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NICOLAE CEAUȘESCU
LA COMPLEXUL AVICOL

DIN CREVEDIA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 

Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de 
Stat, împreună cu tovarășii Virgil Trofin, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., președintele Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție, și losif Banc, membru su
pleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepre-

ședințe al Consiliului de Miniștri, a făcut sîmbătă dimi
neața o vizită de lucru la complexul de creștere a păsări
lor al întreprinderii agricole de stat „Avicola"-Crevedia 
din județul Ilfov.

Conducătorii de partid și de stat au fost însoțiți de 
Angelo Miculescu, ministrul agriculturii și silviculturii.

MATOGRAFUL VIOLEN
ȚEI ! ® „STUDIOUL Tî-

NĂRULU! REGIZOR"

Avînd loc la puțin timp după lucrările recentei plenare a Comitetului Central al partidului, care a adoptat cele două programe naționale — de dezvoltare a zootehniei și creștere a producției animaliere și cel privind gospodărirea rațională a resurselor de apă, extinderea lucrărilor de irigații,, îndiguiri, desecări și combatere a eroziunii solului — programe de o vitală importantă pentru dezvoltarea agriculturii și a întregii economii naționale, vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu se înscrie în preocupările permanente ale conducerii partidului și statului nostru pentru perfecționarea continuă a activității economice și sporirea eficienței muncii în toate sectoarele de activitate, asigurarea condițiilor creșterii nivelului de trai al populației de la orașe și sate.în ansamblul măsurilor luate pentru îndeplinirea programului național de dezvoltare a zootehniei și de sporire a producției animaliere în țara noastră, un loc important îl ocupă dezvoltarea creșterii păsărilor, sector care poate asigura sporirea într-un ritm rapid a producției de carne și ouă. Corespunzător orientării date de recenta plenară a Comitetului Central al P.C.R., dezvoltarea producției avicole se va face, în agricultura noastră socialistă, în special în complexe moderne XI flux tehnologic industrial, atunoastră socialistă,flux tehnologic industrial, atît (în întreprinderile agricole de stat cît și în cooperativele agricole de producție.La sosire, conducătorii de partid șl de stat au fost salutați de tovarășii loan Teșu, adjunct al ministrului agriculturii și silviculturii, șeful Departamentului I.A.S., Marin Argint, secretar al Comitetului județean Ilfov al P.C.R., și de tehnologul șef al I.A.S. „Avi- cola“-Crevedia, Mihai Ganea. Complexul de la Crevedia este prima unitate avicolă cu flux tehnologic industrial din țara noastră; aici se cresc anual 1 350 000 pui pentru carne. Datorită aplicării metodelor și tehnologiilor moderne, se obțin indici economici superiori. Consumul specific pe kilogramul de carne s-a redus la 2,95 kg de nutrețuri combinate. în numai 63 de zile, anul trecut, puii au ajuns la o greutate de 1,340 kg, asigu- rîndu-se un beneficiu de 8 milioane lei.Vizita a început cu o amplă discuție cu specialiștii în creșterea păsărilor. în fața planșelor și hărților au fost prezentate principalele elemente ale programului de dezvoltare a creșterii păsărilor în întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole, măsurile prioritare luate pentru sporirea producției de ouă și carne de pasăre în acest an și perspectivele acestei ginerul neral I.A.S.,
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In timpul vizitării Complexului avicol Crevedia

activități pînă în 1975. In- Stan Țîrlea, director ge- adjunct în Departamentul a dat explicații amănunțite privind construcția în întreprinderile agricole de stat a unor mari obiective pentru creșterea puilor de carne și a păsărilor pentru ouă. Sînt prezentate etapele de construcție și de dare în funcțiune a combinatelor de pui pentru carne de la Titu și Galați, care, atunci cînd vor intra în funcțiune cu întreaga capacitate, vor produce anual cîte 20 000 tone de carne fiecare. Tovarășului Nicolae

Ceaușescu îi este prezentat un studiu — elaborat de specialiști, ca urmare a indicațiilor conducerii partidului — cu privire la devansarea lucrărilor de proiectare, construire și dare în exploatare în etapa 1970—1973 a acestor combinate. Reiese că, prin apropierea cu

un an și jumătate a termenelor inițial stabilite, se poate obține în plus o producție de 22 milioane kg carne de pasăre.Secretarul general al partidului s-a interesat îndeaproape de măsurile luate de Ministerul Agriculturii și Silviculturii în vederea

creșterii eficienței economice asigurării dezvoltării concomitente a producției de carne, atît în unitățile de tip industrial, cît și în sistemul gospodăresc. Ministrul agriculturii și silviculturii in-

Munca plină de elan și inițiativă desfășurată în prima parte a anului de colectivele unităților economice din județul Sibiu se concretizează într-un remarcabil succes : îndeplinirea planului de producție pe primul trimestru la 28 martie. In acest fel se înregistrează o producție industrială suplimentară de peste 50 milioane lei, 75 la sută din acest spor obți- nîndu-se pe seama creșterii productivității muncii. Printre produsele realizate peste plan se numără 1 000 tone de acid sulfuric, 700 mc de cherestea, 6 000 mp de țesături, 100 tone de brînzeturi și altele. Asemenea rezultate deosebite au obținut și întreprinderile județului Hunedoara. De pildă, colectivul laminorului de profile de 800 mm de la Combinatul siderurgic Hunedoara a laminat pînă la 27 martie a.c. întreaga cantitate de metal planificată pentru primul trimestru, iar fabrica de aglomerare a minereurilor de fier — care, de la începutul anului și pînă în prezent a livrat furnalelor cantități suplimentare de aglomerat autofondat, pentru elaborarea a peste 8 000 tone de “ și-a îndeplinit planul termen.Numeroase unități _______anunță realizarea planului export. De la începutul anului și pînă acum, bunăoară, în porturile dunărene aparținînd Direcției navigației fluviale Galați au ancorat 420 de nave maritime și fluviale sub diferite pavilioane. Muncitorii de aici au reușit să manipuleze,. în această perioadă, întregul volum de ■vfeărftfri supus operațiunilor de încărcări-descărcări. pentru port, import prevederile tone. Prin lui de cost economie de lei. La industriale din au livrat suplimentar, la export, produse în valoare de 3.5 milioane lei. Combinatul de celuloză și hîrtie a expediat, peste plan, economiei naționale 421 tone de celuloză, 152 tone de hîrtie și-121 tone de carton, combinatul de exploatare și industrializare a lemnului a furnizat unităților comerciale mobilă în valoare de 566 000 Iei, iar combinatul de fibre artificiale însemnate cantități de fire cord și celofibră.Succese de seamă în înfăptuirea planului pe trimestrul I — înainte de termen — au obținut și colectivele Uzinei de reparații din Botoșani, întreprinderii de prefabricate. Aiud, Combinatului de îngrășăminte azo- toase din Tg. Mureș, întreprinderii de poduri metalice și prefabricate din beton Pitești, ale mai multor unități economice din județele Tulcea și Maramureș.

fontă — înainte deeconomiceIa

ex- și tranzit, depășind planului cu 176 000 reducerea prețu- a fost realizată o aproape 10 milioane rîndul lor, unitățile județul Brăila la
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Flori pentru fratele mai mare
Foto : M. Andreesca

înaltul
A.

legămînt
ostăsesc

Unitățile forțelor ar
mate, ale trupelor de 
securitate și Ministe
rului Afacerilor In
terne au consemnat 
ieri in cronica vieții 
lor ostășești un eveni
ment cu profunde e- 
couri : tinerii militari 
aparținînd contingen
tului 1970 au depus ju
rământul de credință 
față de patrie, popor și 
partid.

Adevărată sărbă
toare, solemnitatea s-a 
transformat intr-o pu
ternică manifestare a 
atașamentului forțelor 
armate față de patria 
socialistă, față de po
litica Partidului Co
munist Român, închi
nată înfăptuirii înalteț 
lor idealuri ale sociii-- 
lismului.

Solemnitatea depu
nerii înaltului legă
mînt ostășesc a relie
fat hotărîrea tânărului 
contingent, ca și a tu
turor militarilor, de a 
da viață sarcinilor de 
mare răspundere puse 
în fața armatei de se
cretarul general al 
partidului, președinte
le Consiliului 
comandantul 
tovarășul 
Ceaușescu.

de Stat, 
suprem, 
Nicolae

(Continuare în pag. a III-a)

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i se prezintă date cu privire la complexul avicol intercooperatist „Afumaji Foto ; Gli. Vințilă

au
parte tovarășii 
Stănescu, pre- 

Consiliului 
Statului,

La solemnități 
luat 
Ion 
ședințele 
Securității 
Cornel Onescu, minis
trul afacerilor interne, 
general-colonel Ion 
Gheorghe, prim-ad- 
junct al ministrului 
forțelor armate și șef 
al Marelui Stat Major, 
comandanți de arme și 
de mari unități, repre
zentanți ai organelor 
locale de partid și de 
stat, ai Uniunii Tinere
tului Comunist, gene
rali și ofițeri superiori.

Au fost, prezenți ve
terani din 
antihitlerist, 
ai gărzilor patriotice, 
tineri și tinere din de
tașamente de pregătire 
a tineretului pentru a- 
părarea patriei.

In Capitală eveni
mentul a fost trăit cu 
intensitate de infante
riști și tanchiști, de ar- 
tlleriști, geniști, trans- 
misioniști... Ne aflăm 
intr-o unitate mecani
zată, pe platoul împo
dobit sărbătorește. Os
tașii reprezintă o sin
gură voință exprimată 
bărbătește, din toată 
inima : „Jur să fiu de-

războiul
■ membri

votat poporului muncitor, patriei mele...". Prin ZepătnîntuZ fiecă
ruia răsună însuși le
gământul armatei noas
tre, trup din trupul 
poporului, gata oricind Za datorie, pentru slu
jirea cu nestrămutată 
credință a României 
socialiste, apărătoare 
de nădejde a cuceriri
lor revoluționare ale 
poporului, a indepen
denței și suveranității 
naționale, a cauzei so
cialismului și păcii.

