează analiza sistematică a fiecărui loc de muncă, organizarea sa la nivelul tehnicii și al cerințelor moderne. în acest scop, fiecare inginer, economist, maistru va fi sprijinit de către cabinetul județean pentru problemele organizării științifice a producției și a muncii să organizeze, pe baze științifice, cel puțin cîte un loc de muncă, pînă la sfîrși- tul anului.Unele întreprinderi au recurs la depășirea numărului planificat de muncitori și efectuarea, cu ușurință, a unui mare număr de ore suplimentare. în primul trimestru al acestui an, de exemplu, combinatul pentru exploatarea și industrializarea lemnului a folosit, peste prevederi, 82 de saiariați, întreprinderea „Progresul" 36, iar o serie de unități — combinatul textil, combinatul industriei alimentare, uzina de reparații auto

șl altele — au prestat ore suplimentare, care pe ansamblul județului au atins cifra de aproape 234 000 om-ore. Cu stăruință se impune necesitatea lichidării acestor deficiențe, precum și a reducerii numărului muncitorilor care desfășoară activități auxiliare sau de deservire. începutul a fost făcut prin studiile elaborate pentru reorganizarea secției mecanice de la „Nicolina", reorganizarea și mecanizarea transporturilor interne la uzina de prelucrare a maselor plastice și la fabrica de tricotaje „Moldova", urmînd ca un important număr de muncitori auxiliari să fie dirijați spre sectoarele direct productive, acolo unde sînt mult mai utili societății.Sporuri mari de productivitate a muncii pot fi realizate și prin atingerea la termen, sau chiar mai devreme, a capacităților proiectate la noile instalații și utilaje. O seamă de colective, cum ar fi cele de la uzina de fibre sintetice, fabrica de antibiotice, uzina de prelucrare a maselor plastice, au obținut în această direcție rezultate bune. Uneori, însă, eforturile unităților nu dau roadele scontate datorită deficiențelor constructive sau de concepție ale utilajelor. Am în vedere, de pildă, "cele 208 războaie automate. livrate de uzina „Unirea" din Cluj țesătoriei de mătase „Victoria", care — in practică — nu funcționează automat, ceea ce împiedică să se atingă nivelul productivității muncii preconizat prin proiect.Situarea, în continuare, a sarcinii de creștere a productivității muncii printre factorii esențiali de progres ai industriei județului are, așadar, o temeinică bază reală. Ne revine, în acest sens, îndatorirea de a o trata cu toată răspunderea, îndrumind în permanență conducerile Întreprinderilor să ia măsuri hotărite și eficiente pentru ca productivitatea muncii să Înregistreze continuu o evoluție dinamică.
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.............. . > .................... ......Bilanțul primului trimestru indică angajarea cu toate forțele a oamenilor muncii din întreprinderile județului in activitatea tot mai susținută de creștere a eficienței economice, in cadrul căreia — potrivit sarcinilor subliniate la plenara C.C. al P.C.R. din 10—13 decembrie 1969 — un mare accent se pune și trebuie pus pe reducerea consumului de materii prime și materiale, ca una din sursele principale de diminuare a cheltuielilor de producție și, tn același timp, de micșorare a importului. însemnătatea acestor sarcini pentru industria județului nostru reiese și din faptul că ponderea materiilor prime și materialelor, in totalul costurilor de producție, reprezintă peste 80 la sută. Tocmai de aceea, diversele aspecte ale gospodăririi raționale a metalului, bumbacului,. pieilor, lemnului, a combustibilului și energiei electrice ne preocupă in cel mai inalt grad, inițiindu-se, în acest sens, studii și analize temeinice în vedgrea găsirii unor soluții eficace de valorificare a rezervelor pentru reducerea consumurilor specifice.Concluziile desprinse din studiile și analizele efectuate au fost dezbătute în cadrul unor consfătuiri pe ramuri de producție, la care au participat secretarii organizațiilor de partid, directorii de combinate industriale și întreprinderi, alte cadre de conducere, specialiști și muncitori fruntași, precum și într-o recentă plenară a comitetului județean de partid. Cu prilejul acestor consfătuiri s-au precizat căile menite să ducă, la diminuarea greutății produselor, concomitent cu perfecționarea caracteristicilor teh- nico-economice ale acestora. Cum spuneam, bilanțul primului trimestru din acest an este pozitiv în domeniul la care ne referim, ca șl la toți ceilalți Indicatori de plan ; pe ansamblul industriei județului s-au realizat economii la prețul de cost In valoare de 8,3 milioane lei, iar chel

tuielile la 1 000 Iei producție-marfă au scăzut, față de plan, cu 5.8 lei. Rezultate deosebite au obținut colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni din întreprinderile constructoare de mașini, Combinatul textil nr. 1 din Timișoara și Combinatul textil din Lugoj. Totuși, comitetul județean de partid apreciază că realizările din primul trimestru puteau fi și mai mari, dacă pretutindeni, în toate unitățile, s-ar fi manifestat întreaga grijă și răspunderea cuvenită pentru punerea în valoare a tuturor rezervelor de care ele dispun în domeniul folosirii capacităților de producție, economisirii materiilor prime și materialelor, combustibilului și e- nergiei. îmbunătățirii calitative a întregii activități economice.Bunăoară, întreprinderile constructoare d,e mașini din județul nostru deși, în general, realizează mașini, instalații și utilaje care, prin performanțele lor, pot sta alături de cele similare produse în țări avansate din punct de vedere industrial, mențin încă, în fabricația actuală, produse supradimensionate, depășite sub aspectul caracteristicilor tehnico-economice. Reproiecta- reă produselor, în scopul reducerii greutății lor specifice și a normelor de consum de materii prime și materiale nu este folosită totdeauna, nu este extinsă pe măsura cerințelor și posibilităților. Ca atare, la indicația comitetului județean de partid, întreprinderile au trecut la întocmirea unor programe de lucru stabilite pentru fiecare produs, cuprinzînd termenele de reproiec- tare și pregătire a fabricației pe faze ale procesului tehnologic. In asimilarea de mașini și utilaje noi, unitățile județului au fost îndrumate spre folosirea laminatelor economicoase și a oțelurilor cu caracteristici superioare, a materialelor noi, a maselor plastice, pe baza comparației cu produsele similare de pe piața mondială. La această complexă activitate își aduc tot

mai mult contribuția cercetătorii științifici și cadrele didactice de la Institutul politehnic din Timișoara, care și-au mărit numărul contractelor încheiate cu unitățile industriale din județul nostru și din cele învecinate.Trebuie să arătăm, însă, că de multe ori ceea ce se economisește la reproiectare se risipește la execuție, din cauză că furnizorii nu livrează totdeauna materialele la dimensiunile solicitate, ceea ce impune a- probarea unor derogări de la documentația tehnică. însemnate pierderi de metal provoacă uzinele siderurgice, care livrează laminate de dimensiuni necorespunzătoare, nerespectîndu-și obligațiile asumate prin contracte. Ca urmare, Uzina mecanică, uzinele „Tehnometal" și „6 Martie" din Timișoara, precum și alte întreprinderi au depășit consumul de metal la unele produse și au suportat cheltuieli în plus la debitarea laminatelor, în vederea aducerii lor la dimensiunile necesare producției.Posibilități însemnate de economisire a metalului, lemnului, bumbacului, pieilor și a altor materii prime și materiale deficitare pot fi valorificate, în mai mare măsură decît pînă acum, prin extinderea utilizării înlocuitorilor. Astfel, la Uzina de reparații din Timișoara, prin înlocuirea cu mase plastice a ramelor de metal de la prelata cabinei tractorului P 650, se obține o economie de 24 tone metal ; la „Electrometal" din Timișoara, prin executarea reperului „fluture autosifon" din mase plastice se vor economisi alte 24 tone metal, iar la uzina „Tehnometal", tot din Timișoara, prin înlocuirea unor repere cu mase plastice, economiile de metal se vor .ridica Ia peste 18 tone anual. Din analizele și studiile profunde efectuate în întreprinderi, comitetul județean de partid a constatat că, deși există preocupări și mari po

sibilități pentru extinderea înlocuitorilor de materii prime și materiale, totuși se întîmpină unele greutăți în această direcție, datorită faptului că industria prelucrătoare de mase plastice nu satisface necesitățile, nici cantitativ și nici calitativ. La uzinele „Electromotor" și „Electrobanat" din Timișoara, de pildă, există repere care pot fi înlocuite cu mase plastice, însă materialele puse la dispoziție nu asigură calitatea cerută, iar întreprinderile de profil din nomenclatura industriei chimice refuză comenzile de serie mică. O asemenea stare de lucruri explică, în mare măsură, de ce conducerile întreprinderilor și-au prevăzut puține obiective în privința folosirii maselor plastice ca înlocuitori ai unor materii prime și materiale. Desigur, ea nu poate fi tolerată și vor trebui căutate, cu mai multă insistență, în toate întreprinderile, noi posibilități de utilizare pe scară mai largă a maselor plastice, de contractare a fabricării lor cu unitățile specializate, precum și de folosire mai bună și de extindere a capacităților proprii de producție a maselor plastice. Importantă este și colaborarea mai strînsă între unitățile furnizoare de mase plastice și înlocuitori sintetici cu întreprinderile beneficiare, atragerea la rezolvarea problemelor care se ridică în acest domeniu a cadrelor din centrele de cercetare științifică și învățămîntul superior.Evident, m-am referit doar pe scurt la unele probleme ale reducerii cheltuielilor materiale de producție. Comitetul județean de partid va mobiliza în continuare colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni din întreprinderi pentru aplicarea cu bune rezultate în practică a ansamblului de măsuri pe care ni le-am prbpus, măsuri de însemnătate deosebită pentru creșterea eficienței activității economice.
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Ing. loan BORDAȘ
secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R.

în acest an, județului nostru l-au fost alocate fonduri de investiții in valoare de circa 2,5 miliarde lei, ponderea deținînd-o ramurile de bază ale producției materiale : industria construcțiilor de mașini și industria chimică. Sînt prevăzute să intre tn funcțiune capacități noi la uzinele de autocamioane, de tractoare, rulmenți, la Fabrica de scule din Rîșnov, Fabrica de radiatoare și cabluri, la combinatele chimice din Făgăraș și Victoria, la uzina „Colorom" din Codlea. Pentru a valorifica cit mai eficient aceste fonduri, comitetul județean de partid, organizațiile de partid au avut și au permanent în vedere sarcinile subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R. din decembrie anul trecut, privind realizarea ritmică a lucrărilor de construc- ții-montaj și scurtarea termenelor de punere în funcțiune a tuturor obiectivelor de investiții. Acestor sarcini li s-au consacrat vaste analize (ca cea întrepțlnsă recent pe circa 25 șantiere), privind stadiul asigurării documentațiilor tehnice, al contractării utilajelor tehnologice, al eliberării amplasamentelor, al pregătirii fronturilor de lucru, precum și întîlniri cu beneficiarii de investiții, organizațiile de construcții și cele de proiectări.De la bun început, pentru acest an au fost nominalizate un număr de 14 șantiere mari, de importanță națională, pe care le urmărim îndeaproape pe baza unui grafic unic. Ne-am ocupat, de asemenea, de organizarea mai bună a activității de execuție pe șantiere, de asigurarea acestora cu mijloace tehnico-materiale și forță de muncă suficiente. Amintesc, bunăoară, de măsura luată de comitetul județean de partid, ca unitățile de construcții mal puternice să-și organizeze și să-și dezvolte baze proprii de producție, în sensul ca o serie de operații ale procesului tehnologic să se efectueze centralizat, ceea ca permite mecanizarea unui vo

lum ridicat de lucrări. Cu aceeași grijă s-a acționat în scopul creșterii gradului de industrializare a construcțiilor, de mare utilitate fiind inițiativa unor cadre de la I.C.I.M., care au pus la punct tehnologia de fabricație și montaj a unor construcții din elemente spațiale, deschizînd largi perspective în acest domeniu. în acest an, unele construcții vor fi executate din elemente spațiale, putîndu-se scurta cu mult duratele de construcție și finalizare a investițiilor. Trustul nr. 5, I.C.I M.B. și I.C.L. și-au creat grupe de proiectare proprii care au preluat sarcina proiectării unor lucrări de bază, cum ar ti unitatea de condiționat și păstrat cartofi de sămință, sau refacerea proiectului halei motorului Diesel din cadriil uzinei de autocamioane, intr-o soluție mai eficientă. iAcțiunile amintite au generat — în practică — efecte economice remarcabile : în trimestrul I a.c. s-a realizat 21,1 la sută din planul anual de investiții. Pe șantierele unde a existat o preocupare mai susținută din partea constructorului și beneficiarului, rezultatele sînt și mai bune. Este cazul șantierelor de la uzina de autocamioane, de tractoare, Fabricii de șuruburi din Rișnov, unde s-au realizat 28,6 la sută, 24,9 la sută și, respectiv, 27,6 la sută din planul anual. O serie de obiective, cum sînt hala de tratamente termice de la uzina de autocamioane, instalația de frigofen de la Combinatul chimic din Făgăraș, noua hală de fabricație de la Fabrica de scule Rîșnov, secția de carton ondulat de la Fabrica de hirtie cretată Ghimbav, secția „Termicem" de la fabrica „Răsăritul" au toate condițiile să poată fi puse în funcțiune înainte de termen.Tot atit de adevărat este că în activitatea unor șantiere s-au manifestat anumite neajunsuri ca, bunăoară, cele de la combinatele chimice din Făgăraș și Victoria — unde s-a

