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ÎN ZIARUL DE AZI:

• 21 DE ANI IN SLUJBA POPORULUI • INDUSTRIA PRAHOVEANA - AMPLU AN
GAJATA IN EFORTUL GENERAL DE REDRESARE ECONOMICA • DOUĂ ÎNTREBĂRI 
DESTINATE UNOR ȘANTIERE DIN JUDEȚUL ARGEȘ : AȚI AFLAT CA IN ȚARA AU 

FOST INUNDAȚII ? DE CE SPARGEȚI CĂRĂMIZILE, CÎND REFACEREA ESTE „ÎNSE
TATĂ" DE MATERIALE DE CONSTRUCȚIE? • PRIN FILM, SPRE UMANISM, ÎN
ȚELEGERE Șl PRIETENIE IN BALCANI I • 10 000 DE DOCTORANZI Șl TOT ATITEA 

PROMISIUNI ȘTIINȚIFICE... DAR CITE ÎȘI GĂSESC CONFIRMAREA? • CRONICA LI
TERARA : „LAMPA LUI DIOGENE" • SPORT

SĂ SMULGEM PĂMlNTULUI TOT CE POATE DA

MAI MULTE PRODUSE AGROALIMENTARE!
CHEMARE •>

către întreaga țărănime
cooperatistă

(Continuare în pag. a III-a) (Continuare în pag. a III-a)

și a îmbunătăți aprovizionarea populației

In acest an, să vindem statului

Pentru a compensa pierderile provocate de calamități

INDUSTRIALE

DIN JUDEȚUL TIMIȘRITMÎNALTDE LUCRU
as

La Teiuș, podul peste Mureș — acum șantier de refacere — va da, în curînd, cale liberâ traficului feroviar

FORȚA ECONOMIEI
SOCIALISTE

către toate cooperativele 
agricole de producție,

Cel peste 250 000 țărani cooperatori din Județul Teleorman au trăit în ultimul timp, alături de întregul nostru popor, clipele de grele încercări prin care au trecut locuitorii majorității județelor, ca urmare a inundațiilor catastrofale abătute asupra unei însemnate părți din țara noastră. Lor, tuturor, le sînt cunoscute marile pierderi cauzate întreprinderilor industriale, unităților agricole de stat și cooperatiste, altor unități economice și social-culturale, multor cetățeni de la orașe și sate.Țărănimea cooperatistă din județul Teleorman, alături de toți oamenii muncii din județ și din întreaga țară, sub conducerea Partidului Comunist Român — a Comitetului său Central, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului — depune eforturi susținute, muncește cu toată priceperea și abnegația pentru a limita cit mai mult șl

mai grabnic efectele distructive ale inun- . dațiilor, pentru refacerea în timpul cel mai scurt a unităților economice, a orașelor și satelor, dînd curs normal activității entuziaste a harnicului nostru popor, vrednic și neobosit constructor al socialismului.In momentele grele, de cumpănă, întreaga țărănime din județul Teleorman a fost alături de populația care a avut de suferit de pe urma revărsării cumplite a apelor. Cooperativele agricole, locuitorii satelor, sprijinind acțiunile de ajutorare a zonelor sinistrate, au trimis cantități însemnate de produse agroalimentare, obiecte de îmbrăcăminte și bani, contribuind astfel la înlăturarea gravelor consecințe ale inundațiilor.Pentru a asigura-pe mai departe dezvoltarea materială și spirituală a României

TIMIȘOARA (corespondentul „Scînteii") : Menținînd ritmul înalt de lucru qtins in cursul lunii trecute, colective
le întreprinderilor industriale din județul Timiș au înregistrat, în prima decadâ din iunie, însemnate sporuri de producție, îndeosebi în sectoa
rele socotite prioritare pentru compensarea daunelor pricinuite economiei naționale de calamitățile naturale. Siderur- giștii uzinei „Ciocanul'* Nădrag au produs peste plan, în această, decadă, 27 tone tablă subțire sub 3 mm, iar colectivul Fabricii de industrializare a lemnului din Deda a realizat o producție suplimentară de 757 mp de îurnir. însemnate cantități de produ
se, in contul angajamentelor reînnoite, au dat și unitățile producătoare de materiale de construcții, iabricile textile, de coniecții, de încălțăminte și altele. Ca urmare, producția suplimentară realizată plan, de la începutul și pînă în prezent, de tria județului Timiș aconsiderabil. In această perioadă au fost puse la dispoziția economiei naționale, peste sarcinile de plan, 409 tone de tablă subțire, 2 853 000 cărămizi și blocuri ceramice, 378 mc prefabricate din beton armat, 113 mc cherestea de fag, 243 mc placaj, 143 375 mp furnir, 16 400 perechi încălțămin
te, precum și alte produse.

peste anului indus- sporit

tovarășului Nicolae Ceausescu
1 I

In aceste zile, cînd țara întreagă se află an
gajată total pentru a lichida pagubele cauzate de 
revărsarea apelor, oamenii muncii din județul 
Teleorman, în frunte cu comuniștii, călăuziți de 
chemarea vibrantă a partidului, a Biroului Exe
cutiv al Frontului Unității Socialiste, însuflețiți 
de sentimentul dragostei nețărmurite față de pa
trie, de viitorul ei luminos, se angajează față 
de conducerea partidului, de dumneavoastră per
sonal, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
muncească fără preget, cu toată hotărîrea și 
forțele lor, pentru a-și aduce contribuția la a- 
sigurarea mersului înainte al României pe dru
mul făuririi societății socialiste multilateral dez
voltate.

Colectivele din întreprinderile industriale ale 
Județului, animate de un puternic sentiment de 
dragoste față de patrie, desfășoară o muncă sus
ținută pentru a folosi Ia întreaga capacitate fie
care mașină și utilaj, cît mai productiv fondul 
de timp și, valorificînd superior resursele și re
zervele interne, au hotărît să realizeze peste an
gajamentele inițiale o producție marfă în valoa
re de 43 500 000 Iei și 11 400 000 lei beneficii. Ast
fel, vor realiza suplimentar însemnate cantități 
de îngrășăminte chimice, 1000 tone țiței, 6.5 
milioane mc gaz de sondă, 1,8 milioane mp țe
sături, 350 tone ulei ricin, 125 tone produse a- 
limentare și altele.

Veneau însă veștile din țară și întrebarea lăuntrică dispărea. In locul zecilor de fabrici care nu puteau lucra, alte sute de fabrici dădeau producții suplimentare. în locul milioanelor de ore de muncă pierdute, alte milioane de ore de odihnă se transformau in ore de muncă. Lanțul orașelor de pe Dunăre se transforma în lanț de cetăți îndiguite împotriva valurilor. La Porțile de Fier, ca și pe „insula mare" a Brăilei, lupta cu apele căpăta dimensiuni de epopee. Pretutindeni, în clipa în care urgia trecea, începea ceea ce cineva numea „numărătoarea inversă" a refacerii.Alaltăieri, In pauza unei reuniuni internaționale, cînd un alt interlocutor, din altă țară, îmi punea aceeași întrebare, în loc de răspuns i-am arătat ziarele proaspăt apărute :

menea calamitate putea, prin forța eî distrugătoare, să ne arunce în urmă cu decenii. Economia socialistă a țării a rezistat cu succes grelei încercări, își vindecă rănile și găsește in ea resursele necesare, nebănuite poate de unii, spre a trece prin greutăți și a-și relua mersul impetuos. Este o dovadă cum nu se poate mai puternică, mai expresivă, a forței ei.De unde își trage izvoarele această forță, această excepțională capacitate de refacere ?Economia națională, ca economie SOCIALISTA, găsește în ea resursele necesare depășirii unor greutăți temporare datorită intregului sistem de organizare social-politică a societății noastre și mecanismului de conducere planificată a economiei, pe baza proprietății socialiste asupra

încercate

îndatoriri profesionale au făcut ca în aceste săptămîni, de încercări dure pentru poporul nostru, să mă aflu permanent — peste hotare sau acasă— în convorbiri de lucru cu colegi din foarte numeroase țări ale lumii.O dată ou sentimentele de solidaritate umană întîlnite la toți, asociate adesea cu aprecierile pline de stimă pentru ceea ce constituie prezența României socialiste în lumea contemporană, efectele economice ale inundațiilor nu puteau să nu fie evocate. 800 000 de hectare inundate.Zeci de mii de animale pierdute. Căi ferate, șosele, poduri distruse. Transporturi întrerupte. Zeci și zeci de întreprinderi în care năvălise apa, distrugînd sau deteriorînd grav utilaje, materii prime, producție finită. Alte sute, în care, printr-o reacție în lanț, activitatea a fost stînjenită ca urmare a nesosirii la timp a materialelor, a ne- îndeplinirii obligațiilor contractuale de către întreprinderile calamitate. Alte și alte zeci și sute de întreprinderi care, deși n-au fost afectate direct de inundații, și-au încetat sau restrîns un timp activitatea, fiind nevoite să-și concentreze forțele la măsurile de apărare — înălțarea digurilor, demontarea și punerea la adăpost a unor u- tilaje etc. Mii de locuințe dărîmate, zeci de localități greu.Adăugind la toate acestea faptul că în unitățile a căror activitate a fost întreruptă, salariile au continuat să fie plătite în întregime,-că toate operațiunile de salvare și apărare — cazarea și asigurarea hranei populației sinistrate, construirea digurilor, asigurarea uriașelor cantități de materiale necesare, deplasarea a mii și mii de mașini și utilaje, a unităților militare și a altor forțe etc — apoi acțiunile de refacere au solicitat și solicită imense cheltuieli din partea statului, că fondului de 400 milioane lei alocat inițial în vederea ajutorării populației sinistrate, i se adaugă acum masivele ajutoare bănești și despăgubirile acordate populației și cooperativelor agricole care au avut de suferit de pe urma calamităților— avem o imagine a ampiorii pagubelor. a extraordinarului efort la care in mod cu totul neprevăzut a fost supusă economia noastră națională.Eram la multe sute de kilometri de țară, cînd un interlocutor m-a întrebat pentru prima dată :— Veți mai putea să vă mai re- facețî ? Cit va trebui pînă la o normalizare ?Cînd i-am răspuns că vom realiza ceea ce ne-am propus, că vom reface totul și vom merge mai departe, m-a privit cu o ușoară ridicare din sprîn- cene. Avea impresia că sfidez. Nu avea de unde să ghicească clipa de descumpănire stîrnită de o întrebare lăuntrică : Da, dar în cit timp și cu ce preț ?

„Din 46 unități ale industriei alimentare afectate de furia apelor, 42 și-au reluat activitatea". „In județul Cluj, din cele 11 unități industriale afectate de calamitate, -10 și-au reluat întreaga activitate". „La Dej, ca și în Mureș, au început să se reconstruiască locuințele distruse". „Teleormanul, care nu a fost lovit de inundație, dă producții suplimentare în sprijinul județelor lovite" ș.a.m.d.Este greu. Este foarte greu, adeseori. După zilele și nopțile de veghe și de luptă cu apele, vin săptămîni și luni de încordate eforturi.Cerința deciziilor lucide stăpînește spiritele. Necesitatea soluțiilor neîn- tîrziate alimentează imaginația creatoare. Conștiința unității de destin oțelește voințele și întărește disciplina.în fața nenorocirilor, o uriașă energie națională, organizată de partid și canalizată în direcția neîntirziatei refaceri, a reintrării cit mai grabnice în normal, s-a declanșat mai puternic decît forța naturii dezlănțuite. Nu am dat și nu dăm inapoi, deși o ase-

mijloacelor de producție.Trecerea prin împrejurări dificile cu minimum de pierderi și declanșarea promptă a operei de refacere presupune un mecanism care să funcționeze fără greș. Trimisul unei organizații internaționale relata cu admirație, la întoarcerea dintr-o vizită în zonele lovite de inundații, despre organizarea cu care vitregiile naturii erau înfruntate, despre riguroasa coordonare a tuturor activităților, despre operativi- care mijloacele trebuitoarecumobilizate și îndreptate cu locurile unde ele A- conducerea superioară
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• Vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu, un 
eveniment așteptat cu 
căldură și interes în în
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• Telegrame externe |
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în fața ripostei hotărîte a oamenilor, 
NOUL VAL DE IN UNDAȚI I SE RETRAGE
• Torentele au lovit puternic, dar mai puternice s-au dovedit voința oamenilor și mijloacele de 
apărare puse în acțiune • Pretutindeni, eforturi îndîrjite pentru înlăturarea efectelor noilor inundații
• Mobilizare intensă la posturile de veghe • Un fenomen pozitiv: tendință generală de retragere a apelor

CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT t

o SATU-MARE : Primele masuri pentru recuperarea 
daunelor. • GORJ: Uzina Sadu, din nou în circuitul pro
ducției • CLUJ : în uzinele lovite și pe ogoarele acope
rite de mîl, mîna omului readuce totul la viață • BIHOR : 
Ore dramatice pe două fronturi: al stăvilirii puhoaielor 
și al normalizării • VALEA JIULUI: Pentru ca trenurile 
cu cărbuni să pornească din nou pe magistrale • BIS- 
TRIȚA-NĂSĂUD: Razele de soare și nopțile albe ale re
facerii.

• CLUJ : Și acum, din nou 
refacerea...

IDin localitățile afectate, in ultimele zile, de revărsarea apelor vin vești mai optimiste. In cele mai multe locuri apele s-au retras in albiile lor lăsînd, ce-i drept, în urmă mari. Sîmbătă dimineața se flau totuși sub ape — parțial cartiere din municipiul Dej, ale orașului Gherla, comunele Cășei, Vad, Cojocna, Iclod, Țaga, Fizeșul Gherlei și Sînpaul. Prognoza vremii și a cotelor apelor este și ea dătătoare de speranță.

pagube mai a- — două cartiere

Și acum, din nou, refacerea. Pășim pe poarta înnămolită a uzinei „Teh- nofrig“-Cluj. La- stația de radioamplificare se citea o listă de oameni care s-au distins in mod deosebit în lupta cu apele Nadeșului pentru salvarea unor materiale, motoare electrice, utilaje. Acum, apele s-au retras : au rămas nămolul, mașini și instalații defecte. Pagubele materiale se ridică la peste 2 milioane lei, iar cele două zile de stagnare a producției, în secțiile forjă și turnătorie, „costă** întreprinderea peste 1,8 milioane lei.
(Continuare în pag. a Ii-a)

tatea erau exactitate spre erau în primul rînd necesare, lături de de partid și de stat, care a îndrumat direct, de la fața locului, operațiunile de salvare și refacere, s-au aflat tot timpul pe teren, în acele zile de înfruntare cu urgia a- pelor, cadre de răspundere din ministere și alte organe economice centrale, care au colaborat strîns cu organele locale, administrative și economice. încă o dată s-au vădit, cu acest prilej, avantajele deeergînd din apropierea conducerii de producție, din aplicarea consecventă a principiului fundamental de organizare a economiei noastre — centralismul democratic. Calamitățile care s-au abătut in aceste săptămîni asupra țării au supus unei nedorite verificări
Costin MURGESCU

(Continuare în pag. a Ii-a)

(Anchetă'în rîndul participanților 
la cei de-al doilea colocviu științific european)

Publicăm in continuare răspunsurile la anchetă în cadrul căreia redactori 
ai ziarului nostru s-au adresat unor participanți la colocviul științific euro
pean organizat de A.D.I.R.I., cu rugămintea de a răspunde la următoarele 
întrebări :

Iln anul care a trecut în climatul politic european s-au înregistrat elemente noi de natură să stimuleze procesul de destindere, de edificare a securității pe continentul nostru. Am dori să cunoaștem cum apreciați aceste fenomene ? Care este părerea dv. în legătură cu posibilitățile de infăptuire a securității europene, de transformare a Europei intr-un continent al păcii și încrederii între popoare ?
2 In prezent problema cea mai dezbătută in legătură cu securitatea continentului european este, fără îndoială, aceea a organizării u- nei conferințe la care să participe toate țările europene. Cum apreciați o asemenea conferință și ce credeți despre posibilitățile de reunire a ei T

3 Am dori să cunoaștem părereadv. in legătură cu utilitatea și rezultatele celui de al doilea colocviu științific european organizat de 
A.D.I.R.I.

IAN SMART, 
Institutului de 
Londra.

1 Cred că in
* rl î ct+î ac* rtra

director adjunct al 
studii strategice din

1 Cred că in ultimul an am putut distinge pe scena europeană o serie de tendințe care au acționat tn sensul unei mai bune înțelegeri Intre țările răsăritene și apusene ale acestui continent. Cred că ele tre
buie considerate drept primi pași pe

calea edificării securității. Punlnd evenimentele ultimului an pe cintar putem spune că din punct de vedere al înțelegerii în Europa ele un cîștig net. au adu»
2 La acest colocviu am multe probleme legate discutat de convocarea unei conferințe privind securitatea europeană, dar mai sînt, desigur, și altele care au rămas neabordate. Se pare că statele interesate într-o astfel de conferință au căzut de acord asupra unor chestiuni. In primul rînd, că sînt probleme serioase de rezolvat. In al doilea rînd, că este posibil să se formuleze o definiție a problemelor, ceea ce trebuie, la urma urmei, să constituie primul pas spre realizarea unei înțelegeri asupra lor. în al treilea rînd, cred că ar fi just ca la acest efort să participe toate țările care, în mod nemijlocit și funcțional, au legătură cu problemele securității europene, ceea ce firește nu înseamnă numai țările europene propriu-zise.Și pe alt plan cred că ne aflăm In fața unui început promițător. Se conturează unele sugestii foarte folositoare cu privire la acele probleme care urmează să fie obiectul unei conferințe consacrată securității eu-

Anchetâ realizată da 
Radu BOGDAN 
Gh. CERCELESCU 
Nicoleta SOCEC

(Continuare în pag. a V-a)
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faptul! 
------------------- 1 

divers! 
------------------- 1 
Perlele--------- '
Moldovei j

La muzeul mînăstirii Suce- Vița — ea Însăși o perlă arhitec- I turală din nordul Moldovei — I a fost expusă de curînd una I dintre cele mai frumoase lu- . crărl de artă create in țara I noastră cu sute de ani în urmă. | Este vorba de un epitaf confec- ționat in secolul al XVI- I lea, pe timpul domniei lui Ie- I remia Movilă. Epitaful este țe- 1 sut pe catifea din fire de aur | și argint și ornamentat cu... I 16 000 perle autentice. E o cifră I care — să recunoaștem — îi con- . feră .exponatului o strălucire 1 deosebită în colecțiile valorilor | de artă ce pot fi admirate de turiștii care vizitează monumentele istorice din această parte a țării.
Birocrație...
electro
cutată

într-unul din cartierele Cis- nădiei, acum doi ani de zile, au fost atribuite unor locuitori ai orașului mai multe terenuri pentru construcții de locuințe. După stabilirea amplasamentelor și aprobarea documentațiilor, aceștia s-au apucat de lucru. Muncitorul loan Poșta și Încă alți patru viitori vecini ai săi au înălțat casele pînă a- proape de acoperiș. Aici s-au o- prit. Ajunseseră pînă la... linia electrică aeriană aflată exact deasupra lor și, vrînd-ne- vrînd, au lăsat baltă toate lucrările. întreprinderea de rețele electrice Sibiu trebuia să mute acest veritabil prag de sus în altă parte. După cum se vede, această operație durează însă mai mult decît construcția unei case. Performanță, nu glumă. Poate pentru că circularele și, în general, hîrtiile nu se electrocutează ? Are șl birocratismul avantajele lui...
În
căutarea
unui...
anonim

Nu de mult, șoferul Adrian Banu de la l.C.R.M.-Petro
șani călătorea cu trenul spre 
Subcetate. La coborîre, a uitat 
in compartiment un portmoneu 
în care avea citeva bonuri pen
tru 150 litri de benzină și mai 
multe acte de mare valoare 
pentru el (printre care o chi
tanță pentru efectuarea unui 
decont). S-a întors, bineînțeles, 
la întreprindere fără toate a- 
ceste acte și... iși luase adio de 
la ele. După citeva zile Insă, 
poștașul ll căuta să-i lumineze 
un plic voluminos. Erau in el 
toate actele pierdute. Cine i le 
expediase? „Pe plic — ne spune 
el — nici o adresă, decît ștam
pila poștei din Rușchița. Aș 
vrea mult să-l găsesc pe acest 
anonim și să-i mulțumesc". Nu 
știm dacă ll va găsi. In orice 
caz, gestul anonim merită să fie 
scos în evidență.