Sub faldurile trico
lorului, care a fluturat 
biruitor în numeroase 
încleștări cu dușma
nul, săvîrșesc actul 
solemn al depunerii 
jurământului militar 
șoldații r Popa Ion, o-- 
perator chimist la 
Combinatul de îngră
șăminte azotoase Tir- 
gu-Mureș ; Stoian Ni
colae, mecanic la Uzi
nele de mașini elec
trice București ; Min- 
ciu Tudor, lăcătuș 
montor la uzinele „E-

Locotenent-colonel 
Constantin ZAMFIR

(Continuare 
în pag. a V-a)
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Politica externă 
a României socialiste 
-expresie a voinței 

întregului popor
Urmărită cu viu Interes și profundă aprobare de masele cele mai largi de cetățeni din patria noastră — muncitori, țărani, intelectuali — de către întreaga opinie publică românească, recenta sesiune a Marii Adunări Naționale a consacrat un amplu spațiu, in cadrul lucrărilor sale, dezbaterii activității internaționale a Republicii Socialiste România în anul 1969.Este o practică adine statornicită în realitățile vieții noastre ca cele mai importante acțiuni și măsuri ale politicii interne și externe să fie aduse în dezbaterea maselor largi ale celor ce muncesc, a reprezentanților lor în organele supreme ale puterii de stat și găsesc, în aceasta, o înaltă expresie faptul că în țara noastră poporul este stăpînul deplin al propriilor sale destine, singurul în drept și în măsură să decidă asupra principalelor linii, orientări, jaloane ale activității internaționale a statului nostru.Darea de seamă prezentată în fața sesiunii Marii Adunări Naționale, precum și dezbaterile ample purtate cu acest prilej au oglindit încă o dată, cu pregnanță, justețea și caracterul profund constructiv al politicii externe a României socialiste, realismul și înalta sa principialitate, faptul că ea corespunde pe deplin intereselor fundamentale ale întregului popor român, cauzei păcii și socialismului în lume. Tocmai în faptul că este emanația întregii națiuni și exprimă voința ei de neclintit își au izvorul atașamentul deplin și adeziunea fermă de care se bucură a- ceastă politică în rîndul tuturor cetățenilor patriei.La sesiunea Marii Adunări Naționale s-a reafirmat cu putere că trăsătura dominantă, elementul fundamental al politicii externe promova

te de partidul și guvernul nostru o constituie prietenia, alianța frățească și colaborarea multilaterală cu toate țările socialiste. Lucrările sesiunii au oferit un vast tablou al dezvoltării relațiilor politice, economice, culturale, științifice, inclusiv militare, dintre România și celelalte țări socialiste, membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, cu celelalte state participante la Tratatul de la Varșovia — organisme din care țara noastră face parte — precum și cu toate celelalte țări socialiste, fără nici o deosebire. Aceasta este o constantă a orientării noastre pe plan extern, o preocupare permanentă și neabătută izvorîtă din principiile internaționalismului proletar, din convingerea că o astfel de orientare dă expresie intereselor fundamentale ale poporului român, ca și ale fiecăreia dintre țările socialiste, corespunde cauzei unității sistemului socialist mondial în ansamblul său.Sesiunea a reafirmat cu tărie solidaritatea activă a statului nostru cu toate forțele antiimperialiste, cu toate popoarele care luptă pentru libertate, independență națională, pace șî progres social. Ea a dat din nou glas simpatiei și sprijinului frățesc pe care România îl acordă eroicului popor vietnamez în lupta dusă împotriva agresiunii americane, poziției active a statului nostru, care se pronunță cu fermitate pentru retragerea trupelor S.U.A. din Vietnamul de sud și asigurarea dreptului sacru al poporului vietnamez de a-și hotărî singur soarta. Ma- nifestîndu-si simpatia și solidaritatea, cu aspirațiile de progres economic și social ale popoarelor arabe, România se pronunță pentru soluționarea pe cale politică a conflictului din Orien-
(Continuare în pag. a V-a)
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5In anul 1969, Trustul de alimentație publică din București a desfăcut un volum de marfă în valoare de peste un miliard de lei, depășind în același timp beneficiul planificat cu peste 6 milioane. Sînt realizări substanțiale, care plasează trustul bucu- reștean printre cele mai bune din țară. Atrage atenția un fapt îmbucurător : și în lunile care au trecut din acest an, cele mai multe dintre unitățile de alimentație publică ale TAPL mențin „cadența". De ce am schițat acest mic bilanț ? Ani în șir localurile publice au constituit pentru consumatori și presă ținta unor vii și îndreptățite critici. Erau semnalate racile vechi : proasta deservire și aprovizionare, șablonul culinar, lipsa de mobilitate. Multe dintre aceste slăbiciuni ale alimentației publice din Capitală se mențin, continuă, din păcate, să creeze nemulțumiri, să dea bătaie de cap organizatorilor. Am socotit însă că începutul revirimentului trebuie semnalat și încurajat.Dar de fapt în ce constă acest reviriment, pe ce căi au reușit unitățile de alimentație publică să obțină rezultatele economice remarcabile despre care am pomenit ? Sînt multe de spus. Pornim însă de la înfățișarea unui amănunt în aparență banal. Eram într-o seară la unul dintre cele mai cunoscute localuri de consum din București : „Terasa Colonadelor". Ca și în alte dăți, localul — plin. Pe neașteptate, un nou venit „lansează" o comandă care ne reține atenția. Clientul nocturn dorea să fie servit cu o supă caldă. Am intuit pe dată replica ospătarului și bănuiam că — conform vechiului șablon — va fi formulată cam așa : „Supă noaptea ? Bine tovarășe, dar noi nu sîntem birt, nu sîntem... „pensiune de noapte" 1“ Cînd colo... Minune ! Clientului i se aduce pe dată tot ceea ce solicitase.Unele localuri, subliniem acest lucru, s-au desprins cu curaj din hipnoza șabloanelor de orice nuanță și au pornit-o pe un drum propriu. Cum ? T.A.P.L. — ne informa directorul a- cestei unități — a încurajat orice inițiativă venită din partea șefilor de localuri. Am explicat pe larg și ori de cite ori am avut prilejul că ridicarea rentabilității se răsfrînge nemijlocit și asupra sumelor încasate de salariați. Pe de altă parte, am căutat și am reușit să convingem pe mulți șefi de restaurante că rațiunea de a fi a localurilor este aceea de a sta la dispoziția publicului și nu invers. Trebuie să oferim ceea ce ni se cere și cînd hi se cere, nu ceea ce se poate încropi fără nici un efort. Problema numărul unu care trebuia rezolvată era diversificarea rețelei comerciale, prin reprofilarea ei, și implicit prin diversificarea sortimentului culinar. în locul unor vechi bufete, cu sortiment' culinar sărăcăcios, uniform, au luat ființă localuri noi, fiecare cu specificul lui, cu activitate economică destul de convenabilă. Care dintre bucureșteni n-au auzit măcar de restaurantele „Bumbești", „Doina", „Codrii Cosmi- nului", „Lipscani", „Bolta rece", „Doi cocoși", „Ovidiu", „Poiana", „Orizont", sau „Opera" ? Firește, reprofilarea u- nităților de alimentație publică nu presupune doar schimbarea firmei și a serviciului, ci, în primul rînd, diversificarea preparatelor culinare.Intr-adevăr, faptele dovedesc cu prisosință ce posibilități nefolosite are la îndemînă alimentația publică pentru a oferi fiecărui consumator după gustul și „bugetul" fiecăruia. A- ceste rezerve și posibilități au ieșit și mai clar în evidență cu ocazia expozițiilor de artă culinară organizate anul trecut și recent în localu-. rile publice. Au fost prezentate și- consumate sute de feluri de bucate, din carne, pește, paste, legume, crudități. Multe dintre respectivele preparate „au prins" atit de bine, îneît au intrat în fabricația curentă a localurilor. Firește, avem de-a face cu un început, acțiunea de diversificare a preparatelor culinare urmind să continue, să se extindă.Dar organizarea expozițiilor — a- ceste examene de pricepere și talent culinar — nu rezolvă nici pe departe, în ansamblu, problema diversificării, nu creează decît în parte faimă localurilor. Pentru ca bogăția de preparate culinare prezentate la expoziție să fie permanentizată, trebuia întreprins și altceva. Anume : trebuiau folosite cu mai mult curaj căile noi de aprovizionare. Practica a demonstrat că cei care așteaptă cu brațele încrucișate să le sosească marfa de la magazia comună, să o prepare în modul cel mai lesnicios posibil (tocătură la grătar) nu fac altceva decît să compromită ideea de mobilitate și flexibilitate, atribute de bază ale comerțului alimentar.Dar oare de unde, din ce alte surse se poate aproviziona un local decît de la magazie, conform „notei de comandă", făcută cu o zi înainte ? Există nenumărate posibilități, din păcate insuficient folosite : în primul rînd aprovizionarea direct de la furnizori — C.A.P., I.A.S., producători particulari. Au existat și există momente cînd „magazia comună"

(magazia I.A.P.L. de la care se aprovizionează pe rînd, ca la moară, toate localurile) nu poate face față tuturor cererilor. Responsabilii inactivi, parcă atit așteaptă. Spun : „Noi am prepara de toate, am diversifica, dar ce putem face dacă nu ne sosește marfă de la magazie ?“ Există însă și o a doua categorie de responsabili, oameni care țin la faima localului și la prestigiul propriei lor meserii. A- ceștia aleargă, se zbat, cumpără de unde găsesc, încheie contracte cu furnizorii, au legături cu cooperatorii. La „Terasa Colonadelor", la „Bolta Rece" și la celelalte localuri pomenite, tocmai pe această bază, a aprovizionării elastice, consumatorului i se oferă la orice oră o mare varietate de preparate culinare, vinul și specialitatea casei. „Să știți că nu e ușor, observa un director de I.A.P.L. Aprovizionarea directă, menținerea unui sortiment bogat de preparate, a specialității și vinului casei presupun alergătură, crearea de relații. multă mobilitate". Așa este. Rezultatele economice și aprecierile de care se bucură localurile respective merită însă orice osteneală.Un local se remarcă, prinde vitalitate și prin gospodărirea lui internă. Se observă în ultima vreme că multe unități de consum țin să-și capete treptat în aprovizionare o anumită independență. Despre ce este vorba ? Puși pe gînduri de numeroasele re- clamații înregistrate din partea consumatorilor (referitor la calitatea piinii) directorii I.A.P.L. „Central", de pildă, au hotărît să deschidă „de probă" io brutărie, chiar în incinta localuluț. Pîinea caldă, producție . proprie, <a prins de minune. Aidoma s-au petrecut lucrurile cu sifoanele. Nemulțumit de calitatea sifonului, apă de ploaie, fabricat de I.P.A., localul și-a deschis sifonăria lui. Ce s-a cîștigat ? Sifonul e mai bun. mai ieftin, iar cheltuielile de circulație au trecut la capitolul economii. Este vorba, prin urmare, de o strictă auto- aprovizionare. Altă unitate, „Pensiunea Universității", a construit un bazin în care pește viu...Un asemenea pe o scară tot spunea directorul I.A.P.L. lia", apelăm destul de rar la serviciile unităților de legume și fructe. Pentru uzul curent cumpărăm direct de la producători ce găsim mai bun și mai ieftin. Cînd vine toamna, conservăm cantități mari de legume, cit să ne ajungă pentru toată iarna". Mergînd pe linia autoaprovizionării, multe localuri și-au amenajat mici laboratoare de dulciuri, de băuturi răcoritoare, carmangerii, afumătoții de pește ș.a.m.d. în încheiere, am dori să subliniem că inițiativele relevate nu reflectă nici pe departe posibilitățile mari pe care le are alimentația publică, în direcția diversificării .specializării localurilor, aprovizionării. în ce ne privește, ne propunem să urmărim și în viitor direcțiile de dezvoltare ale acestui vast sector de interes public.