realizat abia 13,4 la sută și, respectiv, 16,4 la sută din planul anual de Investiții — sau cele de la Combinatul de celuloză și hîrtie Zămești, întreprinderea de unelte și scule Brașov. Dacă aceste șantiere sint rămase in urmă, aceasta se datorește neasigurării din timp a documentațiilor tehnice, contractării cu întîrziere a utilajelor tehnologice, precum și unor carențe care s-au făcut simțite în organizarea și desfășurarea lucrărilor de execuție. Uzina „Colorom" Codlea nici pînă la ora actuală nu a primit de la „Grivița Roșie" din București o serie de utilaje tehnologice principale, din care cauză este sub semnul întrebării finalizarea la termen a secției „Dispersii" și a altor capacități. Mai grav este și faptul că, pentru unele obiective, utilajele tehnologice nu au fost încă contractate în totalitate. La sfirșitul trimestrului, uzina „Rulmentul" nu avea contractate utilaje în valoare de circa 9 milioane lei, Combinatul chimic Făgăraș, de 5,6 milioane lei, din care 4,3. milioane din import, într-o situație și mai dificilă aflîndu-se sera din Codlea. Sînt stări de lucruri care, firește, pun in- tr-o lumină nefavorabilă factorii de răspundere ai titularilor de investiții.Ritmul nesatisfăcător în care s-au desfășurat lucrările pe unele șantiere destui de importante a fost determinat, însă, și de ne- asigurarea fronturilor de lucru, a forței de muncă, a utilajelor, sau de nepregătirea a- cestora pentru perioada friguroasă. în ce privește secția de finisare a coloranților de la „Colorom" Codlea, aici pe șantier există utilaje (din import) în valoare de peste 20 milioane lei, dar montajul lor nu poate fi început deoarece constructorul nu a asigurat montorului frontul de lucru necesar. De asemenea, ritmul lent de lucru de pe unele șantiere a fost și este generat și de slaba folosire a utilajelor și forței de mun

că, de nerespectarea programului de lucru, de aprovizionarea defectuoasă cu materiale.Analizînd recent aceste neajunsuri, comitetul județean de partid a stabilit o serie de măsuri menite să ducă la impulsio- f narea lucrărilor de execuție pe șantiere și recuperarea restanțelor fizice, în așa fel Incit pînă la 30 iunie să realizăm cel puțin 50 la sută din planul anual de investiții. Măsurile vizează concentrarea forțelor la obiectivele cu termen de dare în exploatare în acest an, trecerea la folosirea utilajelor In două schimburi, respectarea programului de lucru de 10 ore, urmărirea îndeplinirii planurilor operative și a graficelor de execuție, ridicarea gradului d» industrializare și mecanizare a lucrărilor de construcții, permanentizarea constructorilor. Comitetul județean de partid consideră că este de datoria ministerelor și a celorlalte organe centrale să sprijine mai substanțial decît pînă acum activitatea de investiții. Vizăm, în primul rînd. Ministerul Industriei Chimice, care și în acest an, ca și anul trecut a alocat fonduri de investiții unităților din județ fără a specifica din timp destinația acestora, toate obiectivele ce urmează să se construiască cu aceste fonduri. Defectuoasă este și eșalonarea termenelor de punere în funcțiune a obiectivelor de investiții. Neajunsurile existente în a- ceastă direcție n-au fost eliminate și peste 80 la sută din obiectivele prevăzute să intre în funcțiune în acest an au ca termen trimestrele III și IV. Organizațiile de constructori vor fi puse în situația de a realiza în semestrul II un volum uriaș de lucrări de montaj și instalații. Mai este vreme ca problemele pe care le-am ridicat să fie soluționate de organele centrale pentru a sa putea finaliza în termen și chiar mai de vreme prevederile planului de investiții.
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REGLEMENTĂRI DEFICITARE
In sistemul activități

CUL TURALE DE MASĂ
i

teatre !

Oprîndu-mă la diverse așezăminte de cultură orășenești sau rurale și discutînd cu conducerile acestora despre o activitate culturală curajoa- ' să, ieșită din tiparele obișnuinței, entuziasmul mi-a fost adesea corectat ;— De acord. Dar nu știm dacă noi putem organiza o astfel de activitate. Instrucțiunile nu precizează nimic în acest sens.Care este explicația unul asemenea răspuns ?Asigurarea eficienței și prestigiului manifestărilor culturale este o operațiune complexă și delicată, care nu poate fi „prevăzută" de 1a centru sau „planificată" și inclusă automat în rubricile planurilor de muncă. Și totuși, fără un minimum de norme și reguli, fără determinarea cadrului, a sistemului de relații, de sarcini și competențe, activitatea culturală de masă va fi lipsită de acea garanție a eficacității pe care o conferă structurile organizatorice bine definite. Aceasta ar fi menirea regulamentului elaborat judicios, în strîn- să legătură cu cerințele practicii și menținut ca atare. Din păcate, nu e greu de constatat că reglementarea activității în sfera muncii culturale de masă este depășită, că un e- fort în acest sens a devenit mai mult decît actual.Exi^ță situații în care chiar felul cum au tost redactate unele regulamente împinge spre rezolvări superficiale, spre formalism. Iată, de pildă, ce prevăd instrucțiunile pentru „Recuperarea cărților de la cititori": conform regulamentului, la început, cititorul-restanțier primește o somație din partea consiliului popular (cuprinzînd mai multe ștampile și semnături) și este „bombardat" din cinci în cinci zile cu cărți poștaie prin care i se reamintește că a uitat să restituie cartea ; urmează a- poi întocmirea de către bibliotecar a unor liste cu cărțile nerecuperate și trimiterea ei la consiliul popular (de fapt termenul de listă e eufemistic, deoarece avem de-a face cu veritabile situații statistice care conțin titlul cărții, numărul ei de inventar, prețul, amănunte despre cititor etc.). Abia din acest moment, pe toate căile și cu toate mijloacele, începe urmărirea celui incorect. A- menda sau despăgubirea propusă este supusă aprecierii unei comisii speciale (aceeași care judecă și contravențiile din circulație 1) pentru ca în cele din urmă să capete titlul executoriu prin Notariatul de stat. Depășită încă din momentul elaborării ei (1960), această hotărîre duce la neverosimila situație ca. adeseori, corespondența purtată pentru reintrarea în posesia u- nui volum să depășească de mai multe ori costul său (discutînd despre cheltuielile inutile care se fac, să nu uităm că intr-un județ cum este Ilfovul, de pildă, există anual aproape 10 000 de astfel de cazuri).Perimarea unor instrucțiuni și reglementări este, de fapt, un fenomen obiectiv. Realitatea înconjurătoare este în continuă transformare ; condițiile materiale se modifică și ele de la o zi la alta. Este normal în acest caz ca, o dată cu trecerea anilor, o serie de prevederi, de instrucțiuni să nu mal corespundă. Greșeala începe din momentul cînd, sesizînd caducitatea unei hotă- rîri, organele competente întîrzie să ia măsurile așteptate. Ca în cazul următor, semnalat de numeroși directori de cămine culturale.în prezent, fondurile extrabugetare ale căminului cultural — indiferent de necesitățile locale, indiferent de costul unor materiale, al unor noi amenajări — trebuie cheltuite integral pînă la sfîrșitul anului în curs. Măsura se dovedea utilă în momentul cînd aceste sume erau folosite pentru cumpărarea de jocuri de șah, ping-pong, pikupuri, plăci, adică o- biecte cu preț scăzut. Astăzi însă cooperatorii au alte exigențe față de lăcașul tor cultural. A devenit necesară prezența televizorului, a magnetofonului și a aparatului de proiecție, au început să se amenajeze cluburi sătești. Iată de ce ar fi u- til — așa cum au susținut numeroși dintre interlocutorii noștri — dacă prevederea legală s-ar modifica, oferind posibilitatea de a se e- conomisi mele de se putea stanțiale.Exemplul oferit demonstrează că regulamentele sînt cele ce trebuie să se adapteze vieții și nu invers. Pentru a dobîndi această calitate, este necesar ca diversele hotărîrl și norme să țină seama de întreaga complexitate a vieții sociale, de posibilitățile practice de aplicare a lor. Este normal deci ca o serie de acte normative să includă șt răspunderile altor instituții și ministere (Ministerul de Finanțe. Banca Națională etc.), să reprezinte punctul de ve

de la un an la altul sula extrabugetar, pentru a face șl investiții mai sub-

ÎN ATENȚIA
PARTICIPANȚIIOR

LA CONCURSUL 
DE SCENARII PENTRU 
FILME PUBLICITARELucrările concursului de scenarii pentru filme publicitare de scurt-metraj și animație inițiat de Administrația Asigurărilor de Stat se vor trimite, pînă la 15 mai, pe adresa Direcției generale ADAS (str. Smîrdan nr. 5, sectorul 4, București). Plicurile sosite după data de 15 mai nu vor mai fi luate în considerație Administrația A- sigurărilor de Stat oferă cîș- tigătorilor concursului următoarele premii: premiul I — 5 000 lei, premiul II — 3 000 lei, premiul III — 2 000 lei, precum și trei mențiuni a cîte 1 000 lei fiecare.Amănunte în legătură cu concursul pot fi solicitate în Capitală, la Direcția generală ADAS, telefon 15 42 64. Cei interesați se pot adresa și direcțiilor județene ADAS.

forurilor In-dere comun al tuturor teresate.Alături fără de culturale ră devenind instrumente de lucru rigide, greu de utilizat în activitatea de fiecare zi, nu trebuie să ignorăm nici reversul situației : absența totală a unor norme care să reglementeze atribuțiile, să prevadă o serie de obligații minime in verse ramuri de activitate.„Regulamentul de organizare funcționare a caselor raionale cultură" datează din septembrie

de cerințele care diverseleiși pierd suplețea necesa- instrumente enumerate, regulamente

di-Și de ________ ______________ „__________  1955. In cei 15 ani care au trecut de a- tunci majoritatea prevederilor sale s-au perimat.— Am putea lua fiecare capitol în parte pentru a demonstra acest lucru — ne spunea Ion Ciotloș, vicepreședinte al Comitetului județean Ilfov pentru cultură și artă. Sarcinile educative, de îndrumare, metodice, ale așezămintelor culturale urbane au evoluat, organizarea lor internă a suferit și ea modificări, di-> rectorul casei de cultură orășenești are în prezent și sarcini de partid, iar din punct de vedere financiaro-admi- nistrativ vechile prevederi aproape că nici nu mai sînt luate în considerație.Reluînd ideea, Mihai Marinei, directorul Casei de 5 din Capitală, tele faptul că de neînțelegeri unui punct de felului cum și obligația îndrumării activității artistice, educative, politice la așezămin- tele din județ : comitetului de cultură sau casei orășenești de cultură ?Nici regulamentul de funcționare a căminului cultural nu se află într-o situație mai bună. Datînd din 1960, el este în momentul de față dificil de folosit datorită sistemului organizato-

cultură a sectorului ne sesiza printre al- o sursă permanentă o constituie absența vedere unitar asupra mai ales cui revine

ric adoptat după noua împărțire terito- rial-administrativă a țării. O definire limpede a raporturilor dintre căminul cultural din centrul de comună și cele din satele aparținătoare este absolut necesară. în prezent, de pildă, în unele sate activitatea artistică și distractivă cunoaște o anumită stagnare pentru simplul motiv că nu se știe precis cine are dreptul să folosească banii obținuți de la diversele manifestări : comuna sau căminul din satul aparținător. De asemenea, democratizarea întregii activități a așezămintelor culturale rurale, rolul activ al maselor și cointeresarea lor în conturarea programului vieții spirituale locale dezvoltai ea cercurilor sînt tot atîtea realități ce ar trebui stipulate și stimulate printr-un document oficial.Enumerarea reglementărilor legale a căror lipsă se resimte nemijlocit în activitatea culturală ar putea continua. Regulamentul de funcționare a caselor creației populare este in vigoare din 1957, cel al bibliotecilor din 1964 (deși mai recent, și acesta trebuie totuși îmbunătățit ca urmare tot care a dificări organizatorice). După cum se vede, sectoarele care așteaptă un sistem de norme precise și clare sînt numeroase. Desigur, — și sîntem datori să subliniem acest lucru — în drumul pe care mișcarea cultural- artistică de masă îl parcurge spre inima și cugetul marelui public, diversele regulamente de funcționare reprezintă un mijloc, nu un scop în sine ; a le fetișiza — înseamnă a transforma niște „aliați" în bariere artificiale ; a nu le avea deloc — e- chivalează cu încercarea temerară a unu1 navigator de a porni la drum fără busolă. Și intr-un caz și în celălalt, rezultatul e previzibil. Să facem totul pentru a-1 ocoli.

a împărțirii administrative determinat și aici unele mo

Radu CONSTANTINESCU

0 Filarmonica de stat „George E- 
nescu" (la Ateneul Român — sala 
Studio) : Recital de clarinet susți
nut de Ștefan Korodi — la pian 
Radu Negreanu ; Recital de violă 
susținut de Vladimir Mendelsohn— 
la pian Florina Cozighian — 20.
• Opera Română : Traviata—19,30.
• Teatrul de operetă : Suzana — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Studio) : Moartea ulti
mului golan — 20.
• Teatrul de comedie : Dispariția 
lui Galy Gay — 20.
Î Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 

ra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) . Purlcele 
20; (sala din str. Alex.
Viraj periculos — 20.
• Teatrul Giulești : 
omu) iul — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Aventurile iul 
Plum-Plum — 17.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
glale" (sala Casandra) : Cartofi 
prăjiți cu orice — 20.
• Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase- (sala Savoy) : Boeing- 
Boeing — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" ; Viața... o come
die — 19,30.
• Circul de stat : Spectacol pre
zentat de Circul Mare din Mosco
va — 19,30.

în ureche —
... Sahia) :

Mitică șl...

t V
18,00 Deschiderea emisiunii. Ml- 

croavanpremlera. 18,05 Lumea co
piilor „Moș Lăcustă" — după o 
povestire de Petre Ispirescu. 18,30 
Anchetă economică. Datele unei 
experiențe valoroase in sistemul 
de irigații Stoienești — Vișina. 
18,55 Anunțuri — publicitate. 19,00 
Telejurnalul de seară. 19,20 La vo
lan — emisiune pentru conducăto
rii auto. 19,35 Ce știm și ce nu 
știm despre om ? Ceasornicele bio
logice. Ritmurile în care se des
fășoară activitățile biologice pe 
întreaga scară evolutivă a mate
riei vii. 20,00 Desene animate. 20,15 
Seară de teatru : „Micul infern" 
de Mlrcea Ștefănescu. Interpretea
ză actori ai Teatrului de Stat din 
Timișoara. 21,45 Anunțuri — publi
citate. 21,50 Telejurnalul de noap
te. 22,05 Teleglob. Tasmania. 22,30 
Actualitatea muzicală. 23,00 închi
derea emisiunii.