Nesăbuința
se 
plătește

Intr-o notă publicată cu cîtva timp în urmă în cadrul acestei rubrici („Scînteia" nr. 8344) Aub titlul „Vinovății să răspundă" semnalam că la cariera Slașoma (Mehedinți) s-a produs un grav accide'nt de muncă. Cercetările ulterioare au stabilit cu precizie cauza accidentului : încălcarea flagrantă a normelor de protecție a muncii de către conducerea întreprinderii de industrie locală din Vînju Mare, de care aparține cariera. Dosarul a fost înaintat Tribunalului județean Mehedinți. In urma judecării procesului, Nicolae Petrescu (directorul întreprinderii), Grigore Băltățeanu (șeful carierei) și Nicolae Ionaș (șef de serviciu) au lost condamnați de la 2 la I 2,6 ani închisoare, fiind obligati I totodată să achite familiilor despăgubirile cuvenite.

I
Rubricâ redactatâ de :

Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID

I
cu sprijinul corespondenților 

„Scînteii"

I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

21 DE ANI IN FAȚA RIPOSTEI H0TĂR1TE
IN SLUJBA POPORULUI A OAMENILOR, NOUL VAL

Zilele acestea se Împlinesc douăzeci și unu de ani de la înființarea miliției populare — eveniment important in dezvoltarea statului nostru socialist. In cele două decenii de existență, miliția populară, sub conducerea și îndrumarea permanentă a partidului, a slujit cu devotament și abnegație cauza socialismului, a militat pentru apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului, a muncii sale pașnice și avutului său, a ordinii de drept statornicite în patria noastră.Zi și noapte de veghe la postul lor, gata să intervină în apărarea proprietății socialiste, să apere interesele oamenilor muncii, milițienii se bucură tot mai mult de stima și dragostea cetățenilor noștri. Dovadă sînt strîn- sele legături cu masele largi ale oamenilor muncii, miile de scrisori trimise organelor de miliție de către întreprinderi, instituții sau cetățeni aparținînd celor mai diferite categorii sociale, care exprimă mulțumiri pentru competența acțiunilor întreprinse, pentru modul în care au fost apărate sau salvate valori umane și materiale. Combătând elementele antisociale, milițienii au dat numeroase pilde de înalt patriotism și eroism. Vor rămîne veșnic în inimile poporului nostru figurile luminoase ale cpt. Ghiță Alexandru, locotenenților majori Juga Iancu, Lăbuș Radu, Poleac Vasile, lt. Puiu Dumitru, sblt. Balic Gh., plutonierilor Zidaru Constantin, Bulz Sabin, Frigea Ion, serg. maj. Grebu și ale altor eroi, care și-au dat viața pentru salvarea ordinii publice și a binelui obștesc.în timpul recentelor inundații — care au cauzat uriașe pagube materiale și pierderea unor vieți omenești — miliția a fost alături de eroicul nostru popor, de ostașii armatei noastre, îndeplinindu-și cu cinste misiunile, salvind de la distrugere importante bunuri materiale, viața a numeroși cetățeni. S-au luat măsuri pentru prevenirea și descoperirea infracțiunilor și a oricăror acte antisociale, asigurarea pazei bunurilor obștești și personale, a valorilor dislocate din cauza inundațiilor, pentru identificarea unor bunuri abandonate sau aduse de ape și predarea lor proprietarilor, pentru asigurarea fluidității circulației rutiere și feroviare, normalizarea transporturilor etc.Hotărârile istorice adoptate la cel 

In toate localitățile sinistrate, alături de populație, lucrătorii de miliție și-au 
făcut datoriade-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român, care orientează și . însuflețesc poporul nostru angajat în plin efort pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, jalonează cu multă claritate și direcțiile principale ale activității organelor Ministerului Afacerilor Interne. Ca urmare a grijii manifestate de partid, s-au creat condiții pentru ridicarea pe o treaptă superioară a pregătirii poli- tico-ideologice, profesionale și militare a miliției. In practica ei au fost introduse cele mai moderne mijloace

FORȚA ECONOMIEI
SOCIALISTE

(Urmare din pag. I)eficacitatea socială a mecanismului economic pe care ni l-am făurit în anii construcției socialiste, iar aceasta a făcut o dată în plus demonstrația virtuților sale. /Economia noastră națională se bazează pe relații de producție socialiste, de aceea găsește în ea resursele necesare depășirii greutăților, aici sint izvoarele atitudinii noi a oamenilor față de muncă și față de avutul obștesc. Această atitudine și-a găsit o patetică expresie în lupta eroică cu apele spre a salva fabricile și uzinele, ogoarele — înainte chiar de salvarea bunurilor personale, oamenii s-au îngrijit de* salvarea bunurilor obștești ; în energia și dăruirea cu care pretutindeni cei ce muncesc au pornit la refacere ; în schimburile prelungite și duminicile transformate în zile obișnuite de lucru ; în angajamentele suplimentare luate în întrecerea socialistă ; în nenumăratele inițiative născute pretutindeni în țară pentru punerea în valoare a noi și noi rezerve ale producției.Și aceleași relații socialiste au generat solidaritatea și întrajutorarea tovărășească, materializată în atîtea și atîtea forme — de la preluarea de către unele întreprinderi a reparării utilajelor sau chiar a unei părți din sarcinile de producție ale întreprinderilor sinistrate și pînă la contribuțiile din salarii, ofrandele bogate în alimente și îmbrăcăminte sau depunerile la C.E.C. în contul 2000.Desigur, unul din izvoare este puternica bază tchnico-materială făurită prin eforturile clasei muncitoare. ale întregului popor în acest sfert de veac. Numărul imens de mașini și utilaje, uriașele cantități de materiale de care am putut dispune in

General—maior 
Nicolae STATE

adjunct al ministrului afacerilor In 
terne, inspector general al miliției

pentru combaterea manifestărilor Infracționale, ceea ce a dus la îmbunătățirea substanțială a activității lucrătorilor. Au crescut operativitatea și calitatea cercetării cauzelor penale, pe baza respectării cu strictețe a legalității socialiste, principiu fundamental ce guvernează întreaga activitate a organelor noastre.Cadrele de miliție consideră ca o datorie fundamentală respectarea cu
„ZIUA MILIȚIEI"

strictețe a legilor țării. Cuvintele tovarășului Nicolae Ceaușescu, care spunea că „legea trebuie respectată în primul rînd de aceia care sînt chemați să vegheze la aplicarea ei", oonstituie o devjză pentru slujitorii miliției. In acest spirit de înaltă etică socialistă, promovată cu consecvență de partid, a crescut combativitatea organelor noastre împotriva tuturor acelora care, într-o formă sau alta, încalcă ordinea de drept statornicită în România. Au simțit ascuțișul legilor țării noastre infractorii, elementele antisociale care au lovit în proprietatea socialistă sau personală, în drepturile și interesele legale ale cetățenilor. )Neștirbită se menține importanța sarcinii de apărare a proprietății socialiste, a avutului obștesc, a banului public, combaterea oricăror infracțiuni in domeniul economic.Eficacitatea întregii noastre activități este inseparabil legată de inepuizabilul sprijin acordat de întregul popor. Legătura cu masele a 

devenit de altfel un principiu călăuzitor al muncii noastre, o condiție esențială pentru succesele organelor de miliție. Activitatea milițienilor primește din partea cetățenilor un ajutor benevol, care îmbracă forme dintre cele mai diverse. Sem- nalînd cu operativitate faptele antisociale și părticipind uneori direct la Înlăturarea lor, numeroși cetățeni conlucrează cu miliția pentru apărarea proprietății socialiste, menținerea ordinii publice, prevenirea și reprimarea infracțiunilor. Sînt zeci de

aceste săptămini spre a ridica în citeva zile diguri pe distanțe de sute de kilometri, spre a salva populația din localitățile inundate și a o pune la adăpost, spre a repune în funcțiune zeci de fabrici și a începe fără intîrziere reconstruirea celor distruse sînt expresia puternicului potențial de luptă, a posibilităților sporite create prin politica de industrializare socialistă. întregul arsenal de mijloace — autocamioane de toate tipurile, tractoare, buldozere, conca- soare, excavatoare și cite altele, făurite pentru construcția pașnică, s-au dovedit și arme puternice de apărare împotriva apelor dezlănțuite. Pentru a ilustra ce înseamnă in munca de refacere baza materială de care dispunem vom menționa încă un singur fapt, din foarte numeroasele care s-ar putea cita. Oare nu tocmai această bază materială ne-a dat posibilitatea să trecem neîntîrziat la construirea, în lunile care au mai rămas din acest an, a 5 000 de apartamente pentru sinistrați, fără a diminua în același timp marele program de construcții prevăzut inițial pentru 1970 ?Un mare om de artă străin, bun cunoscător al poporului nostru, exclama — vizitînd regiunile lovite de calamități — că „este extraordinar să vezi firea românilor, care caută prin toate mijloacele să depășească de îndată, pe loc, răul pentru a-și făuri un nou bine în viitor".Fără îndoială, este multă experiență istorică acumulată în această în- dîrjită tenacitate a poporului nostru, căreia intensitatea atașamentului față de cauza socialismului îi dă o nouă strălucire.Da. vom realiza ceea ce ne-am propus, în pofida pierderilor suferite, vom reface totul și vom merge mai departe. 

mii de cazuri In care cetățenii au a- jutat miliției să demaște activitatea ilicită a unor elemente descompuse, să prindă și să defere justiției infractori periculoși, hoți, delapidatori, huligani etc. Colaborarea strînsă statornicită între organele noastre și masele de cetățeni, exprlmînd legătura indisolubilă și comunitatea de interese ce există între aparatul de miliție și oamenii muncii într-un stat socialist, constituie pentru cadrele noastre un puternic stimulent, obli- gindu-le să-și ridioe întreaga activitate la nivelul încrederii ce li se a- cordă.Creșterea conștiinței politico-oetă- țenești a maselor largi populare impune în prezent o exigență sporită față de atitudinea și comportările membrilor societății. La consfătuirea cadrelor de bază din securitate, miliție, procuratură și justiție, tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea : „O problemă care trebuie să ne preocupe , în mod serios este aceea a infracțiunilor așa-zis mărunte, a unor manifestări de huliganism și încălcare a normelor de conviețuire socială, față de care organele de miliție și de justiție nu au dovedit destulă fermitate... Lupta împotriva încălcării normelor de conviețuire socială trebuie ințeleasă ca o problemă ce privește toate organele de partid și de stat, întreaga noastră societate socialistă". Aceste prețioase indicații mobilizează pe lucrătorii de miliție. Ne revine importanta sarcină de a populariza și aplica Decretul nr. 153/1970, îndreptat — după cum se știe — împotriva elementelor parazitare, turbulente, a acelora care a- duc atingere ordinii și liniștii publice, normelor de conviețuire socială.A crescut în prezent roilul organelor de miliție în îndrumarea și controlul circulației. Orientarea spre coordonatele majore ale muncii de circulație determină o îmbunătățire sensibilă a activității noastre în a- cest domeniu. în ultima perioadă, organele de miliție . au întreprins unele acțiuni mai eficiente de fluidizare a traficului și o mai bună colaborare cu factorii interesați pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație. S-a introdus un nou sistem de examinare a candidaților la obținerea permisului de conducere și s-a realizat o propagandă rutieră diversificată. ceea ce a contribuit la creșterea siguranței circulației pe drumurile publice.Conducerea partidului și statului a elaborat o serie de documente importante, de legi și hotărîri menite să creeze un cadru juridic și organizatoric cît mai adecvat desfășurării activității noastre, în deplină concordanță cu cerințele dezvoltării democrației socialiste și aplicării legalității. In acest context de măsuri se înscrie și elaborarea legii pentru organizarea și funcționarea miliției, care a stabilit cu claritate atribuțiile și sarcinile sale. Dispunem astăzi de un aparat bine instruit, cu o bogată experiență, activ, capabil să rezolve cu competență și operativitate toate problemele pe care le ridică combaterea manifestărilor infracționale, menținerea și asigurarea ordinii publioe, a securității circulației rutiere.Cadrele miliției sînt ferm hotărâte să muncească fără preget pentru executarea întocmai a misiunilor și sarcinilor ce li se vor încredința. Nu vom precupeți eforturile noastre pentru a asigura ordinea și liniștea necesară oamenilor muncii din patria noastră. Vom păzi ca lumina ochilor proprietatea socialistă, avutul personal al cetățenilor, viața, integritatea și demnitatea lor, vom milita cu consecvență pentru aplicarea legalității socialiste, pentru adevăr și dreptate.Cu ocazia celei de-a XXI-a aniversări a miliției, cadrele noastre își îndreaptă gîndurile către Partidul Comunist Român, către Comitetul său Central, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceatișescu, cu recunoștință fierbinte pentru grija deosebită și îndrumarea permanentă de care ne-am bucurat în toți acești ani. Ne angajăm să slujim și în continuare cu devotament cauza poporului român, înaltele idealuri ale orânduirii noastre socialiste.

Starea 
rețelei de 
comunicațiiDirecția generală a drumurilor anunță redeschiderea traseelor Dn 1 Huedin—Aleșd, Dn* 1 C Gherla—Dej—Ileanda, Dn 16 Apahida—Chiriș și Dn 74 Brad—Abrud—Puțum. Este interzis accesul oricărui vehicul pe rutele Dn 2 Brăila— Șendreni, Dn 5 C Giurgiu— Zimnicea, Dn 7 A Malaia— Voineasa—Petroșani, Dn 17 B Vatra Dornei—Broșteni( se circulă pe ruta ocolitoare Păltiniș), Dn 24 Vînători —Sculeni, Dn 28 Iași—Ungheni, Dn 54 Corabia—Tr.Măgurele, Dn 66 Bumbești—Petroșani, Dn 67 C Tărtărău—Oașa, Dn 73 Lunca—Cîmpeni—Turda.In cursul zilei de 13 iunie, Departamentul Căilor Ferate a dispus reluarea traficului feroviar pe rutele Mera—Ar- ghirești și Meri—Lainici. Este în continuare suspendată circulația tuturor trenurilor de călători și marfă pe sectoarele : Băbuceni—Surduc—Sălaj, Cîmpulung pe Tisa — frontieră, Susenii Bîrgăului—Bistrița Bîrgăului, Baldovinești— Vădeni ; Supur—Erhida, Săr- mășag—Șimleul Silvaniei, Ho- lod—Ținea, Sărățeni—Sovata, precum și pe liniile înguste «^rucișor—Necopoi și Oconș— Sălciua.

Pînă acum citeva zile, la acest colț de stradă din cartierul Mănăștur al Clujului se jucau copii

(Urmare din pag. I) *— Datorită unor eforturi îndîrjite, ieri a intrat în funcțiune forja, astăzi, turnătoria de fontă. Luni vom lucra cu întregul potențial. Chiar acum discutam cu secretarii organizațiilor de bază acțiunile ce trebuie inițiate pentru recuperarea pagubelor în cel mult o lună, ținînd seama de sarcinile mari ce ne stau în față, atît pentru producția internă, cit și pentru export, precum și de angajamentele suplimentare luate — ne informează tov. ing. Liciniu Micu, secretarul comitetului de partid.Datorită unei munci neobosite, de zi și noapte, în municipiul Dej se va relua luni lucrul la atelierul mecanic al întreprinderii „Bobîlna" și uscătoria de Ia fabrica de sucuri. La Gherla, centrala termică va începe astăzi să furnizeze energie cu întreaga capacitate.In toate zonele afectate de calamitate se muncește intens pentru refacerea drumurilor, a rețelei electrice. In municipiul Cluj, la asemenea acțiuni participă peste 1 300 de oameni cu mai bine de 100 mijloace de transport, buldozere, macarale etc. Pe Valea Chintăului, unde alunecările de teren au distrus mai multe case, se recuperează materialele de construcție.In ultimele ore sosesc vești despre noi alunecări de teren. Astfel, în satul Șard, o alunecare a distrus complet 22 de case, la Țaga au fost distruse și avariate 18 case și construcții gospodărești, iar la Chinteni, din aceeași cauză s-au prăbușit 12 case.
Al. MUREȘAN

• BIHOR : Momente dra
matice, lupta cu apele 
revărsate continuă.In județul Bihor, noaptea de 12 spre 13 iunie a fost dramatică. Cri- șul Repede și alte cursuri de ape s-au umflat brusc, încerclnd să inunde Oradea și numeroase alte localități din județ. Apele Crișului Negru au înregistrat creșteri mai mari la Beiuș, unde au rupt digul, inundînd 10 străzi.Ele s-au umflat brusc și în zona Tămașda?Zerind, încerclnd să străpungă digul în mai multe locuri. Comandamentul județean a luăt măsuri energice de mobilizare a tuturor forțelor din această zonă și a trimis din Oradea peste 1 000 de membri ai gărzilor patriotice și militari, autocamioane cu materiale.Crișul Repede a încercat să străpungă digul la Tileagd, ceea ce ar fi însemnat inundarea fabricii de mobilă, a fabricii de cherestea, a uzinei de impregnat traverse pentru calea ferată, I.M.A., a unităților cooperativei meșteșugărești și ale celei de consum. Toată suflarea din comună s-a adunat în zona periclitată șl a pornit o adevărată bătălie împotriva apelor, reușind să înlăture pericolul. Apele au început să scadă.După miezul nopții, Oradea a fost din nou amenințată. Oamenii au opus o rezistență înverșunată apelor, lu- crînd fără întrerupere toată noaptea.Un bilanț parțial consemnează că pină sîmbătă dimineața ițj județul Bihor au fost inundate 1 735 case, au fost evacuate 1352 familii împreună 

cu bunurile lor. Apele au Inundat 1G 090 hectare și au distrus 90 de poduri și podețe, 14 km de drum, ava- riind alte aproape 70 km de drumuri. De asemenea, au fost inundate 5 o- biective economice (fabrica de ulei, secția de tăbăcărie a fabricii de încălțăminte „Crișul", secțiile A și B ale fabricii de cărămidă, baza de a- provizionare și desfacere nr. 4).Lupta cu apele continuă.
Aurel POP

• SATU-MARE : Zi și noap
te de veghe pe diguri.Sîmbătă, Someșul atingea, la mira Satu-Mare, 702 cm, marcind o ușoară creștere spre cota maximă de 720 cm., presupusă de ultima prognoză. între timp, pe diguri se menține starea de veghe. Vineri noaptea și sîmbătă au continuat acțiunile de consolidare și supraînălțare ă digurilor, cu participarea a sute de muncitori, soldați, elevi.Rîul Crasna, care continuă să a- menințe, atingea sîmbătă la Ber- veni cota de 734 cm. In cursul nopții trecute, apa s-a infiltrat prin dig pe o porțiune de 3 km. S-au concentrat aici mari forțe pentru a urgenta stăvilirea infiltrărilor.Iată acum un scurt bilanț al pagubelor provocate de inundațiile celor două rîuri sau de apele acumulate pe diferite versante. Sînt inundate parțial 24 de localități (în care sînt distruse 34 de case și avariate 150), 28 de unități agricole cooperatiste și afectate de inundații 2 întreprinderi agricole de stat. Au mai fost, de asemenea, inundate aproape 31 000 de hectare teren agricol, din care peste 14 000 însămînțate cu grîu, porumb, sfeclă de zahăr, floarea-soa- relui, legume și alte culturi.In localitățile inundate au fost luate măsuri pentru evacuarea a ! 248 familii. In localitățile unde viitura a trecut se întrenrind primele măsuri pentru diminuarea pagubelor, pentru reconstrucție și pentru reintrarea in ritmul normal al vieții.

Octav GRUMEZA

• BISTRIȚA-NĂSĂUD : Pri
mele raze de soare.Dimineața de 13 iunie a adus într-o parte a județului Bistrița-Năsăud cîteva raze binefăcătoare de soare. Ploile au încetat, oamenii au pornit la lucru pentru a înlătura efectele inundațiilor. Pămîntul mustește încă. Cu toate acestea, țăranii cooperatori execută lucrări în grădina de legume, pregătesc semințele pentru a fi, a treia oară, încorporate în sol. Economia forestieră, greu lovită de furia torentelor, întimpină considerabile dificultăți. La fabricile de cherestea, stocurile de bușteni se diminuează cu repeziciune, masa lemnoasă fiind blocată în parchete. Drumurile reamenajate provizoriu, după primele valuri de apă, au fost, zilele trecute, din nou, distruse. Forestierii lucrează îndîrjit pentru restabilirea căilor de acces spre gurile de exploatare. La planșete, proiectanții de drumuri forestiere întîrzie pînă spre miezul nopții. Fiecare oră, fiecare zi prețuiesc enorm.