păstrează tot timpulsuflu nou se simte mai largă. „Noi, ne„Ciocîr-

Gheorghe GRAURE

DECIZIE AVEM !
ORDINEA LIPSEȘTE

„Locuiesc de 17 ani în 
cartierul Aradul Nou 
(Arad), împreună cu mul
te familii de oameni gos
podari ne scrie F. Io- 
nescu. 
an-doi, ti-era 
dragul să vizitezi 
cartier, cu străzi 
cu multă 
case și curți strălucind de 
curățenie. Astăzi, insă, 
acest frumos cartier a

Pină acum un 
mai mare 

acest 
curate, 

verdeață, cu

devenit de nerecunoscut. 
Cit vezi cu ochii, străzile 
sint pline de noroaie, de 
balast, nisip și resturi de 
cărămizi, șanțurile sint 
înfundate, apa băltește 
mai peste tot. Autovehi
culele nu mai circulă pe 
partea carosabilă a stră
zilor, ci direct pe trotua
re. Au fost distruse, din 
această cauză, superbele 
zone verzi amenajate cu

'■'1y'SWXx • *

Zilele trecute ne-a sosit la redacție o scrisoare expediată de conducerea O.C.L. Alimentara din Timișoara, prin care ni se aduce la cunoștință că în acest municipiu funcționează de cîteva luni un magazin de piine cu autoservire. Rod ai inițiativei locale și al unui autentic spirit comercial, experimentul n-a întîrziat să-și afirme superioritatea. Comparativ cu vechea unitate, magazinul modernizat, folosind același număr de oameni, a vîndut piine mai multă de 300 000 Iei. Creșterea vînzării se însoțește cu eliminarea aglomerației altădată permanente. Respectarea condițiilor elementare de igienă este asigurată prin folosirea de către cumpărători, la încercarea prospețimii piinii, a unui instrument sui generis. Avantajele fiind evidente, orice comentariu este de prisos. Ar mai trebui doar să adăugăm că inițiativa și spiritul comercial nu sînt monopolizate de timișoreni, că ele pot și trebuie să constituie atribute de bază și în activitatea altor comercianți
Stomatologia — con-o a as- or-siderată în trecut specialitate minoră medicinei — ocupă tăzi un loc de prim din în cadrul rețelei instituțiilor medico- sanitare. Eforturile organelor noastre sanitare de a întări și dezvolta rețeaua de stomatologie (redistribuirea medicilor specialiști, a tehnicienilor dentari, reamplasarea și dotarea cabinetelor, construcția de centre stomatologice specializate etc.) ne apar pe deplin justificate, (Răstimpul scurs de la aplicarea măsurilor de reorganizare a rețelei de stomatologie ne permite astăzi să evaluăm efectele acestei operații asupra gradului de funcționalitate al serviciilor. Primul popas l-am făcut în județele Bihor și Mureș. Rețeaua me- dico-sanitară dispune în aceste județe de o zestre evidentă : centre de stomatologie, cabinete de întreprindere, școlare etc. echipate cu cele mai moderne aparate medicale. La O- radea a intrat în funcțiune recent cel de-al doilea centru de stomatologie — o construcție foarte modernă pe strada Kogălni- ceanu — amplasată intr-un cartier populat al orașului. Redistribuirea specialiștilor s-a făcut în aceste județe conform normativelor în vigoare, ur- mărindu-se acoperirea teritoriului. Practic, nu există unități sanitare, prevăzute cu cabinete stomatologice, fără medic. Și în privința tehnicienilor <‘ portul este

în concordanță cu recomandările Ministerului Sănătății.In județul Mehedinți însă, laboratoarele dentare duc lipsă de asemenea cadre. Dr. Ioan Tomescu, directorul Direcției sanitare, ne spune că

Am străbătut, deunăzi, întinsul teritoriu — a'Spru și izolat — al lumii forestierilor sibieni. Aproape 5 000 de tăietori, corhănitori, funi- culariști, conducători auto ș. a. iși desfășoară aici activitatea, la adăpostul pădurii și al munților. După mai mulți ani, reîntîlnim în așezările forestiere, la cioată, la rampe, sau la volan aceiași oameni. O parte sînt looalnici, din Orlat, Gura Riului, Tălmaciu, Avrig. Alții însă, vin tocmai din Moldova, Maramureș sau Oltenia. „Tot prin părțile Sibiului ?“ — i-am întrebat pe a- ceștia din urmă. „Tot — ne-au răspuns ei. Și vom reveni și la anul, și în celălalt an, mereu".Să lucrezi la pădure cu muncitori permanenți, să ai asigurată continuu forța de muncă necesară în exploatări — iată intr-adevăr un lucru pe care și-I dorește orice sector sau centrală forestieră ! Ce îi determină oare pe acești oameni să revină, an de an. în sectoarele și parchetele din județul Sibiu ? Vechile noastre cunoștințe se explică : „Nu-i oare norma! să te întorci a- colo unde simți că te așteaptă cineva ? Munca noastră, se știe, nu-i ușoară. Dar aici, efortul ne este răsplătit. Nu e vorba numai de un cîștig bun, sau numai de măsurile care se iau pentru mecanizarea lucrărilor. Mai e ' și altceva. Acest „altceva" îl veți înțelege mai bine, vizitînd cele peste 50 de cabane în care locuim, magazinele din pădure de la care ne aprovizionăm, făcînd cunoștință cu modul în care ne sînt satisfăcute cerințele zilnice".Despre existența cabanelor, a magazinelor forestiere, despre prezența deservirii medicale' și culturale, chiar și în cele mai îndepărtate parchete din județ, am mai a-

vut prilejul să scriem. Ce „altceva" să fi intervenit între timp ? Trecem pragul unei clădiri cu înfățișare de hotel modern, strămutat. în vîrf rin munte : cabana „Gruiul Scurt". Dormitoarele au pereții proaspăt văruiți, paturi și dulapuri frumos aliniate, iar din loc în loc — cite o mică bibliotecă de perete. E cald, și așternuturile curate risipesc parcă miros de cetină. Bucătăria, cu

plitele încinse, e gata în orice moment să pregătească bucatele și să dea în clocot cazanele cu apă pentru baia de seară a oamenilor întorși de la lucru. Ne oprim apoi la cabanele „Gîrcu", „Valea Mohului", „Drăgăneasa", „Sădurel" ș.a. Unele sînt mai vechi, e drept, dar prin înfățișarea interioară nu-s cu nimic mai prejos decît cea de „Gruiul Scurt".Vizitînd magazinele, înțelegem ele reprezintă pentru forestieri

dentari, ra- : favorabil,

Ministerului Sănătății nr. 33/ianuarie 1969 precizează că raportul medic nician să fie eeastă poate fi atinsă datorită planului de cadre menționat mai
stomatolog-teh- dentar trebuie de 1 la 1, a- proporție nu

sus.

Dar șl operația de a- coperire a teritoriului cu medici stomatologi este încă neîncheiată in acest județ. Intr-o serie de localități (Pru- nișor, Oprișor, Ma- lovăț, Sisești etc.), pe posturile declarate vacante, Ministerul Sănă-

cabinete stomatologice rurale din județele Botoșani, Bistrița, Olt, Tulcea etc., demonstrează tea realizării chilibru între de specialiști țile de lucru dentare).
ceea ce necesita- unui e- numărul și unită- (fotoliileEste adevă-

DINȚI LIPSĂ
ÎN... ANGRENAJELE

REȚELEI
STOMATOLOGICE

.,într-adevăr, laboratoarele dentare din județ au nevoie de tehnicieni dentari". Din păcate, dezideratul nu poate fi împlinit din lipsa acestora ; dar și numărul' scriptic de tehnicieni prevăzut în planul de cadre pe anul în curs (același ca și in 1969) este inferior numărului de medici stomatologi și dentiști. Deși ordinul

Realitatea este câ școlile noastre sanitare (post liceale) de 2 ani care pregătesc asemenea cadre — sînt datoare rețelei de stomatologie cu un număr important de tehnicieni dentari. Promoția din acest an — după cum ne-au asigurat reprezentanții Ministerului Sănătății — va acoperi în bună măsură golurile existente.

tății a repartizat medici stomatologi. Sosiți la noile locuri de muncă, aceștia nu și-au putut desfășura activitatea, așa-zisele cabinete stomatologice neavînd dotarea strict necesară. In această situație. Direcția sanitară județeană s-a văzut nevoită sâ-i transfere în alte localități. într-o postură identică se află și alte

rat că Ministerul Sănătății a întocmit pentru anul în curs un plan de urgențe în a- cest sector, acordind prioritate județelor deficitare sub acest raport.O problemă aflată în suspensie este aceea a aparaturii de specialitate. Cabinetele policlinicii din Turnu Severin, de pildă, duc mare lipsă de piese de

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!
trudă de noi in decursul 
anilor. Dar nu numai atit. 
De la un timp, pe strada 
Ștefan cel Mare, îndeo
sebi, unde există mulți 
pomi și întinse zone de 
verdeață, pasc in voie, ca 
pe un veritabil islaz, oile 
și vacile unor cetățeni din 
împrejurimi. Am adus la 
cunoștința 
executiv al 
popular municipal toate 
cele de mai sus, care a 
dat o decizie specială in 
scopul păstrării curățeniei și esteticii orașului. Dar. 
ce folos dacă nimeni nu 
veghează la felul in care 
sint respectate prevede
rile acestei decizii? ! Doar 
așa. ca să fie ?!“

BANII „GATA
LUCRAREA NU

Dumitru Bosinceanu din 
Vatra Dornei ne, scrie :

„Cu patru ani in urmă, 
l.G.O. — Vatra Dornei a 
întocmit formele necesare 
reparării imobilului din 
str. Podul Verde nr. 2, in 
care locuim mai multe fa
milii. In deviz erau pre
văzute o seamă de lucrări 
de mare importanță pen
tru soarta imobilului. La 
3 mai 1966 au început din

comitetului 
consiliului

obținut jagă-

plin lucrările. Se muncea 
bine și cu spor. Pină in
tr-o bună zi, cînd a lost 
lăsat totul baltă, meseria
șii fiind trimiși să lucreze 
în altă parte. Am interve
nit noi, locatarii, șl, după 
multă alergătură pe la