*La 17 decembrie 1970 se va sărbători în lumea întreagă bicentenarul nașterii lui Ludwig van Beethoven. Evenimentul face obiectul unei recomandări speciale din partea UNESCO care a declarat anul 1970 — „Anul Beethoven".Și în țara noastră, testările din cadrul tenarului Beethoven rizează atenția muzicienilor, a instituțiilor muzicale, de spectacole și concerte, a forurilor care le îndrumă. Astfel, încă de anul trecut, la elaborarea repertoriului teatrelor de operă pentru stagiunea în curs s-a avut In vedere seria de manifestări a „Anului Beethoven".De bună seamă, creația beethoveniană și-a cucerit, timp de două secole, un loc stabil In viața de concert ; astăzi, nici o stagiune muzicală nu poate fi concepută în afara prezenței masive a creației Titanului. O .stagiune festivă însă adecvată „Anului Beethoven". implică nu numai sporirea numărului de lucrări programate, ci, mai ales, organizarea unor forme speciale de manifestare. cum ar fi : „festivalurile Beethoven”, ciclurile integrale ale simfoniilor, uverturilor, concertelor instrumentale, lucrărilor de cameră.în momentul de fată, „Anul Beethoven" este In plină desfășurare In întreaga tară. Numai In București și numai în cadrul Filarmonicii „George Enescu", între I ianuarie și 1 iulie creația genialului compozitor figurează In nu mai puțin de 31 concerte, din care 16 (deci mal mult de jumătate) slnt programe integrale Beethoven. Este vorba de concerte simfonice și vocal- simfonlce, de cameră, recitaluri, concerte pentru student!, precum și concerte- lecții avînd ca temă personalitatea lui Beethoven, Recent a fost prezentat, într-o versiune de înaltă ținută artistică, ciclul integral al trio-urilor cu pian. A început și continuă ciclul cvartetelor de coarde și al concertelor pentru

manl- bicen- pola-
filarmonicilor șl

plan. Ciclul • Integral al simfoniilor va Începe în luna mai și se va încheia — odată cu stagiunea — printr-un concert cu Simfonia a IX-a, sub bagheta cunoscutului dirijor englez Sir John Barbirolli.Pe de altă parte, orchestra simfonică a Radiotele- viziunii a parcurs, în pa-

colini, Monique Haas, Fausto Zadra, Pierre Fournier, trio-ul condus de Dmitri Bașkirov etc.), contribuind în a da bicentenarului relieful cuvenit.In ceea ce privește opera „Fidelio", reluarea ei pe scena Operei Române din București, are semnificația unei premiere, dacă nu in-

„Anul
Beethoven"
în România
tru prestigioase concerte, principalele simfonii concerte de pian, ca „Missa Solemnis".In concerte integrale prin includerea unor capodopere beethoveniene în alte programe (dar subllni- indu-se în afișe și programe de sală, de fiecare dată, cadrul sărbătoresc în care se situează) filarmonicile din restul țării au asigurat „Anului Beethoven" un ritm la fel de susținut. Numărul concertelor de acest fel, programate pînă la sfîrșitul stagiunii actuale, depășește (fără a mal socoti repetarea multora dintre ele) cifra de o sută.Pentru realizarea acestei vaste acțiuni s-a făcut apel la cele mai de seamă forțe interpretative din țară, ca și la celebrități de peste hotare. Dirijorii și soliștii instituțiilor noastre, unii dintre ei interpreți consa- crați ai lui Beethoven, a- lături de distinși oaspeți din alte țări (dintre care nu am putea să nu amintim pe Magda Tagliafero, Aldo Cic-

Ș>Șisau
tr-o concepție nouă, oricum intr-o nouă distribuție. împreună cu reluările de la Brașov, Iași (in versiune de concert) și de la cele două opere din Cluj, prezența operei „Fidelio" pe afișele primei scene lirice românești se înscrie cu autoritate în agenda „Anului Beethoven".De menționat că manifestările artistice legate de bicentenar nu se opresc la sfîrșitul stagiunii in curs. Dimpotrivă, ele vor fi reluate în toamnă, cu intensitate sporită, culminînd în jurul datei de 17 decembrie, data propriu-zisă a bicentenarului.în programele concertelor din cadrul celei de-a V-a ediții a Festivalului Internațional „George Enescu" — care se va desfășura în septembrie la București — creația beethoveniană va avea, de asemenea, o pondere mai mare decît de o- bicei : 11 lucrări, încredințate unor artiști și formații de prim rang, din țară și de peste hotare. țară și

Uniunea compozitorilor organizează și ea o serie de manifestări legate de sărbătorire, din care spicuim : un ciclu de cenacluri dedicate ultimelor cvartete, un simpozion Beethoven cu comunicări originale etc. Revista „Muzica" iși va consacra numărul din decembrie, în exclusivitate, lui Ludwig van Beethoven.Editura muzicală caTe nu de multă vreme a publicat ultimul volum din seria beethoveniană a lui Romain Rolland, precum și o valoroasă contribuție a muzicologiei originale (Tudor Cior- tea — „Cvartetele lui Beethoven") pregătește pentru anul acesta volumul „Beethoven văzut de contemporanii săi" de J. G. Prod’- homme.Ca o încununare a tuturor acestor acțiuni, In jurul datei de 17 decembrie, sub auspiciile Comitetului de ■ Stat pentru Cultură și Artă și ale Uniunii compozitorilor, va avea loc la București o festivitate centrală, in cadrul căreia va fi evocată personalitatea'lui Beethoven și se va cînta, din nou. Simfonia a IX-a.După cum se poate aprecia din manifestările de pînă acum, „Anul Beethoven" se anunță, și în țara noastră. încărcat de evenimente muzicale memorabile, capabile să determine In jurul bicentenarului efervescența necesară. La a- ceasta este chemată să contribuie și critica noastră muzicală care, printr-o bună informare și prin urmărirea atentă a pulsului nou care animă astăzi viața artistică românească, este în măsură să orienteze opinia publică spre valorile autentice ale creației universale, spre momentele de relief ale stagiunii de concert, punînd în același timp în lumină meritoriul efort colectiv al muzicienilor noștri de a face auzit și glasul țării noastre în „concertul popoarelor", închinat nemuritoarei creații â lui Beethoven.
N. CALINOIU director al Direcției muzicii din Comitetul de Stat pentru Culturd și Artâ

Pe ecrane: „CASTELUL (ONDAMNAȚILOR
r

A ■ -< V»''

cob. Muzica : Theodor 
ție : Victor Rebengiuc,

ter, Octavian Cotescu, Christian Maurer, Ion 
Dichiseanu George Mihăiță, Nicolae Nicu- 
lescu. Alexandru Lungu, Ion Anghet.

Giigonu. în distribu- 
,__  ____  _____ „___ Peter Paul Holier, Iri
na Gărdesou, Foiy Etterle, Emmerich Schâi-

O producție a studioului cinematografic 
București", în regia lui Mihai lacob. Scena

riul : Nicolae Țic, Mircea Drăgan, Mihai la-

Juriul Expoziției bilaterale de maximafille România — Franța, alcătuit din reprezentanții Asociațiilor filatelice din cele două țări, analizînd colecțiile prezentate, a acordat șapte medalii de vermeil, zece de argint și douăsprezece de bronz. Printre cele mai remarcabile exponate premiate sînt cele aparținînd lui Ioan Arghir (România) — „Pictura modernă", șl Raymond A- brioux (Franța) — „Bonjour Paris".Juriul a acordat, de asemenea, mai multe premii speciale.

cinema

La Institutul agronomic din Iași, unde în condiții excepționale de spațiu, de dotare tehnico-științifică și de peisaj, învață aproape 1 500 de studenți, acum cîteva zile am sondat în două rîndurl (între orele 16,30— 18 și 20—21) distribuția studenților pe preocupări. Rezultatul : etapa I, 102 studenți în biblioteci, în săli de lectură și în amfiteatrele libere ale institutului ; circa 50 la sută din numărul total se odihneau s;țu efectuau lecturi ușoare, dispersați in camere ; restul, la ședințe, plimbări, spectacole. In etapa a Il-a, 173 în săli de lectură, aproximativ 60 la sută în cămine, restul dispersați pe diferite alte preocupări.Dar iată și un alt caz. Se știe că prin aplicarea noilor planuri și programe de învățămînt, astăzi se asigură, pretutindeni unde spațiul de învățămint îngăduie, o zi liberă de orice alte îndatoriri pentru studenții fiecărui an. O zi consacrată exclusiv studiului continuu, aprofundat și sistematic. Cum este folosită o a- semenea zi ? O asemenea zi la Biblioteca Facultății de drept din Cluj abia dacă se face simțită. Iată „frecvența de joi" — joia fiind ziua în care nu au programate alte activități obligatorii — a celor 79 și 93 studenți din anul I și respectiv, al II-lea, în primele trei săptămîni ale lunii aprilie : 2 aprilie — 26 studenți din anul I și 19 din anul al II-lea ; 9 a- prilie — 3 din anul I și 11 din anul al II-lea ; 16 aprilie — 16 din primul an și 6 din anul următor.Cel puțin In cazurile de mat sus se observă clar că ponderea activității individuale în procesul de formare a viitorilor specialiști este încă relativ redusă. Și acestea nu sînt cazuri aparte. Din păcate, și acum se lntîlnesc încă studenți care, chiar atunci cînd participă cu regularitate la cursuri, din punctul de vedere al pregătirii individuale merg pe linia unei minime rezistențe. Asimilarea sistematică și profundă, pe un bogat fond de conexiuni, se efectuează sporadic, mai ales în a doua parte a semestrului, uneori mult prea comprimată sub povara primelor săptămîni și chiar luni de semi-vacanță prelungită. „Munca în asalt încă mai este o realitate a peisajului nostru universitar, un fenomen care Impietează grav asupra pregătirii pentru examene a unor studenți — remarca conf. univ. dr. Traian Baran, prorector al Institutului de medicină și farmacie din Iași. Iată de ce cred că unul din obiectivele esențiale ale muncii noastre trebuie să fie culti
varea responsabilității fiecărui stu
dent, spre a deveni pe deplin con
știent de importanța activității indi
viduale asidue și continue. Abdicările de la asemenea cerințe conduc spre mediocritate atît în anii de studenție cît și mai tîrziu." Poate nu este rău să reamintim că tocmai a- semenea vacanțe prelungite au de-

terminat In mare măsură ca, la ultima sesiune de examene, peste 40 la sută dintre studenții prezentați in fața comisiilor de examinare să nu poată obține calificative de trecere, deși, după cum se știe, nu sesiunea din iarnă este cea care solicită cele mai mari eforturi.Structurarea superioară a numărului de discipline, introducerea materiilor la alegere și a cursurilor facultative au condus, după cum se știe, la restringerea considerabilă a programului săptăminal de activități

/mînii, cei din anul al II-lea încă 14 ore, cel din anul al III-lea încă 10 ore, lor cei din anul al IV-lea încă 12 ore, apar spontan„Cînd mai merg acești studenți la bibliotecă (cel puțin la biblioteca institutului, excepțional dotată și organizată, dar in a cărei sală de lectură in ziua respectivă erau doar 3 cititori) ? Cînd mai merg la teatru, la spectacole ?“ Știut fiind că un artist autentic, oricite deprinderi și-ar tnsușl, nu se poate lipsi de cunoașterea valorilor semnificative din tezaurul

întrebările : neral al studentului, în primul rînd după ceea ce el efectuează într-o unitate de timp precis delimitată. Bunăoară, se acreditează convingerea că exemplul personal al cadrelor didactice este strălucit, din moment ce „ele dovedesc punctualitate, corectitudine". iar „la cursuri și seminarii se referă, în legătură cu materia ce o expun și la evenimente (oare se poate și altfel facultate de științe juridice ?) ; constată că „unii studenți sînt trași de evenimente inedite
istorice" intr-o se a- 81