Mihai BAZU

• VALEA JIULUI: Nici o 
clipă de pierdut.Viiturile ce au trecut în ultimele două zile prin bazinul carbonifer al Văii Jiului au provocat pagube importante obiectivelor economice. La șantierpl construcții C.F.R. nr. 17, de pildă, pagubele estimate pînă In prezent trec de 100 000 lei. La unitatea de exploatare a lemnului Petroșani și întreprinderea de construcții forestiere pagubele trec de 2,5 milioana lei.Apele ieșite din matcă au avariat o serie de instalații electrice, conducte, diguri. Conducta de aducțiuna a apei potabile pentru orașele Pe- trila și Petroșani a fost dezvelită de puhoaie pe o lungime de peste 100 metri, iar la Iscroni, în amonte de podul peste Jiu, a fost degradată parțial îndiguirea malului drept al riului. La km 96 + 500, pe traseul Filiași—Simeria, linia ferată a fost blocată de Viituri și căderi de stînci. De asemenea, la km 99 + 200 tera- samentul căii ferate a fost spălat de ape, circulația a fost iert întreruptă.La apelul comandamentului județean, mii de oameni duc o bătălie dîrză cu apele, care încep să bată in retragere, înfăptuind măsurile stabilite pentru evacuarea familiilor, protejează obiectivele industriale, întăresc malurile Jiului în zonele încă periclitate. Numeroase colective de intervenție lucrează fără răgaz la evacuarea apelor din incinta întreprinderilor, la recuperarea utilajelor și a materialelor inundate, la curățarea mașinilor și instalațiilor pentru repunerea lor urgentă în funcțiune.

Sabin 1ONESC-C

® GORJ : Azi, duminica, zi 
de lucru.După cum s-a mai anunțat, obiectivul industrial cel mai greu lovit de furia apelor in județul Gorj a fost întreprinderea mecanică Sadu. Pierderile sînt aci considerabile. Dar iată că — în mai puțin de 48 de ore — uzina a reintrat, parțial, în funcțiune. Sîmbătă la prînz, peste 500 de oameni și-au reluat lucrul în secțiile tîmplă- rie, sculărie și mecanic-șef. La eforturile depuse de colectivul uzinei s-a alăturat cel al cîtorva sute de specialiști, electricieni și instalatori din diferite localități ale țării, care au răspuns cu promptitudine la apelul uzinei. încă de vineri dimineața au sosit la Sadu specialiști și utilaje de la Plopeni, Cugir, „Electroputere" și întreprinderea de transporturi Craiova, „1 Mai“-Ploiești, precum și de la uzinele „Vulcan", Uzina de mașini elec- trioe, „Autobuzul“-București.Comandamentul județean a anunțat deschiderea circulației pe linia fe- rata Tg. Jiu-Petroșani începînd din noaptea de 11 spre 12 iunie. In întreg județul se desfășoară ample acțiuni pentru înlăturarea pagubelor pricinuite de inundații unor obiective industriale, unități agricole și oetățe- ni lor. Pentru unitățile economice ala județului Gorj, duminica aceasta va fi o zi obișnuită de lucru.

Mihail DUMITRESCU
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general de redresare economică
• 0 AMPLA ACTIVITATE DE IDENTIFICARE Șl PUNERE ÎN VALOARE A REZERVELOR 
DE PRODUCȚIE INDUSTRIALA • A FOST DUBLAT ANGAJAMENTUL LA PRODUCȚIA 
MARFĂ VÎNDUTĂ Șl ÎNCASATA : DE LA 200 MILIOANE LEI LA 405 MILIOANE LEI • 
CANTITĂȚI SUPLIMENTARE DE PRODUSE LA SORTIMENTELE SOLICITATE PENTRU 

REFACEREA ZONELOR CALAMITATE

în aceste zile în care oamenii muncii din toate județele țării, de la orașe și sate, sînt puternic angajați în amplul efort constructiv pentru restabilirea și normalizarea situației în zonele calamitate, pentru îndeplinirea riguroasă a planului de stat și a angajamentelor pe acest an, Prahova 'ndustrială se află.la post.Comitetul județean de partid Prahova a chemat pe comuniști, organizațiile de partid din fabrici și uzine să se situeze în fruntea tuturor acțiunilor economioe, să stimuleze ferm inițiativa maselor, să canalizeze a- ceastă inițiativă în direcțiile principale ale activității productive, incit 6ă nu se irosească energii, forțe u- mane și materiale.De unde am pornit 7 în primul rînd, de la organizarea unei largi acțiuni de descoperire a rezervelor interne ale producției, în scopul punerii lor depline în valoare. In acest sens, s-au inițiat discuții cu comitetele de direcție din întreprinderi, cu specialiști,, ingineri, maiștri și muncitori. Această consultare și dinamizare a masei salariaților a fost deosebit de rodnică. In primul rînd, pentru că oamenii, în modul' cel mai sincer și mai spontan posibil, s-au oferit să muncească în schimburi prelungite sau să îmbrace duminica haina de lucru. Dar în afară de aceste acte de înaltă responsabilitate și solidaritate socialistă, din consultările avute s-au concretizat măsuri operative fără de care nu am fi putut, evident, suplimenta angajamentele inițiale. De la 200 milioane lei producție globală peste plan, cît ne-am angajat la începutul anului, s-a ajuns la 420 milioane lei. La producția marfă vîn- dută și încasată, angajamentul a fost sporit de la 200 milioane lei, la 405 milioane lei. Vom da în plus față de angajamentul inițial diferite sortimente ce sînt stringent necesare în aceste noi condiții create : 900 tone îngrășăminte fosfa- tice, 200 tone ciment, 4 milioane bucăți cărămizi și blocuri pentru zidărie. 400 000 mp geam tras, 400 000 bucăți țiglă de ciment, instalații sani- "ire, utilaj tehnologic, țesături de s nă și bumbac, produse petrochimice, cnerestea, materiale izolatoare pentru construcții și altele.Aș vrea să mă opresc asupra măsurilor izvorîte din. consultarea colectivelor din întreprinderi. Acestea vizează în principal fructificarea cit mai intensă a potențialului uman și tehnic de care dispun unitățile economice. Contăm, desigur, pe faptul că în acest an se va lucra un număr de ore, de zile in plus. Reușita ne este asigurată însă dacă „obligăm" mașinile, utilajele, instalațiile să producă mai mult, prin ridicarea indicilor de utilizare intensivă și extensivă a a- cestora. Colectivul Fabricii de geamuri din Scăeni, de pildă, pentru creșterea producției a ridicat temperaturile de ardere la cuptoare, a organizat executarea la cald a reviziilor și reparațiilor, în scopul prelungirii ciclului de funcționare a instalațiilor. Aceste măsuri speciale, la a căror elaborare organizația de partid și-a adus o mare contribuție, precum și altele dau posibilitatea colectivului de la Scăeni să asigure țării cantități sporite de geamuri. Fabrica de cărămidă de la Bucov a găsit altă soluție de sporire a producției : mecanizarea transportului intern și mărirea numărului de matrițe pentru țigle de ciment. Comitetele de direcție de la Rafinăria Brazi și de la celelalte rafinării din Ploiești au a- vut în vedere noi posibilități de reducere a pierderilor tehnologice, noi măsuri pentru a prelungi ciclul de funcționare între două reparații.Este de la sine înțeles că un o- biectiv industrial dat mai devreme în funcțiune înseamnă o contribuție directă la sporirea producției, întreprinderea șantier-construcții- montaj Brazi, bunăoară, a găsit posibilități să pună în funcțiune cu mult mai devreme instalația de anhidridă maleică de la Combinatul petrochimic Ploiești. Eforturile lor se cer însă sprijinite de către Ministerul Industriei Chimice, căruia îi incumbă obligația de a asigura din timp utilajele tehnologice.Colectivul de la Uzina de utilaj chimic din Ploiești, una din uzinele principale furnizoare de echipamente tehnologice, și-a mobilizat eforturile, posibilitățile de care dispune, pentru a livra unele utilaje în avans față de contracte. Pină la ora actuală, de la această unitate au pornit spre șantierele industriei chimice 252 tone de utilaje, ale căror termene de execuție, prevăzute în contracte, erau mult mai tîrzii. La cererea conducerii Combinatului chimic din Turnu- Măgurele s-au trimis acestuia acum, în iunie, și nu în octombrie, cum preciza contractul, două fierbătoare, un schimbător de căldură, un răcitor. Din inițiativa comitetului de partid au plecat pe unele șantiere delegați să analizeze, împreună cu beneficiarii, urgențele de utilaje, conform situației create in țară in urma calamităților.

Ing. Ilie CÎȘU 
prim-secretar 

al Comitetului județean Prahova 
al P.C.R.

Repararea unor motoare și utilaje, recondiționarea unor produse și materii prime, trimiterea de echipe de specialiști și muncitori de înaltă calificare în zonele sinistrate âu impus în multe unități măsuri de schimbare a unor fluxuri tehnologice, de organizare superioară a muncii. Este și firesc, pentru că asemenea lucrări ca cele amintite s-au cerut și se cer realizate într-un timp record. Unitățile aflate în asemenea situații, ca, spre exemplu. Uzina mecanică Poiana și întreprinderea de reparații utilaj electric din Cîmpina, care lucrau obișnuit în două schimburi, și-au format și un al treilea schimb. Aici au fost revizuite apoi comenzile, fondul de materii prime și materiale, încît să se poată lucra cu prioritate comenzile pentru zonele calamitate. Numai așa s-a reușit — dau un singur exemplu — ca întreprinderea de reparații utilaj e- lectric din Cîmpina să repare într-un timp record 120 de motoare electrice pentru Combinatul chimic din Tîrnă- veni. Un plan încărcat de reparații de motoare și tractoare grele are în prezent Uzina mecanică Poiana. D&r, așa cum s-a organizat lucrul în flux continuu în trei schimburi, apelîn- du-se în mod temporar și la unii maiștri și strungari de înaltă calificare, recent pensionați, există convingerea că sarcinile se vot rezolva cu bine., Condițiile deosebite create în ultimul timp au pus în fața întreprinderilor prahovene noi probleme. Pe primul plan s-au situat aspectele privitoare la aprovizionarea tehnioo-materială. Imposibilitatea u- nor uriități din zonele calamitate de a-și onora obligațiile contractuale a- fectează ritmicitatea producției, dă loc chiar la unele stagnări temporare. Pentru evitarea, pe cît posibil, a unor asemenea situații, inginerii, maiștrii au găsit unele soluții pe plan local. Căutările lor, bineînțeles, nu sînt încheiate. Lipsa carbidului, din cauza opririi producției la Combinatul chimic Tîrnăveni, se suplinește acum — pe șantierele de construcții — prin folosirea gazelor lichefiate la operațiile de tăiere cu flacără. Pe cît este posibil, sudura autogenă este înlocuită cu cea electrică. Colectivul Uzinei chimice Valea Călugărească a asimilat, într-un timp extrem de scurt, sulfatul de aluminiu, produs deficitar. Se realizează acum zilnic cantități, suficiente și pentru unitățile din alte ju
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CHEMARE
către toate cooperativele agricole de producție, 

către întreaga țărănime cooperatistă
(Urmare din pag. I)Socialiste, țărănimea teleormă- neană este hotărîtă ca, sub conducerea organizațiilor de partid, 'să muncească mai bine ca oricînd, să obțină cantități tot mai mari de produse agricole, cu câre să contribuie la compensarea pierderilor cauzate de calamitățile naturale în celelalte județe. în toate cele 160 de cooperative agricole din județ au avut loc în ultimele zile adunări generale extraordinare, în cadrul cărora țăranii cooperatori, într-o atmosferă de fierbinte patriotism, analizînd rezultatele obținute pe primele 5 luni în realizarea planului fiecărei unități și ținînd seama de posibilitățile existente, au hotărît să contribuie cu cantități mai mari de produse agricole la formarea fondului central al statului.Pe baza angajamentelor luate în aceste însuflețitoare adunări, Consiliul uniunii județene Teleorman a cooperativelor agricole de producție, în numele țărănimii cooperatiste din județ, adresează cooperativelor agricole de producție și țărănimii cooperatiste din întreaga țară înflăcărată chemare de a spori în acest an producția agricolă, pentru a vinde statului, peste plan, cît mai multe produse agro- alimentare. 

dețe, înlăturîndu-se dificultățile mari apărute datorită nelivrării produsului amintit de către combinatul din Tîrnăveni. Comitetul de partid de la Rafinăria Ploiești a avut și el o inițiativă demnă de reținut : prin muncă patriotică s-au recuperat însemnate cantități de cărămidă antiacidă, necesară căptușirii cuptoarelor de la rafinăria de petrol.Asemenea acțiuni sînt. numeroase și ele dovedesc hotărîrea oamenilor de a birui greutățile, de a-și îndeplini exemplar, cu toate aceste condiții anevoioase, sarcinile de plan și angajamentele asumate. Desigur, momentele de încordare nu au trecut. Vor mai fi greutăți în aprovizionarea tehnico-materială, vor mai lipsi unele materii prime și materiale, care se vor distribui cu prioritate zonelor calamitate. Cînd spun acest lucru mă gîndesc, în primul rînd, la metal și la cherestea. Uzina constructoare de utilaj petrolier „1 Mai“ din Ploiești, mare consumatoare de metal, și alte unități unde consumurile specifice sînt depășite, au ca sarcină primordială nu numai să se încadreze în normative, ci să obțină o economie la aceste materii prime. Cerință valabilă și pentru unitățile care folosesc lemnul. Materialul lemnos trebuie drămuit cu mare chibzuință. Este salutară acțiunea colectivului Fabricii de geamuri din Scăeni, care, prin găsirea unor sisteme de transportat geamuri în vrac, economisește în acest an 6 000 mc de cherestea. Economii importante de lemn se realizează și prin schimbarea soluțiilor de armare in abataje la exploatările miniere din cadrul Centralei industriale a cărbunelui din Ploiești.In sfîrșit, aș vrea să mai adaug că colectivele unităților industriale din județul nostru, dîndu-și silința să fabrice cantități suplimentare de produse pentru export, sarcină deosebit de importantă, au stabilit măsuri pentru reducerea consumurilor de piese de schimb, de materii prime, și materiale care sînt aduse din import. Colectivele din . întreprinderi înțeleg că trebuie să facem o mare economie de valută, iar în acest scop sînt fructificate la maximum posibil rezervele interne.în perioada următoare, de încordare în muncă, de eforturi înzecite, este necesar mai mult ca oricînd să existe o strînsă legătură între unități și centralele industriale, între ministere și organele locale de partid. In felul acesta se pot mai bine coordona eforturile, se pot evita stagnările, birocratismul, neajunsurile în organizare.Avem ferma convingere că, prin eforturile întregului popor, rănile provocate țării noastre de năvala a- pelor se vor vindeca, că economia națională se va dezvolta mai departe într-o dinamică ascendentă, potrivit hotărîrilor Congresului al X-lea al partidului.

în acest scop ne propunem să valorificăm la fondul central, peste plan, din producția cooperativelor— Grîu— Porumb— Floarea-soarelui— Sfeclă de zahăr— Ricin— Legume— Cartofi— Fasole uscată— In ulei— Struguri— Lapte vacă— Lapte oaie— Carne : bovine, ovine și pasăre — LinăPentru a realiza aceste cantități de produse, toți membrii cooperatori din județ s-au angajat să execute lucrări de bună calitate, la timp și ori de cite ori va fi nevoie, lucrînd în fiecare zi, din zori și pină în noapte, folosind fiecare oră bună de lucru la întreținerea și recoltarea culturilor. în acest scop, cadrele tehnice și consiliile de conducere din cooperative vor organiza jnai bine munca în cîmp, pentru a folosi din plin mijloacele mecanizate din secțiile I.M.A. și forța de muncă manuală. Pe întreaga suprafață de 36 200 ha a- menajată pentru irigat, cultivate cu

La întreprinderea

de prefabricate

de beton-Craiova

MATERIALE
DIN BETON 

CELULAR 
AUTOCLAVIZAT

La întreprinderea de prefabricate de beton din Craiova, precum și la Centrala industrială de prefabribate din beton, cu sediul în Capitală, (bd. 1848 nr. 10, telefon 16 22 60, interior 64, și 13 22 24), pot fi comandate materiale din beton celular autoclavizat. Aceste produse se remarcă printr-o serie de însușiri calitative deosebite : pot fi croite în orice dimensiuni, sînt ușoare șl foarte bune izolante termice și fonice. Ca atare, se pot confecționa din ele pereți despărțitori în locuințe, ca și în orice tip de construcții comerciale ori turistice. Fîșiile din beton celular autoclavizat se montează și se asamblează cu ușurință, ca lemnul de e- sență moale. Un alt avantaj al folosirii acestor materiale constă în scurtarea termenelor de execuție a lucrărilor de construcție pe șantiere, supri- mîndu-se total operațiile de zidărie și tencuit. Finisajul poate fi realizat în condiții superioare, cu lacuri și vopsele, cu tapete și placaje.La cerere, se acordă celor interesați și asistența tehnică.
Fîșiile de beton celular 

autoclavizat se produc la în
treprinderea de prefabricate 
de beton din Craiova, Calea 
Severinului nr. 170, telefoane 
941—13164, 941—11822, telex 
01690.

CREȘTE PORUMBUL!

Da, porumbul, ca și alte culturi prâșitoare crește vâzînd cu ochii. Bineînțeles, crește acolo unde se 
și cu răspundere lucrările de întreținere așa cum rezultă și din imaginea de față, surprinsă la 

agricolă din Suraia, județul Vrancea Foto : N.

agricole șl din produsele ce revin cooperatorilor pentru munca depusă, următoarele cantități i7 100 tone15 000 tone2 600 tone5 700 tone145 tone10 000 tone900 tone500 tone30 tone400 tone5 000 hectolitri1 600 hectolitri400 tone1,5 tonelegume, cereale, plante tehnice și furaje se va aplioa numărul corespunzător de udări în funcție de nevoile plantelor. Pentru realizarea producției totale și pe sortimente în legumicultură, pe lingă aplicarea lucrărilor de întreținere și evitarea pierderilor la recoltare, transport și valorificare, vor fi in- sămînțate în plus față de plan 3 580 ha în cultură succesivă. Pentru evitarea pierderilor se va urmări efectuarea recoltării în timpul optim a culturilor păioase, repararea cu mai multă grijă a combinelor și etanșeizarea lor, pregătirea din timp a spațiilor de magazinare

DOUĂ ÎNTREBĂRI DESTINATE

UNOR ȘANTIERE DIN JUDEȚUL ARGEȘ:
1 ’ 1 ....... .. ■■

Ati aliat că in tară au lost inundații 1 De ce> * *

spargeți cărămizile, cînd refacerea este
însetată" de materiale de construcție ?Uzina mecanică „Muscel", cel mai Important obiectiv economic din Cîmpulung, se află acum într-un vast proces de dezvoltare. Aici se construiesc noi hale de producție, au loc importante lucrări de extindere. Ne îndreptăm spre locul unde își desfășoară activitatea lotul de construcții al Șantierului 3 construcții-montaj din Cîmpulung, executantul lucrărilor. De o parte a drumului ce duce spre incinta șantierului, se înalță mormane de cărămidă aruncată la întîmplare, în jurul cărora se întinde un adevărat „covor" format din mii de cioburi și bucăți de cărămidă sfărîmată. De cealaltă parte a drumului, 28 bucăți chesoane sparte din prefabricate așteaptă resemnate într-o baltă de noroi. Din relatarea maistrului Gheorghe Penu aflăm că este vorba de chesoanele rămase de la construcția halei V care, din cauza deselor manipulări, s-au sfărîmat. întrebat ce întrebuințare li se va da, acesta a ridicat din umeri. Intrăm în incinta șantierului. Ceva măi încolo, în spatele unei barăci, se zăresc cî- teva baloturi de vată de sticlă care, așezate direct pe pămînt, fără nici un înveliș protector, se află la discreția intemperiilor.— Asta nu este a noastră, se grăbește să intervină maistrul, văzîn- du-ne privirile nedumerite, ea aparține celor de la izolații.Rezemate de un gard, un șir de rasteluri lasă să se vadă în interiorul lor plăci de geamuri cîndva întregi, acum însă crăpate sau sparte în trei sau patru bucăți.— Astea tot ale întreprinderii de izolații sînt ?— Nu, aici avem vreo 300 mp de geamuri de diferite dimensiuni rămase de la hala V și devenite inutilizabile întrucît au fost comandate mai mari decît ferestrele.— De cit timp stau aici 7— De vreun an de zile.