I.G.O.,
duiala că „vor veni urgent 
meșterii să termine repa
rațiile". Aș ! Abia după 
un an au fost trimiși ciți- 
va oameni, care n-au fă
cut insă altceva decit să 
repare, în parte, ceea ce 
se stricase între timp. Și 
cu asta-basta ! Toate sesi
zările noastre, scrise și 
verbale, făcute după aceea

schimb pentru aparatele' dentare, instrumentar mărunt, freze, ace etc., solicitate în repetate rînduri Oficiului farmaceutic Dolj. La acest capitol sini semnalate deficiențe și la nivelul altor județe. Cabinetul din Ibănești- Mureș — important centru forestier — nu dispune de cele mai elementare instrumente : sonde, oglinzi, pense rator. ace și cală etc, iar pentru defect.. discuție purtată la Direcția sanitară a județului Mureș ne-a a- rătat că organizatorii de sănătate care se o- cupă de acest sector — directorul adjunct și medicul coordonator stomatolog — nu sînt întotdeauna informați, nu cunosc problemele specifice cabinetelor rurale îndeosebi. Controalele sporadice ale unor organe sanitare județene urmăresc, de obicei, întocmirea unor hîrtii.Investigațiile noastre au dovedit că după scurgerea unei jumătăți de an de Ia data inițierii măsurilor de reorganizare a rețelei medico-sanitare, în sectorul stomatologic s-au făcut pași hotă- rîți în direcția bunei organizări, dar se evidențiază și menținerea improvizațiilor — și a- ceasta se referă la probleme foarte importante cum sînt cele de organizare, utilizarea cadrelor, a aparaturii, a
C. COTOSPAN 
G. CUIRUȘ 
L. DEAKI

devărate puncte de atracție, rafturile magazinelor Valea lui Mihai, Rîul Vadului, Dăneasa, Gura Riului se găsesc nu 80 de articole — cite prevede lista obligatorie de mărfuri întocmită de Ministerul Industriei Lemnului și Centrocoop — ci 200—300 și chiar mai multe : de la pește sărat, felurite mezeluri, brînzeturi și conserve, pină la ac și ață, toc, cerneală și caiete, sau îmbrăcăminte și încălțăminte la prețuri ieftine. Gestionarii, în ținută îngrijită, sînt amabili și înde- mînatici. Menționăm prezența brutăriilor special amenajate în ultimul timp pentru forestieri, organizarea oe toate văile a transportului muncitorilor pină în comunele unde locuiesc, numărul mereu mai mare al caravanelor medicale și librăriilor mobile care pătrund acum pină în inima pădurii.— Am avut mult de furcă — ne spune I. Vălișteanu, instructor județean de partid — cu mentalitatea unor maiștri, șefi de sectoare și gestionari de magazine care nu găseau altă replică la constatarea că majoritatea cabanelor aveau pereții întunecați, sau că un magazin stătea cu rafturile goale decît formulele stereotipe : „așa-i la pădure" și „numai forurile superioare pot soluționa situația, este nevoie de fonduri !“. Organele de partid, conducerea administrativă a centralei de exploatare și industrializare a lemnului și cea a uniunii județene a cooperativelor de consum au pus piciorul în prag. S-a spus, clar și răspicat, că în primul rînd, trebuie pus umărul la treabă. Cabana să arate ca o locuință civilizată, la magazinul forestier să se găsească cele de trebuință.— Punctul nostru de sprijin l-a constituit schimbarea aspectului interior al cabanelor — continuă I. Opriș, directorul C.E.I.L. S-a luat hotărîrea ca, fără excepție, sumele destinate întreținerii și reparării acestor mijloace fixe ca și altor îmbunătățiri gospodărești să fie cheltuite integral : la acest capitol nu s-a făcut nici o economie.în realizarea, încă de la început, a unor construcții definitive, durabile a intervenit un corectiv deosebit de avantajos : executarea a- cestor cabane în comun cu întreprinderile de construcții forestiere, care participă la lucrările de organizare a șantierului. E ușor de imaginat cite îmbunătățiri suplimentare pot fi aduse cu sumele economisite în acest fel. In acord cu I.C.F. Brașov, de pildă, urmează să construim chiar în acest an încă alte patru noi cabane mari și spațioase. la Juvărț, Căprăreț, Riul Mare și Avrig.Despre „secretul" bunei aprovizionări a magazinelor forestiere ține să ne vorbească Nicolae Mar- chian, președintele U.J.C.C. Sibiu: „încă de la 1 octombrie 1969 am a- sigurat toate stocurile de mărfuri pe o perioadă ca legătura cu să fie ținută cursul anului.muncitorilor forestieri răspund doi oameni eu experiență — directorul adjunct al ICOMCOOP și un merceolog. Mijloacele de transport de care dispunem se află tn primul rînd la dispoziția magazinelor forestiere. Am căutat oameni potriviți pentru sectorul deservirii. Acum forestierii sînt mulțumiți, iar noi avem satisfacția unei datorii împlinite".După cum se vede, concentrarea eforturilor, acționarea cu hotărîre intr-o problemă deloc simplă, a permis găsirea celor mai potrivite căi de îmbunătățire a asistenței sociale. Este o experiență remarcabilă asupra căreia sectoarele forestiere și centralele aflate încă in suferință" ar trebui să reflecteze.

de 6 luni ; am decis principalii furnizori permanent, în tot De aprovizionarea

N. BRUJAN 
corespondentul „Scînteii

la l.G.O. (numai eu am 
bătut in ultimul timp dru
murile la această între
prindere de patru ori) au 
fost in zadar. Au trecut 
aproape patru ani de cînd 
s-au început reparațiile și 
situația se prezintă astfel: 
balconul este netencuit și 
fără acoperiș, scările care 
duc la etaj nu sint termi
nate, iar holul este tencuit 
doar pe jumătate. După 
cum am aflat, banii pre- 
văzuți in deviz pentru a- 
ceste reparații au fost 
cheltuiți in intregime. Ar 
fi interesant de 
ce mod au fost 
acești bani, care 
ciența investiției

știut in 
cheltuiți 
este efi- 
făcute ?“

RĂSPUNS UNUI 
CITITOR

Vasile Bera din Bucu
rești a adresat zilele tre
cute redacției o scrisoare 
in care solicita să i se cal
culeze drepturile de pen
sie pentru limită de virstă. 
„De la 1 februarie 1969 — 
ne scrie el — am un sala
riu tarifar de 1642 lei pre
cum și o vech’me in mun
că de peste 25 de ani Do
resc să știu exact cuantu
mul pensiei la care am 
dreptul".

Răspundem, pe această 
cale, cititorului nostru că 
nu-i putem satisface do
rința din cel puțin două 
motive : pe de o parte, 
din cauză că scrisoarea sa 
nu conține toate elemen
tele necesare efectuării u- 
nui astfel de calcul, iar pe 
de altă parte, deoarece a- 
ceastă calitate o au în ex
clusivitate oficiile de pen
sii din cadrul direcțiilor 
pentru probleme de mun
că și ocrotiri sociale. A- 
cestea sint investite de 
lege cu atribuții precise 
în ce privește verificarea 
valabilității fiecărui act pe 
care petiționarul il prezin
tă in sprijinul cererii sale 
și stabilirea dreptului de 
pensie pe baza tuturor e- 
lementelor cerute de lege 
Ca atare, semnatarul scri
sorii 
buie 
acest 
pensii 
in 
stabil

către redacție tre
să se adreseze. în 
scop, oficiului de 
din raza sectorului 

care-și are domiciliul

DE-ALE 
BIROCRAȚIEI

Gheorghe Dima din Bu
curești ne scrie că la 12 
octombrie iggy s-a mutat.

împreună cu familia, 
tr-o locuință nouă, situată 
în strada Sfinții Apostoli 
nr. 80, sectorul 5. „Ime
diat după mutare — ne 
scrie el — m-am prezen
tat la sectorul l.A.L. din 
strada 11 Iunie, pentru a 
încheia contractul de în
chiriere, așa cum prevede 
legea. De acolo, insă, 
s-a spus să mă 
sectorului l.A.L. 
Curiați nr. 3 — 
tine imobilul in 
cuiesc. M-am conformat 
întocmai indicației date, 
dar, spre uimirea mea, am 
fost trimis și de aici în 
altă parte : „Mergeți în 
str ~'r
uite-așa am fost plimbat, 
în decursul timpului, pe 
la vreo zece adrese, fără 
să izbutesc însă să-mi re
zolv problema. Neavînd 
:ontractul încheiat, se înțe
lege că nu mi s-a putut 
stabili nici chiria. Și ia- 
tă-mă, fără voia mea. res- 
tanțier la plata chiriei ! Cu 
astfel de funcționari, tare 
mă tem că — așa nevinovat 
cum sint — mi se vor a- 
plica și majorări pentru 
neplata la timp a chiriei

satul nostru construcția 
unei mort electrice, meni
tă să ne scutească de dru
murile pe care eram ne- 
voiți să le batem pe la 
alte mori pentru măcina
tul cerealelor. După aceea, 
au fost aduse, treptat-

mi 
adresez 

din str. 
de care 
care lo-

C. Miile nr 12".- Și,

Șl MOARA TOT 
NU MERGE

Un grup de cetățeni din 
satul Pietroșani — Argeș 
ne scrie :

„In luna iunie a anului 
trecut a fost terminată în

treptat, toate utilajele ne
cesare, răminind doar să 
se execute legătura la cu
rentul electric. E de mi
rare, dar această treabă 
foarte simplă n-a fost fă
cută nici pină azi de că
tre l.G.O. Curtea de Ar
geș. Am reclamat această 
situație, acum trei luni, 
consiliului popular jude
țean. A venit la fața lo
cului un delegat al acestei 
instituții, care s-a convins 
de realitate, dar totul în 
van. Moara nu merge nici 
astăzi. Ce să facem ? Să 
mai așteptăm un nou de
legat, care să se convingă 
de adevăr
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VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU 

LA COMPLEXUL AVICOL
DIN CREVEDIA

Generalizarea 
experimentării noului 
sistem de salarizare
Răspunsuri la întrebările cititorilor

CONTRASTE
• Scumpi la... tărîțe

și ieftini la cabluri

(Urmare din pag. I)formează că, pe baza programului întocmit și a măsurilor stabilite pentru devansarea lucrărilor, producția de carne de pasăre va crește, în întreprinderile agricole de stat, la 100 000 tone în anul 1973, din care 80 000 tone în complexe de tip industrial. S-a stabilit ca încă în cursul acestui an să se u- tilizeze intens spațiile construite care rămîn libere în timpul verii; în spațiile respective să fie crescuți cîteva milioane de pui pentru carne. Din halele de la Titu, de exemplu, la intrarea în producție cu întreaga capacitate, se vor livra săptămînal 213 000 de pui la o greutate medie de 1.8 kg.In continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de modul cum decurge înfăptuirea programului de creștere în întreprinderile agricole de stat a producției de ouă pentru consum. Specialiștii au informat că soluțiile moderne preconizate vor permite ca pe spațiul construit în actualele complexe a- vicole să se introducă blocuri de baterii etajate. Pentru a da o imagine a ceea ce reprezintă adoptarea acestei soluții tehnice, specialiștii arată că densitatea păsărilor în ha- lele-tip ale complexelor avicole va crește de 2,5 ori (de la 6.000 la 15.000 de găini într-o hală) și în a- ceeași proporție se va mări și producția de ouă. Pentru modernizarea tehnologiilor pledează convingător și rezultatele obținute în 1969 în complexele avicole de la Mihăi- lești, Craiova și Arad, unde adoptarea acestei tehnologii a dus la realizarea unor producții de pînă la 230—250 ouă la o găină, rezultate apropiate de cele obținute în țări cu zootehnie dezvoltată. O discuție interesantă are loc în fața unui grafic ce sintetizează măsurile luate pentru a se asigura, în anii viitori, creșterea ritmică a producției de ouă. Tovarășul Nicolae Ceaușescu indică specialiștilor să restudieze măsurile preconizate în așa fel încît creșterile prevăzute pentru anul 1973 să fie realizate încă din 1971.Un alt grup de probleme abordat în discuțiile purtate cu specialiștii este cel legat de organizarea asociațiilor intercooperatiste de creștere a păsărilor, precum și de cooperare a întreprinderilor agricole de stat cu cooperativele agricole în vederea extinderii și generalizării elementelor tehnologiei moderne în avicultură.Din explicațiile date de ing. Ion Toma, directorul Direcției agricole județene Ilfov, a reieșit că, în județ, folosindu-se experiența sectorului de stat, în numeroase cooperative s-a trecut la aplicarea unor programe pentru creșterea
@