TIMPUL STUDENTULUI
Sînt încă prea multe ore răpite instruirii 

și educației, ore dintr-un timp de aur
care nu se mai intorc niciodată

organizate. Or, este de la sine înțeles că prin aceasta nu s-a urmărit corecția unor simple detalii de orar săptâ- mînal, ci statuarea definitivă a muncii individuale intense ca atribut fundamental al condiției de student. La rectoratul Institutului de arte plastice din Cluj discutăm cu tovarășii Daniel Popescu și Andrâsy Zoltăn, rectorul și, respectiv, prorectorul institutului, despre alcătuirea orarului săptăminal de activități universitare. Consemnăm grija manifestată aici pentru ca studenții să cîștige cît mai mult pe parcursul anilor de studii. Dar cum ? Prin antrenarea lor in cît mai multe activități organizate sub îndrumarea directă a profesorilor. Ca argumentare, interlocutorii demonstrează că, dat fiind specificul institutului, aici studiul individual este echivalent cu munca in atelier, perseverentă și prelungită. pentru deplina însușire a deprinderilor artistice. Firește, intenția e bună, dar nu și rezultatele aplicării ei. Pentru că după ce privești mai atent programul săptăminal din care reiese că studenții tuturor anilor au în fiecare zi cîte 5 ore de atelier, organizate ca orice activitate universitară obligatorie, între 8 și 13, cu înregistrarea prezențelor și absențelor, după ce afli că in afara acestor 30 ore pe săptămînă, studenții din anul I mai au încă 13 ore de discipline teoretice fixate în după amiezele săptă-

anchetă pedagogică

de cultură al omenirii. Din păcate, chiar și unele senate și consilii profesorale, in loc să analizeze timpul studentului în toată această complexitate a implicațiilor sale, să procedeze la evaluarea acestui fond e- sențial și hotărîtor in perspectiva tuturor sarcinilor de pregătire universitară, rămin la nivelul unor concluzii ce nu depășesc un ton constata- tiv, potrivit cărora „studenții nu citesc bibliografia completă și, atunci, li seminarizăm suplimentar în orele obligaiorii de consultații", „nu conspectează sistematic lucrările consultate" etc. Bilanțul observațiilor astfel orînduite este voluminos, dar totuși sărac. Lipsesc analiza temeinică și decizia fermă, cuprinzătoare, capabilă să determine o schimbare ; uneori este absent însuși curajul de a privi în fată consecințe, de fapt, ale unei munci educative înțeleasă unilateral.Am in față raportul privind activitatea educativă desfășurată de cadrele didactice de la Facultatea de drept din Cluj. în această facultate orarul este bine pus la punct, dar pe parcursul celor 9 pagini aprecierile laudative covirșesc orice încercare de a privi evoluția și statutul ge-

spectaculoase", dar Imediat »e invocă, drept scuză parcă, „curiozitatea tinerească" ; se arată că „studenții manifestă an slab interes față de consultații — mijloc de abordare multilaterală și mai Intimă a unor probleme de specialitate". Nu-i nimic, pare să ne asigure autorii. „Explicația este ușor de dat. în timpul anului, studenții iși clarifică nelămuririle in cadrul ședințelor de seminar". Judecind după asemenea „explicații", te-ai aștepta la o situație strălucită. Dar aici, unde tnvață nu mai mult de 500 studenți, au fost hotărite 4 exmatriculări, 21 mustrări scrise cu avertisment și 36 mustrări scrise — toate datorate absențelor. La ultima sesiune, unde marea majoritate a studenților au avut de susținut cel mult două examene, procentul nepromovaților este de peste 25 la sută. Oare aceste realități nu au nimic comun cu modul In care studenții valorifică timpul de studiu (mai mult decît suficient pentru că aici orarul săptăminal cuprinde intre 22 și 25 de ore) ?Firește, valoarea studiului ca atare este determinată atît de activitatea la masa de lucru, cît și de solicitudinea demonstrată față de totalitatea Izvoarelor de informații. De aceea, la Consiliul Uniunii Asociațiilor Studențești din centrul universitar lași, am întrebat dacă in acest an a fost cumva efectuat un sondaj care să

evidențieze, cel țuțin orientativ, diagrama preocupărilor studenților, pe parcursul unei săptămîni. întrebarea a surprins sau a descumpănit, deși din atribuțiile celor 9 membri ai comisiei profesionale existente aici nu credem că poate lipsi tocmai preocuparea pentru utilizarea optimă a timpului studențesc. Faptul, banal în aparență, este semnificativ insă pentru stilul de muncă al unora dintre asociațiile studențești, înclinate îndeosebi să formuleze recomandări și să dea curs unor inițiative, uneori fără prospectarea prealabilă a pulsației preocupărilor studențești. Din această cauză, căreia 1 se adaugă un spirit organizatoric nu intotdeauna bazat pe fantezie, unele dintre cele mai interesante acțiuni se propagă foarte greoi. Ateneul Centrului universitar din Cluj este unul dintre cele mai bine organizate foruri studențești de dezbatere. Iată doar cîteva teme de „mese rotunde" și „simpozioane" : „Cultura și civilizația", „Sensul umanist al științei", „Antropologie și educație". Ce subiecte interesante I Cît de bine se conjugă spiritul lor de superioară controversă cu vocația dezbaterilor ample, specifică studenților ! Introduse în programul casei de cultură, unde de la 1 martie la 15 aprilie domină, dar fără autoritate, spectacolele formațiilor de muzică ușoară, de teatru, te aștepți, la succese răsunătoare. Și totuși... „masa rotundă" cu tema „Cultura și civilizația" s-a desfășurat în prezența a 30 de studenți. Am vrut să cunosc ceva din „arta organizatorică" ce a determinat ca, numai cu o oră înaintea „mesei rotunde" anterior amintite, 900 de studenți să participe la un ooncert al orchestrei Institutului de medicină și farmacie. M-am Interesat și de felul in care a fost pregătit succesul unui concert de estradă, consemnat la numai 90 de minute după aceeași „masă rotundă" de aplauzele celor 600 de studenți. „Diferența mare de participanți la diferite manifestări arată că unele din ele nu sînt popularizate cum se cuvine. Uneori în alcătuirea programelor cultural-educative din Institute și facultăți, am impresia că prezidează cînd formalismul, cînd intenția de a transforma acțiunile desfășurate Intr-un scop in sine — ne spunea conf. unlv. Nagy Zoltăn, prodecanul Facultății de agronomie din Cluj. Oricare dintre aceste alternative ar domina, consecința e aceeași : diminuarea valorii educative a acestor acțiuni, transformarea lor din mijloace in scopuri, cu prețul, evident, al cheltuirii unei Imense cantități de timp și de energie".Și tocmai de aceea cea maf mare parte dintre opinii pledează pentru nevoia de e consolida climatul muncii studențești, ca o muncă intelectuală ritmică, temeinică.
Mihai IORDANESCU

• Bănuiala : PATRIA — •; 11,30;
14; 16 30; 19; 21,15, FESTIVAL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30, 21, Ia grădină
— 19,30, FAVORIT — 15.30; IB 1
20,30.
• ...Să ucizi o pasăre etntătoare t 
CENTRAL — 8,15; 10,45; 13,15; 15,45; 
18,15; 20,45, MODERN — 9.30: 12.15: 
15: 17,45; 20,30.
• Castelul conaamnaților : REPU
BLICA — 9; 11.15: 13.30: 16: 18.30: 
21.
• Răzbunătorul t LUCEAFĂRUL—
9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21, BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16.30: 18.45; 
21, FEROVIAR — 8,30; 10.45; 13;
15,15: 17,30; 20, EXCELSIOR — 9.45; 
12; 14,15' 16,30; 18.45; 21. GRADINA 
DINAMO — 20.
• Pentru țară șl rege i CAPITOL
— 9,45; 12; 14,15; 16.30; 18.45; 21.
• Al 8-lea : VICTORIA — 9; 11.15; 
13,30; 16: 18.30; 20,45.
• Războiul domnițelor t LUMINA
— 9,30—15.30 tn continuare : '8.15; 
20,30.
• Program pentru copil t DOINA
— 10.
• Elvira Madigan ; DOINA—11,30; 
13,45; 16; 18.15 : 20.30.
• O fată fericită I GRADINA 
DOINA — 20.
0 Film, film, mm ; in savană ; 
Mirta șl Râul ; Drumul spre Izvor; 
Stațiunea Borjomi: TIMPURI NOI
— 9—21 tn continuare.
• Parada comedtet (Stan șl Bran): 
CINEMATECA (sala Union) — 10: 
12; 14.
• Splendoare tn Iarbă i GRIVIȚA
— 15,30; 16; 20.30, MIORIȚA — 15; 
17,30; 20.
• Prieteni fără grai î ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 16,30; 19.
• Mireasa era tn negru : BUZEȘTI
— 15.30; 18, ta grădină — 20. VIITO
RUL — 16; 18,15; 20,30, MOȘILOR— 
15,30; 18, la gradină — 20.
• Moll Flanders : DACIA — 8,30
— 15,45 tn continuare; 18; 20.30. 
DRUMUL SĂRII — 15; 17.30; 20.
• Asterix șl Cleopatra : BUCEG1
— 16; 18,15. ta grădină — 20, ARTA
— 15,30; 18, la grădină — 20.
• Tarzan, omul Junglei : LIRA — 
15,30; 18, la grădină — 20.
« Via Mala 1 FERENTARI — 15,30; 
18; 20,15.
• Colonia Lanrierl 1 GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,30.
a Te Iubesc, te Iubesc t COTRO- 
CENI — 15,30; 18; 20,30.
• Corabia nebunilor : CRINGAȘI
— 15,30; 19.
• Iubita lui
— 9; 11,15; 
GLORIA —
20,30.
tt Urmărirea î FLOREASCA — 15; 
17,30; 20,30.
0 Cu mine
— 16; 18.15,
0 Picioare 
AURORA — u; 
grădină — 20, TOMIS 
13,30; 15,45; 18, Ia grădină - 2o' 
FLAMURA — 11; 17; 19.30, GRA
DINA EXPOZIȚIA — 20.
0 Femela tndârătnlci : MUNCA— 
16; 18; 20.
0 Domnișoara doctor : FLACARA
— 15,30; 18; 20,15.
0 La Est de Eden 1 VITAN—15,30; 
18; 20,30.
e Nu fl trist I : RAHOVA — 15,30; 
18, la grădină - 20.
0 In flecare seară la ora 111 PRO
GRESUL — 15,30; 18.
0 Angelica șl sultanul i GRADI
NA PROGRESUL — 20.
0 Vlrsta Ingrata 1 UNIREA—15,30; 
18, la grădină — 20.
0 .Iubirea strict oprită : PACEA— 
16,45; 19.
O Mina cu briliante : POPULAR— 
16,30; 19. ’
0 Sherlock Holmes : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.

Gramlnla : MELODIA 
13,30; 16; 18,30; 20,45,
#; 11,30; 14,30; 17,30;

na, maaam : VOLGA 
20,30.
lungi, degete lungi : 

11; 13; 16; 18; la 
9; 11,15;
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JUDEȚEAN
Conservare 
prin frigîn cadrul Combinatului de industrie alimentară din Bacău a fost dată în funcțiune, cu 4 luni mai devreme, secția de sortare și conservare prin frig a legumelor și fructelor. Ea cuprinde hale de producție, instalații de congelare în strat fluidizant, tunete frigorifice, depozite pentru materii prime și produse finite. Aici se vor conserva anual, după o metodă ultrarapidă, peste 2 500 tone de legume : mazăre, fasole păstăi, conopidă, ardei, roșii, caise, piersici, prune, fructe de pădure, ce vor fi puse la dispoziția consumatorilor. Datorită eforturilor depuse de constructorii I.S.C.M. din orașul Gheorghe Ghcorghiu-Dej, noua secție va „prinde" și recolta a- cestui an.
PRAHOVA

5000 
de participant!
In aceste zile, lectori ai ca

binetului județean de partid, 
profesori de la Institutul de 
petrol, ziariști țin expuneri pe 
teme internaționale actuale in 
fața oamenilor muncii din în
treprinderile industriale ale 
județului Prahova. Numai în 
patru zile, asemenea expu
neri au avut loc în 35 de uni
tăți economice, printre care 
Uzina „1 Mai" din Ploiești, 
Uzina mecanică din Cîmpina, 
Rafinăria Brazi, Uzina de în
grășăminte Valea Călugărească, 
Uzina de utilaj chimic Ploiești. 
La expuneri — urmate de în
trebări și răspunsuri — au par
ticipat circa 5 000 de oameni ai 
muncii.

ALBA

Distincție
Uniunea județeană a coope

rativelor meșteșugărești Alba a 
fost distinsă de curind, de că
tre UCECOM, cu diploma de 
„Uniune evidențiată pe țară" 
pentru realizarea sarcinilor de 
plan pe anul 1969 și pentru re
zultate meritorii abținute în ac
tivizarea rețelei prestatoare de 
servicii. Anul trecut, coopera
ția meșteșugărească din județ a 
realizat peste 116 milioane lei 
producție-marfă. Au fost crea
te 30 activități noi in ramurile 
metal, lemn, piele, confecții, 
construcții. De asemenea, au 
fc ' înființate două noi coope- 
rat z meșteșugărești — la Alba 
r..,.) și Aiud. In municipiul 
Alba lulia, rețeaua de deser
vire s-a îmbogățit prin deschi
derea unei curățătorii chimice 
modern utilate, a unor ateliere 
de reparat utilaj casnic, de 
proiectări-construcții și altele, 
iar in momentul de față se află 
in construcție un complex de 
deservire a populației; la Abrud 
au luat ființă unități de con
fecționare a covoarelor și a o- 
biectelor din piele și lemn.

Complexul 
hotelier „Jiul"

Colectivul I.S.C.M. Craiova a 
Pledat Agenției județene Dolj 
a O.N.T., intr-un cadru festiv, 
cheile complexului hotelier tu
ristic „Jiul" din localitate. Com
plexul — amplasat pe Calea 
București (Valea Vlăicii), prin
cipala arteră turistică, cuprin
de un hotel cu 264 paturi, in 
camere de 1—2 persoane și apar
tamente de cite 2 camere, un 
restaurant cu 120 de locuri, 
terasă, bar de zi, loc de par
care etc. Realizat intr-un stil 
original, înzestrat cu instalații 
moderne, hotelul oferă pasageri
lor un confort corespunzător. 
Prin dotarea complexului hote
lier cu o centrală telefonică, cu 
aparate de telefon in fiecare ca
meră, precum și cu un telex la 
parterul hotelului, a fost creată 
turiștilor posibilitatea de a co
munica rapid cu orice localitate 
din țară și străinătate.

MARAMUREȘ

Muncă patriotică
Zeci de mii de cetățeni din lo

calitățile maramureșene parti
cipă la acțiunile de muncă pa
triotică inițiate de consiliile 
populare. Aportul locuitorilor s-a 
făcut simțit mai ales in construi
rea celor peste 74 000 mp de străzi 
și trotuare, repararea și întreți
nerea drumurilor pe 223 km, 
plantarea a 60 000 arbori și ar
buști ornamentali, amenajarea și 
extinderea zonelor verzi pe 51 
ha, a mai multor baze sportive, 
solarii, terenuri de joacă pentru 
copii etc. La Baia Mare, munici
piu care a deținut locul I pe țară 
in întrecerea patriotică pe 1969, 
precum și la Sighetul Marmației, 
Vișeul de Sus, Șomcuța Mare, 
Seini și alte localități, au fost 
organizate „șantiere ale tineretu
lui", „zile ale curățeniei", între
ceri intre circumscripțiile electo
rale pentru buna întreținere, în
frumusețare și gospodărire a 
orașelor și satelor.

(DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII")

0 delegație a Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste 

a plecat la BelgradDuminică a plecat la Belgrad o delegație a Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste condusă de tovarășul Mihai Drăgănescu, vicepreședinte al Consiliului Național, care, la invitația Conferinței federale a Uniunii socialiste a poporului muncitor din Iugoslavia, va face o vizită de schimb de experiență In această (ară.
★Luni dimineață delegația română 

a sosit la Belgrad. La gara Dunav,

delegația a fost intimpinată de Beno Zupancici, secretar general al Conferinței federale a U.S.P.M.I., și de alte persoane oficiale. Era prezent ambasadorul Republicii Socialiste România la Belgrad, Vasile Șandru.în aceeași zi, delegația română a avut o convorbire cu delegația Conferinței condusă de Beno Zupancici. Convorbirea s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială, prietenească. (Agerpres)
Plecarea la Moscova a unei delegații
- a Comitetului veteranilor 

din războiul antifascistLuni la amiază a plecat Ia Moscova o delegație a Comitetului veteranilor din războiul antifascist, formată din Gheorghe Zaharia și Emi- lian Ionescu, generali-locotenenți în rezervă, care, la invitația Comitetului
sovietic al veteranilor de război, vor participa la manifestările organizate de comitet cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a victoriei asupra Germaniei fasciste. (Agerpres)

Cum va evolua starea 
vremii ?

Precizări ale Institutului 
de meteorologie și hidrologieDe citeva zile, vremea a devenit neobișnuit de rece și umedă. Cu privire la această Intirziată revenire a frigului, Andrei Do- neaud, directorul adjunct științific al Institutului de meteorologie și hidrologie din București, a făcut redactorului Agerpres Gheorghe Brătescu următoarele precizări: în intervalul 30 aprilie — 4 mai, vremea s-a răcit simțitor, sub influența unor mase de aer de origine polară, care au pătruns și în țara noastră. Au căzut ploi în toate județele, iar în zonele de deal și munte, precum și în sudul și estul podișului Transilvaniei, a nins. Stratul de zăpadă a atins, pe vîrful Omul, grosimea de 1 m, la Predeal 21 cm, Păltiniș 38 cm, Sinaia 5 cm, Fundata 22 cm, Toaca-Ceahlău 23 cm etc. Ninsoarea abundentă a determinat unele îngreunări ale circulației rutiere. Pe șoseaua Rucăr-Bran, plugurile au acționat ca în timpul iernii, restabilind operativ fluxul traficului. S-au semnalat, de asemenea, înghețuri cu caracter local în zonele Tg. Secuiesc, Cîmpulung Muscel și Curtea de Argeș, iar în Oltenia brumă. A plouat abundent pretutindeni. Intre 30 aprilie și 4 mai s-au măsurat cantități de 30—40 litri de apă pe metrul pătrat în Transilvania și de 10—30 1 în Oltenia și Muntenia. La Predeal, cantitatea de ninsoare, lapoviță și ploaie a înregistrat valoarea de 55 litri pe metrul pătrat, ca în perioadele de plină iarnă. Precipitațiile a- bundente au generat creșterea nivele

lor apelor riurilor. în sectorul românesc al Dunării, cotele apelor au depășit în multe puncte cele mai mari valori cunoscute din anul 1840. Vîntul a suflat cu intensificări pînă la 70 km la oră, mai cu seamă in sudul și estul țării, iar în zone de munte a viscolit, troienile atingînd pe vîrful Omul înălțimea de 3,30 m.Răciri ale vremii în această perioadă a anului — a continuat meteorologul bucureștean — sînt în general periodice, în medie la 5 ani o dată. Fenomenul a fost însă acum mai accentuat, în special în zona de munte, unde a căpătat un caracter mai ieșit din comun. Meteorologii prevăd pentru perioada imediat următoare o â- meliorare treptată a timpului. Cîteva zile vremea se va mai menține răcoroasă, după care se va încălzi progresiv.
Timpul probabil pentru zilele de 6, 7 și 8 mai. în (ară : Vreme rece, mai ales la începutul intervalului, a- poi în încălzire ușoară. Cerul va fi schimbător. Vor cădea averse locale mai frecvente în nord-estul țării. Vîntul va sufla potrivit. Temperatura in creștere ușoară. Minimele vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, iar maximele între 13 și 23 de grade, în București : Vreme rece și instabilă Ia început, apoi în ameliorare ușoară. Cerul va fi schimbător. Vor cădea ploi temporare. Vîntul va sufla potrivit. Temperatura in creștere ușoară,

Mersul lucrărilor 
agricole de primăvară

(Urmare din pag. I)timpurii, care să fie procurată cît mai repede.Culturile însămințate la vreme — sfecla de zahăr, floarea-soarelui, cartofii — se dezvoltă normal. în- trucit ploile au bătătorit terenul, iar umiditatea ridicată favorizează dezvoltarea buruienilor, trebuie executate fără întîrziere lucrările de întreținere. In -multe locuri se și lucrează la prășit. Este necesar ca, pe măsură ce mijloacele mecanizate se eliberează de la semănat, să se treacă cu toate forțele la executarea lucrărilor de întreținere a culturilor, mobilizînd în acest scop și pe membrii cooperativelor agricole la e- xecutarea prășitului. O deosebită atenție trebuie acordată acțiunilor care, în această perioadă, se desfășoară în legumicultura. Deși temperatura este destul de scăzută, poate continua plantatul legumelor

in cimp. Trebuie îngrijite in mod deosebit culturile de legume din solarii și tunele de polietilenă în vederea obținerii unor legume cît mai timpurii.Ținînd seama de timpul înaintat, de întîrzierile produse la semănat din cauza ploilor, este nevoie ca în zilele care urmează organele agricole și specialiștii din unități să acorde maximă atenție concentrării mijloacelor mecanizate și a forței de muncă pe terenurile zvîntate, astfel incit să se realizeze integral suprafețele prevăzute in plan. Urmărirea cu rigurozitate a evoluției stării de umiditate a terenurilor, folosirea Integrală a zilei-lumină, efectuarea lucrărilor chiar pe porțiuni mici în perioadele scurte dintre ploi, organizarea temeinică a lucrărilor in fiecare unitate agricolă constituie sarcini imediate de a căror aplicare depind succesul campaniei însămînță- rilor de primăvară, realizară unei recolte sporite.

Primirea la Consiliul Central al II.G.S.L 
a delegațiilor sindicale de peste hotareDelegațiile sindicale de peste hotare, aflate în țara noastră la invitația Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România pentru a participa la sărbătorirea zilei de 1 Mai, au făcut luni după- amiază o vizită la Consiliul Central al U.G.S.R.Oaspeții au fost primiți de tovarășul Florian Dănălache, președintele Consiliului Central, de secretari și membri ai Comitetului Executiv al Consiliului Central al U.G.S.R.După ce a transmis, în numele sindicatelor din România, un călduros salut tuturor reprezentanților sindicatelor sosiți la sărbătorirea zilei de 1 Mai în țara noastră, tovarășul Florian Dănălache a relevat succesele

obținute de oamenii muncii din patria noastră pe drumul construcției socialismului, contribuția adusă de sindicate la aceste realizări, faptul că sindicatele din România acționează consecvent pentru strîngerea relațiilor de prietenie cu sindicatele de diferite afilieri din alte țări.Oaspeții au exprimat mulțumiri pentru prilejul ce li s-a oferit de a cunoaște România și importantele sale realizări tn domeniile economic și social-cultural, au urat oamenilor muncii și poporului român noi succese In făurirea societății socialiste și in apărarea păcii în lume.întrevederea s-a desfășurat Intr-o atmosferă caldă, tovărășească.(Agerpres)

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

METAMORFOZE 
LA KOSICE

CORESPONDENȚA DE LA EVGEN IONESCU

j ioni PENTRU ODIHNI 

j 00 TARIF HIDOS IN STAȚIUNILE 

i BALNEOCLIMATERICE

Cronica zilei

ț 
ț 
ț 
ț 
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Agențiile și filialele O.N.T. pun la dispoziția celor interesați, în condiții avantajoase, locuri pentru odihnă în stațiuni balneo-climaterice. In a- 
cest sezon, pînă la 1 iunie, ta
rifele de cazare șl masă sînt 
reduse la Borsec, Tușnad șl So- 
vata, și pînă Ia 15 iunie — la 
Bușteni, Sinaia, Predeal și La
cul Roșu.Posesorii de bilete de laO.N.T. beneficiază și de alte avantaje : copiii pînă la 7 ani sînt cazați în mod gratuit dacă nu se solicită pat separat, iar prețul mesei ce li se 'cuvine este redus cu 50 la sută ; de asemenea, este redus cu 50 la sută costul transportului cu mijloacele C.F.R. și D.R.T.A.La agențiile1 O.N.T. se găsesc și bilete pentru litoral, în luna mai și începutul lunii Iunie. Tarifele de cazare și masă sînt reduse : 30 sau 40 lei pe zi pensiune completă la Mamaia. Eforie-Nord, Eforie-Sud și la Mangalia — în oraș, la „Jupiter", ca și la „Venus".
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j Itinerare turistice argeșene:

j POPAS LA 
! „BRUSTURE?1
ț fnscriindu-se în circuitul tu- i ristic național, traseele arge- ’ șene oferă iubitorilor de dru- ț meție numeroase atracții : i locuri pitorești, construcții .’ noi, monumente istorice și de Ț artă. Cine intenționează, bună- i oară, să pornească din orașul J Pitești către nord-est, pe șo- 1 șeaua Cîmpulung-Brașov, are ( posibilitatea să viziteze cunos- i cuta localitate turistică Ru- ' căr. Oprindu-se aici pentru cî- Ț teva zile, îi stau la îndemînă i excursii plăcute — la Cheile ’ Dîmboviței, spre Păpușa sau ) la peștera Dîmbovicioarei. Nu l departe de peșteră, pe un ? drum plin de farmec, coope- ) rația de consum a organizat i un loc odihnitor de popas: 
<’ cabana cu camping și restau- i * rant „Brusturet". Restauran- J Ț tul oferă, în tot cursul .zilei, 1 l diverse specialități. Cabana i poate găzdui 52 de persoane i ’ (în camere separate) și dis- / ) pune de instalații de apă, > Ț grupuri sanitare, teren de1 parcare a mașinilor. „Brus- i J turetul" ișl așteaptă oaspeții.

Ministrul pentru problemele culturale al Olandei, Margareth Klompe, care ne vizitează țara, a avut luni dimineața întrevederi la Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă cu Pom- piliu Macovei, președintele C.S;C.A„ la C.C. al U.T.C. cu Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, și la Comitetul de Radiodifuziune și Televiziune cu Valeriu Pop, președintele comitetului.*Luni, 4 mai, a sosit la București Hubert Wieland Alzamora, nou! ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Peru în Republica Socialistă România.
★în Sala mică a palatului s-a deschis luni după-amiază o expoziție filatelică consacrată centenarului nașterii lui V. I. Lenin. Exponatele o- glindesc aspecte din viața și opera eminentului conducător al primului stat socialist din lume, precum și răspîndirea ideilor leniniste în țara noastră.

★Firma „Vibrachoc" din Paris a deschis luni dimineața in saloanele hotelului „Nord" din Capitală o expoziție tehnică.Expoziția, care rămîne deschisă pînă în ziua de 10 mai, cuprinde instalații de amortizare contra vibra- țiilpr și șocurilor, cu aplicații In diverse sectoare ale industriei, in aeronautică, marină etc. (Agerpres)

Un viraj scurt și avionul Începe să coboare spre pista de aterizare, lăsînd în dreapta coșurile unui mare combinat. Sîntem la Kosice, al doilea mare oraș din Slovacia....Era un oraș de provincie, cu un pronunțat caracter comercial șl meșteșugăresc, în care trăiau și munceau aproape 50 000 de oameni. Așa se Înfățișa Kosice odinioară. în manualele de geografie dintre cele două războaie mondiale, în dreptul acestei localități era menționată doar existența unei mari catedrale in stil gotic, unică In Slovacia. Atît. Regimul burghez nu a făcut aproape nimic pentru dezvoltarea orașului, singura sa întreprindere industrială fiind atunci „fabrica" lui Poled- nak, de fapt un simplu atelier, fi- gurînd sub pretențioasa firmă de „uzină constructoare de mașini".în urmă cu aproape 25 de ani, 1- mediat după eliberarea orașului, la Kosice s-a format (la 4 aprilie 1945) primul guvern al Frontului Național al cehilor și slovacilor, iar o zi mai tirziu, tot la Kosice, a fost lansată Declarația-program a acestui guvern.De atunci Kosice a cunoscut o continuă dezvoltare. Populația s-a triplat. Dintr-un oraș aproape lipsit de industrie, el s-a transformat intr-un puternic centru industrial al R. S. Cehoslovace.Recenta vizită la Kosice ne-a prilejuit reîntîlnirea cu marele combinat siderurgic, aflat la marginea orașului. Mă aflasem prin aceste locuri In urmă cu mai bine de patru ani, atunci cînd pe cele 700 de hectare teren, cit cuprinde combinatul, predomina încă aspectul de șantier. Astăzi combinatul reprezintă „obiectivul" nr. 1 al metalurgiei cehoslovace, o Întreprindere care a impulsionat industrializarea întregii Slovacii de est. Produsele realizate aici sînt exportate în numeroase țări ale lumii. Lucrările de construcție încă nu s-au încheiat. în 1969 au Intrat în exploatare o nouă baterie de cocs și cel de-al treilea cuptor înalt. în acest an urmează să înceapă construcția unei a doua oțelăril. De pe acum,

la combinat lucrează aproape 20 000 de oameni.... Sîntem conduși în partea de sud-est a orașului, unde se înalță l o modernă uzină constructoare de mașini. Certificatul ei de naștere datează din anul 1950. Aici se produc instalații pentru industria chimică, autocisterne de mare capacitate, macarale rulante și mașini prelucrătoare. în partea opusă a orașului na întimpină o altă construcție industrială — uzinele „Magnezitka". Temeliile întreprinderii au fost așezate in 1949, cronicarii contemporani conside- rînd că prin construcția acestor uzine de magnezit s-a inaugurat de fapt noua eră a orașului — cea industrială.Se spune despre Kosice că este un oraș tînăr. Tinerețe conferită de vîrsta medie a locuitorilor săi, dar mai ales de construcțiile noi pe care le lntîlnești la fiecare pas. Din fiecare trei familii, două locuiesc în a- partamente confortabile, construite în anii de după eliberare. Dacă Înainte de război la Kosice se construiau anual 60 de apartamente, astăzi cifra este de 40 de ori mai mare. De aceea, vizitatorul neinițiat aproape că este tentat să creadă că Kosice nu are mai mult de un sfert de secol de existență. Doar „centrul istoric", cu străvechea catedrală gotică, stă mărturie unei existențe îndelungate a orașului.Dezvoltarea orașului a ridicat în fața autorităților locale problema edificării unei rețele comerciale corespunzătoare. De asemenea, la ordinea zilei se află construirea unui număr sporit de obiective cu destinație culturală, printre care și o nouă clădire a teatrului de stat, a unei mari săli de cinematograf în „orașul nou". U- nele din aceste obiective se află In curs de realizare, altele sînt în faza proiectării.Kosice de astăzi, ca de altfel ceea ce s-a construit în ultimii 25 de ani în întreaga Slovacie, sugerează o imagine amplă a transformărilor înnoitoare care au avut loc în anii construcției socialiste in această parte a R.S. Cehoslovace.
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL CICLISM