și depozitare a produselor în cele mai bune condiții. în Vederea realizării angajamentului la producția animalieră, pe lingă o îngrijire a- tentă, vor’fi realizate în totalitate efectivele de animale, vor fi îmbunătățite rațiile furajere. întrucît în acest an există o vegetație bogată, se va organiza munca de recoltare și strîngere a furajelor pentru a se putea administra vacilor cu lapte 50—60 kg masă verde. întregul efectiv de tineret taurin Ia îngrășat va fi valorificat la o greutate de minim 300 kg. De asemenea, în spațiile actuale, prin introducerea micii mecanizări, prin asigurarea unei mai bune îngrijiri și furajări, vor fi crescuți și valorificați un număr mai mare de pui pentru carne. întregul tineret ovin destinat sacrificării și ovinele reformate vor fi îngrășate în ferme organizate, penti'u a putea fi valorificate la greutăți cît mai mari.Adresăm această chemare în primul rînd cooperativelor agricole de producție și țărănimii cooperatiste din zonele mai puțin afectate de calamități, pentru a mobiliza toate forțele în vederea executării exemplare a tuturor lucrărilor a- gricole, pentru a obține recolte sporite și a valorifica la fondul de stat cantități cît mai mari de produse agroalimentare. Ne adresăm, de asemenea, cooperativelor agricole și țăranilor cooperatori din zonele greu încercate de revărsarea apelor, pentru a munci neobosit la reînsămînțarea tuturor suprafețelor calamitate și întreținerea culturilor, pentru executarea tuturor lucrărilor agricole și refacerea grabnică a proprietății obștești, tn scopul asigurării și in aceste zone a producției necesare consumului populației și fondului central de cereale al statului.

— Și cit timp vor mai sta 7— Nu știu, noi am încercat să la valorificăm, am găsit chiar și cumpărători, dar nu am primit aprobarea conducerii șantierului, care le păstrează pentru construcția noilor hale.Care este explicația proastei gospodăriri a materialelor și la cît se ridică dimensiunile pagubei și risipei 7 Nimeni, însă, nu ne poate da un răspuns exact la aceste întrebări. Șeful de lot, ing. Cezar Petrescu, plecase dp trei zile la Pitești, iar pe șantier nu se găseau decît un singur maistru și un magazioner. Disputăm în cele din urmă cu magazionerul lotului, Mircea Ungureanu, care are în gestiune materialele respective.— Ce cantitate de cărămidă se află acum depozitată în fața halei 7— 160 000 bucăți.— La cît evaluați pierderile ce »-au produs ca urmare a basculării 7— Toată cărămida e bună !Pus în țața realității, recunoaște că mai există și... unele pierderi, dar că, oricum, ele se încadrează în procentul âe pierderi admisibil. Nu este de mirare că în aceste condiții pierderile ajung, cum e cazul lotului de la uzina mecanică „Muscel", la 15 la sută din cantitățile aprovizionate, în- cărcînd astfel nejustificat costul lucrărilor de construcții. Este limpede că stabilirea unui asemenea procent nu stimulează, nici pe departe, pe constructori în gospodărirea cu simț de răspundere a cărămizilor și a celorlalte materiale de construcție.Următorul popas îl facem pe lotul 1 Vișoi- din orașul Cîmpulung, șantier ce aparține Trustului județean de construcții-Argeș. Imaginea ce se oferă privirilor nu se deosebește cu mult de cea anterioară. Drumul ce duce în incinta șantierului, pavat cu un strat apreciabil de... cărămizi, este străjuit de o parte și de alta de enorme grămezi de cărămizi ce tind să ajungă în înălțime nivelul 1 al

fac la timp 
cooperativa 
Moldoveana

Cu aceste angajamente ne adresăm cooperativelor agricole de producție, întregii țărănimi cooperatiste pentru a ni se alătura și a ne uni hărnicia și priceperea cu efortul general al țării, să smulgem 
CONSILIUL UNIUNII JUDEȚENE TELEORMAN A COOPE- 

RATTVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE

Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceausescu

« (

(Urmare din pag. I)

In adunările generale ale țăranilor cooperatori, care au avut loc în 
tot județul, s-a afirmat cu vigoare și unanim dorința ca în acest an să 
smulgă pământului tot ce poate da el, să dea viață celor două pro
grame naționale și sarcinilor cuprinse în programele proprii ale județului, 
prin cultivarea fiecărei palme de pămînt, prin extinderea irigațiilor, 
construirea de sere solar cu încălzire tehnică și mărirea suprafeței cul
tivate cu legume, înălțarea unor mari complexe zootehnice, printr-o în
treținere exemplară a culturilor și a animalelor, contribuind astfel Ia 
asigurarea industriei și populației cu produse agricole.

Analizîndu-se cu grijă și deplină responsabilitate posibilitățile exis
tente, s-au descoperit noi rezerve pentru a livra la fondul central al 
statului, peste prevederile planului, de la cooperativele agricole și de la 
membrii cooperatori, din produsele ce li se cuvin acestora pentru munca 
efectuată, următoarele cantități: 1100 tone grîu, 15 000 tone porumb, 
2 600 tone floarea-soarelui, 500 tone fasole uscată, 5 700 tone sfeclă de 
zahăr, 900 tone cartofi, 10 000 tone legume, 145 tone ricin, 30 tone in 
ulei, 400 tone struguri, 5 000 hi lapte de vacă și 1 600 hi lapte de oaie, 
400 tone carne bovine, ovine și pasăre și 1 500 kg lină.

Exprlmînd gîndurile, sentimentele și hotărîrea fermă a tuturor celor 
ce muncesc pe meleagurile teleormănene, comitetul județean de partid 
asigură Comitetul Central al Partidului Comunist Român, pe dumnea
voastră, iubite tovarășe secretar general, că ne vom uni hărnicia șl pri
ceperea cu efortul general al întregii națiuni și, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român* vom face totul pentru a ne aduce contribuția la 
continuarea neîntreruptă a procesului de edificare a socialismului pe pă
mîntul scump al României socialiste.

COMITETUL JUDEȚEAN TELEORMAN AL P.C.R.

blocurilor aflate în construcție. Miilor de cărămizi sparte prin descărcarea neatentă din mașini li se a- daugă altele provenind din operațiile de manipulare și de zidire, lucru atestat de grămezile de cioburi amestecate cu moloz ce înconjoară blocurile ca un brîu pină la înălțimea ferestrelor de la parter. Nici fîșiile de beton prefabricat nu au o soartă mai bună. Multe dintre ele, depozitate in grămezi nestivuite, s-au spart, în timp ce altele sînt îngropate în pămîntul excavat sau se găsesc aruncate pe drumurile de acces peste care trec camioanele.Și aici se găsea depozitată, în aer liber, o mare cantitate de vată de sticlă. Nu am putut aprecia cît, întrucît baloturile se transformaseră într-o masă uniformă, umedă, de culoare cenușie. De tratament vitreg se bucură și oțelul beton, din care rugina a început să „muște" adînc.— Intr-adevăr, starea șantierului nu este prea atrăgătoare, ne spune șeful lotului, ing. Aurel Matei. Totul ni se trage însă de la lipsa unor spații de depozitare, precum și de la faptul că livrarea cărămizilor nu se face eșalonat. Uneori, primim cantități prea mari, iar alteori nimic.De la bun început nu putem fi de acord cu aceste justificări. In primul rînd, chiar dacă spațiile de depozitare constituie o problemă, pină la rezolvarea acesteia conducerea șantierului, direct răspunzătoare de gospodărirea materialelor de construcții, printr-o mai atentă supraveghere a echipelor de muncitori ce se ocupă cu descărcarea și manipularea acestora, prin concentrarea depozitării pe un anumiit spațiu și nu la voia întimplării pe tot șantierul, Îiuțea să limiteze amploarea pagube- or produse. In ce privește livrarea neeșalonată a cărămizilor, se putea cunoaște din timp momentul sosirii cantităților expediate, printr-o mai bună informare — și, în acest sens, se putea acționa mobilizînd în acele perioade toate forțele pentru asigurarea condițiilor optime descărcării și depozitării acestora. Dar nu s-a procedat așa cum ar impune spiritul gospodăresc și consecințele nu au în- tîrziat să apară : 30 000 bucăți cărămidă pierdută și depășirea prețului de cost în primele cinci luni ale a- cestui an cu 129 000 lei.Discutăm despre aspectele întîlnite pe acest șantier cu directorul Trustului județean de construcții Argeș, ing. Gheorghe Băiașu :— Pierderile mari de cărămidă, ca se înregistrează Ia Cîmpulung, se da- toresc atît faptului că, aici, cărămida vine în șarje mari în vagoane, care trebuie descărcate urgent pentru a evita locațiile, cît mai ales lipsei de simț gospodăresc caracteristică oamenilor din acest șantier. Deși pierderile respective se încadrează în procentul de pierderi admisibile, a- ceasta nu este o scuză.Âm dat indicații despre modul cum trebuie gospodărite materialele pe șantier, iar recent am obținut aprobarea pentru un teren destinat amenajării unui depozit adecvat. în cele din urmă, dacă situația se va perpetua, vom trece la aplicarea de sancțiuni.Deși tardive, sperăm că aceste măsuri vor reuși în scurt timp să-și dovedească din plin eficacitatea, pu- nind capăt risipei de materiale.
Constantin DUMITRU

pămlntului tot ce poate da în acest an. Ne aducem astfel contribuția la înfăptuirea politicii partidului pusă în întregime în slujba prosperității națiunii noastre, a României Socialiste.
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AZI SE DESCHIDE LA MAMAIA 

FESTIVALUL FILMULUI BALCANIC 

„Prin film, spre 
umanism, înțelegere 

și prietenie 
in Balcani!"

Ion BRAD
vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă

La Mamaia, In ambianța modernă, luminoasă și primitoare a litoralului românesc — cadrul a numeroase manifestări internaționale de prestigiu organizate de țara noastră — se va desfășura, începînd de astăzi, ediția a doua a Festivalului filmului balcanic. Acest festival, al cărui act de naștere a fost semnat acum cîțiva ani, la București, din inițiativa comună a Comisiilor naționale pentru UNESCO din toate țările balcanice, este, după cum se știe, necompetitiv. El a fost conceput ca o reuniune periodică a cineaștilor din aceste țări (prima ediție a avut loc la Varna, în Republica Populară Bulgaria), menită să prilejuiască un larg schimb de experiență creatoare și, in același timp, să contribuie, prin limbajul atît de accesibil al artei cinematografice, la o mai bună cunoaștere a popoarelor din regiunea Balcanilor, la cultivarea unui climat de bună vecinătate. de înțelegere, colaborare și respect reciproc în această zonă a Europei. „Prin film spre umanism, înțelegere și prietenie !“ — această deviză a festivalului este o expresie a tendințelor și năzuințelor de apropiere, de conviețuire pașnică a popoarelor și țărilor balcanice și relevă, o dată mai mult, însemnătatea, forța constructivă a contactelor culturale.Organizarea — sub egida Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă și a Comisiei naționale române pentru UNESCO — a actualei ediții a festivalului se înscrie în contextul eforturilor consecvente ale țării noastre menite să ducă la statornicirea, în această zonă a continentului. a unor relații normale, de cooperare multilaterală, corespunzătoare Intereselor majore ale popoarelor balcanice, ale

păcii șl securității în Europa și în întreaga lume.Ediția din acest an a Festivalului filmului balcanic reprezintă, deci, o nouă verigă în lanțul de manifestări și de inițiative ale României în direcția dezvoltării relațiilor politice, economice') culturale cu toate țările din Balcani. Tn acest spirit, timp de șase zile — între 14 și 19 iunie — publicul aflat pe țărmul ospitalier al „Pontului Eu- xin“, ca și cineaștii, oaspeți ai noștri sosiți din Bulgaria, Gre. cia, Iugoslavia și Turcia, împreună cu par- ticipanții români, vor asista la trecerea în revistă a unor pelicule reprezentative, de lung și scurt metraj, din nroducția mai recentă a fiecărei țări.Cinematografia bulgară prezintă filmele de lung metraj intitulate Mărturia (în regia lui Iakim Iakimov) si Al 8-lea (în regia lui Gheorghi Gheor- ghiev), precum și mai multe filme documentare. de artă, științifice, de desen animat. Cineaștii greci vor ti prezenți cu filmele : Fata de Ia nr. 17 (regia : Petros Lykas) și Fete în soare (regia Vassîlis Gheorghia- dis), precum și cu cî- teva scurt-metraje de genuri diferite. Din producția iugoslavă au fost selectate filmele : Muntele mîniei (regizor : Ljubisa Georgî- jevskil și Rondo (regizor : Zvonînair Berco- vicl), însoțite, de asemenea. de mai mhlte scurt-metraje. Din Turcia au fost anunțate filmele artistice Rîul roșu și Cîmp'a mortii și trei filme de scnrt-metraj.Cinematografia română se prezintă cu două pelicule recente ; Castelul condamnaților în regia lui Mihai Iacob și Canarul și viscolul în regia lui Manole Marcus, film în premieră pe țară. Dintre scurt-metrajele noastre, amintesq Cîntecele Renașterii, film de Mirel Ilieșu, distins Ia

Cannes cu Premiul I, Sărutări de Ion Popes- cu-Gopo și Ore tragice, ore eroice în regia lui Ion Visu, documentar dedicat încleștării oamenilor cu stihiile dezlănțuite ale naturii în zilele dramatice ale lunii mai.Desigur, această succintă enumerare de titluri spicuite din programul filmelor ce se vor proiecta la Mamaia și Constanța nu poate să sugereze de- cît foarte puțin din problematica lor, din freamătul de idei și sentimente specifice unor artiști care au în focarul atenției omul, nobilele sale aspirații de progres, de prosperitate, de pace. Mesajul generos al artei cinematografice va avea, sînt încredințat, ecoul scontat, va face să germineze noi idei, confirmînd virtuțile umaniste gle celei mai populare dintre arte. Intr-un ast- fel de climat artistic, întîlnirile cineaștilor participant! la Festivalul filmului balcanic, discuțiile, schimbul de experiență pot constitui un eveniment cu multiple semnificații.Arta cu cea mai largă audiență de public, cinematograful, își va aduce astfel contribuția la dezvoltarea cooperării și prieteniei dintre popoarele noastre care de secole conviețuiesc în această parte a lumii, popoare atît de des încercate altă dată de vicisitudinile istoriei. Acesta este sensul profund și actual al festivalului care începe azi la Mamaia.Deși — cum am arătat — Festivalul filmului balcanic nu este o competiție dotată cu premii, le urăm oaspeților noștri, ca și cineaștilor români, ca prin filmele prezentate, prin mesajul și calitatea artistică a acestora, să îndreptățească, fiecare, inVtestitura cu marele premiu al recunoștinței și simpatiei publicului din țara noastră, din toate țările pe care ei le reprezintă în aceste zile.

f
*

I

I

A
3

(

I
i

i.

cinema
• Afurisitul de bunic i PATRIA
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15.
• Jurnalul unei cameriste : CA
PITOL — 9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,30;
21, la grădină — 20,15.
• 24 — 25 nu se înapoiază : CEN
TRAL — 8,45; 10,45; 12,45; " "■ 
16,45; 18,45.
• Procesul : CENTRAL —
• Acțiunea „Vulturul" : LUMINA
— 9,30—15,30 în continuare ; 18;
20.30. ARTA — 10,30; 15,30; 18, la 
grădină — 20,15.
• Operațiunea Lfcontlne : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45. FLOREASCA — 15,30; 18;
20.30.
• Program pentru copii : DOINA
— 9—12 în continuare.
• VInătorul de căprioare : DOI
NA — 13,45; 16; 18,15; 20,30, GRI- 
VIȚA — 10,30; 16; 18,15; 20,30.
• Sub semnul lui Monte Cristo i
REPUBLICA .— 9,15; 11,30; 13,45; 
16,15; 18,45; 21.15, BUCUREȘTI — 
8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 19; 21,
STADIONUL DINAMO — 20,30,
GRĂDINA FESTIVAL — 20,15.
• Cel 1000 de ochi ai doctorului 
Mabuse : FAVORIT — 10; 15,30; 
18; 20,30.
• Asterix șl Cleopatra : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
• Misteriosul X din Cosmos i 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21, FESTIVAL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, GRĂDINA DOI
NA — 20,15.
• Articolul 420 (seriile I șl II) i
CINEMATECA — sala Union - 
(bilete la casă) — 8; 11; 14,15;
17,30; 20,30.

Așteaptă pînă se întunecă i 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30. FLAMURA — 11; 16; 18,15;
20.30.
• Marile vacanțe î MELODIA — 
8,45; 11: 13,30; 16; 18,30, 20,45, FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30. MODERN — 9,15; 11,30; 13,45; 
13; 18,15, 20,30.
• Freddy șl cîntecul preriei ■ 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, TOMIS — 9,30—15,30 în 
continuare ; 18, la grădină — 20,15, 
GRĂDINA EXPOZIȚIA — 20,15.
• Urmărirea : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 10; 15,30; 18; 
20,15, DRUMUL SĂRII —------
17,45; 20,15.
• Castelul condamnaților : 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• Bănuiala : BUZEȘTI — 14; 
la grădină — 20,30.
• O întîmplare : BUZEȘTI —
18.30.
• Simpaticul domn „R" : MUNCA
— 16; 18; 20.
• Dansînd Sirtaki : AURORA — 
9: 11; 13; 16; 18,15, la grădină —
20.30.
a Operațiunea Lady Chaplin : 
DACIA — 8,30—20,30 în continua
re, VOLGA — 10; 16; 18,15; 20,30.
• Răzbunătorul : BUCEGI — 10; 
16; 18,15; 20,30, la grădină — 20,30, 
MIORIȚA — 11; 15; 17,30; 20.
• Bună ziua, contesă : UNIREA — 
16; 18,15, la grădină — 20,30.

10,45; 14,45;

20,45.

GIU-
16,15,

• Dragoste la Las Vegas : LIRA
— 10; 15,30; 18, la grădină — 20,15.
• Picioare lungi, degete lungi i
FERENTARI — 15,30; 18; 20,15,
CRINGAȘI — 15,30; 18; 20.15; COS
MOS — 13,30; 18; 20,15.
• Elvira Madigan : COTROCENJ
— 15,30; 18; 20.
• Jocul care ucide : PACEA — 
15.45; 18; 20.
• Explozie In munți : VITAN — 
15,30; 18, la grădină — 20,30.
• In Nord spre Alaska : VIITO
RUL — 15,30; 18.
• Un cuib de nobili : VIITORUL
— 20,15.
• Inimă nebună, nebună de le
gat : MOȘILOR — 10; 15,30; 18, la 
grădină — 20,15.
• Valea păpușilor : POPULAR — 
15,30; 18; 20,15.
• Warlock : FLACĂRA — 14; 18,15; 
18,30; 20,45.
• Splendoare în iarbă : RAHOVA
— 15.30; 18, la grădină — 20,30.
• Joc dublu tn serviciul secret t 
PROGRESUL — 15,30; 18, GRĂDI
NA PROGRESUL PARC — 20,15.

teatre
• O.S T.A. (la Studioul de con
certe al Radioteleviziunii) prezin
tă : Sverlges Symfoniorkester
Stockholm. Dirijor : Sergiu Celi
bidache — 20.
• O.S.T.A. (la Sala Palatului) 1 
Concert de muzică ușoară cu Cliff 
Richard (Anglia) — 20.
• Opera Română : Motanul încăl
țat — 11; Frumoasa din pădurea 
adormită — 19,30.
• Teatru) de operetă : Secretul 
iul Marco Polo — 10,30; Suzana
— 16; My fair lady — 20.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glple" (sala Comedia) : Coana 
Chirița — 10,30; Moartea ultimului 
golan — 20; (sala Studio) : Părinții 
teribili — 20.
• Teatrul de comedie : Mandra
gora — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Leonce și Lena — 10,30; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Puri- 
cele în ureche — 10,30; 20.
• Teatrul Mic : Emigrantul din 
Brisbane — 10,30; Prețul — 20; (la 
Arenele Romane) : Primarul lunii 
și iubita sa — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Petru Rare; — 19,30: 
(sala Studio) : Enigmatica doam
na „M“ — 20.
• Tgatrul Giulești : Mitică... șl 
omul iul — 10; Comedie cu olteni
— 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
cîntec — 11 ; (sala din str. Aca
demiei) : Căluțul cocoșat — 11.
• Teatrul evreiesc de stat : Golem
— 11: Mazel-tov ! — 19,30.
• Teatrul satiric muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
Cărăbuș — 11.

i
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L.