păsărilor — atît în unități de tip industrial, cît și în crescătorii de tip gospodăresc, tradițional. Zece cooperative agricole cresc anul a- cesta, pentru producția de ouă, păsări provenite de la I.A.S. „Avi- cola“-Mihăilești, folosind spații de cazare insuficient utilizate anterior. Se apreciază eficiența cooperării dintre I.A.S.-Mihăilești și cooperativa agricolă din Brănești, unde anul acesta se vor obține 1,2 milioane de ouă, la un preț de cost redus. Se arată că, pînă în prezent, astfel de acțiuni . au fost întreprinse în județele Arad, Dolj și altele, unde complexele avicole ale I.A.S. au devenit realmente centre de difuzare a experienței, a tehnologiilor moderne de creștere a păsărilor.Un rol important în cadrul discuțiilor s-a acordat problemelor privind organizarea activității în cadrul asociațiilor intercooperatiste, care prin fonduri proprii și credite primite de la stat construiesc complexe moderne pentru creșterea păsărilor și a porcilor. Ing. Natalia Cetățeanu, directorul Complexului avicol intercooperatist de la Afumați, judejul Ilfov, arată că la intrarea în funcțiune cu întreaga capacitate unitatea va livra anual 3 milioane pui pentru carne. Acest complex cu mai multe ferme se află în prima fază'de construcție, urmînd ca în 1972 să asigure cooperatorilor un venit de 22 milioane lei. Se subliniază, în cursul discuțiilor, sprijinul prețios pe care îl reprezintă pentru țărănimea cooperatistă aceste forme de co- • laborare în producție.Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a interesat de măsurile întreprinse pentru extinderea asociațiilor intercooperatiste și a acțiunilor de cooperare între I.A.S. și cooperativele agricole și a subliniat necesitatea organizării lor în toate județele, ținînd seama că, deși aflate la. început, aceste forme de cooperare in producție își dovedesc din plin utilitatea, ele repre- zentînd modalități practice, eficiente pentru generalizarea experienței celei mai bune, a tehnologiilor moderne la scara întregii agriculturi socialiste.Sînt vizitate apoi hale ale complexului de la Crevedia. Specialiștii informează că au reușit să mărească producția de carne pe mp de hală de la 44 kg, cît era în anii trecuți, la 75 kg. Deși în prezent complexul de la Crevedia este una din cele mai mari unități pentru producția de carne de pasăre, gazdele arată că în viitor el va deveni „o miniatură", în comparație cu marile combinate de la Titu și Galați.în discuții s-a subliniat necesitatea ca Ministerul Construcții-
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lor Industriale și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini să acorde sprijinul necesar pentru devansarea unor lucrări, îndeosebi în ceea ce privește producerea utilajelor necesare dotării halelor pentru creșterea păsărilor. Totodată, s-a subliniat că o dată cu introducerea sistemului de creștere în baterii în complexele avicole ale I.A.S. ,• este necesar ca actualele instalații să fie folosite în unitățile avicole intercooperatiste și chiar în multe din actualele hale existente în cooperativele agricole.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, a- preciind programul întocmit pentru dezvoltarea aviculturii în cooperativele agricole, remarcă necesitatea de a se preciza de pe acum măsurile ce se vor lua pentru a asigura creșterea acestui sector în ritm susținut de-a lungul întregului cincinal 1971—1975.Secretarul general al partidului a atras atenția asupra importanței deosebite a cercetărilor științifice în domeniul creșterii păsărilor, îndeosebi. în ce privește ameliorarea * raselor în scopul ridicării producției de carne și ouă, perfecționării tehnologiilor de creștere, optimizării rețetelor de nutriție, în vederea realizării unor indici tehnico-eco- nomici superiori.în încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut reprezentanților Ministerului Agriculturii și Silviculturii să grăbească întocmirea programelor privind acțiunile de cooperare și asociere și în alte domenii ale producției agricole și, în primul rînd, pentru dezvoltarea creșterii porcilor — acțiune importantă pentru sporirea în timp mai scurt a producției de carne.
★Discuțiile ample purtate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de ceilalți conducători de partid și de stat cu specialiștii, cu cadrele de răspundere din Ministerul Agriculturii și Silviculturii, indicațiile date de secretarul general al partidului cu privire la dezvoltarea în continuare a sectorului zootehnic, în special a aviculturii, la intensificarea eforturilor pentru realizarea sarcinilor importante din acest sector, vin să completeze tabloul strădaniilor depuse în vederea materializării vastului program de ridicare a nivelului agriculturii; pentru realizarea obiectivelor de mare însemnătate stabilite de Plenara din martie 1970 a C.C. al P.C.R., pentru asigurarea creșterii standardului de viață al poporului.

Constantin BORDEIANU 
Mircea S. 1ONESCU 
Constantin ZLĂVOG

La redacție am primit noi scrisori prin 
care cititorii pun întrebări în legătură cu 
generalizarea experimentării noului sis
tem de salarizare și majorarea salariilor. 
Publicăm, în continuare, răspunsurile for
mulate de specialiști de la Ministerul 
Muncii.

— Cum se calculează sporul de ve
chime neîntreruptă pe timpul orelor 
nelucrate, fără vina angajatului, sau al 
pauzelor de alăptare ? (Florica Cosma, 
de la Combinatul textil Satu-Mare).— Pentru orele nelucrate în timpul încetării lucrului, fără vina angajatului — și care se plătesc în proporțiile stabilite de Codul Muncii — sporul de vechime neîntreruptă se calculează și asupra salariului tarifar de încadrare corespunzător acestor ore. Pentru salariatele care alăptează, sporul de vechime neîntreruptă se calculează asupra salariului tarifar cuvenit pe timpul efectiv lucrat, inclusiv pentru timpul aferent pauzelor de alăptare, acordate conform prevederilor Codului Muncii.

— In situațiile în care acordarea in
tegrală a salariului tarifar depinde de' 
realizarea unor sarcini stabilite pe în
treprindere sau pe compartimente, 
restituirea diminuării efectuate da
torită nerealizării sarcinilor este con
diționată de prezența la lucru, parțială 
sau totală, a angajatului în perioadele 
în care s-au obținut recuperările ? (Victor Neacșu, economist la întreprin
derea industrială de produse pentru 
construcții București).— Se pot întîlni cazuri în care unii sa- lariați, la care acordarea integrală a salariului tarifar este condiționată de realizarea unor sarcini stabilite pe întreprindere sau pe compartimente, servicii, secții etc., lipsesc din întreprindere în perioada în care se obține recuperarea unor

nerealizări din perioadele anterioare, fiind în concediu de odihnă, în incapacitate temporară de muncă, trimiși în delegație sau detașați la alte unități etc. In aceste situații, conducerea întreprinderii va putea hotărî, ținînd seama de felul în care angajații respectivi și-au realizat sarcinile proprii în cursul întregii perioade, precum și de contribuția adusă la pregătirea condițiilor pentru recuperarea ne- realizărilor, dacă este cazul să li se restituie sau nu, parțial sau integral, sumele corespunzătoare din reținerile efectuate în lunile anterioare pentru nerealizarea indicatorului pe întreprindere sau a sar- cinildr pe secție, atelier, echipă etc. N-au dreptul la restituirea acestor sume cei care, la încheierea perioadei în care ne- realizările apar ca recuperate, nu mai sînt angajații întreprinderii respective.
— Cum sînt salarizați angajații care 

îndeplinesc condițiile prevăzute în a- 
nexa IV la H.C.M. nr. 1053/1960 și 
care sînt menținuți, conform regle
mentărilor în vigoare, pe funcții pen
tru care indicatorul prevede condiția 
de studii tehnice superioare ? (un grup 
de salariați de la ,,Țesătura"-Iași).— Angajații care îndeplinesc condițiile prevăzute în anexa IV la Hotărîrea nr. 1053/1960 (pentru funcția de tehnician) și care sînt menținuți, conform reglementărilor în vigoare, pe funcții pentru care indicatorul prevede condiția de ' studii superioare tehnice, se consideră că au studii de nivel imediat inferior celui prevăzut în indicator și sînt salarizați astfel: cei menținuți în funcții de conducere, cu o clasă de salarizare sub salariul tarifar prevăzut pentru funcția respectivă ; cei menținuți în funcții de execuție de nivel superior, cu două clase de salarizare sub salariul tarifar prevăzut pentru funcția respectivă.

In luna ianuarie a.c., 
la secția Doaga a în
treprinderii de prefa
bricate din beton Ga
lați procesul de pro
ducție a fost întrerupt 
timp de trei zile din 
cauza unei avarii sur
venite la cablul subte- 

" ran de 6 kV, care face 
legătura între linia e- 
lectrică aeriană și pos
tul de transformare al 
secției. In sfîrșit, după 
trei zile, defecțiunea a 
fost remediată doar... 
pe jumătate. La veri
ficările făcute de lu
crătorii secției de pro
tecția releelor și apara
telor de măsură din 
Focșani s-a constatat 
că lucrarea nu era 
executată corect. Cu 
toate acestea, s-a a- 
probat introducerea sub 
tensiune a liniei, cu 
condiția ca în prima 
duminică (25 ianuarie) 
să se revadă lucrarea. 
Prima duminică a tre

cut, ca și cea de-a doua 
și a treia, iar conduce
rea întreprinderii de 
prefabricate din Ga
lați a uitat să mai re
facă lucrarea. în ziua 
de 17 martie a.c. a fost 
însă trezită la realitate 
de o nouă avarie la 
cablul subteran. în 
cele trei zile cît a fost 
întreruptă producția, 
muncitorilor li s-a dat... 
concediu fără plată, iar 
întreprinderea a înre
gistrat pierderea unui 
volum de producție de 
aproape o jumătate de 
milion lei. După cal
culele specialiștilor, în
locuirea cablului care 
a provocat atitea neca
zuri (și nu se știe dacă 
sînt și ultimele) costă 
mai puțin de 30 000 lei. 
Poate măcar acum con
ducerea întreprinderii 
de prefabricate din be
ton Galați va înțelege 
ce este mai scump.

® Excavatorul
excursionist ?