Brazilienii au sosit la Guadalajara...Selecționata de fotbal a Braziliei a sosit ia GUADALAJARA, orașul mexican care va găzdui meciurile grupei a 3-a din cadrul campionatului mondial (BRAZILIA, ANGLIA, CEHOSLOVACIA și ROMANIA). La sosire pe aeroport, conducătorul delegației, Jeronimc Batista Bastos, a declarat următoarele : „Am venit aici să ciștigăm cea de-a 9-a ediție a campionatului și să intrăm in posesia cupei Jules Rimet". La rîndul său, Mario Zagalo, antrenorul echipei, a spus : „Nu sîntem siguri că vom ciștiga, însă echipa noastră va da totul pentru a obține succesul dorit". în centrul atenției ziariștilor s-a situat celebrul jucător Pele. Acesta a declarat următoarele : „Voi juca pentru ultima oară intr-un campionat mondial". Antrenorul Zagalo a planificat primul antrenament al fotbaliștilor brazilieni la 6 mai pe stadionul care va găzdui jocurile campionatului.
...iar englezii sînt in drum spre MexicEchipa de fotbal a Angliei, deținătoarea cupei „Jules Rimet", a plecat pe calea aerului in Mexic pentru a participa la turneul final al campionatului mondial. înaintea plecării, antrenorul echipei, sir Alf Ramsey, a declarat următoarele : „Consider că avem o șansă bună de a păstra trofeul mondial, deoarece formația noastră este tot atit dc redutabilă ca și in anul 1966".Fotbaliștii englezi vor locui la Guadalajara pină la 18 mai, apoi vor pleca la Bogota pentru a susține două meciuri de antrenament cu echipa Columbiei. Echipa engleză va mai juca două partide și la Quito cu echipa Ecuadorului. Apoi, fotbaliștii englezi se vor întoarce la Guadalajara.

SELECȚIONATA B A ROMÂNIEI ÎNVINSĂ IA VIRA CRUZ
Selecționata secundă de fotbal a României s-a Înapoiat de la San Salvador in Mexic, susținînd un nou joc în orașul Vera Cruz, în compania echipei mexicane „Red Sharks". Fotbaliștii mexicani au obținut victoria eu scorul de 1—0. Unicul punct a fost marcat în minutul 76 de Da

mian. Cel mai bun jucător de pe teren a fost portarul român Gornea, care a apărat excepțional. Corespondenții agențiilor internaționale de presă subliniază în cronicile lor că Gornea este unul dintre cei mai spectaculoși portari care au evoluat în Mexic.

începe „Curse 

munților"Sinaia devine, înoeplncftile astăzi, centrul uneia dintre cele mai cunoscute competiții cicliste — „Cursa munților" (organizatori : clubul Dinamo și A. S. Loto Pronosport) — la startul căreia se vor alinia 66 de alergători din cinci țări : Cehoslovacia, R.D. Germană, Italia, U.R.S.S. și România. întrecerea suscită un intere» deosebit, mai ales pentru cicliștii români ; în funcție de comportarea ce o vor avea în etapele „Cursei munților", alergătorii noștri fruntași vor putea fi selecționați (sau nu) in lotul reprezentativ pentru „Cursa Păcii". Dintre alergătorii oaspeți, cel mai cunoscut publicului nostru este berli- nezul Wanzlik, cîștigătorul de anul trecut al „Turului României".Competiția care începe astăzi (startul — la ora 14,30) are ca primă etapă Sinaia-Predeal-Brașov-Chichiș și retur (125 km). Mîine — etapa măsoară doar 80 km, pe ruta Sinaia-Bănești- Sinaia. Penultima etapă : circuit in Sinaia (80 km). „Cursa munților" se încheie vineri la amiază, pe velodromul Dinamo. Traseul etapei-epilog este următorul : Sinaia-Ploieșii-Bucu- reșli (125 km).
TENIS

vire la respectarea regulilor gene
rale de comerț, să ia măsuri, să dea 
indicații obligatorii, să sancționeze pe cei în culpă. Și ce fac unii inspectori ? Vizitează o unitate, observă tot, scot carnețelul, notează deficiențele și... pe aci ți-e drumul. începe munca migăloasă de redactare amănunțită a informărilor. O scurtă paranteză : nu se poate afirma că asemenea informări sint complet i- nutile. Ele pot servi forurilor ierarhice pentru identificarea în rețea a unor fenomene, practici, tendințe pozitive sau negative — într-un cu- vînt pentru concluzii. Dar — după cum am constatat — practica controlului „pe metru pătrat", din care rezultă doar simple constatări sterile a luat o asemenea amploare incit e pe cale să pună în umbră însăși eficacitatea activității inspectorilor comerciali. Unii dintre ei au convingerea că și-au făcut pe deplin datoria dacă la finele trimestrului trimit inspecțiilor teritoriale informări constatative cit mai bogate. Or, lucrurile stau cu totul altfel : controlul, în general, și cu atît mai mult cel al inspecției comerciale, rămîne o acțiune cu totul inutilă dacă nu este urmată de măsuri, dacă nu-șl dovedește în timp utilitatea. Este deci vorba de o concepție confuză, de mentalitatea inspectorilor comerciali care în loc să controleze, dar să ia și măsuri, se opresc la jumătatea drumului, confundă propria lor funcție de împuternicit legal cu aceea de culegător de sesizări. Am întrebat Ia Inspecția comercială a municipiului București șl a județului Ilfov :— Ce faceți cu noianul de sesizări pe care le colectați permanent de pe teren ?Răspuns identic :— Din trei în trei luni le înaintăm inspectorului-șef.— Dumneavoastră ce faceți cu constatările — i-am întrebat pe ins- pectorii-șefl.

— Din rapoartele lor mici (vorbă să fie ! — n.n.) noi facem un raport mare (un fel de „tată" al tuturor rapoartelor — n.n.).— Și mai departe 7—> Raportul (rapoartelor) este înaintat vicepreședintelui de resort al comitetului executiv al consiliului popular...Am dorit să ducem lucrurile pînă la capăt. Iată-ne, prin urmare, în cabinetul tovarășului A. Lascu, vice

sfîntul formalism ! Alți inspectori din județul Ilfov informează — după trei luni — că în orașele în care lucrează lipsesc.biscuiți și mere ! Ima- ginați-vă deci cît de încurcate sînt cărările aprovizionării (doar e belșug de asemenea produse !) și cît de pasivi sînt inspectorii inspecției comerciale.Sînt oare chiar atît de pasivi 7 în cazurile date și in multe altele, sîn- tem îndreptățiți să ne menținem a-

■ q n ■ ■ ■țelor, să și ia pe loc măsurile corespunzătoare. Pe cînd într-un oraș mare, cu o rețea comercială dezvoltată, lucrurile sînt mai complicate. Inspectorului ii lipsește efectiv posibilitatea de control (sistematic) și mai ales de investigare. Soluția 7 Inspectorilor care lucrează în orașe foarte mici să li se extindă activitatea pe o rază mai întinsă a județului. Ce s-ar ciștiga ? Din grupul de inspectori aflat cu sediul Ia reședința de

„COLECȚIONARUL DE SESIZĂRI"
președinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Ilfov.Tovarășul vicepreședinte pune din capul locului punctul pe i :— în mare măsură, apreciază dumnealui, activitatea inspecției comerciale e pur formală. Ce poți face cu un raport alcătuit din constatări 7 Și încă vechi de trei luni ?Subscriem fără rezerve la acest punct de vedere. Șl pentru ca lucrurile să fie și mai limpezi, să răsfoim cîteva dintre filele „raportului-tată". Astă-iarnă, Inspectorul din orașul Giurgiu a constatat, în peregrinările lui prin rețeaua comercială "ă, la un 
moment dat, din magazinele de specialitate lipseau cizme de cauciuc, șoșoni și alte asemenea articole specifice sezonului rece. Ce ar fi trebuit să facă inspectorul din Giurgiu 7 Să pornească pe filiera aprovizionării, să dezlege ecuația șoșonilor, să găsească vinovății și să-1 sancționeze exemplar. Cînd colo, nimic din toate acestea : inspectorul a așteptat un timp, pe urmă a trimis, tocmai în primăvară, raportul la județ. La ce bun 7 Doar pentru

firmația inițială. Dar activitatea formală a inspecției comerciale, cauzele lipsei ei de eficacitate sînt ceva mai încurcate. Dintr-o înțelegere greșită a menirii activității acestei instituții, multe dintre consiliile populare au organizat (era la latitudinea lor modul de organizare) de așa manieră inspecția, îneît, în final, se cere de la această instituție ceea ce ea nu poate da și prin lege nu e căderea ei să dea.Despre ce este vorba 7 în primul rind, inspecția comercială a fost organizată șablon. Așa se face că, indiferent de întinderea și complexitatea rețelei comerciale, în fiecare oraș funcționează un inspector. Deci, ca să exemplificăm, Clujul — cu o rețea vastă de sute de magazine și unități de servire — și Buftea, cu 20 de magazine, beneficiază în mod egal de cite un inspector al inspecției comerciale de stat ! Nu este greu de dedțis că inspectorul din Buftea poate nu numai controla, dar are practic timpul necesar (și încă prea mult !) să pătrundă în esența lucrurilor, să depisteze cauzele deficien-

județ s-ar crea disponibilități de cadre ce ar putea fi deplasate în orașele cu rețea comercială mai dezvoltată. S-ar asigura astfel o utilizare mai rațională, mai echilibrată, a inspectorilor.în defavoarea eficienței activității inspecției comerciale intervin și alți factori. Consiliile populare folosesc inspectorii, In foarte multe cazuri, la treburi cu totul străine de îndatoririle legale ale acestei instituții. De e- xemplu. unele consilii populare ale sectoarelor municipiului București — nr. 4, 2, 8 se pare că dețin un veritabil record în acest sens — trasează inspectorilor sarcina (în unele cazuri) să se ocupe intens de... spațiile verzi, de diverse măsurători, ba chiar de paza civilă ! Firește, în asemenea condiții, inspectorii Iasă totul baltă, nu se mai interesează nici de aprovizionarea ritmică, nici de respectarea regulilor generale de comerț I E dar, avem de-a face cu ignorarea unei hotărîri a Consiliului de Miniștri, iar perpetuarea în continuare a a- cestui fenomen devine inadmisibilă.

Unii dintre inspectorii inspecției comerciale a Capitalei susțin că munca lor ar fi mult mai eficientă, mai folositoare cumpărătorilor dacă schema de încadrare ar fi ceva mai largă. După părerea noastră este un punct de vedere greșit. Chiar dacă schema s-ar dubla sau s-ar tripla, prezența inspectorilor comerciali tot n-ar putea fi simțită zilnic în toate magazinele, în toate unitățile de servire a cetățeanului. înseamnă oare că ne aflăm în fața unei ecuații imposibil de rezolvat 7 Nicidecum 1 în modul cum este ea acum organizată, inspecția comercială nu folosește nici pe sfert posibilitățile el de control. într-un județ — indiferent care— funcționează 10—15 inspectori comerciali. Din păcate, ei se bizuie în exclusivitate (uneori) pe propriile lor forțe. Un județ are, însă, în rețeaua de deservire mii de unități. Este, într-adevăr, greu să le cuprinzi pe toate, să cunoști care anume sînt fenomenele negative din această vastă rețea, să iei cu promptitudine cele mai potrivite măsuri. Dar situația respectivă are o „ieșire" : Inspectorii comerciali ar trebui— hotărîrile în vigoare stipulează a- cest lucru — să folosească în măsura cuvenită ajutorul lor de bază: controlul obștesc. în fiecare județ funcționează, cum spuneam, 10—15 inspectori. Alături de ei însă pot fi antrenați la control, orientați, îndrumați, instruiți, mii de salariați, o forță existentă în fapt, cu resurse și putere de pătrundere, practic, inepuizabile.Pentru că nu ne-am propus să comentăm chiar toate dificultățile și neajunsurile pe care le înregistrează — de la o vreme — activitatea inspecției comerciale, vom încheia aici. Nu Insă înainte de a ne îngădui să semnalăm că, în atenția consiliilor populare, a comitetelor lor executive ar trebui să * se afle în mai mare măsură funcția, drepturile și îndatoririle inspecției comerciale, așa cum sînt ele precizate în hotărîrea amintită a Consiliului de Miniștri.

Echipa României 
pentru primul tur 
al „Cupei Davis“

Iîn primul tur al „Cupei Davis", tenismenii români vor intîlni echipa Iranului. Meciul va avea loc la Teheran, în zilele de 7, 8 și 9 mai. Formația română se compune din Ion țiriac, Ilie Năstase, Petre Mărmu- reanu și Sever Mureșan. (Din cauza unor acte de indisciplină, Dron a tost suspendat pe timp de două luni din activitatea competițională internațională).Căpitanul echipei este Marin B&- 
din.