Câ distincția între poe- tul-critic și criticul-poel— de care vorbește undeva Ștefan Aug. Doinaș — nu se verifică întotdeauna cu strictețe o dovedește Însuși semnatarul recentului volum „Lampa lui Diogene", ce reunește articole, eseuri și studii consacrate, în majoritate, unei multilaterale evaluări a individualităților și trăsăturilor caracteristice poeziei româneșt' actuale. Lectura volumului face evident faptul că discursul critic ai autorului, fin și comprehensiv, nu se alcătuiește doar din „intuiții fulgurante". Cartea este rezultatul unei încrezătoare deschideri către orizontul prezent al poeziei noastre— la a cărui extindere și adîncire contribuie însumi autorul — al dorinței de a-i deslusi liniile de forță, delimitîndu-le de cele vădit disonante, de a discerne valoarea de contrafacere, de a retine acele sunete profunde care dau greutate și rezonanță unor mesaje lirice, ante a consacra personalități creatoare. Acest demers critic e întreprins intr-un vădit soirit constructiv, cu intenția nu numai de a recenta Individualități poetice, dar și de a propune repere, a întrezări tendințe și direcții distincte în lirica noastră de astăzi („Modalități lirice actuale". ..Etane ale meditației lirice") și, îndeosebi, a analiza cu pondere unele aspecte si probleme de care deninde. în- tr-o măsură imnortantă. e- voluția ulterioară, dezvoltarea armonioasă a acestui fenomen. Se poate deslusi tn subtextul acestei cărți un întreit dialog pe care autorul îl Doartă cu tinerii poeți fdesnre ceea ce înseamnă adevărata poezie si ce presunune ea), cu cititorul (stlmulîndu-1 să se a- pronie și să cunoască mai nuanțat Doezîa timnului său) si. citeodată. ne un ton polemic, mai mult sau mai puțin tndrentătit. cu „cutare critic" (mustrat fie că nu se ocună îndeaiuns d» producția d°hutanților. fie că face o falsă ornblemă din „in“*ahiîui“ noetic ne caro „d’ntll sSI 4o lapte" nu-l pot „ronțăi").Structura volumului este comnlex concepută. Tn explorările prin fabuloasele „porți de ivoriu și corn" ale universului poetic eminescian, arghezian, baco- vian, relevînd de fiecare dată cu pătrundere coordonate și valențe definitorii ale artei acestor mari creatori, ce atestă mistuitoarea

lor aspirație șp.re desăvlr- șire, autorul pune în lumină, implicit, o concepție asupra actului poetic, care nu înseamnă numai erupție spontană a emoției lirice. El implică o severă disciplină lăuntrica, un permanent și tenace efort de elaborare și selecție, decantări succesive, — toate acestea conferind operei a- dîncime, expresivitate și acel rar echilibru interior ce o face imperisabilă. La altitudine ideatică se men-

gă autorului Îndemnul colegial : „Iubiți confrați mai tineri ! Poematizați mai puțin, și — pentru Dumnezeu I — scrieți poezii : poezii cu cap și coadă". Subliniind că „noutatea linei lirici nu poate fi decît de substanță", că ea Înseamnă „o nouă viziune a- supra lumii și asupra omului", „expresia unui conținut sufletesc — afectiv și ideatic", autorul adoptă un ton răspicat în semnalarea acelor tentații facile care-1
ȘTEFAN AUG, DOINAȘ;

„Lampa 
lui Diogene**
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Admiterea la 
Liceul agricol 

din Blaj
de admitere Inconcursul

școlar 1970—1971 la Li- 
agricol din Blaj se pri- 

candidați din întreaga

Ura I începe vacanța mare I 
(Ieri a fost ultima zi de 
cursuri din acest an școlar) 

Foto : Alexandru Babic

(

L

La 
anul 
ceul 
mese _țară. Liceul pregătește tineri absolvenți ai școlii generale în specialitățile contabilitate și merceologie agricolă, horti- cultură și protecția plantelor. După absolvire, tinerii vor putea ocupa posturi de specialitate în unități agricole socialiste, sau vor putea urma orice facultate din învățămîntul superior, ca și absolvenții liceelor de cultură generală. -Concursul de admitere va începe în ziua de 22 iunie a.c. și va consta din probe scrise și orale la limba română și matematică. Înscrierile se pot lace pînă în ziua de 19 iunie, inclusiv. Iniormații suplimentare — la secretariatul liceului din Piața Republicii nr. 3, i telefon 223, Blaj.

Reînnoirea 
abonamentelor 

la ziare și revisteDirecția de expediere a presei — București anunță cititorii ziarelor și revistelor, de pe întreg cuprinsul țârii, câ abonamentele ce expiră la 30 iunie a.c. se pot reînnoi pentru trimestrul -III al acestui an la o- iiciile P.T.T.R., factorii poștali și diiuzorii de presa din întreprinderi, instituții și de la sate. Abonații vor primi publicațiile la locul de muncă, la domiciliu, sau în locurile de odihnă unde își vor petrece concediul sau vacanța.
I
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Peste 10 000 de doctoranzi, îndrumați de aproape 1 200 de Conducători științifici, se pregătesc in prezent să dobindească titlul de doctor. Ei au posibilitatea să opteze pentru obținerea titlului în peste 900 de specialități de mare însemnătate pentru economia și cultura noastră. Din datele existente la Comisia superioară de diplome rezultă insă că din cei admiși pînă în prezept doar 3 000 și-au susținut teza și au obținut titlul de doctor, cifra inglobind și un număr relativ mare de situații în care se a- mînă acest act final al doctoranturii de ani de zile. Cum se explică asemenea stări de fapt ?— Calificarea prin doctorat — ne-a spus prof. Boris Cazacu, membru corespondent al Academiei, prorector al Universității București — trebuie să se bazeze pe o judicioasă recrutare a candidaților apți de ă contribui realmente la progresul cercetării științifice. Și, evident, așa se și intimplă. Există insă și anumiți candidați care vin la doctorat atrași doar de un „miraj", fără să-și fi probat în prealabil posibilitățile în domeniul muncii de cercetare științifică prin publicarea de studii. Dacă s-ar avea în vedere aceste premise, ar exista, desigur, mai puțini doctoranzi care tărăgănează fără Justificare susținerea tezelor, nu s-ar mai produce schimbări de teme pe parcursul doctoranturii, ceea ce, de asemenea, prelungește termenul legal de pregătire a lucrării, nu s-ar ajunge, in cele din urmă, la situații neonorante. Datorită unor amînări care au depășit cu mult prevederile regulamentare, acum cițiva ani, la Universitatea București, de pildă, au fost exmatriculați 30 de doctoranzi (și, a- dăugăm noi, la Institutul de construcții — 13, la Agronomie — peste 100).Iată și un alt aspect al aceleiași probleme. Un conducător științific relata intr-o ședință in care s-a discutat despre doctorat că la concursul de admitere din 1909 s-a prezentat un candidat din provincie care deși nu a putut face dovada unui minimum de activitate științifică a devenit doctorand pentru că la colocviu a dobin- dit nota 8. Faptul in sine nu ar fi șocat, poate, pentru că e firesc să nu excluzi alternativa ca cineva să răspundă mai bine decît altcineva, să dovedească o mai mare stăpînire a subiectului dezbătut. Dar. văzindu-se admis, candidatul a mărturisit că „știa subiectul dinainte". Intimplarea aceasta adevărată ridică o seamă de

întrebări care depășesc cadrul cazului concret.— Orice examen, inclusiv colocviul de admitere la doctorat, presupune un coeficient de relativitate In aprecieri — spunea prof. dr. Ștefan Puiu, prorector la Institutul agronomic din București. Și spun aceasta făcind abstracție de situațiile de felul cazului sus-amintit. Regulamentele în

tul de față se înregistrează o mare afluență de doctoranzi din rîndurile cadrelor didactice, de la asistentul stagiar pînă la conferențiarul netitularizat, pentru că — întru totul firesc — un cadru didactic fără doctorat nu poate promova sau, în anumite cazuri, nici nu-și poate păstra catedra. Concesiile nu trebuie admise nici între colegi pentru că, în mod

ține comentariul critic și atunci cînd e analizată poezia lui Ion Pillat și Al. Philippide, Radu Stanca sau Nichita Stănescu.O importantă secțiune a cărții reflectă în chip nemijlocit interesul autorului față de aspecte esențiale ale evoluției fenomenului poetic actual. Rezultatul a- cestor reflecții și investigații îl constituie suita de eseuri reunite sub titlul sugestiv „Lampa lui Diogene". Pornind in genere de la o anumită idee sau temă, de reală însemnătate („Despre inteligența artistică" ; „Real și imaginar", „Despre poezia impersonală", „Despre originalitate", „Temperament liric și inovație" — sună edificator cîteva titluri), definind-o dintru început cu lapidaritate și delimi- tînd-o de alte pseudova- riante cu care în mod eronat mai e confundată u- neori (experiența poetică de experiment, adevărata inovație de cea falsă, originalitatea creatoare de cea căutată cu orice preț, semn al exhibiționismului), autorul procedează apoi cu rigoare aproape didactică, i- lustrînd-o, recurgînd la e- xemple oferite de poezia actuală, unele provenind chiar i din revistele literare. Se configurează astfel elemente ale unui mic tratat asupra problemelor pe care le ridică noile manifestări ale lirismului nostru, . priyite dintr-o perspectivă integratoare ce ține seama de marea lecție a' predecesorilor. ’Simțul măsurii ce detectează cu precizie excesele, presimțind caducitatea zgomotoaselor mode și a mi- metismelor, discerne pripitele aderențe la t»n exclusivism estetic de căutările fecunde, creatoare, îl călăuzește in permanență pe autor în judecățile sale. Recunoaștem în aceasta, fără îndoială, ascendentul unei temeinice culturi, al experienței poetice, dar și o conștiință artistică . care înțelege a fi solidară cu ceea ce efectiv constituie impuls imnrospătător, valoare autentică, dirdeție fertilă în lirica românească actuală. In lumina unor a- semenea exigențe și imDe- rative, e firesc ca verbalismul, beția de imagini ce apar nu o dată, trâdînd „lipsa unei clare concepții despre poezie", să-i smul-
de pildă, că nu ar intra in această sferă de activitate articolele publicate în ziare și reviste. pe teme curente ale muncii științifice și didactice, notele de lectură sau micile recenzii etc. In orice caz, o delimitare a cerințelor privind activitatea științifică ar fi utilă.Desigur, esențial in desfășurarea doctoranturii este asigurarea unui

Indepărtează pe poet de adevărata sa vocație, devi- talizîndu-i talentul : „Obscuritatea și ermetismul expresiei, încifrarea doar de dragul de a ofer) cititorului un fel de enigme și ghicitori lirice ; ambiția de a inlocui orice emoție prin ideea ei, cu iluzia de a obține o maximă reflexivitate și cu constatarea de a fi atins numai o falsă adîn- cime ; renunțarea la orice disciplină prozodică, din convingerea greșită că poezia modernă ar fi apanajul exclusiv al unei scurgeri poematice informe, nesu- pravegheată, o secreție spontană ce scapă inteligenței artistice ; practica voluptuoasă și amuzată a unor calambururi gratuite, (...) — acestea toate, șimulte alte procedee, ușor de împrumutat, nu sînt experimentele de care are nevoie o poezie tînără ce se anunță — încă de pe acum — ca o experiență interesantă și fructuoasă, prin cîțiva dintre reprezentanții ei cei mai autorizați".Ștefan Aug. Doinaș nu se limitează doar la a constata ori a intui modalități, repere ale diversității de stiluri ce caracterizează în momentul de față lirica românească — „expresie ■ unei ambianțe culturale tn care personalitatea poetică (...) e lăsată să se manifeste în voie, lndicîndu-și ea însăși punctele de maximă și minimă rezistență" — ci discută cu competență și aplicație analitică creația unora dintre cei mai pro- eminenți reprezentanți ai ei. Și tocmai pentru că e conștient că se află în fața unor puternice individualități creatoare, urmărindu-Ie evoluția. • modulațiile de registru liric, insistînd a- supra unor ipostaze mai mult sau mai puțin concludente ale devenirii lor artistice, autorul nu se sfieș- te a sesiza, o dată cu calitățile, și unele neîmoliniri, momentanele refluxuri. Dacă, bunăoară, într-un volum ca „Zoosophia" observă că „se tace simțită uneori o incongruentă a motivelor și simbolurilor culturale", „voluntatea nur eufonică a jocurilor verbale devenită citeodată scop in sine", în schimb consemnează favorabil faptul că în „Vine iarba" Ion Gheor- ghe regăsește „drumul spre poezia adevărată, încărcată de tilcuri, redind — celor
ridică, evident, semne de întrebare. La Institutul agronomic din București,' bunăoară, peste 550 de doctoranzi sînt din Cluj, Iași, Timișoara, Craiova etc. în timp ce unii bucu- reșteni studiază în alte centre universitare. N-am vrea să intrăm in amănuntele stabilirii și numirii celor însărcinați cu îndrumarea doctoranzilor. Cert este însă că în toate

10000 DE DOCTORANZI
Șl TOT ATlTEA PROMISIUNI ȘTIINȚIFICE... 

...dar cite își găsesc confirmarea ?
vigoare — aplicate întocmai — ar permite o apreciere asupra perspectivelor candidatului. Dar, în pofida instrucțiunilor clare, alături de oameni cu o evidentă voâație — din fericire cei mai mulți — la doctorat pătrund și persoane inapte, care s-au rupt de mulți ani de specialitatea la care candidează, care n-au legături directe, în activitatea diurnă, cu lucrarea pe care și-o propun s-o elaboreze. Cred Că regulamentul concursului de admitere ar trebui îmbunătățit pre- văzîndu-se exigențe sporite in ceea ce privește verificarea aptitudinilor pentru o muncă intelectuală superioară. Cunosc cazul unei asistente de la catedra de agrotehnică, înscrisă la doctorat de peste zebe ani, care a prezentat fișe sumare, comunicări sau frînturi de teză, numai teza nu. Nestudierea atentă a aptitudinilor, ca și rabatul făcut unei secțiuni sau alteia în pregătirea candidatului creează confuzii în aprecieri, creează iluzii doctorandului, conduce. în cele din urmă, la eșecuri.In aceeași ordine de idei, prof. C. Nădejde, prorector al Institutului de construcții, releva : „în momen-

Implicit, s-ar crea inechități. N-aș vrea să se creadă cit de cit că m-aș pronunța pentru o limitare a admiterilor la doctorat. însăși existența a 10 000 de doctoranzi este o expresie concretă a dorinței de perfecționare și autbdepășire caracteristică azi intelectualității din toate generațiile. Mă pronunț chiar pentru studierea posibilităților de a se crea condiții pentru atragerea la doctorantura a unui număr sporit de tineri înzestrați și temeinic pregătiți ca’-e muncesc in invățămintul superior și de cultură generală, in institutele de cercetare și in producție. Dar cred că, sprijinind oamenii cu perspectivă, trebuie să barăm calea celor pentru care doctoratul este doar prilej de satisfacere a unul orgoliu sau trambulină spre un loc mai comod in viață și nu o cale de continuă perfecționare a propriei specialități".Există și alte opinii care converg spre aceleași concluzii. Bunăoară, se exprima părerea că ar fi necesar să se delimiteze mai clar anumite aspecte incluse uneori în noțiunea de activitate științifică. Se consideră,

sprijin substanțial și constant din partea conducătorului științific pe toată durata de 4 ani în care se pregătește teza de doctor. In acest răstimp, doctorandul trebuie să promoveze 2—3 examene <yale. cel puțin cu nota 7, să prezinte in fața colectivelor de catedră 2—3 referate, fragmente din teză, iar in final și in termen legal, lucrarea însăși. Acest moment, opinau mai mulți interlocutori, trebuie să reprezinte un dialog viu, consistent intre candidat și membrii comisiei, o dezbatere de esență, și nu o aprobare formală a tezei, cum se mai intimplă adesea. îndrumarea nu este asigurată însă, întotdeauna, așa cum s-ar cere, invocîndu-se lipsa unor conducători științifici, în special in provincie. Bunăoară, din 79 de cadre didactice de la Institutul agronomic din Timișoara, doar 37 au îndrumători in cadrul institutului, restul fiind Înscrise la doctorat in alte localități ; din cele 146 de cadre didactice de la Universitatea din Craiova, doar 15 beneficiază de îndrumarea profesorilor iraioveni etc. „Migrarea" spre București a unor doctoranzi impresionează numeric și

centrele universitare avem un mare număr de cadre didactice cu experiență. că în multe institute de cercetare dispunem, >de asemenea, de specialiști de renume care nu au do- bîndit incă dreptul de conducători științifici. Acest aspect al problemei socotim că trebuie studiat mai atent de forurile superioare de învățămînt.Strădaniile anilor de doctorantură se concretizează în teza care se susține în final. Teză care nu poate fi considerată, bineînțeles, un scop in sihe. Numeroși doctoranzi își aleg subiecte legate de problemele directe ale producției, pe baza unor experiențe in teren, a unor verificări practice îndelungate, obți- nînd rezultate pozitive, cu perspective de aplicativitate. Lucrări cum ar ti „Stabilirea profilului optim al barajului" (Institutul de construcții) sau „Producerea semințelor de sfeclă de zahăr prin iernarea butașilor în cîrnp", sau „Ce măsuri hidroamelio- rative se impun într-o unitate C.A.P." (Institutul agronomic) vorbesc ele însele, prin titluri. Indiferent însă de domeniul abordat, teza de doctorat ar trebui să facă do

ce se îndoiau — marea sa încredere în cuvinte". Re- marcind că Nichita Stănescu nu poate continua „experiența din H elegii fără riscul de a transforma in manieră, adică în autopastișa, o formulă care a fost împinsă pinâ la ultimele ei consecințe", că_ Marin Sorescu „din stăpîn al unei ingenioase și originale formule poetice", în „Ți- nerețea lui Don Quijote" a ajuns „să fie prizonierul ei", făcind alte numeroase asemenea observații, Ștefan Augustin Doinaș vădește o franchețe, o preocupare constantă pentru discernă- mint și spirit analitic care, uneori, lipsește criticii. Deslușim aici o atitudine consecvent exigentă, proprie unei conștiințe artisr tice pentru care „noul, modernul nu se constituie ca valoare autentică decît din momentul cînd intră intr-o întreagă serie de valori, cînd figurează o nouă treaptă a unei evoluții", pentru care creația rămîne permanent o „expresie a condiției umane". Este semnificativ că și în studiile și articolele consacrate unor scriitori străini, de asemenea incluse în volum (remarcăm îndeosebi pe acelea despre creația lui Paul Valery, Victor Segalen, Jorge" Luis Borgăs). sau u- nor curente poetice contemporane („Tînăra poezie italiană și problemele limbajului poetic". „Destxe poezia generației beat"), ideile și judecățile de valoare ale lui Ștefan Aug. Doinaș poartă amprenta convingerii că „fenomenele viabile artisticește aparțin acelor orientări care au făcut din realism și din umanism purțctul lor de plecare”.Nuanțat și riguros, discursul critic al lui Ștefan Aug. Doinaș își restrînge u- neori sfera de investigație printr-un insistent accent pus pe aspectele de tehnică poetică, de stil și manieră artistică, în defavoarea acelora privind conținutul ideatic al unor creații, conținut identificabil nu ’ numai în modul cum sînt reflectate artistic marile teme ale poeziei, dar si In concordanta dintre atitudinile și viziunile lirice pe care le degajă aceste creații si spiritul epocii, al realităților contemporane lor. măsura în care acesta le tnrîu- reste și se răsfrînge în conștiința autorilor lor. Punînd în valoare cu mai multă pregnantă asemenea aspecte. eserfțiale pentru creație, volumul și-ar fi întregit calitățile, iar comentariile critice și-ar fi amDlificat ecoul în conștiința cititorului și, în primul rind, a tinerilor poeți, aîutindu-i cu mai multă eficiență să se orienteze spre o creație de profundă rezonantă umană, pătrunsă de suflul realităților noastre, dimensionată de o viziune material islă asupra vieții. -Și chiar dacă, uneori, tn comentariile asupra unor scriitori români actuali se face mai mult simțită prezența poetului-critic prin- tr-o notă subiectivă care nu exclude „jocul imprevizibil al preferințelor” — nu însă pînă la a exagera sau deprecia valorile r- deși, citeodată, autorul mai omite poate cite un Poet sau zăbovește prea puțin asupra altora, aceste elocvente explorări printre cărți, vpcații și promisiuni se dovedesc tot atît de pasionapte și demne de atenție ca și imaginea coerentă și unitară în vr"-" rietatea reliefului ei pe' care o țese, fidelă — în datele ei esențiale — realității, acestui moment e- tervescent al lirismului românesc.
Adrian ANGHELESCU

vada unei aprofundări și interpretări personale, să se raporteze la cerințele acute ale dezvoltării economiei, științei, tehnicii și culturii noastre în plin progres, să ateste bogate surse de informare și documentare, iar prin calitatea redactării să fie aptă pentru o eventuală publicare. Or, superficialitatea în alegerea și tratarea unor teme, anacronismul și sărăcia conținutului de idei au condus, după cum am fost informați la Comisia Superioară de Diplome, la neacceptarea in ultiftiii ani a 100 de teze, returnate candidaților pentru restructurări. în plus în lumea științifică și universita-ă se acreditează destul de des și opinia potrivit căreia chiar și o sumară trecere în revistă a titlurilor tezelor pe baza cărora s-a acordat în ultimii ani atestatul de doctor relevă o abundență de teme minore, limitate ca interes. Opinia aceasta poata fi acceptată sau nu dar, pentru orie» eventualitate, se cere analizată.Iată acum cîteva chestiuni care pot părea, la prima vedere, de amănunt. Responsabilii serviciilor de doctorat (Virgil Simionescu. — Universitatea București, • Luța Vescan — Institutul de construcții și Paula Căpățină — Institutul Agronomic) ne-au semnalat existența unui hățiș scriptic care anticipează fiecare din examenele orale și referatele scrise ale doctoranzilor: 7—8 vize și aprobări. Alături de propunerea de a simplifica acest „mecanism", mai transcriem următoarele sugestii : prezența în comisiile examinatoare a unor profesori „străini" de institutul respectiv,, pențru a se asigura o deplină obiectivitate la examene ; reducerea numărului de referate obligatorii cînd acestea depășesc 2—3.O concluzie 7 Mai multe. Ele s-au desprins pe parcurs, constituie motive de reflecție pentru conducători științifici și doctoranzi deopotrivă, ca și pentru torurile de conducere din învățămint. Un lucru este cert : fiecare doctorand trebuie să reprezinte o promisiune științifică și didactică. Pentru că titlul de doctor in... este o calitate profesională și științifică reală și nu un miraj pasager ; el se cucerește prin muncă asiduă, seriozitate și continuitate, ca reflex al vocației și al strădaniei personale de au» todepășire.
Victor VIȘINESCU
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PRIMIRE LA
CONSILIUL DE MINIȘTRI viața internațională

Vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Iosif Banc, a primit sîm- bătă dimineața pe Voldemar Kris- tapovici Luks, președintele Filialei letone a Asociației de prietenie so- vieto-române, secretarul Uniunii Scriitorilor din Letonia, care ne vizitează țara la invitația Consiliului General A.R.L.U.S.
Cronica zileiComitetul de Stat pentru Cultură și Artă a oferit sîmbătă la amiază, la restaurantul „Pescăruș", un cocteil cu prilejul turneului întreprins în țara noastră de Orchestra simfonică a Radiotele- viziunii suedeze în frunte cu dirijorul Sergiu Celibidache.Au participat Pompiliu Maco- vei, președintele C.S.C.A., funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, numeroși muzicieni și alți oameni de artă și cultură.Au luat parte, de asemenea, Cari Rappe, ambasadorul Suediei la București, și membri al ambasadei.