Lucrări de înaltă precizie executate la mașina electronică de rectificat prin coordonate 
în sectorul central de scule — din cadrul Uzinei de mecanică fină din Capitală 

Foto i M. Cioc

Din clipa în care 
produsele ies pe poarta 
fabricii, producătoru
lui îi este indiferentă 
soarta lor ? Desigur că 
nu. Tocmai de aceea 
au fost stabilite diferi
te termene de garanție 
în care unitățile furni
zoare sînt obligate să 
remedieze gratuit de
fecțiunile care apar. 
Din păcate, nu totdea
una se procedează ast
fel. Uzina „Progresul" 
Brăila a livrat Direc
ției de drumuri și po
duri a Consiliului 
popular județean Alba 
un excavator cu capa
citatea cupei de 0,60 
mc. Prin transfer, uti
lajul a intrat în pose
sia întreprinderii ju
dețene de construcții- 
montaj Alba. Excava
torul a sosit la acest

• Și pa ra

ultim proprietar la 25 
februarie a.c. A doua 
zi, însă, s-a defectat. 
Ce defecțiune are 7 
Nimeni nu știe. Pro
prietarul nu poate să 
repare excavatorul 
pentru că este în pe
rioada de garanție, iar 
uzina „Progresul" Bră
ila nu 
specialist 
turarea 
deși a 
țață de 
ori telegrafic și telefo
nic. Excavatorul stă de 
o lună de zile în ne
mișcare, deși este ne
voie de el pe șantiere. 
Punem tovarășilor de 
la Brăila o întrebare : 
ce este mai simplu — să trimită ei specia
listul la Alba sau să 
vină excavatorul in 
excursie la Brăila 7

trimite un 
pentru înlă- 

defecțiunii, 
fost anun- 
mai multe

VP P vr

malaiața
trebuie plantată...

Cea mai grea mun
că la crearea unei 
plantații de pomi este . 
săparea manuală a 
gropilor. Dar și această lucrare se 
mecaniza. Au 
construite niște 
ghie care, acționate de 
tractor, sapă o groa
pă cît ai clipi. între
prinderile pentru me
canizarea agriculturii 
au fost înzestrate cu 
290 asemenea burghie, 
iar în cursul acestui 
an vor mai primi al
te 50. Partea proas
tă este că aceste uti
laje nu prea sînt soli
citate de cooperativele 
agricole. Se invocă mo
tivul că este tidicat 
tariful pentru aceas
tă lucrare. Dar nici nu

poate

se avansează cu săpa
tul manual. Chiar și 
acum, cînd vremea * 
este prielnică execută- 
rii lucrărilor, gro
pile pentru plantări
le de pomi, care tre
buiau terminate de 
mult, nu s-au făcut pe 
toate suprafețele. Cit 
privește plantatul pro- 
priu-zis, in județul 
Cluj s-a făcut pe nu
mai 7 hectare, Gorj — 
13 hectare, Caraș-Se- 
verin — 45 hectare. 
Fiind vorba de po
micultură, pentru cei 
care stau cu mâinile 
în sin s-ar potrivi zi- 
cătoarea cu para mă- 
lăiață. Dar și părul 
respectiv a trebuit, în- 
tîi, să fie plantat...

® Mătura ? A servit
dintotdeauna
la făcut curățenie

Pentru a spori continuu gradul de'utilizare a capacității productive a fiecărei întreprinderi — sarcină esențială, de prim ordin, a planului de stat din acest an, subliniată cu pregnanță la plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1969 — trebuie mărită perseverent producția dată în unitatea de timp, adică productivitatea muncii, iar acest randament superior trebuie menținut de-a lungul tuturor schimburilor de lucru. Cu alte cuvinte, se impune împletită organic influența factorilor intensivi cu cei extensivi ai producției, înlăturarea cauzelor care provoacă diminuarea productivității muncii, variațiile ei față de nivelul optim atins, a fisurilor, indiferent de ce natură, în folosirea mijloacelor tehnice și a timpului de lucru fiind obligatorie. Să vedem cum sînt respectate aceste cerințe la uzinele „Semănătoarea" din Capitală și „Strungul" din Arad.O primă concluzie a investigațiilor este următoarea : există încă, în ambele uzine, numeroase rezerve de sporire pe cale ex- tensivă a producției. în primele două luni din an, coeficientul de schimb s-a situat sub posibilități, provenind dintr-un mare decalaj în încărcarea cu forță de muncă a schimburilor, din maxime și minime ale acestui indicator, în secții și sectoare, sute de mii om/ore pierzîndu-se din cauza schimburilor neprogramate.— Lucrăm în schimbul de noapte cu o capacitate de producție redusă, uneori nu lucrăm deloc, deoarece nu avem forță de muncă la nivelul cerut de secția noastră prelucrătoare,

mai ales pentru două din cele patru zone de fabricație, a motivat tov. Nicolae 
Boțea, inginer-șef de producție la uzina bucureștea- nă.Desigur, nu am aflat o noutate ; uzina duce lipsă de anumiți muncitori calificați, de pildă, strun-

tiți la locul de muncă. A- cum, la mijloacele tehnice respective se lucrează din plin și în schimbul de noapte, producția mai multă obținută fiind de natură să compenseze consecințele existenței unor „locuri înguste", mărind capacitatea productivă a în

că în acest schimb se lucrează mai greu, întâmpinăm, deci, mari neajunsuri de natură organizatorică". Aceleași explicații ni le-a furnizat și tov. ing. 
Duliu Dragomir, șeful atelierului, conchizînd ; „A-ceasta este situația", cu toate că el este răspun-

tul că, la nici un utilaj, volumul timpului planificat de funcționare in două luni din acest an nu a fost a-, tins. Motivele sînt mai multe. Iată unul cu pondere : cifra mare a orelor necesare reparațiilor accidentale, care variază între 40- 70 la sută din numărul o-
Din vid apar „geferite" 
in folosirea capacităților 

de producție?
CE ARATĂ 0 ANALIZĂ IN DOUĂ ÎNTREPRINDERI 

CONSTRUCTOARE DE MAȘINI

gări. Tot in această uzină există însă o experiență pozitivă in ce privește a- sigurarea necesarului de presatori și a celor ce lucrează la mașinile de debitat. Pînă nu de mult, faptul că mașinile respective stăteau nefolosite în schimbul de noapte era explicat tot prin „deficitul" de cadre calificate in aceste rpe- serii. Dar s-a renunțat la justificări și s-a acționat hotărît în întreprindere. S-a înființat o școală de calificare pentru presatori, iar debitorii au fost pregă-

tregii uzine. Este de așteptat că se va acționa asemănător și în privința a- sigurârii producției cu numărul necesar de strungari.Tot la „Semănătoarea", explicîndu-ne rezultatele mai slabe obținute în schimbul de noapte, tov. 
Gheorghe Olteana, din a- telierul 1 secția strungărie, a pus degetul pe rană : „Nu de puține ori, noaptea nu găsim piese in magazie, nu avem procurată din timp materia prelucrătoare. Le căutăm. pierzînd vremea ; pe lingă faptul

zător de starea de lucruri respectivă. Interlocutorul s-a ferit să spună că nu au fost luate toate măsurile pentru a fi curmate neajunsurile organizatorice, din care cauză se „macină" încă timp de lucru în schimburile II și III, șe pierde o însemnată capacitate de producție.La uzina „Strungul" din Arad, cauzele diminuării gradului de folosire, a u- tilajelor de producție, in interiorul schimburilor, iși au izvorul în alte deficiențe ; este vorba de fap-

relor afectate reviziilor și reparațiilor planificate, in cazul utilajelor din secția de bază și sculărie.Dar Ia uzina arădeană se mai ridică o problemă : unele reparații și întrețineri sînt efectuate nu la termenele prevăzute, ci la avizul secțiilor de producție, în numele descentralizării parțiale a acestei activități. Adeseori, însă, secțiile de producție nu au interes să intre în reparații cu utilajul, mai ales cînd sînt în urmă cu rea

lizarea planului, cînd începe „asaltul" pentru recuperarea restanțelor. Ca atare, mașinile se uzează peste limita admisă, devenind astfel mult mai sensibile în fața „microbilor" defecțiunilor.La uzina „Strungul", ca și la „Semănătoarea", sînt utilaje al căror indice de folosire din timpul calendaristic este, potrivit specificului de fabricație, foarte scăzut ; de pildă, 50- 60—75 la sută la mașinile de rectificat exterior sau la cele de prelucrat roți dințate ale întreprinderii bucu- reștene. Soluția, cunoscută bine în cele două unități — de a asigura o încărcare optimă a acestor mijloace tehnice, prin colaborări — nu a fost pusă încă în practică. Comitetele de direcție de aici nu manifestă acel spirit întreprinzător pentru a obține sporuri efective de producție și beneficii prin executarea de comenzi pentru terți. Și nu acționează hotărît nici în vederea creării decalajului corespunzător intre secțiile de producție în domeniul corelării cantităților de semifabricate. La „Semănătoarea", în zona a 5-a de fabricație stăteau de zeci de minute, ca la „expoziție", cinci mașini, deoarece nu sosiseră încă pentru ele piesele de la strungărie — chestiune elementară de organizare, de programare internă a producției.în cele două uzine, o parte a capacității de producție se irosește și din cauza întreprinderilor colaboratoare, care nu-si respectă îndatoririle asumate prin contractele încheiate.— Uzina mecanică din Topleț își îndeplinește o- bligațiile sub orice criti

că, ne relata tov. Ion Blă- 
găilă, inginer-șef al uzinei „Strungul" din Arad. Nu de mult, am fost obligați să turnăm circa 500 tone piese, întrucît această o- perație nu se execută in uzina amintită potrivit e- xigențelor calității. Uzina din Zărnești, din 40 repere de accesorii la mașini- unelte, cît ar trebui să ne livreze, ne dă numai opt ; restul de repere, neavînd ce face, le fabricăm noi, suplimentar.Iată, așadar, probleme asupra cărora Centrala industrială de mașini-unelte din București, precum și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini trebuie să reflecteze. După cum Centrala industrială de mașini agricole ' și același minister au îndatorirea să pună lucrurile la punct în cazul uzinei bucu- reștene. în această întreprindere, din cauză că U- zina mecanică din Mija nu și-a onorat obligațiile de colaborare, secția de montaj general a lucrat și lucrează, aproape de o lună, sub capacitate, aflîn- du-se în „gol" de producție. Pierderi de capacități generează uzinei „Semănătoarea", din motive de indisciplină contractuală, și Uzina mecanică din Plo- peni. Fie că este vorba de aceste practici, fie că este vorba de neajunsurile interne, proprii celor două uzine, cei în drept trebuie să le pună capăt neîntîr- ziat, folosirea optimă a capacitățiloț de producție fiind o sarcină de mare însemnătate economică. Cu atît mai mult, cu cît — în două luni din acest an — în unitățile amintite s-au consemnat restanțe față de prevederile planului.