„Năstase a cîștigat 
in mod strălucit../1Comentatorii agențiilor Internaționale de presă subliniază noul succes Internațional repurtat de tenismenul român Ilie Năstase, care a cîștigat turneul de la Neapole. în cronica sa, agenția France Presse scrie printre altele : „Ilie Năstase a cîștigat în mod strălucit turneul de la Neapole. încă o dată, Năstase a confirmat recentele sale succese, printre care și cîștigarea probei de simplu a campionatelor internaționale ale Italiei. El a dispus fără prea mare dificultate de Italo-australianul Mulligan, care a opus o rezistență remarcabilă excelentului jucător român. Superioritatea lui Năstase nu a fost însă niciodată pusă la îndoială, astfel că Mulligan, cu toată verva arătată In setul doi, a trebuit să cedeze".



viața internațională
Sosirea la razzaville
a ministrului de externe 

al RomânieiBRAZZAVILLE 4 — Trimisul special Agerpres, Nicolae Crețu, transmite : Ministrul afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, care întreprinde un turneu intr-o serie de state africane, a sosit duminică seara la Brazzaville, unde va face o vizită oficială la invitația guvernului Republicii Populare Congo. La aeroportul internațional Maya-Maya din Brazzaville, oaspetele român a fost întîm- pinat de ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Congo, Au- xence Ikonga, precum și de alte persoane oficiale.La sosire, răspunzînd la întrebările reprezentanților presei; radioului și televiziunii din Brazzaville, ministrul de externe, Corneliu Mănescu, a subliniat că vizita delegației guvernamentale române pe continentul a- frican se înscrie în contextul general al politicii externe a Republicii

Socialiste. România — de promovata a unor relații de cooperare multilaterală, de creare a unei atmosfere de încredere și stimă reciprocă între toate țările lumii. „Punem la baza acestor relații, a declarat ministrul de externe român, principiile unanim recunoscute ale suveranității și independenței naționale, ale dreptului imprescriptibil al fiecărui popor de a-și hotărî destinul, conform propriilor opțiuni, aspirații și interese“.
★La Ministerul Afacerilor Externe al R. P. Congo au început' convorbirile oficiale între ministrul de externe al României, Corneliu Mănescu, și omologul său, Auxence Ikonga. Cu acest prilej, au fost abordate probleme privind relațiile dintre Republica Socialistă România și R. P. Congo, precum și unele aspecte ale situației internaționale actuale.

NORVEGIA

REZERVE FAJĂ DE IDEEA 
ADERĂRII LA PIAȚA COMUNĂ

I

Un interviu al premierului PER BORTENCOPENHAGA (Agerpres). — In țările scandinave continuă dezbaterile cu privire la eventuala angajare a tratativelor privind aderarea la Comunitatea Economică Europeană. Ele au fost marcate în ultimele zile de un interviu acordat de primul ministru al Norvegiei, Per Borten, cotidianului „Boersen" (organ al cercurilor de afaceri din Copenhaga), in care premierul nu-și ascunde rezervele față de Piața comună. Potrivit ziarului, premierul Borten și-a exprimat părerea că în Norvegia „se accentuează tendința in direcția a- doplării unei atitudini mult mai critice față de C.E.E. : tot mai mulți sînt aceia care privesc cu scepticism Tratatul de Ia Roma și ceea ce se petrece Ia Bruxelles" (sediul organelor executive ale Pieței comune).După ce a lăsat să se înțeleagă că. în realitate, cabinetul său ar susține candidatura Norvegiei la Piața co

mună, în primul rînd în semn de solidaritate cu alte țări membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb, candidate, Borten a subliniat că, chiar dacă „cei șase" vor deschide porțile de intrare in Piața comună, Stortingul (Parlamentul) ar putea foarte bine să se opună aderării. Constituția norvegiană cere ca o hotărîre în asemenea cazuri să fie aprobată de trei pătrimi din numărul membrilor Parlamentului. Or, nu este deloc sigur că în Storting poate fi adoptată o astfel de hotărîre. Pentru a intări această a- firmație, premierul Borten a amintit că toate mișcările de tineret a- derente diferitelor partide politice din țara sa, cu excepția tinerilor conservatori (aceștia sint profund divizați în ce privește intrarea în Piața comună), s-au opus aderării Norvegiei la Tratatul de la Roma.
i

japonia ACȚIUNI ÎMPOTRIVA 
REVIZUIRII CONSTITUȚIEITOKIO 4 — Corespondentul Ager- • preș. Florea Țuiu, transmite : Ziua constituției — care se sărbătorește în Japonia la 3 mai — a fost marcată în acest an de numeroase întîlniri și manifestări politice semnificative. Partidele comunist și socialist, împreună cu alte formațiuni politice progresiste, au organizat mitinguri și demonstrații în sprijinul actualei constituții, care, după cum se știe, interzice prin articolul 9 războiul și serviciul militar obligatoriu. Mai mulți profesori universitari au vorbit în cadrul unor simpozioane despre importanța „constituției de pace", subliniind aportul ei la dezvoltarea economică fără precedent a Japoniei.Paralel cu aceste manifestări a avut loc șl o adunare organizată de așa-numita Ligă națională pentru a- părarea constituției, înființată anul

trecut de Partidul liberal-democrat și de o serie de organizații de dreapta care se pronunță pentru modificarea legii fundamentale a țării, în sensul renunțării la articolul 9. Cu toate că premierul Sato a afirmat că nu este necesară o revizuire a constituției, in rindul unor deputați liberal-demo- crați este acreditată ideea unei asemenea revizuiri.Ziarele japoneze au consacrat spații largi Zilei naționale a constituției. Astfel „Yomiuri" scrie printre altele : „Recent, au apărut unele voci care afirmă că Japonia trebuie să aibă o capacitate militară corespunzătoare cu forța ei economică". „Nu trebuie să admitem nici o acțiune reacționară și anacronică de acest fel. îrf schimb, este necesar să ne pronunțăm pentru o mai strînsă prietenie cu toate țările lumii".
ZIUA INDEPENDENȚEI 

ETIOPIEI

Vedere din Addis Abeba

Poporul etiopian sărbătorește astăzi 
a 29-a aniversare a eliberării țării 
sale de sub ocupația fasciștilor ita
lieni.

Țari a unei străvechi civilizații, 
Etiopia este unul dintre cele mai 
vechi state independente de pe conti
nentul african, cu un popor dirz și 
curajos, care s-a ridicat nu o dată 
la luptă pentru a-și apăra patria. în 
1935, cind Etiopia a fost victima a- 
gresiunii fasciste, etiopienii au înscris 
adevărate pagini de eroism prin re
zistența hotărită pe care au opus-o 
invadatorilor. Poporul român a urmă
rit cu admirație lupta etiopienilor 
pentru apărarea independenței națio
nale, exprimându-și solidaritatea cu 
acesta și condamnind pe agresor.

Ca și alte țări africane, Etiopia 
este angajată in prezent intr-un efort 
de dezvoltare a economiei naționale 
și culturii, de valorificare a resurse
lor materiale și umane, de ridicare 
a nivelului de trai. Actualul plan 
guvernamental de dezvoltare, întoc

mit pe două decenii, s-a materializat 
intr-o serie de realizări importante 
privind sporirea producției agricole, 
apariția de noi obiective industriale 
și energetice, construirea de sisteme 
de irigații, edificii social-culturale 
etc. Relevind că in ultimul deceniu 
in Etiopia s-a înregistrat o dezvolta
re intensivă a industriei, cotidianul 
„Ethiopian Herald" arăta recent că 
producția industrială a țării înregis
trează o creștere anuală de 13 la 
sută.

Pe plan extern, Etiopia promovează 
o politică de pace și colaborare cu 
toate țările, pronunțindu-se, totoda
tă, pentru lichidarea urmărilor colo
nialismului și întărirea unității sta
telor africane. între România și Etiopia s-au statornicit in decursul ani
lor relații prietenești, care se dez
voltă in interesul ambelor popoare.

Cu ocazia Zilei independenței, 
poporul român transmite poporului 
etiopian cordiale felicitări și cele mai 
bune urări de prosperitate și pace.

EVENIMENTELE
DIN ASIA DE SUD-EST

• DECLARAȚIA PRINȚULUI NORODOM SIANUK • ACȚIUNI 
DE PROTEST ÎMPOTRIVA INTERVENȚIEI S.U.A. IN 

CAMBODGIAPEKIN 4 — Corespondentul Agerpres, Ion Gălățeanu, transmite: La Pekin a fost dată publicității declarația lui Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, președintele Frontului Național Unit al Cambodgiei, în legătură cu pătrunderea forțelor armate americane și saigoneze pe teritoriul khmer.„Agresiunea terestră și aeriană declanșată de imperialiștii americani cu acordul tacit al regimului de la Pnom Penh devotat lor, se arată in declarație, a provocat in aceste zile moartea a sute de compatrioți, majoritatea fiind țărani pașnici, bătrini, femei și copii. In discursul său, Nixon încearcă să justifice această acțiune prin „necesitatea" de a „apăra viața soldaților americani" care luptă în Vietnamul de sud. In realitate, intervenția forțelor armate ale S.U.A. in țara mea „nu este decît în sprijinul regimului pe care l-au ajutat să se instaureze la Pnom Penh, regim de oprimare a poporului khmer, a populației cambodgiene de origină vietnameză și chineză".In declarație se exprimă încrederea că poporul cambodgian nu se va pleca în fața agresiunii ; de asemenea, se lansează un apel poporului khmer și popoarelor din Vietnam și Laos de a intări solidaritatea lor și a intensifica lupta împotriva dușmanului comun, imperialismul american, și acoliților săi, conform hotă- rîrilor conferinței la nivel înalt, a popoarelor indochineze. Totodată, declarația conține un apel adresat tuturor popoarelor lumii, inclusiv celui american, pentru a condamna invazia forțelor americano-saigoneze în Cambodgia.
★SAIGON 4 (Agerpres). — în cursul nopții de duminică spre luni, forțele patriotice din Vietnamul' de sud au bombardat cu rachete și mortiere a- proximativ 20 de poziții fortificate, deținute de trupele americano-saigoneze. Printre acestea s-a aflat și baza aeriană de la Bien Hoa, unde se află cartierul general al trupelor saigoneze angajate in operațiunile militare din Cambodgia.
★AUCKLAND 4 (Agerpres). — Trupele Noii Zeelande dislocate în Vietnamul de sud nu pot fi angajate în Cambodgia fără consimțămintul expres al guvernului neozeelandez — a declarat un purtător de cuvînt oficial. El a menționat că acordul din anul 1965. in virtutea căruia au fost trimise- trupe neozeelandeze in această zonă, sublinia in mod special că ele vor acționa numai în Vietnamul de sud.
★WASHINGTON 4 (Agerpres). - Intervenția militară americano-sai- goneză în Cambodgia continuă să fie criticată de cercuri influente ale Congresului S.U.A. și de pături largi ale opiniei publice americane, care văd în această agresiune o agravare serioasă a situației din Indochina. Tentativa făcută duminică, in cadrul unui interviu televizat, de către vicepreședintele Spiro Agnew, de a justifica politica Administrației în Asia de sud- est, a stirnit vii reacții și proteste.Comitetul național al Partidului Democrat a dat publicității o declarație in care subliniază că remarcile vicepreședintelui Agnew demonstrează clar faptul că „acțiunile Administrației Nixon din ultima săptămină indică o escaladare importantă a războiului din Vietnam. Atacurile aeriene asupra Vietnamului de nord, combinate cu Invazia in Cambodgia — se arată în declarație — înseamnă, în fapt, că politica americană de dezangajare a luat sfîrșit".Duminică, in fața Casei Albe, a avut loc o demonstrație de protest împotriva intervenției din Cambodgia. Poliția a arestat 75 de persoane.
★NEW YORK „Cu q rapiditate de- 

cepționantă, toate erorile escaladării

sint repetate in Asia de sud-est' —, relevă in editorialul său de luni ziarul american „The New York Times", referindu-se la intervenția directă a S.U.A. in Cambodgia. „Din nou, un 
președinte ales, ca urmare a angaja
mentului de a retrage Statele Unite 
din mlaștina vietnameză, o pornește 
pe calea înșelătoare a obținerii păcii 
prin lărgirea războiului. Și orice pas 
pe acest drum al dezastrului este ur
mat curînd de un altul și apoi de 
încă unul, ca un răspuns întunecat la 
inutilitatea escaladării inițiale din fe
bruarie 1965“.Relevînd implicațiile profunde ale 
„atacului aerian de amploare lansat 
la sfirșitul săptămânii trecute asupra 
R. D Vietnam", care „a depășit sem
nificația unei simple reluări a bom
bardamentelor suspendate in urmă 
cu 18 luni de președintele Johnson", ziarul apreciază că astfel, „Casa Albă 
își demonstrează receptivitatea la 
campania îndelungată a Pentagonu
lui".

★In numărul său de luni, ziarul britanic „THE GUARDIAN" aduce critici hotărîrij președintelui Nixon de a ordona o intervenție militară in Cambodgia. Ziarul relevă că „absolut nici 
unul dintre evenimentele ultimelor 
zile nu permite o revizuire a aprecie
rilor anterioare privind faptul că ho- 
tărirea președintelui se va dovedi, 
după toate probabilitățile, în mod tra
gic greșită. Războiul din Asia de sud- 
est nu se va încheia mai repede prin 
extinderea sa".

STOCKHOLM. — Condamnind intervenția trupelor americane în Cambodgia, precum și reluarea de către aviația S.U.A. a bombardamentelor asupra teritoriului R. D. Vietnam, primul ministru suedez, Olof Palme, a subliniat că guvernul Suediei - se disociază fără vreo posibilitate de echivoc de o asemenea acțiune care echivalează cu reîntoarcerea la trecut și cu angajarea în război, in locul căutării unei soluții pașnice". Luînd cuvintul duminică, la deschiderea Congresului Uniunii Tineretului Social-Democrat, premierul suedez a menționat că este necesar să se exprime dezacordul și neliniștea față de situația creată in peninsula indo- chineză, ca și solidaritatea cu forțele ce acționează pretutindeni în lume, în favoarea păcii și a libertății.In aceeași zi, la Stockholm au avut loc demonstrații împotriva politicii a- mericane în Asia de sud-est.