★ ‘
La București au luat sfîrșit lucrările conferinței „Cercetări științifice cu ajutorul observațiilor sateliților artificiali ai Pă- mîntului", organizată de Academia Republicii Socialiste România.Referindu-se la semnificația a- cestei reuniuni științifice, la care au participat specialiști din mai multe țări și reprezentanți ai unor mari organizații științifice internaționale, prof. dr. docent Călin Popovicl, coordonator național în probleme ale cercetării științifice cu ajutorul sateliților artificiali, a arătat -ă dezbaterile care au avut

PROGRAMUL I

8,30 Deschiderea emisiunii. Mi- 
croavanpremiera. 8,40 Gimnastică 
și muzică. 9,00 Viața satului. 10,00 
Din nou litoral — din nou munte, 
împreună... vacanță. Reporteri : 
Rodica Rarău și Carmen Dumi
trescu. 11,00 Matineu simfonic. 
Orchestra simfonică din Stock

holm (Suedia). Dirijor : Sergiu Celibidache. In program : „Ma mdre l’oie" 
de Ravel ; Preludiu și „Moartea Isoldei“ de Wagner. Prezintă compozitorul 
Pascal Bentoiu. 12,00 De strajă patriei. 12,30 „Căminul" — emisiune de Ana 
Berteanu și Ariana Gheorghe Macarie. 13,35 Emisiunea în limba maghiară. 
17,00 Deschiderea emisiunii de după-amiază. Microavanpremiera. 17,05 Bu
letin de știri. 17,10 Concert în luncă. 17,40 Clopoțeii vacanței. Spectacol 
muzlcal-distractiv pentru copii de Erika Petrușa șl Tatiana Sireteanu. 
18,35 Film serial „Oliver Twist" (reluarea ultimului episod). 19,05 In aceste 
zile la Galați... Reportaj de Al. Stark. 19,25 Anunțuri — publicitate. 19,30 
Telejurnalul de seară. 19,50 Campionatul mondial de fotbal. Meciuri din 
sferturi de finală : R.F.G.—Anglia. Transmisiune directă de la Leon. 21,45 
Aveți legătura cu Parisul. 22,10 Prietenii cîntecului : Formația de muzică 
ușoară „Les compagnons de la chanson". 22,45 Telejurnalul de noapte.

I

PROGRAMUL n

20,00 Stagiune lirică TV. „Sînge vlenez" de Johann Strauss. Regia : Ion 
Dacian. 21,40 Roman foileton : „Casa Buddenbrook" (reluarea primului 
episod). 22,30 Cartea de artă. Un album în premieră de Dan Hăullcă șl Dan 
Eremia Grigorescu.

SPRIJIN ACORDAT ROMÂNIEI PENTRU
Prog. „mul Alimentar Mondial (P.AM.) din cadrul F.A.O. va acorda asistență tehnică in valoare de 1 477 500 DOLARI S.U.A., pentru ajutorarea zonelor sinistrate din România. In cadrul programului P.A.M. s-au aprobat, pentru prima etapă, 7125 tone făină de grîu, 1 425 tone lapte praf, 570 tone ulei comestibil.Crucea roșie cehoslovacă a a- eordat un ajutor în valoare de 300 000 COROANE, constând in alimente, îmbrăcăminte etc.Consiliul Central al Cooperativelor Cehoslovace acordă fondului de ajutorare 150 000 COROANE.In cadrul legăturilor de prietenie stabilite între cele două orașe, primăria orașului Kassel a hotărit să trimită municipiului Brăila suma de 10 000 MĂRCI vest-germane in vederea sprijinirii reconstrucției zonelor orașului, lovite de inundații.Întrajutorarea protestantă elvețiană a mai oferit, pe lingă cele 8 generatoare electrice și 6 aparate de radio emisie-recepțle, anunțate anterior, 1 500 kg îmbrăcăminte.In același scop, Banca Națională a Austriei a pus la dispoziția Crucii Roșii austriece 150 000 ȘILINGI.

(Urmare din pag. I)ropene. Se remarcă, totodată, o contingență între lărgirea formelor de cooperare, fie ea tehnică sau economică și construirea sau reconstruirea concretă a mecanismelor securității pe continentul european. Una din problemele căreia trebuie să-i facem față atît noi cît și proiectata conferință europeană consacrată securității este, după părerea mea, cea a interpretărilor deosebite, a perceperii âiferite a unor chestiuni sau altele, a asimetriilor care se bazează, in parte, pe informare inexactă. Tocmai din acest motiv noi slujim unui scop pozitiv prin simplul schirpb de idei, prin schimbul reciproc de informații concrete despre situația fiecăruia dintre noi, despre intențiile și politica noastră.o Colocviul, ca și alte reuniuni asemănătoare, s-a dovedit deosebit de util, putînd să ne ajute In identificarea acelor probleme care vor trebui rezolvate in orice discuție privind securitatea europeană. Pornind de la premisa că îmbunătățirea cunoașterii reciproce în contextul relațiilor europene slujește la conturarea unei baze mai precise de pe care să se abordeze problemele securității, putem, fără îndoială, considera că acest colocviu, ca și alte întruniri de acest gen, aduce în mod necesar o contribuție valoroasă, pozitivă la procesul de realizare a securității, prin simplul fapt că determină ca oamenii să se întîlnească, să

La primire, desfășurată intr-o atmosferă cordială, prietenească, au participat Mihail Roșianu, președintele Consiliului General A.R.L.U.S., precum și B. K. Iakovlev, consilier al Ambasadei Uniunii Sovietice la București. (Agerpres)

loc au precizat aspecte noi ale lucrărilor științifice cu ajutorul observațiilor sateliților artificiali privind detalii fine în structura cîm- pului gravitațional terestru și a formei Pămîntului, ca și unele corelații între fenomenele geofizice și solare și perturbările în atmosfera foarte înaltă, puse în evidență de mișcările sateliților artificiali. S-au purtat discuții asupra unor mari proiecte internaționale, ca arcul Arctica—Antarctica, programul I.S.A.G.E.X., coordonat de Franța și la care iau parte numeroase țări.
★Sîmbătă după-amiază s-au încheiat lucrările Congresului Național de oto-rino-laringologie, organizat de Uniunea Societăților de Științe Medicale.Timp de trei zile, numeroși specialiști din Capitală și din alte centre universitare ale țării, precum și personalități ale vieții medicale de peste hotare, invitate la congres, au dezbătut probleme actuale de specialitate. în cadrul discuțiilor, un loc important l-au ocupat problemele referitoare la reinterven- țiile în chirurgia O.R.L. și tratamentul profilactic medical și chirurgical al supurațiilor auriculare cronice și al sechelelor acestora.
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Tot din Austria au mai făcut donații firmele : „Osterr Zigaretenfiltre"— 3 000 ȘILINGI, „Firefacher und Sohne" — 10 000 ȘILINGI, „Lenz Moser" — 1 000 ȘILINGI, „Austria Ta- bakregie" — 10 000 ȘILINGI.Noi firme din Belgia au subscris la fondul de ajutorare pentru înlăturarea urmărilor inundațiilor din România : „Union Chimique Beige"— 24 cutii penistrină forte a cite 25 fiole, in valoare totală de 22 200 FRANCI . BELGIENI, „Etablisse- ment Commercial Globus" — 50 000 FRANCI, „Internilie S. A." — 10 000 FRANCI, „Triplex Import" — 5 000 FRANCI.Firma „Milti" din Lichtenstein* a hotărit donarea unei cantități de materiale de construcții industriale și civile în valoare de 5 100 FRANCI ELVEȚIENI.Au mai anunțat donații societățile franceze „Interagra" — 10 000 FRANCI FRANCEZI, „La Quinoleine et ses derives" — 1 000 FRANCI.„Serkate Company", exportator de bumbac din Iran, a donat 100 000 RIALI.Studenții Universității din Viena au donat la fondul de ajutorare 8 865 
schimbe idei, să se cunoască mai bine, să se înțeleagă.

' lDJURO NINCIC, ambasador, Secre
tariatul de Stat al Afacerilor Externe 
al R.S.F. Iugoslavia.

1 Elemente noi și destul de încurajatoare au apărut pe scena politică europeană. Climatul se ameliorează, precizîndu-se contururile destinderii. Se multiplică consultările 

SECURITATEA PE CONTINENT
între diferite țări europene, se angajează dialoguri, chiar pe teme care ajung foarte aproape de fondul problemtei securității in Europa. Bineînțeles, există întotdeauna dificultăți, obstacole, reticențe. Dar, după părerea mea, ceea ce contează mai mult este faptul că se conturează din ce în ce mai net interesul comun al țărilor europene, dorința lor comună de a lărgi cooperarea. de a tranșa în mod gradat divizarea continentului nostru, de a crea un ansamblu de raporturi în care toate țările europene să-și poată urma propriul lor drum, fără amestec sau presiuni din afară, de orice natură ar fi ele, și să participe cu drepturi egale la viața internațională.

SPORT
Sportivii noștri la campionatele 
europene de lupte greco-romaneBERLIN 13 (Agerpres). — Reprezentanții României continuă să se afirme în campionatele europene de lupte greco-romane, care se află în plină desfășurare la Berlin. în limitele categoriei grea, Ni- 

colaie Martinescu a repurtat o spectaculoasă victorie prin tuș în minutul 7 asupra campionului tuțc Nabit Taser. La aceeași categorie Merkulov (U.R.S.S.) a terminat la egalitate cu Orlowski (Polonia). La categoria semi-grea, Nlcolaie 
Neguț a terminat nedecis cu campionul Turciei, Gherbaz, și l-a învins prin tuș (numai după 2 minu

fotbal : CAMPIONATUL EUROPEAN

AL ECHIPELOR STUDENȚEȘTIAu fost stabilite, prin tragere la sorți, grupele campionatului european de fotbal rezervat echipelor studențești, care se va desfășura în Iugoslavia între 16 și 25 iulie. Selec
ționata României face parte din grupa a 3-a (de la Tetovo) și va juca alături de formațiile Ceho
slovaciei, Olandei și Italiei. Iată

SCRIMĂ. — Tradiționala competiție internațională de spadă dintre selecționatele Ungariei, Franței, României și Italiei s-a încheiat la Budapesta cu victoria scrimerilor maghiari. în întîlnirea decisivă, echipa Ungariei a învins cu 9—7 formația Franței. Alte rezultate : România—Italia 9—4 ; Ungaria—România 13—3 ; Franța—Italia 10—6 ; Franța—România 9—4 ; Ungaria—Italia 15—1.BOX. — în prima reuniune a turneului internațional de box de la Bratislava, pugilistul român Pavel Ne- delcea (cat. semiușoară) l-a învins pe Jan Adamczik (Cehoslovacia). La turneu participă 28 de boxeri din șase țări.CICLISM. — în cadrul concursului internațional de ciclism desfășurat pe velodromul din Tuia, proba de semi- fond cu adițiune de puncte a revenit sportivului sovietic V. Bîkov.cu 37 p. Ciclistul român Peter Dolofan a ocupat locul 10 cu 9 p., Paul* 1 * * * 5 Soare s-a clasat pe locul 15 (6 p.), iar Marin Ioniță s-a situat pe locul 17 (5 p.).

Sub ochii locuitorilor din orășelele Jasiennica și Police, situate la aproximativ 20 de kilometri de cunoscutul port Szczecin, prinde viață unul din cele mai importante obiective ale industriei chimice poloneze — combinatul de îngrășăminte artificiale complexe „Police".Construcție de proporții uriașe, combinatul urmează să fie dat în exploatare eșalonat, în trei etape, pînă în anul 1975. în final „Combinatul recoltei" — cum i se mai spune aici — va furniza anual agriculturii poloneze1 200 000 de tone îngrășăminte, produsele' realizate de el urmînd să e- galeze în volum întreaga producție de îngrășăminte a Poloniei pe anul trecut.în clădirea provizorie a direcției combinatului facem cunoștință cu ing. Bohdan Kowalewicz, șeful șan. tierului de construcții, ale cărui lămuriri ne ajută să deslușim — printre liniile, schemele și legendele unei planșe fixate în perete — profilul viitor al construcției.Amplasarea în această parte a țării a combinatului a fost hotărîtă, printre altele, de anumiți factori, printre care apropierea portului Swi- noujscie de la Marea Baltică, prezența fluviului Odra, precum și de faptul că terenurile de prin partea locului sînt plasate de specialiști în grupa celor slabe pentru agricultură.Părăsind clădirea direcției facem cunoștință cu șantierul. A „face cunoștință" e un fel de a spune, dacă se ține seama de faptul că terenul a- fectat combinatului și celorlalte construcții auxiliare însumează nu mai puțin de 1 000 de hectare. în apropierea intrării se înalță secția de acid sulfuric, cu o capacitate planificată de 400 000 tone anual, construită cu5 luni înainte de termen și aflată în probe tehnologice și mecanice. Peste cîteva luni urmează să intre in probe secția de acid fosforic cu o producție

Proba de urmărire pe echipe a e- vidențiat din nou superioritatea formației U.R.S.S. (Moskvin, Kuznețov, Bîkov, Stepanenko) cronometrată pe distanța de 4 000 m cu timpul de 4’36”76/100. Echipa României (Soare,

ȘILINGI, iar primarul sectorului 15 al orașului Viena, Maximilian Kder, — 500 ȘILINGI.Miguel Yoma, asociat la Societatea mixtă „Sodemin" din Chile, donează onorariul1 său pe trei luni, respectiv 1350 DOLARI.Continuind colecta pe care a inițiat-o printre colegii săi din Franța, Mariano Ibanez, fiul unor emigranți politici spanioli, fost — pînă nu demult — elev al Școlii generale nr. 19 din București, a depus, în total, la ambasada României din Paris, 200 de FRANCI FRANCEZI.Diverși cetățeni francezi și de origine română din Franța au donat 1 340 FRANCI FRANCEZI.Cetățeanca iugoslavă Gheocin Rița a donat l«0 DINARI.Un grup de cetățeni americani au donat 226 DOLARI.Cetățeni români care Iși desfășoară activitatea la Viena au donat 28 927 ȘILINGI, iar lectorul român Ia Viena, Nicolae Goga — 1000 ȘILINGI.Mai muiți cetățeni români rezidenți In R. D. Germană au donat 2 380 MĂRCI. (Agerpres)
2 Este de acum un lucru larg recunoscut că, în această ordine de idei, o conferință asupra problemelor cooperării și securității europene ar avea de jucat un rol important și util. O conferință care și-ar propune să contribuie la instaurarea unei păci durabile pe continentul nostru și ar reuni toate statele europene și alte țări direct interesate ar marca un pas important în edifica

rea relațiilor pe care dorim să le stabilim in Europa. După părerea mea, această primă conferință ar trebui să fie urmată de altele, pentru a se realiza astfel o formă permanentă de securitate pe continentul nostru.
2 Cred că acest colocviu a fost ex- **trem de util. El a permis un larg schimb de idei, din care unele mi se par cit se poate de interesante. Am, de asemenea, sentimentul că s-a desprins un consens asupra unor aspecte ale problemei cooperării și securității în Europa, precum și in privința organizării unei conferințe paneuropene.TURKKAYA ATAOV, de la Insti- 

te) pe danezul Kozakewitsch. A doua victorie a obținut „cocoșul" 
Ion Baciu, cîștigător la puncte în fata francezului Gaudinot. învins în primul tur, Gheorghe Stoiciu (categ. muscă) a cîștigat în turul II meciul cu Schmidt (R.D. Germană). La categoria ușoară, Simion 
Popescu l-a întrecut la puncte pe cehoslovacul Nepustil. Ion Gabor (categ. mijlocie) l-a învins la punc
te pe italianul Tomassi, iar M. Vlad a pierdut la puncte în fata austriacului Berger în limitele categoriei semi-mijlocie.

componența celorlalte două grupe : grupa I (la Bitolia): U.R.S.S., Spania, Norvegia, R.F. a Germaniei ; grupa a Il-a (la Skoplie): Anglia, Belgia, Franța, Iugoslavia.Turneul final al competiției se va disputa la Skoplie între 22 și 26 iulie.
rînduriDolofan, Gonțea, Ioniță) a ocupat locul trei, cu 4’49”22/100.• VOLEI. — La Budapesta s-a disputat returul semifinalei „Cupei campionilor europeni" la volei masculin între echipa locală Csepel și formația sovietică Burevestnik. Gazdele au terminat învingătoare cu scorul de 3—0 (15—11, 15—7, 15—8). Pentru finala competiției s-a calificat echipa Burevestnik, care a cîștigat primul joc cu 3—-0 și a beneficiat de un punctave- raj general superior.TENIS. — Cunoscuta campioană australiană Margaret Court a terminat învingătoare în turneul internațional de tenis de la Bristol. în finala probei de simplu femei, Margaret Court a învins-o cu 6—1, 6—1 pe Franțoise Durr (Franța). în semifinalele probei de simplu bărbați, australianul Rod Laver l-a întrecut cu 4—6, 6—2, 8—6 pe compatriotul sau Owen Davidson, iar iugoslavul Nikola Pilici a cîștigat cu 4—6, 14—12, 8—6 în fața australianului John Newbombe.ATLETISM. — în cadrul unui concurs de atletism care a avut loc la Darmstadt, Walter Schmidt, în vîrstă de 22 ani, a stabilit up nou record al R. F. a Germaniei în proba de aruncare a ciocanului: 72,92 m.

Premiul I 
unor filme 
româneștiîntre 2—9 iunie a avut loc în Spania, la Palma de Mallorca, cea de-a 15-a conferință a Asociației internaționale a presei filmate — I.N.Ă. — la care au participat 25 de țări din Europa, Africa și America Latină.Cu acest prilej, a avut loc și primul Festival de reportaj al jurnalelor cinematografice. Din partea Studioului cihematografic „Alexandru Sahia" a participat Vasile Răchită, director adjunct al studioului, vicepreședinte al asociației. Juriul internațional, format din reprezentanții Franței, R. F. a Germaniei, României, Tunisiei, Venezuelei și Spaniei, a decernat reportajului românesc „Primăvară în Bărăgan și in Delta Dunării" premiul I „Toro de Costitx de Plata".(Agerpres)

tutul de relații internaționale din 
Ankara.

1 Se poate spune că în climatul eu-1 ropean se disting în mod clar elemente noi care acționează în favoarea unei destinderi. In acest sens, pași importanți au fost tăcuți prin inițierea unor dialoguri directe între noul guvern al R. F. a Germaniei și guvernele U.R.S.S., R. P. Polone și R.D.