Dan POPESCU

Cooperativa agrico
lă din satul Negoiești, 
județul Dolj, a cultivat 
anul trecut 118 hecta
re cu sorg, obținind o 
producție medie de 
669 kg paie la hectar. 
Președintele coopera
tivei, Dumitru D. 
Trușcă, numai de pe 

■ 23 ari lot personal, a 
realizat 1 100 kg paie 
de sorg. Poate că pre
ședintele e m pose
sia unor secrete în ob
ținerea de recolte re
cord. Dacă-i așa, de 
ce le folosește numai 
pe lotul personal ? Lu
crurile nu se opresc 
aici. Din sorgul ob
ținut președintele a 
confecționat 1 300 mă
turi. Dar cum 7 A 
cumpărat cozile cu

0,60 lei bucata de la 
cooperativa agricolă 
Melinești, care pentru 
producția proprie de 
mături le-a procurat 
cu 4 și 5 lei 
Cit privește vînzarea 
măturilor proprii, pre
ședintele a făcut-o 
prin magazinul inter
cooperatist, deși se 
știe că prin acest ma
gazin pot să valorifi
ce produsele numai 
cooperativele agrico
le. Cum a reușit aces
te performanțe pre
ședintele din Nego- 
iești 7 Poate uniunea 
cooperatistă județea
nă va dezlega acest 
mister. In orice caz, 
e necesar de amintit 
că mătura servește la 
făcut curățenie...

bucata.

© Anemia economică
și hemoragia 
timpului productiv

în ultimul timp, des
pre Fabrica de cabluri 
și materiale electro- 
izolante din București 
s-au spus numai lu
cruri bune. Or, în a- 
cest an, subit, între
prinderea a intrat în 
impas: in primele două 
luni din acest an, 
planul productivității 
muncii a fost îndepli
nit numai in proporție 
de 98.7 la sută Ana- 
lizînd . cîteva cifre 
statistice referitoare 
la utilizarea torței 
de muncă, explica
țiile și argumentele se 
succed într-o logică 
deplină, de la cauză la 
efect. Notăm în acest 
sens că, numai in luna

februarie a.c., s-au în
registrat aproape 4500 
om-ore absențe nemo
tivate, învoiri și con
cedii fără plată, că din 
aceste cauze, ca și al
tele similare, indicele 
de utilizare a fondului 
de timp a fost de nu
mai 94 la sută. $i ca 
,șă fie, compensată a- 
ceastă risipă de timp 
productiv s-au folosit 
70 de muncitori peste 
numărul mediu scrip
tic aprobat. Reiese 
clar relația — de la 
„hemoragia" timpului 
productiv la anemie 
economică. Se așteap
tă administrarea de 
întăritoare. Pe cînd 
efectele tonifiante 7
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STUDIOULNu avem ecrane

violenței i

s-ar părea că gravă în ra- derizoriu al dintre filmele

Nu este pentru prima dată că a- bordăm această problemă, dar o serie de sesizări ale unor cititori din Capitală și din alte orașe ale țării ne determină să revenim, din nou, asupra nocivității filmelor care propagă cultul violenței.La prima vedere expresia este prea port cu caracterul celor mai multepe care le încriminează. Intr-adevăr, situate la periferia creației cinematografice, aceste pelicule reprezintă, în- majoritatea lor, producții de mina a douăsprezecea, trase cam pe același calapod comercial ; e 'cazul, de pildă, al imitațiilor de X,western", atît de copios prezentate /pe ecranele noastre, și a căror „artă" j se rezumă, de fapt, la dexteritatea 1 împușcăturilor cu mîna stingă pe țdupă genunchiul drept și la simularea unor bătăi în care o singură lo- ivitură ar fi suficientă — dacă ar fi '.reală — ca să asigure protagonistului o îndelungată spitalizare... In bana- ■litațea și caracterul rudimentar al subiectelor se inserează „scene tari" standard : iubita eroului e violată (sau aproape) de bandiți, sînt înfățișate schingiuri bestiale, cîte un om e bătut de 3—1 haidamaci pînă la I desfigurare — evident cu redarea a- imănunțită, în prim plan, a plăgilor l.sîngerînde, (am ...rezumat filmul „Un (dolar găurit", care, după ce a fost I programat la cîte 3—4 cinematografe i bucureștene și trecut dintr-un cartier în altul, după ce a rulat în mai toate orașele țării, a fost prezentat și la televiziune, ca să poată fi văzut și de cei care, eventual, l-au scăpat...). Morții cu duzina, molestările sălbatice, fețele mutilate formează substanța „artistică" a unor pelicule de serie, de la „Pentru cîțiva dolari în plus" pînă la „Adio, Texas". La aceasta se adaugă încă un element : frecvența, ponderea lor pe ecranele cinematografelor — chiar dacă, înregistrează fluctuații de la o "uncu- ... ... --------- nocivă a acestor filme ; ele ajung să atragă în jurul, lor și să-și formeze un public specific, pe cît de nema- iturizat, pe atît de extaziat în fața : respectivelor violențe și sălbăticii. ’ Practic, ele creează în acest fel un cadru „educativ" propriu, opus tendințelor și influențelor educative ale ’societății.„Am văzut filmul „Șapte oameni 'de aur" și vă asigur că nu m-am simțit deloc tentat să organizez, după exemplul eroilor din film, o spargere de proporții" — ne asigură ing. Gheorghe Pop, subliniind caracterul. de divertisment al filmelor de a- ceastă factură. Dar corespondentul nostru nu știe, probabil, că în fața instanțelor judiciare au apărut inculpați, uneori minori, care au de- .clarat că și-au făcut „ucenicia" la Cinematograf. Că există adolescenți, X,cazuri dificile" pentru educatori și pedagogi, care au invocat cinematograful ca sursă de inspirație a unor comportamente în flagrantă contradicție cu normele de conviețuire socială. Iată un exemplu edificator : în ziarul nostru a fost relatată fapta unor elevi care au încercat să organizeze un „kid-naping" — adică răpirea unui copil și eliberarea lui în schimbul unei sume de bani. Arestați, bineînțeles, imediat, au răspuns Ia anchetă că ideea le-a venit văzînd un film la... televiziune !Independent de aceste cazuri extreme, nu poate fi ignorată predispoziția multor adolescenți de a imita, de a-și face modele din eroii de film și de literatură — și îndeosebi ai producțiilor de tipul celor la care ne referim. Ei recepționează filmele acestea la un nivel senzorial, captivați de acțiune, de înfruntările exterioare, confundă uneori curajul cu brutalitatea, opun timidității juvenile atitudinea de frondă și se lasă cuceriți de abilitatea eroului infailibil, care triumfă, cu pumnii sau cu pistolul, împotriva oricăror adversari. Și dacă selecția prezentate pe marele sau pe 1...— ecran nu este prea exigentă, și dacă

săptămînă Ia alta — determină anume climat al repertoriului rent, care amplifică influența

filmelor de aventuri micul

violența devine dominantă, impulsurile acestor filme pot susține un cult al violenței, a cărui instalare trebuie preîntîmpinată din timp.„Este o problemă care nu poate fi tratată cu indiferență, deșî unii oameni neavizați pot fi înclinați să subaprecieze funcția educativă a cinematografului, raportul dintre filmele axate pe violență și manifestările reprobabile, cazurile de huliganism sancționate de lege și de o- probriul opiniei publice — subliniază tovarășa Minodora Fugaru, președinta Tribunalului județean Dolj. De la simpla imitare — în jocurile copiilor, pe stradă — a eroilor unor filme de aventuri, și pînă la afișarea de către anumiți adolescenți a unor atitudini provocatoare, după modelul oferit de „durii" care apar pe ecrane, sau chiar la comiterea u- nor infracțiuni și delicte inspirate de cinematograful violenței — pot fi citate numeroase exemple care certifică influența filmelor despre care vorbim. De asemenea, nu este semnificativ faptul că tru o bună parte care frecventează cu cest gen de filme o mai tinerii scăpați de sub controlul familiei, al școlii și care vegetează, de pildă, la „Cafe-bar“-ul de pe strada Unirii, local aflat în centrul Cra- iovei, dar unde o femeie singură e- zită să intre pentru a nu se expune unor grosolănii „ca-n filme".Procesul complex de formare a tinerei generații, de educare a ei în spiritul eticii înaintate, socialiste angajează răspunderea întregii societăți, inclusiv a factorilor de care depinde selecția filmelor prezentate pe ecranele noastre. Aici trebuie inclusă și televiziunea, anumite filme proiectate pe micul ecran (de regulă și în mod eronat omise în articolele consacrate consecințelor cinematografului violenței), ca și activitatea u- nor pseudo-anticari care-și fac o sursă de venituri ilicite din „colportarea" unei subliteraturi mai vechi sau mai noi și cu o foarte dăunătoare influență educativă".In același sens, ne-au scris tehnicianul Marin Marin, din Suceava — referindu-se la anumite dificultăți pe care le întimpină în educarea propriului său băiat, „care nu acasă, ci la cinema a învățat să sară la bătaie și să creadă că totul poate fi obținut cu forța" ; inginerul ploieștean Mircea Albescu — care observă că „spre deosebire de subiectele cu iz de parodie ale serialului „Răzbunătorii", de fondul uman al serialului polonez „Căpitanul Kloss", de generozitatea unui „Robin Hood", televiziunea transmite și filme care a- nalizează „crime perfecte", cu detalii „tehnice", Cum au fost unele dintre schițele pfezentate de Hitchcock („Moartea unui copoi", de pildă) sau alte filme „de televiziune" ; lăcă- tușul mecanic Costache R. Nicolae, de la uzinele „Republica" din Capitală, care, evocînd succesul unui serial ca „Forsyte Saga", își exprimă dorința ca și în ce privește serialele de aventuri, „televiziunea să ridice și să mențină ridicată ștacheta exigenței, ținînd seama că programele ei sînt urmărite de un public extrem de larg, și de- toate vîrstele, oferind modele de comportare, de a- titudine în raporturile dintre oameni, dintre individ și societate". Or, aceste modele — subliniază corespondentul nostru — nu sînt întotdeauna demne de imitat.După cum se știe, în diferite țări apusene, juriști, sociologi, psihologi de prestigiu iau atitudine publică, inițiază campanii de presă împotriva filmelor care exaltă brutalitatea, crima, banditismul, atribuind cinematografului o parte însemnată a responsabilității pentru unul dintre cele mai îngrijorătoare flagele sociale ale lumii occidentale : creșterea delincventei, a criminalității juvenile. Publicul acestui cinematograf are o configurație aparte : elemente antisociale, răufăcători activi sau potențiali, practicanți sau candidați la drogare, dintre aceia care, mai devreme sau mai tîrziu, ajung să terorizeze — îm-