Adunare 
comemorativă 
la MauthausenVIENA 4 — Corespondentul Agerpres, Pette Stăncescu, transmite : In Austria au avut loc sîmbătă și duminică manifestări cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la eliberarea deținuților din lagărul de concentrare nazist de la Mauthausen. La marea adunare comemorativă, organizată duminică pe locul fostului lagăr de concentrare — unde au căzut victime represiunilor hitleriste aproximativ 111 000 luptători antifasciști din diferite țări europene — au luat parte cancelarul federal al Austriei, Bruno Kreisky, alți membri ai guvernului, circa 5 000 de supraviețuitori, membri ai „Comitetului internațional al foștilor deținuți din lagărul Mauthausen" și ai Comitetului austriac al foștilor deținuți din acest lagăr, reprezentanți ai corpului diplomatic. Din partea Comitetului român al foștilor luptători antifasciști, la adunările comemorative a participat Ambrus Coloman, fost deținut în acest lagăr. *Ambasadorul României la Viena, Dumitru Aninoiu, însoțit de membri ai ambasadei, a depus coroane de flori la monumentul din centrul fostului lagăr și la placa pusă in memoria luptătorilor antifasciști din România căzuți la Mauthausen.
NIGERIA

PAȘI PE CALEA 
REDRESĂRII ECONOMICE

LAGOS 4 (Agerpres). — Ca urmare a măsurilor energice adoptate de guvernul federal nigerian în vederea redresării economiei țării, industria de extracție a petrolului și-a reluat activitatea cu o capacitate aproape integrală. Potrivit aprecierilor experților, Nigeria va putea produce chiar în acest an aproximativ 30 milioane tone de petrol.O atenție deosebită este acordată ameliorării transporturilor. In cursul ultimelor luni au fost refăcute multe dintre căile de comunicație, avariate în timpul războiului civil. A fost restabilită, între altele, circulația feroviară intre capitala nigeriana, Lagos, și orașul Enugu, unul dintre cele mai importante centre economice ale regiunii estice a Nigeriei.
0 nouă scădere 

a cursului valorilor 
la bursa din New York

NEW YORK 4 (Agerpres). — Bursa newyorkeză a înregistrat luni o nouă scădere a cursului valorilor. La numai o oră de la deschidere indicele acțiunilor întreprinderilor industriale scăzuse cu 14,39 puncte.Potrivit economiștilor americani, actualele scăderi ale cursului acțiunilor negociate pe Wall Street se da- toresc atmosferei de nesiguranță provocată de operațiunile militare americane din Cambodgia, precum și situației în care se află economia Stârs telor Unite. Scăderile cronice pe care le înregistrează cursurile diverselor acțiuni negociate îi determină pe o serie de comentatori occidentali să-și amintească din ce in ce mai des de criza economică din 1929.

ZIUA PRESEI

SOVIETICE

CORESPONDENȚA DIN MOSCOVA DE LA S. PODINA

Incepînd din 1922, cînd ziarul „Pravda", fondat de Lenin, a împlinit zece ani de apariție, ziua de 5 mai, ziua în care a apărut in 1912 primul număr al „Pravdei", este sărbătorită in fiecare an în U.R.S.S. ca Ziua presei sovietice.A devenit o tradiție ca în această zi să fie trecute în revistă problemele de bază ale presei sovietice, să fie evocate succesele do- bîndite în Uniunea Sovietică în domeniul cuvîntului tipărit, sarcinile presei, ca purtător de cuvint al P.C.U.S. Răspîndirea largă a presei sovietice, prețuirea de care ea se bucură in rindul cititorilor, sînt elocvent ilustrate de faptul că anul trecut au apărut în U.R.S.S. peste 8 000 de ziare, tipărite în 56 de limbi ale popoarelor sovietice, în peste 250 milioane de exemplare. Numai „Pravda" apare zilnic într-un tiraj de peste opt milioane și jumătate exemplare. Numărul revistelor și publicațiilor periodice a trecut de 4 500, iar tirajul lor total este de 276 milioane exemplare. Așadar, tirajul global al ziarelor și revistelor ce apar în Uniunea Sovietică depășește numărul locuitorilor țării : la fiecare mie de persoane se tipăresc 1164 exemplare de ziare și, reviste. Trebuie subliniat faptul cS nu există o diferență mare între difuzarea presei la orașe și la

sate. Abonați! din mediul rural primesc 101 milioane exemplare de ziare și reviste, la o mie de persoane revenind 955 exemplare.Ziarele centrale, republicane și locale acordă un loc de frunte dezbaterii problemelor economice și social-culturale, în paginile lor Ișl găsesc un spațiu larg scrisorile sosite de la cititori, presa informează șl comentează zilnic evenimentele vieții internaționale. Anul a- cesta, Ziua presei sovietice are loc la puțină vreme după sărbătorirea centenarului nașterii lui V.I. Lenin, în lunile premergătoare aniversării, ziarele și revistele sovietice au publicat nenumărate articole, documente, fotografii și alte materiale consacrate vieții și activității revoluționare a lui Vladimir Iliei, Îndeplinind, în acest fel, un rol de cinste.Adunările ziariștilor, tipografilor șl difuzorilor presei, care au loc cu prilejul Zilei presei sovietice, subliniind succesele obținute, dezbat totodată și sarcinile ce stau In fața fiecărei publicații, căile de strîngere, în continuare, a legăturilor presei cu zecile de milioane de cititori, problemele perfecționării mijloacelor publicistice — încît presa să slujească cu tot mal multă eficiență operei de edificare a comunismului.

GENEVA

în discuția O.M.S.
„Fișa de sănătate a lumii

\ 
\

\ 
\

Astăzi, la Palatul 
Națiunilor din Geneva, își începe lucrările A- 
dunarea generală a 
Organizației Mondiale 
a Sănătății. Delegații 
din 131 de țări ale lu
mii, printre care și 
România, vor lua 
dezbatere „fișa de să
nătate a lumii" și vor 
adopta noi măsuri pen
tru îngrădirea și eradi
carea maladiilor, care 
mai aduc încă atâtea 
suferințe omului.

Principalul document 
ce va fi luat in dez
batere este raportul 
prezentat de directorul 
general al O.M.S., M.G. 
Candau. Raportul și-a 
propus să prezinte, în 
primul rînd, o „geogra
fie" a maladiilor care 
dau tot mai mult me
dicinii caracterul unei 
științe sociale. în legă
tură cu aceasta este in
teresant de relevat că 
ponderea cea mai im
portantă in bugetul 
O.M.S. o ocupă lupta 
împotriva maladiilor 
transmisibile, preocu
pare justificată prin 
dimensiunea proble
mei. în ultimii trei ani, 
campania 
a variolei 
succese 
incidența

în

de eradicare 
a înregistrat 
remarcabile, 
maladiei re-

ducindu-se cu 60 la sută. Situația continuă 
totuși să rămînă alar
mantă in Sudan, Afri
ca de sud și in alte țări, 
după cum este nesatis
făcătoare in Ruanda și, 
Burundi. Anul trecut, 
31 de țări au încheiat 
acțiunea de eradicare 
a paludismului, iar alte 
73 au primit asistentă 
din partea O.M.S. în 
Ceylon, Nepal, Tailan- 
da. continuă insă să se 
declare numeroase ca
zuri de malarie. O altă 
maladie parazitară — 
oncocercoza — consti
tuie, de asemenea, un 
grav obstacol în calea 
dezvoltării economice 
și sociale a unei vaste 
zone din Africa, una 
dintre formele ei cli
nice fiind orbirea. Ho
lera și ciuma — mala
dii bacteriene — și-au 
extins aria puseurilor 
epidemice in sud-estul 
Asiei, in Africa și O- 
rientul Apropiat. Din
tre maladiile virotice, 
gripa a făcut ravagii in 
ultimii ani.

O.M.S. prevede o ac
țiune mondială, in co
laborare cu Comisia 
stupefiantelor de pe 
lingi O.N.U. și Orga
nismul internațional 
pentru controlul stupe-

fiantelor, în vederea 
combaterii toxicoma
niei — plagă dintre 
cele mai grave, consti
tuind o amenințare 
pentru sănătatea tine
rel generații. O altă 
acțiune de colaborare 
vizează subnutriția si 
malnutriția — cauze ale 
nivelului alarmant al 
morbidității și mortali
tății In regiunile slab 
dezvoltate. în sfîrșit, 
colaborarea O.M.S. cu 
Agenția internațională 
pentru energia atomi
că vizează protectin'- 
mediului 
tratarea 
provocate 
tivitate, 
contaminării radioacti
ve ale mediului etc. 
Problema prioritară, 
formarea personalului 
sanitar va constitui 
subiectul unei discuții 
speciale.

Experiența da pîni 
acum subliniază rolul 
deosebit de important al colaborării interna
ționale, 
conjugării 
pentru i 
multiplelor 
de care depinde ame
liorarea situației sani
tare in lume.

de viQ. 
accidentez • - 
de radioa’T 

aspecte ale

necesitatea 
eforturilor 

soluționarea 
probleme

Horio LIMAN

agențiile de presă transmit:
Succese ale forțelor pa

triotice din Mozambic. In- tr-un comunicat dat publicității la Dar Es Salaam, Frontul de Eliberare din Mozambic (FRELIMO) anunță că forțele patriotice și-au intensificat în ultima vreme atacurile împotriva trupelor coloniale portugheze, scoțînd din luptă peste 400 de soldați și ofițeri inamici, distrugînd 77 de autovehicule militare și capturînd o mare cantitate de material de luptă. Pa- trioții mozambicani acționează pe un front larg în provinciile Tete, Niassa și in Cabo Delgado.
Ministrul apărării al Sta

telor Unite, MeIvln R- Laird- a declarat duminică la Washington că nu a fost luată nici o hotărîre in problema retragerii trupelor americane din Europa occidentală. Intr-un interviu acordat publicației „U. S. News and World Report", Laird a precizat că „orice reducere a trupelor va fi examinată împreună cu aliații S.U.A. în contextul unei analize globale a strategiei și a nivelului forțelor". El a adăugat totuși că „pentru a combate inflația și a reduce cheltuielile va trebui să reconsiderăm atit structura forțelor noastre din Europa, cit și a celor din Asia".
Președintele Boliviei, fredo. Ovando, a anunțat, într-un interviu publicat in ziarul „El Diario", că în această săptămină va proceda la o remaniere guvernamentală. Remanierea, a precizat el, decurge din restructurările ministeriale impuse de noua lege pentru reforma administrativă. Președintele nu a indicat

numele miniștrilor ce ar urma să părăsească guvernul, dar, după cum reiese din comentariile presei, ar fi vorba de titularii externelor, agriculturii și muncii.
Prof. Dragoș Vrinceanu a ținut 

la Pisa, in fața unei numeroase 
asistențe, alcătuită din profesori 
universitari, studenți și repre
zentanți ai vieții cultural-artis- 
tice, o conferință despre „Li
teratura română de după 
război" care s-a bucurat de un 
interes deosebit din partea pu
blicului. Cu acest prilej, prima
rul orașului Pisa, d-na Fausta 
Giani Cecchini, a relevat evolu
ția pozitivă a relațiilor culturale 
dintre Italia și România și a 
vorbit despre tradiționalele legă
turi prietenești dintre popoarele 
celor două țări.

Un comitet guvernamen
tal libian a început luni convorbiri cu reprezentanți ai firmei „Esso Libya Oil Company" în legătură cu problema sporirii prețului petrolului extras în Libia, s-a anunțat la Tripoli. Compania amintită, precizează agenția Reuter, este prima dintre companiile petroliere convocată de comitetul guvernamental pentru convorbiri în problema amintită.

La invitația ministrului 
apărării al U.R.S.S., mare?alul Andrei Greciko, luni a sosit la Moscova într-o vizită oficială de prietenie o delegație militară iugoslavă, con

dusă de general-colonel Nikola Liu- bicici, secretar de stat pentru problemele apărării naționale al R.S.F. Iugoslavia.
In statele americane R- 

labama, Ohio și Indiana au 
loc marți alegeri prelimi
nare Pentru funcțiile de guvernatori și membri ai Congresului. Scrutinul are drept scop desemnarea can-

didaților partidelor republican și democrat pentru alegerile propriu-zise, care urmează să se desfășoare în luna noiembrie. Atenția observatorilor este îndreptată în special asupra alegerilor din statul Alabama, unde fostul guvernator George Wallace, cunoscut pentru vederile sale rasiste, apreciază cîștigarea acestor alegeri drept un atu important în intențiile sale de a-și prezenta din nou candidatura la președinția S.U.A,

Guineea-Bissau. Luptători ai forțelor patriotice urmărind o unitate portu
gheză în zona Cincidari

Agendă 
diplomatică

• BELGRAD. — Edvard Kardell, membru al Consiliului Federației al R.S.F. Iugoslavia, a plecat lntr-o vizită în unele țări din America Latină. Kardeli urmează să viziteze Chile, Peru șl Mexic, unde va avea întrevederi cu personalități ale vieții politice șl sociale din aceste țări.• PARIS. — Ștefan Jedrychowskl, ministrul afacerilor externe al R. P. Polone, a sosit luni tntr-o vizită oficială de patru zile în Franța, la invitația ministrului de externe francez, Maurice Schumann, anunță agenția P.A.P. Convorbirile ce vor avea loc cu acest prilej se vor referi la principalele probleme Internaționale actuale, precum și la relațiile dintre Franța și Polonia.• SOFIA. — Ivan Bașev, ministrul afacerilor externe al R. P. Bulgaria, 
a plecat lntr-o vizită oficială în Republica Arabă Unită, la invitația ministrului de externe al acestei țări, Mahmud Riad. îft drum spre Cairo, Ivan Bașev a făcut o escală la Istanbul, unde a conferit cu omologul său turc, Ihsan Sabri CaglayangiL După cum precizează agenția B.T.A., cei doi miniștri au procedat la un schimb de păreri asupra unor probleme de interes comun.

0 BUDAPESTA. — La Budapesta a sosit într-o vizită oficială Gunnar Lange, ministrul comerțului al Suediei. Oaspetele suedez va avea convorbiri cu Jozsef Biro, ministrul comerțului exterior ăl R. P. Ungare, cu privire la posibilitățile de dezvoltare a relațiilor economice și comerciale dintre cele două țări.
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