Germane ; deși această suită de convorbiri bilaterale se afla abia la început, iar rezultatele sînt încă imprevizibile, influența lor asupra atmosferei politice a continentului este din cele mai binefăcătoare.Țările europene trebuie să găsească noi soluții, noi canale de contact. Putem spune că începuturile în acest domeniu nu sint modeste ; și chiar dacă ar fi, asta nu înseamnă că nu sint importante. Depășirea actualei situații poate fi realizată prin soluții parțiale, prin negocieri. Este foarte mulțumitor, cred, să vezi cum se conturează o epocă de negocieri.
2 Acuma lucrurile par să graviteze mai degrabă în jurul datei și felului In care trebuie organizată con-

Amilcar Cabrai despre 
acțiunile patrioților 
din Guineea (Bissau) 

și Insulele Capului VerdeALGER 13 (Agerpres). — Secretarul general al Partidului African a) Independenței din Guineea (Bissau) și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.) Amilcar Cabrai, a expus, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Alger, succesele obținute de forțele patriotice în lupta de eliberare națională. De la începutul lunii aprilie, detașamentele P.A.I.G.C. au lansat 207 atacuri asupra pozițiilor consolidate ale armatei portugheze, au organizat 50 de ambuscade și au scos din luptă 300 de soldați și ofițeri, au distrus sau avariat 20 de mașini militare, au scufundat 5 nave și au doborît două avioane și două elicoptere. Totodată a fost capturată o însemnată cantitate de materiale de luptă. Amilcar Cabrai a subliniat, pe de altă parte, că patrioții au dejucat planurile portugheze de a înăbuși mișcarea de eliberare națională și că lupta poporului guineez pentru lichidarea definitivă a dominației coloniale se desfășoară cu succes, bucu- rîndu-se de sprijinul marii majorități a populației.Secretarul general al P.A.I.G.C. a exprimat mulțumiri țărilor socialiste și forțelor progresiste din întreaga lume pentru sprijinul acordat luptei de eliberare din Guineea (Bissau) și Insulele Capului Verde.
După răpirea 
ambasadorului *

vest german in Brazilia
• RĂPITORII CER ELIBERAREA A 23 
DE DEȚINUȚI POLITICI IN SCHIM
BUL PUNERll IN LIBERTATE A DI
PLOMATULUI • APELUL LUI U 

THANTAutoritățile braziliene ,se află în posesia unui mesaj din partea răpitorilor ambasadorului vest-german, Ehrenfried von Holleben, care cuprinde lista a 28 deținuți politici a căror eliberare este cerută în schimbul punerii în libertate a diplomatului, s-a anunțat la Rio de Janeiro.Mesajul a fost găsit intr-o biserică din cartierul Leblon, după ce postul de radio Nacional a fost anunțat prin telefon,1 de o voce feminină, că în acel Ioc se află o comunicare destinată autorităților competente.Intre timp, poliția și armata continuă cercetările pentru descoperirea răpitorilor. "Comandamentul armatei a dat publicității o listă conținînd numele a 11 persoane suspecte de a fi luat parte la această acțiune, printre care se află și fostul căpitan al armatei, Carlos Lamarca, conducătorul organizației clandestine „A- vangarda populară revoluționară".Președintele Braziliei, Emilio Ga- rastazu Medici, a avertizat pe răpitorii diplomatului vest-german că sint răspunzători de viața acestuia. Autoritățile au reamintit că în baza Actului securității naționale, decretat anul trecut, participanții la răpirea unui străin în cursul căreia se Înregistrează victime omenești sînt pasibili de pedeapsa capitală.La sediul O.N.U., secretarul general, U Thant, a dat publicității o declarație. în care a lansat un apel în favoarea eliberării ambasadorului vest-german.BONN. Primele reacții oficiale ale reprezentanților guvernului vest-german au constat într-o serie de declarații adresate atît oficialităților braziliene pentru intensificarea eforturilor în vederea eliberării ambasadorului, cît și răpitorilor, cerin- du-le să nu pună în pericol viața lui vom Holleben. Cancelarul vest-german, Willy Brandt, a declarat la Diisseldorf că R.F. a Germaniei va trimite în Brazilia un reprezentant special pentru a lua parte în orice moment la negocierile referitoare la .punerea in libertate a ambasadorului von Holleben.MONTEVIDEO. — Ambasada Elveției Ia Montevideo a fost atacată vineri de un grup de persoane aparți- nînd organizației clandestine uru- guayene „Forțele armate revoluționare orientale" (F.A.R.O.). Atentatorii au pătruns in incinta ambasadei, au luat cu ei o serie de documente fotocopii și mașini de scris, după care au plecat lăsind manifeste semnate „F.A.R.O."
ferința europeană cu privire la securitate și cooperare decît în jurul problemei dacă trebuie sau nu să fie organizată. Cu toate acestea, speranțele in domeniul realizării securității europene nu sînt îndreptate spre o singură conferință. Ne dăm seama că problemele la ordinea zilei sînt complexe și dificile și că este vorba de un proces de lungă durată, care se desfășoară în etape. O conferință general europeană trebuie să meargă dincolo de simpla condamnare a agresiunii. Acest lucru s-a făcut deja prin Carta O.N.U. Conferința trebuie să realizeze mai mult decît o repetare a unor declarații generale. O precondiție pentru aceasta trebuie să fie recunoașterea statu-quo-ului din Europa. S-ar putea realiza un acord în sensul reducerii treptate si. in final, a eliminării prezenței militare, care este importantă nu numai pentru securitatea generală, dar și pentru securitatea individuală a țărilor mai mici. Pare de asemenea logic să se înceapă cu acorduri regionale. Alte măsuri — pe plan științific și cultural — pot contribui, de asemenea, la îmbunătățirea climatului politic.
3 Colocviul, convocat sub auspiciile ** A.D.I.R.I., a atras pretutindeni a- tenția. inclusiv în Turcia. Activitatea sa este continuarea logică a politicii constructive pe care o duce pe plan extern guvernu. român Personal, acord o mare importanță acestei acțiuni. Fără îndoială că va fi și mai mult apreciată atunci cind vor putea fi văzute roadele sale concrete.
(Intr-un număr viitor vom continua 

publicarea răspunsurilor).

DUBNA'

încheierea sesiunii 
al Institutului unificatîntre 9 și 12 iunie, la Dubna a avut loc cea de-a 28-a sesiune a Consiliului științific al institutului unificat de cercetări nucleare, la care au participat oameni de știință din țările membre. Din partea țării noastre a participat o delegație condusă de acad. Horia Hulubei.Consiliul a examinat probleme legate de activitatea științifică a instl-

DUNAUJVĂROȘ- 
oraș al tinereții

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE DIN R. P. UNGARĂ

Dunaujvâros — orașul de pe Dunăre. Virsta așezării : 20 de ani ; virsta medie a locuitorilor săi : 30 de ani ! S-ar părea că asemenea cifre spun totul despre un oraș, carac- terizindu-1 ca un oraș al tinereții, al dezvoltării dinamice. Și totuși, prin- tr-un capriciu al istoriei, noul oraș poartă, în emblema sa, vestigiile unor așezări vechi de milenii și semnele încă distincte ale unei cetăți ridicate de strategii Romei antice pe malul drept al Dunării.Primele cărămizi la temelia actualului oraș s-au pus în 1950. De data aceasta, nu strategii au proiectat noua cetate, ci economiștii, Dunaujvâros constituind — prin marele combinat metalurgic înălțat aici — unul din pilonii principali ai construcției socialismului în Ungaria.Un oraș nou, edificat intr-un răgaz istoric foarte scurt, are, printre multe avantaje — sistematizare, concepție unitară, confort modern ețc. — și un dezavantaj concretizat, de cele mai multe ori, în monotonia peisajului arhitectonic, în exactitatea străzilor trase cu rigla. E ca un portret omenesc desenat cu echerul și compasul, riguros în dimensiunile și proporțiile sale, dar lipsit de farmecul și personalitatea pe care le conferă oricărui chip luminile și umbrele viratelor, ridurile și însemnele timpului trăit. Dunaujvâros reușește să înlăture impresia de monotonie a orașelor fără istorie, prin fantezia urbaniștilor și arhitecților, prin evoluția stilurilor, de la sobrietatea primelor construcții, la gama de culori și jocul de volume ale edificiilor înălțate recent. Poate că există o relație între diversitatea peisajului urban și diversificarea industriei de aici. In afara combinatului amintit, în oraș s-au dezvoltat o mare întreprindere de panouri prefabricate, precum și o fabrică de celuloză și hîrtie din paie. De asemenea, trei uzine textile și numeroase întreprinderi ale industriei locale configurează preocupările diverse ale localnicilor. Așa se explică de ce, proiectat inițial ca o „colonie muncitorească" pentru 20—25 000 de locuitori,- orașul de pe Dunăre numără astăzi aproximativ 50 000 de oameni, iar aspectul său a căpătat trăsături citadine moderne.Așadar, cel puțin din punct de vedere urbanistic, Dunaujvâros tinde să iasă de sub „tutela" unei singure profesii, a unei singure industrii. Și totuși, aproximativ 1 locuitor din 4 lucrează în vastul combinat metalurgic de pe malul fluviului. Deci, un reporter aiuns în acest oraș trebuie să pătrundă neapărat pe sub poarta monumentală a combinatului, să traverseze imensa hală a laminoarelor, să privească furtuna de seîntei a oțelului turnat în lingotiere.Desfășurat pe o suprafață de 300
R P. POLONĂ

„Combinatul 
recoltelor bogate"

de cercetări nuclearetufului și de planurile privind dezvoltarea ulterioară a acestuia. O a- tenție deosebită s-a acordat experiențelor la cel mai puternic accelerator de particule din lume — acceleratorul de la Serpuhovo. Au fost prezentate rapoarte cu privire la principalele lucrări efectuate la Dubna prin eforturile oamenilor de știință din țările socialiste.

hectare, combinatul produce anual un milion de tone oțel și 700—750 000 tone de fontă, precum și numeroase sortimente de tablă, groasă și subțire, țevi, profile metalice etc. Ca un veritabil „Setilă", combinatul soarbe zilnic din Dunăre, prin două stații de pompare, 100 000 metri cubi de apă. O bună parte din produsele combinatului iau drumul exportului. Astfel, ni se arată că în 1969 valoarea acestui export în țările capitaliste a atins suma de aproximativ 20 milioane de dolari, iar în țările socialiste — 8,5 milioane de ruble. Valoarea producției totale a depășit anul trecut suma de 6,4 miliarde de forinți.L-am întrebat pe inginerul Ripăsl Gelert, director adjunct al combinatului, cum este concepută și ce rol joacă cercetarea științifică in întreprindere.— Pentru a scurta ciclul cercetare- aplicare, cei 40 de cercetători ai uzinei studiază numai probleme practice, direct legate de producție. în cercetările proprii investim anual 6 milioane de forinți, dar numeroase teme de cercetare sînt rezolvate de institute de specialitate și de laboratoarele altor uzine cu care avem contracte de cooperare, astfel incit cheltuielile destinate acestui scop se ridică anual la cîteva zeci de milioane de forinți.Inginerul Ripăsi ne-a vorbit, de a- semenea, despre planurile de dezvoltare a uzinei, despre măsurile pentru introducerea automatizării și a ciberneticii în procesul de dirijare și programare a producției, despre vizitele pentru schimburi de experiență ale unor delegații de siderur- giști din Dunaiîjvăros în centre industriale din diferite țări ale lumii, inclusiv România.înainte de a părăsi combinatul da pe malul Dunării, am discutat cu metalurgistul Nics Ianos, unul din „veteranii" acestei întreprinderi, deputat și membru în comisia pentru buget a Parlamentului maghiar. Bărbat in puterea vîrstei, Nics Ianos ne-a vorbit competent nu numai despre problemele actuale ale combinatului, ci și despre politica de dezvoltare a orașului pe care-1 reprezintă în forul suprem al țării. Biografia lui — la 18 ani a devenit comunist — se împletește strîns cu istoria ultimului sfert de veac a Ungariei, cu eforturile depuse de întregul popor pentru edificarea societății socialiste. Este, de fapt, biografia caracteristică a mii și mii de metalurgiști, locuitori ai orașului de pe Dunăre, care prin tinerețea lui simbolizează vitalitatea și dinamismul Ungariei contemporane, drumul ei ascendent p« treptele progresului, pe calea socialismului victorios.
Paul DIACONESCU

de 110 000 tone anual. Planurile constructorilor de ia Police prevăd încă trei obiective de mare însemnătate, întîlnim apoi un canal de aducțiune in circuit, lung de cîțiva kilometri, prin care circulă apa furnizată de O- dra. Printre lucrările considerate prioritare s-a aflat și construcția portului propriu, în acest fel asigurîn- du-se transportul materiilor prime și al produselor finite. Din dreapta ne apare un transportor pe bandă care face legătura între port și combinat. în plan se află și construirea unei conducte prin care va fi pompat sulful lichid, direct din port în secția de prelucrare.Trecem pe lingă un complex de 6 blocuri a cite 150 de apartamente fiecare. Nu peste mult timp vor mai fi construite trei. în faza finală, Police va număra 2 800 de lucrători, fiind totodată unul din obiectivele industriale poloneze cu cel mai inalt grad de automatizare a procesului de producție. în prezent, la Police funcționează un singur laborator de control tehnic, însă în plan este prevăzută construirea unui laborator de cercetări științifice bine utilat, existînd posibilitatea ca ulterior el să se transforme intr-o filială a Institutului de chimie anorganică din Gliwice. Problema pregătirii corespunzătoare a cadrelor și a sectorului de cercetare științifică capătă în condițiile de față o importanță hotărî- toare — au ținut să sublinieze interlocutorii noștri.La Jasiennica și Police peisajul dominant este cel industrial „și timpul parcă trece acum mai repede la noi — ne mărturisește un gospodar de prin partea locului. Portul sau șantierul din Szczecin ne-au atras ca un magnet. Acum avem la poartă combinatul...".Varșovia,
„ ImH dumitrașcu
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PARIS 13. — Corespondentul A- gerpres, Alexandru Gheorghiu, transmite : Ambasadorul României la Paris, Constantin Flitan, a fost primit sîmbătă dimineața în au-

miniștrilor de externe

diență de președintele Georges Pompidou, în legătură cu vizita în Franța a președintelui Consiliului de Stat al României, Nicolae Ceaușescu.

Președintele Franței, Georges Pompidou, 
a primit in audiență pe ambasadorul

o n u Membrii Consiliului de Securitate
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TRIMIȘII NOȘTRI SPECIALI

ÎN FRANȚA TRANSMIT

Vizita președintelui
Nicolae Ceaușescu,

un eveniment așteptat

Succese ale forțelor patriotice cu

din IndochinaHANOI 13 (Agerpres). — Agenția V.N.A. a transmis un bilanț al succeselor repurtate de forțele patriotice din Indochina, în perioada aprilie- mai a.c. Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de Sud, Frontul Patriotic din Laos și Frontul Unit Național din Cambodgia au scos din luptă sau au capturat, în această perioadă, precizează agenția V.N.A., peste 132 000 de militari inamici, dintre care 30 000 de soldați și ofițeri ■mericano-saigonezi.Forțele patriotice din cele trei țări au doborît sau avariat la sol peste1 000 de avioane, au distrus 3 000 de vehicule militare, dintre care cea mai mare parte tancuri șl blindate, capturînd importante cantități de armament, muniții și alte materiale de război.Agenția V.N.A. arată că unitățile F.N.E. au atacat peste 2 000 de baze militare și poziții inamice, sooțînd din luptă sau capturînd 88 000 de militari, din care 26 000 soldați și ofițeri americani sau din țările aliate cu Statele Unite în războiul din Vietnam. Au fost, totodată, distruse peste 50 de puncte de comandă ale unităților inamice. Forțele F.N.E. au doborît peste 900 de avioane, au distrus2 000 de vehicule militare (din care 1100 tancuri și blindate) și au incendiat 20 de depozite militare americano-saigoneze.

în Cambodgia, relevă agenția V.N.A., Armata de Eliberare Khmeră a provooat pierderi grele trupelor administrației Lon Noi—Sirik Matak și unităților intervenționiste americano- saigoneze. în decurs de două luni (martie-mai), forțele populare de rezistență au scos din luptă 40 000 de militari, din care 12 000 americani și saigonezi, au doborît aproape 100 de avioane și au distrus 1 000 de vehicule militare, precum și importante cantități de material militar. Au fost capturate, de asemenea, peste 10 000 de arme de diverse tipuri, au fost eliberate regiuni cu o populație de un milion de locuitori, patru capitale provinciale, 53 de orașe districtuale și sute de comune.Frontul Patriotic din Laos a obținut, de asemenea, importante succese militare, eliberînd numeroase regiuni ale țării și ocupînd orașele Attopeu și Saravane. Unitățile Pathet Lao au scos din luptă 4 700 de militari inamici și au capturat importante cantități de arme și muniții.Forțele patriotice din Vietnamul de Sud, Cambodgia și Laos, scrie agenția V.N.A., sînt hotărîte să meargă din victorie în victorie, strîns unite, acordîndu-și sprijin reciproc, învin- gînd toate dificultățile, și făcînd toate sacrificiile, pentru a dejuca planurile imperialismului american și ale alia- ților săi.

Pretutindeni pe unde trec, trupele intervenționiste seamănă moarte și distrugere. Aceste două imagini surprinse în timpul operațiunilor desfășurate zilele trecute în Cambodgia, vorbesc de la sine. După ce au ras de pe fața pămintului orașul Snoul, agresorii iși desăvîrșesc „opera", distrugind complet plantațiile din împrejurimile acestuia (fotografia de sus) ; un copil cambodgian in spatele rețelei de sirmă ghimpată a lagărului de concentrare in care a fost aruncat împreună cu părinții săi.(fotografia de jos)

NEW YORK 13 (Agerpres). — Consiliul de Securitate a adoptat o hotă- rîre privind convocarea unor reuniuni periodice ale membrilor săi la nivel de miniștri de externe. Ordinea
de zi a acestor reuniuni va fi elaborată de secretarul general al O.N.U., in colaborare cu membrii Consiliului. Data primei reuniuni nu a fost stabilită. in

în minoritateDe cîteva zile, cel căruia presa elvețiană îi spunea „Domnul zece la sută" a redevenit James Schwarzen- bach. De ce „Domnul zece la sută" ? Schwarzenbach, consilier național, a lansat, la 20 mai 1969, faimoasa inițiativă reclamind reducerea numărului de muncitori străini la zece la sută din populația fiecărui canton, excepție făcînd cantonul Geneva, unde_ străinii ar putea să reprezinte 25 lâ sută din populație. în conformitate cu prevederile constituționale, textul inițiativei urma — dacă ar fi fost adoptată — să fie înscris în constituția federală, iar aplicarea lui implica expulzarea, în termen de patru ani, a circa 320 000 de muncitori străini.Timp de aproximativ nouă luni, Elveția a cunoscut cea mai pasionantă confruntare politică din cite i-au fost prilejuite în ultimul sfert de veac. De o parte, James Schwarzenbach, de alta marea majoritate a presei, organizațiile sindicale, patronale și confesionale, toate partidele politice, însuși Consiliul federal a dat publicității o declarație împotriva inițiativei — fapt cu totul neobișnuit în practica politică a țării.Campania lui Schwarzenbach s-a caracterizat, în primul rînd, printr-o demagogie înșelătoare. El a atacat deopotrivă patronatul și pe conducătorii sindicali, biserica și guvernul federal, încercînd să-și disimuleze intențiile și oferind, în ultimă analiză, ca unică „soluție", expulzarea mîinii de lucru străină.Spre deosebire de autorul inițiativei, care și-a desfășurat acțiunea mizind pe factori emoționali, adversarii ei s-au situat pe planul realităților. Ei au demonstrat că într-o țară in care cei aproape un milion de muncitori străini aduc o contribuție importantă la crearea aoelei prosperități ce plasează Elveția pe un loc de frunte în ierarhia mondială, acceptarea tezelor lui Schwarzenbach ar avea consecințe foarte grave. Pe plan economic și social : dispariția unui important număr de întreprinderi sau a unor secții de producție ; accelerarea ritmului de muncă în întreprinderile care au supraviețuit ; apariția șomajului nu numai in rîndul muncitorilor străini, ci și în cel al salariaților elvețieni ; creșterea prețurilor ; reducerea masivă a resurselor fiscale ale statului și, implicit, majorarea impozitelor populației elvețiene.In cadrul scrutinului din 6 și 7 iunie, inițiativa lui Schwarzenbach a fost respinsă cu 654 588 voturi, contra 557 714. Rezultatul scrutinului ilustrează nu numai reactivarea conștiinței politice a elvețienilor (participarea la vot a fost, în majoritatea cantoanelor, de 70—80 la sută, în raport cu maximum 40—45 la sută la votările obișnuite), dar și existența unei mase importante de sprijinitori ăi lui Schwarzenbach, atrași de propaganda acestuia pentru o serie de motive de ordin social. Apare semnificativ și faptul că numărul cel mai mpre de voturi negative s-a înregistrat în cantoanele cu o populație străină mai numeroasă — ca o apreciere pentru aportul acesteia în dezvoltarea Elveției și reflex al spiritului umanist helvetic. „Sînt — după cum a constatat consilierul federal Pierre Graber, șeful Departamentului politic — realități de care va trebui să se țină seama. în același timp, reputația Elveției, ca țară a ospitalității, nu a fost alterată".
H. LIMAN

Geneva

căldură și interes
intreaga Franță

EVENIMENTELE DIN IORDANIA
• PATRULE MIXTE 1ORDANIANO-PALEST1NENE PE STRĂZILE 
AMMAN-ULUI • REZIDENȚII STRĂINI LUAȚI OSTATECI AU 

FOST ELIBERAȚI

că de de Pe
îm-

AMMAN 13 (Agerpres). — Cu excepția unor incidente minore, capitala Iordaniei și împrejurimile el și-au recăpătat aspectul obișnuit, după aproape o săptămină de lupte între forțele organizațiilor palestinene de guerilă staționate în Iordania și unități ale armatei iordaniene. Potrivit unor surse iordaniene și ale organizațiilor palestinene, incidentele s-au soldat cu moartea și rănirea a sute de persoane. Pe străzile orașului Amman, transmite agenția France Presse, patrulează unități mixte iordaniano-palesttaene care a- sigură respectarea de către cele două părți a acordului de încetare a ostilităților.Potrivit agenției irakiene de presă, acordul de încetare a ostilităților prevede, între altele, reîntoarcerea forțelor armate iordaniene și a unităților de fedaini la taberele lor, investigarea cauzelor și stabilirea persoanelor care se fac vinovate de inciden-

tele sîngeroase, destituirea unor ofițeri superiori din armata iordaniană și formarea unui comitet pentru supravegherea aplicării prevederilor a- cestui acord.Vineri, relatează agenția Reuter, Yaser Arafat, numit recent comandant suprem al tuturor forțelor pa- lestinene de guerilă, a cerut convocarea unei reuniuni de urgență a Ligii Arabe, pentru a examina plîn- gerea organizațiilor palestinene potriva guvernului iordanian.Agențiile de presă informează rezidenții străini luați ostateci forțele organizațiilor palestinene guerilă au fost puși în libertate, de altă parte, se anunță, că, la cererea guvernelor S.U.A., R. F. a Germaniei și ale altor țări, peste 300 de cetățeni de origine străină au părăsit, vineri, capitala iordaniană la bordul unor avioane, aparținînd diferitelor societăți de transporturi aeriene.

agențiile de presă transmit:
Norodom Sianuk la Phe

nian. ASenția A.C.T.C. anunță că, la invitația președintelui Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene, Kim Ir Sen, și a președintelui prezidiului Adunării Populare Supreme a R.P.D. Coreene, Țoi En Ghen, șeful statului cambodgian și al Frontului Național Unit din Cambodgia, Norodom Sianuk, va întreprinde o vizită oficială la Phenian, la jumătatea lunii iunie.
Activitatea viitorului pre

ședinte provizoriu al Ar
gentinei va fi supervizată 
de comandanții celor trei 
armate care 1_au destituit pe On- gania, se află din cercurile oficiale ar- gentinene. Astfel, aprobarea decretelor cu putere de lege va reveni în exclusivitate juntei alcătuite din comandanții celor trei armate. Generalul Sanchez Lahoz, comandantul celui de-al treilea corp de armată, a declarat de altfel că, mai devreme de trei ani Argentina nu va putea avea o viață politică normală. Pe de altă parte, un nou comunicat difuzat de grupul care șl-a asumat responsabilitatea sechestrării ex-președinte- lui Aramburu pretinde că acesta a fost executat.

La Budapesta a sosit 
Ralph Enckell, ambasador 
itinerant al Finlandei în Eu
ropa însărcinat cu misiunea de a purta convorbiri cu reprezentanții diferitelor guverne europene în problema convocării conferinței pentru securitatea europeană. După cum informează agenția M.T.I., el a fost primit de ministrul afacerilor externe al R. P. Ungare, Janos Peter, și a avut convorbiri cu Frigyes Puja, prim-locțiitor al ministrului ungar al afacerilor externe.

în>tr-o sală a tribunalului din Dusseldorf reînvie scene care au zguduit conștiința lumii. Ele sînt evocate cu prilejul interogatoriului luat de procuror unui om ce se afla „in miezul" problemelor ; Franz Stangl — fost comandant al lagărelor de exterminare Sobibor și Treblinka, organizate de naziști în anii celui de-al doilea război mondial, pe teritoriul vremelnic ocupat al Poloniei — al cărui proces este tn curs de desfășurare.Hauptsturmfiihrerul SS Stangl, una din figurile cunoscute ale

„COSmOS-348". In Uniunea Sovietică, a fost lansat sîmbătă satelitul artificial al Pămintului „Cos- mos-348", la bordul căruia este instalat aparataj științific destinat continuării cercetărilor în spațiul cosmic. Satelitul s-a plasat pe o orbită avînd următorii parametri : apogeul — 680 kilometri ; perigeul — 212 kilometri ; înclinația orbitei — 71 grade ; perioada — 93 minute. Inițială de rotație

Este un fapt tat, probabil, meroși și numeroși alții : de Paris, și nu importă în care direcție a Franței pleci, te desparți eu o anumită strîngere de inimă. O- rașul acesta seducător și încărcat de istorie se confundă pînă în- tr-atîta cu trecutul și prezentul Franței, cu ceea oe ea are mai reprezentativ în economie și cultură, incit fie chiar promițîn- du-ți-se surprize dintre cele mai elevate, te simți parcă întru- cîtva frustrat, la gîn- dul despărțirii de ce- lebrele-i monumente, de muzeele fără egal, de marile bulevarde.Și totuși Franța înseamnă mai mult, incomparabil, nemăsurat mai mult decît propria-i capitală.Am pornit în Auvergne, centru geografic al Franței, pe o vreme frumoasă. De la ieșirea din Paris, prin marea poartă spre sud, care este Gare de Lyon, pătrunzi într-o zonă cu o vegetație de-a dreptul luxuriantă. Culturile sînt bine dezvoltate, griul a început să dea spre galben, iar în îngrădiri ce-ți par jocuri de copii, vacile pasc în iarba ce le a- tinge ugerul. Te poți crede, ba ai chiar pînă la un punct senzația că te afli în spațiul mioritic, acasă, undeva pe Dunăre, ori ur- cînd pe văile Mureșului sau Șiretului. în această ambianță de calm, de frumusețe naturală, privirea caută cu aviditate celebrele castele ale Loi- rei, caută noul în toate ipostazele în care se poate el înfățișa. Orașe ca ale noastre.

consta- de nu altfel dectt ale se perindă ca film de lung apărînd și ră- în urmă, pen- altele să se
sate noastre Intr-un metraj, mînînd tru caînscrie .cîteva clipe în cadrul vizual.Punctul terminus, o- rașul Clermont Ferrand, te introduce în- tr-o ambianță familiară; parcă ne găsim la Brașov, sub Timpa, în împletirea urbanistică de nou și vechi, de pitoresc natural și de frumuseți născute de mina și de mintea o- mului. Așezare urbană de 155 000 locuitori, sediul unei universități de prestigiu, orașul este capitala provinciei Auvergne și placa turnată a turism mului și a stațiunilor cu ape termale din Masivul Central. Situat intr-un hemiciclu de munți, între care domină Puy de Dome, orașul se mîndrește cu o existență de mai mult de două milenii, din epoca galo-roma- nă, pînă în prezent. Se găsește aici un sanctuar consacrat lui August în primul secol al mileniului II, mai e- xact, în anul 1095, sub președinția Papei Urban II; între zidurile o- rașului a avut loc faimosul consiliu care a hotărît întreprinderea primei cruciade. Aici a văzut lumina zilei marele erou gal Ver- cingetorix,. și un alt erou, dar nu al spadei, ci al spiritului, nemuritorul Pascal, acela care afirma că ceea ce dă omului măreție este cugetarea, puterea lui de a gîndi și acționa potrivit judecății.Centru industrial și comercial astăzi, sediul unor importante uzine de cauciuc și metalurgice, al unor mari în-

treprinderi ale industriei alimentare, Clermont Ferrand este un oraș dinamic, aflat în plină expansiune. S-au construit și se construiesc aici edificii, cartiere moderne de locuințe, se creează noi posibilități pentru valorificarea mîinii de lucru. Reprezentanți ai autorităților locale, între care prefectul departamentului Auvergne, un cunoscător și admirator al realităților românești, al politicii noastre externe, ne-a înfățișț c reocupările curente >- de perspectivă ale administrației. Deși departamentul Auvergne nu se înscrie pe itinerarul vizitei în Franța a președintelui Consiliului de Stat al României, am întîlnit și aici aceeași vie simpatie față de evenimentul acesta, față de țara noastră. Directorul ziarului „la Montagne", • cotidian de mare tiraj, ne-a declarat că în Clermont Ferrand, ca în ga Franță, de România este populară. Iarexplică viul interes cu care francezii așteaptă sosirea pe pămîntul Franței a șefului statului român.Aflat, fie chiar o zi numai, în ambianța naturală și umană fermecătoare din Auvergne, printre vechi castele și edificii moderne uiți, dai seama. Pentru că dezvăluie mergi, sub aspecte, fiecare cumu- lînd note aparte. încărcate de tot atîtea semnificații.

întrea- altfel, foarte aceasta

fără să-ți de Paris. Franța se oriunde alte și alte
N. POPESCU- 
BOGDANEȘTI
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0 reuniune a Comitetului 
de lucru al Partidului Con
gresul Național Indian la care au participat premierul Indira Gandhi, miniștrii principali ai statelor, membri ai guvernului central, a avut loc la Delhi. Primul ministru, Indira Gandhi, a făcut, cu această o- cazie, o declarație consacrată problemelor pe care le ridică aplicarea programului de transformări democratice hotărîte la ultimul congres al partidului. Acest program prevede naționalizarea marilor bănci particulare, dezvoltarea planificată a economiei naționale, limitarea sferei de activitate a marelui capital monopolist, lichidării mizeriei și șomajului și creșterii generale a nivelului de trai al maselor.

zburător ne-fost observat în

R. F. G.

Alegeri a căror semnificație
depășește planul local

Azi vor avea loc alegeri pentru parlamentele regionale în trei landuri din R. F. a Germaniei — Renania de nord-Westfalia, Saxonia inferioară și Saar. Importanța actualei confruntări electorale depășește cadrul local, dacă avem în vedere că în fața urnelor se vor prezenta aproape jumătate din masa alegătorilor vesf-germani și că, în fapt, votul lor va constitui o luare de poziție față de actualul curs al politicii vest- germane, așa cum a fost el imprimat de guvernul Brandt-Scheel. Șeful guvernului landului Renania de nord- Westfalia, Heinz Kiinh, (social-democrat), a declarat că alegerile de azi „vor decide asupra viitorului Republicii Federale".Un element deosebit al confruntării electorale din cele trei landuri îl constituie faptul că, pentru prima oară în istoria R.F.G., discuții-

le preelectorale au fost purtate, în principal, nu pe teme de politică internă, ci, de politică externă ; în centrul dezbaterilor aflîndu-se politica coaliției guvernamentale față de R.D.G. și țările Europei răsăritene.Un alt lucru ieșit din oomun pentru confruntarea electorală de duminică îl constituie faptul că Partidul Social- Democrat, partid majoritar in cadrul coaliției guvernamentale, este silit să-și dorească mai curînd rezultate bune pentru partenerul de coaliție — Partidul Liberal Democrat, decît un cîștig de voturi pentru sine. în acest sens, ziarul „Frankfurter Allge- meine Zeitung" scrie : „Dacă rezultatul alegerilor va arăta lui Scheel și colegilor săi că au pierdut în favoarea P.S.D., atît ei cit și mulți alți liberal-demo- crați vor avea toate motivele să cadă pe gîn- duri. O pierdere în fa-

voarea partenerului de coaliție, ar reprezenta pentru P.L.D. un trist bilanț al coaliției".Un fapt demn de remarcat este și acela că la actualul scrutin, vor participa, pentru prima dată, conform noii legi electorale, și tinerii între 18—21 de ani. Ziarele scot în evidență că acești tineri, care reprezintă aproximativ opt la sută din masa a- legătorilor, pot constitui de bună seamă, un „factor surpriză" pentru partidele aflate în întrecere.Dacă problemele externe au stat dezbaterilor rale, nu este adevărat că de rînd este preocupat și problemele interne, special de instabilitatea relativă a pieței și de măsurile care sînt preconizate pentru remedierea acestei situații.
Mircea MOARCAȘBonn

în centrul preelecto- mai puțin cetățeanul vest-german de în

Epilogul
unei biografii

naziste
ierarhiei naziste, a fost numit comandant al lagărului Sobibor în primăvara anului 1942. Aici, noul oomandant dă dovadă de un deosebit zel, reușind să mărească considerabil capacitatea aparatului de exterminare. A- ceasta ii aduce nu numai distincții dintre cele mai. înalte din partea căpeteniilor naziste, ci și avansarea în postul de comandant al faimosului „lagăr al morții", Treblinka. în 1943, Stangl este trimis în Iugoslavia, unde participă la acțiunile de reprimare a partizanilor.La sfîrșitul războiului este făcut prizonier de trupele americane, dar în 1948 reușește să evadeze. Prin intermediul unei rețele clandestine' de ajutorare a foștilor naziști, el ajunge In Brazilia unde se angajează în- tr-o fabrică de automobile, în apropiere de Sao Paulo....Anul 1964. O persoană necunoscută se prezintă la biroul lui Wiesenthal (conducătorul unei asociații particulare care se ocupă de urmărirea naziștilor) din Viena și propune să-i dezvăluie, contra unei recompense, locul unde se află Stangl. Necunoscutul, fost membru al Gestapoului, pretinde 7 000 de dolari — „un cent pentru fiecare din cele 700 000 de victime exterminate de Stangl la Sobibor și Treblinka". Mai trec totuși trei ani pînă cînd — în 1967 — Stangl este descoperit și arestat de poliția braziliană. Extrădarea lui este cerută de guvernele R. P. Polone, Austriei și R. F. a Germaniei. După lungi dezbateri, el este extrădat, în același an. în R.F.G.Ca urmare a unei anchete carp a durat aproximativ trei ani, Stangl a compărut în fața instanței, fiind acuzat de complicitate la asasinarea a peste 400 000 de deținuți. în cadrul procesului, despre care se presupune că va dura pînă în septembrie, Stangl va trebui să dea socoteală pentru crimele sale.

Un obiect 
identificat’ • zorii zilei de joi de membrii echipajului ambarcațiunii construite din papirus „Ra-II“, care traversează în prezent Oceanul Atlantic. Intensitatea luminii, de culoare portocalie, era la fel ca aceea a unui avion care explodează în aer și se prăbușește dincolo de orizont. H. Baker, membru al echipajului, a precizat că in mod hotărît nu putea să fie vorba despre o stea și nici despre Lună, în- trucît obiectul observat se deplasa cu repeziciune pe cer de la stînga spre dreapta. Baker a comunicat că în momentul observării obiectului zburător neidentificat, „Ra-II“ se afla la aproximativ 750 mile vest de coastele Africii. Informat despre aceasta, conducătorul expediției, Thor Heyerdahl, a declarat că în noaptea precedentă a avut ocazia să vadă, la rîndul său ,timp de cîteva secunde, „o puternică lumină portocalie" cam tn aceeași direcție.

întrevedere
Dobrînin

Sisco
WASHINGTON 13 (Agerpres). — La Washington a avut loc o întrevedere a ambasadorului Uniunii Sovietice în S.U.A., Anatoli Dobrînin, cu asistentul secretarului de stat pentru problemele Orientului Apropiat și Asiei de sud, Joseph Sisco, în cursul acestei întrevederi a fost discutată situația din Orientul A- propiat, precum și posibilitățile de reluare a misiunii Jarring în această zonă, a anunțat un purtător de cuvînt al Casei Albe.

• CONTACTE DIPLOMATICE, ACOR- 
DURI DE CONSOLIDARE A RELAȚII
LOR DE PRIETENIE Șl BUNA VECI

NĂTATE

f, A VENIT TIMPUL SA SPARGEM TIPARELE"
POLEMICA ÎNTRE SENATORUL KENNEDY Șl ZIARISTUL 

ALSOPSub forma unei scrisori deschise, publicate în paginile ziarului „International Herald Tribune" publicistul american Joseph Alsop, cunoscut pentru vederile sale ultra-conserva- toare, îl acuză pe senatorul Edward Kennedy că nu sprijină „inițiativele propriei sale țări", ințelegînd prin aceasta intervenția trupelor america- no-saigoneze în Cambodgia și construirea de noi sisteme de arme nucleare. Această atitudine, scrie Alsop, contribuie la adîncirea disensiunilor existente în țară.Episodul este considerat un nou capitol al vechii dispute care se duce în Statele Unite între „ulii" și ..porumbei". Exprimind părerea unor pături tot mai largi ale opiniei publice americane, cel mai tînăr dintre frații Kennedy, arată, in scrisoarea sa de răspuns publicată în același ziar, că „a venit timpul să spargem tiparele". „Care este scopul sau prețul, se întreabă el, referindu-se la escaladarea războiului din Indochina, care să determine o națiune mare ca a noastră să urmărească un popor prin jungle nesfîrșite, să încalce granițe, să ardă sate și să nimicească vieți omenești ? Nu cred ca securitatea și existența

Statelor Unite — singurele motive care ar putea justifica asemenea acte — au fost vreodată amenințate. A- tunci cum putem cere poporului a- merican și în special tinerilor să sprijine acest război ? Cum putem cere poporului american să continue ceea ce mulți consideră un război imoral, cum putem să încercăm să convingem un popor că este necesar ca mii și mii de oameni să moară nevinovați numai pentru a ne conforma cu noțiunea arhaică de „mare putere"? „Arătind că această concepție a fost cea care a dus la intervenția americană în Vietnam, senatorul continuă : „acum știm că a fost a eroare și de aceea trebuie să 11 punem capăt și să nu o mai repetăm niciodată... Trebuie să înțelegem în sfîrșit că neliniștea care a cuprins America din cauza Vietnamului nu se datorează unei înțelegeri greșite din partea opiniei publice, ci convingerilor sale, profunde că este angrenată într-o acțiune nedreaptă... Protestez împotriva războiului și a consecințelor sale în calitate de om cu simțul răspunderii, care are de îndeplinit anumite obligații și In calitate de persoană conștientă de cursul aspru al istoriei".

Zona Maghrebului cunoaște, în ul
tima vreme o multiplicare a contac
telor diplomatice, a schimburilor de 
vizite oficiale, toate purtind ampren
ta aceleiași preocupări — realizarea 
in practică a ideii de colaborare, por- 
nindu-se de la interesele fiecăruia și 
ale tuturor popoarelor nord-africane, 
ce trăiesc in regiunea cuprinsă intre 
Mediterana, Sahara și Atlantic. Zilele 
trecute, Marocul și Mauritania au 
semnat un tratat de solidaritate, 
bună vecinătate și cooperare, concre- 
tizind astfel relațiile de prietenie 
existente intre cele două țări și ho- 
tărîrea de a consolida cooperarea 
dintre ele în toate domeniile. Comu
nicatul comun dat publicității la Ca
sablanca, după încheierea convorbiri
lor dintre regele Marocului, Hassan 
al ll-lea, și președintele Mauritaniei, 
Ould Daddah, subliniază dorința ce
lor două părți de a-și conjuga efor
turile cu cele ale altor țări africane 
in vederea eliberării totale a conti
nentului de dominația colonială și 
rasistă și de a contribui la accele
rarea dezvoltării Africii. Tratatul 
semnat pune capăt unei îndelungate 
perioade de încordare dintre cele 
două țări, deschizind calea spre re
glementarea deplină a relațiilor din
tre ele.

In același spirit s-a desfășurat și 
recenta întîlnire de la Tlemcen din
tre președintele algerian, Boumediene, 
și regele Hassan al ll-lea. lntîlnirea 
a avut ca rezultat reglementarea de
finitivă a diferendului de frontieră 
algero-marocan, potrivit principiilor 
respectului reciproc al suveranității 
naționale și integrității teritoriale și 
realizarea convenției privind exploa
tarea in comun a imensului zăcămînt 
de minereu de fier de la Djebilet.

Observatorii politici din Alger no
tează cu interes aceste acțiuni, ca^e 
vin să confirme preocuparea statelor 
maghrebiene pentru normalizarea re
lațiilor dintre ele, pentru instaurarea 
in această parte a lumii a unei at
mosfere de încredere și colaborare.

Alger
C. BENGA
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