ne- în orașul nos- a publicului asiduitate a- constituie toc-

brâcați în zdrențe „hîppy" — orașele apusene. Ei sînt și spectatori, și „eroi" ai acestui cinematograf, care îi incită și care, în același timp, face mereu noi prozeliți. Protestele rămîn fără ecou, pentru că producătorii și distribuitorii de filme nu pot fi convinși să renunțe la profiturile pe care le aduc peliculele adresate instinctelor primare.Desigur că producțiile de extremă nocivitate ale acestui cinematograf nu rulează pe ecranele noastre, dar „moda" violenței se răsfrînge, după cum bine știm, și asupra unora dintre ■ filmele pe care le importăm și care se deosebesc între ele, în e- sență, doar prin numărul de pumni distribuiți sau încasați de eroii respectivi, prin numărul de morți, prin „ingeniozitatea" unui furt sau a unei crime. Publicul matur știe să dis- cearnă, știe să aprecieze parodia și se orientează, de regulă, singur cînd își alege un film de divertisment sau privește o emisiune de televiziune. Dar publicul încă nematurizat ? Este suficient să asiști la un spectacol, mai ales de matineu, pentru a te convinge din compoziția și din reacțiile sălii că nu este deloc vorba de o falsă problemă. în definitiv, nici un părinte nu poate rămîne indiferent față de influențele care pot impieta asupra evoluției normale, civilizate a copilului său — așa cum nici societatea nu poate rămîne indiferentă față de hrana spirituală oferită tinerei sale generații. Ar fi greșit dacă s-ar înțelege că pledăm împotriva prezentării oricăror filme .de aventuri, polițiste ș.a.m.d. ; varietatea de genuri a repertoriului se cere asigurată, dar în virtutea unei selecții după criterii bine definite și clar înțelese. Pledăm pentru calitate, pentru preponderența, pe marele și pe micul ecran, «a valorilor sociale, umane și, desigur, artistice ale cinematografiei, pentru continuarea, cu mai multă consecvență, a preocupărilor care se fac simțite uneori în selecția de filme a „telecinematecii", ca și, intermitent, în repertoriul cinematografelor noastre.în ce privește rețeaua cinematografică, anumite concesii făcute succesului de casă facil sînt legate și de obligația de a se realiza un „plan de spectatori" stabilit uneori mecanic, fără o atentă evaluare a posibilităților și fără a se ține seama că absolutizarea criteriilor comerciale poate contraveni sarcinilor fundamentale de ordin educativ, ale repertoriului de filme. Cinematograful e, de altminteri, singurul domeniu al vieții noastre culturale în care calitatea muncii se mai măsoară — după principii comercialistc — ca în rețeaua de restaurante. Pe de altă parte, importul de filme își limitează artificial aria de selecție. Se urmărește succesul facil, „sigur", pe o linie de minimă rezistență. Presiunea obligațiilor de plan se conjugă, aici, cu presiunea exercitată de o anumită categorie de spectatori, cu persistența rutinei și, poate, cu insuficienta cunoaștere a producției mondiale de gen. Numai așa se explică de ce sînt ocolite de pildă, cu atîta asiduitate, filme valoroase de aventuri, cu un real conținut educativ, filme captivante de anticipație științifică. (De pildă „Ferestrele timpului", a cărui acțiune se petrece după o catastrofă nucleară, sau „Nebuloasa din Andromeda", care povestește o pasionantă aventură cosmică, ca și nu puține alte pelicule de același gen).Cu multe și complexe implicații, problema pe care o aducem, din nou, în discuție se cere rezolvată prompt și responsabil, ținîndu-se seama de cerințele marelui public și de obiectivele majore, de conținut, ale difuzării filmelor, în așa fel încît cinematografele și televiziunea să ridice un baraj de netrecut în fața exceselor. de violență, a peliculelor dăunătoare din punct de vedere educativ. Este, de fapt, o îndatorire esențială pe care o impune funcția socială a celei mai populare dintre arte.

q Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert educativ pentru elevi —
10.30. Prezintă : V. Pop Băleni. 
Concert de muzică populară ro
mânească dat de orchestra „Bar- 
bu Lăutaru" — 17; 20. Dirijori : 
Ionel Budișteanu șl Florian Eco- 
nomu.
0 Opera Română : Ciudatul tru
badur ; Preludiile ; Bolero — 11; 
Trubadurul — 19,30.
o Teatrul de operetă : Prințesa 
circului — 10,30; My fair lady —
19.30.
• Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) ; Alizuna — 
10,30; Cine ești tu 7 — 15,30; Coa
na Chirița — 19,30; (sala Studio) : 
Părinții teribili — 10,30; Travesti
— 15,30; Al patrulea anotimp — 
19,30.
• Teatrul de comedie : Dispariția 
lui Galy Gay — 10,30; Mandra
gora — 15,30; 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Leonce și Lena — 10,30; 
20; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Harfa de iarbă — 16; Viraj peri
culos — 20; (la Sala Palatului) : 
Puricele în ureche — 10,30.
o Teatrul Mic : Primarul lunii șl 
iubita sa — 10,30; Carlota — 15,30; 
Tango — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Vijelie în crengile de 
sassafras — 10; La ciorbă de po
troace — 15,30; Cînd luna e albas
tră — 19,30; (sala Studio) : Enig
matica doamnă „M" — 10,30; 
scurtă e vara — 16; O lună 
țară — 20.
e Teatrul Gluleștl : Comedie 
olteni — 10; Nunta lui Figaro 
15; 19,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Năz
drăvăniile lui Păcală — 10; Emi- 
nescu și Veronica — 15.
e Teatrul evreiesc de stat : Noap- . 
tea în tîrgul vechi — 11; Mazel — 
tov ! 19.30.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Guliver în țara 
păpușilor — 11.
0 Teatrul satiric muzical „C. Tu
nase" (sala Savoy) : Varietăți — 
20; (sala dir Calea Victoriei nr. 
174) : Nicuță... Ia Tănase — 19,30. 
0 Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Floare de cactus
— 10; 19,30.
e Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Esop, 
viața, muzica și noi — 20.
0 Circul de stat: Carnavalul cir
cului — 10; 16; 19,30.

Ce 
la

cu
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PROGRAMUL I

8,15 Deschiderea emisiunii. Pro
gram pentru copii și școlari 
O Gimnastica de înviorare 0 Cîn- 
tece pionierești « Teleșcoală — 
Chimie (clasele VIII-XII). 8,45 Ma
tineu duminical o „Fără bilet de 
intrare" « Șah marelui maestru ! 
• Film serial : „Sebastien printre 
oameni" (ultimul episod). 10,00 Ora 
satului. 11,15 Concert simfonic. Or
chestra de cameră a Universității 
din Chile. Dirijor Fernando Rosas. 
Solist Jaime de la Jara. 12,00 De 
strajă patriei. 12,35 Emisiune în 
limba maghiară. 13,45 Fotbal : Di
namo București — Steaua. Comen
tează Dumitru Tănăsescu. 15,30 
închiderea emisiunii de prînz. 
18,00 Film serial : „Oliver Twist". 
(II). Sport: aspecte de la Cam
pionatul național de -judo. Trans
misiune de la Sala sporturilor 
Floreasea. 19,00 Telejurnalul de 
seară. 19,20 Floare bănățeană. E- 
misiune muzîcal-coregrafică. 19,40 
Noutăți cinematografice. 20,00 
Concertul speranțelor — emisiune 
concurs de muzică ușoară (ediția 
a IlI-a. In pauză : microrecitalurl 
Doina Spătaru și Francine. Emi
siune de Slmona Patraulea și So
rin Grigorescu. 22,00 Filme docu
mentare t e „Cînd bărbații devin 
tați" o „Stimată domnișoară V". 
Producții ale studioului cinemato
grafic „Al. Sahia". 22,30 Telejur
nalul de noapte. 22,40 Telesport. 
23,00 închiderea emisiunii progra
mului I.

; PROGRAMUL II

20,00 Deschiderea emisiunii. Fil
me documentare 0 Metamorfoza 
sticlei 0 Adolescența. Producții 
ale studioului cinematografic „Al. 
Sahia". 20,20 Roman foileton : 
„Război și pace". Andrei Bol- 
konski (II). 21,40 Actualități lite
rare. Centenarul Vladimir Ilici Le
nin. Omagiul scriitorilor români — 
aspecte de Ia recitalul organizat 
la Ateneul Român. 21,55 Seară de 
operetă ; Lehar. Interpretează un 
grup de soliști, baletul și orches
tra Teatrului de Operetă din Bu
dapesta. în program : Pagini de 
mare popularitate din operetele : 
„Contele de Luxemburg", „Țara 
surîsulul", „Eva", „Ciocîrlia", 
„Văduva veselă" ș.a. 22,30 închi
derea emisiunii.

D. COSTIN

TÎNĂRULUI REGIZOR
Organizînd Studioul tînărului regizor, Teatrul Național „Vasile Alec- sandri" din Iași a oferit în actuala stagiune studenților-directori de scenă din ultimul an al Institutului „I.L. Caragiale" posibilitatea de a-și realiza lucrarea de diplomă, cu actori profesioniști versați, într-o instituție teatrală de prestigiu. Inițiativa ieșeană, vădind solicitudine și receptivitate față de tînăra generație de regizori, e, neîndoios, cît se poate de binevenită și demnă de toate laudele.Căci, oricît de generoase ar fi condițiile pe care le propune, pentru a da tinerilor regizori putința de a-și încerca forțele, scena de la Casan- dra, veritabila probă a faptului că absolvenții au dobîndit în institut elementele fundamentale ale profesiunii lor rămîne, totuși, pentru ei intrarea într-un angrenaj teatral rodat, întîlnirea cu mecanismul complicat și exigent al unui teatru profesionist cu bune tradiții artistice. In plus, și acesta este aspectul cel mai interesant al inițiativei de la Iași, optim este ca această probă a deprinderilor profesionale să aibă loc în condiții ce permit păstrarea atmosferei de atelier spre care se tinde în cursul anilor de studiu, în condiții ce stimulează un sănătos spirit de emulație între colegi de clasă supuși acelorași criterii de apreciere a creației lor. Dacă, la capătul a patru ani pe băncile școlii, studenții-regizori ai aceluiași maestru au izbutit să stabilească un limbaj teatral, și estetic comun — cum ar fi ideal — e firesc ca, aflîndu-se alături in momentul unui examen foarte important, și privegherea profesorului lor, ei poată profita, ca de un suport, comunicarea artistică existentă tre membrii colectivului lor.Crearea, înlăuntrul unui organism teatral, a unui atelier studențesc nu . e însă numai o inițiativă de natură pedagogică. Activitatea unui studio poate avea o înrîurire binefăcătoare asupra teatrului-gazdă, fiindcă poate da naștere unui focar de înnoiri, care, propagîndu-se, prin osmoză cu obișnuințele teatrului, să ducă, pentru a- cesta, la o împrospătare de mijloace artistice, să dea colectivului-am- fitrion un prețios impuls creator.Conducerea Teatrului Național din Iași a avut în vedere, nu încape nici o îndoială, toate acestea atunci cînd, în înțelegere cu rectoratul Institutului de teatru, a pornit la treabă. Acțiunea întreprinsă se cuvine încurajată și sprijinită ; teatrul a dat un exemplu care se cere urmat și de alte teatre reputate din țară (cum sînt Naționalul clujean sau cel craio- veah, Teatrul „Matei Millo" din Timișoara etc).In ceea ce privește perspectivele Studioului ieșean, cred că el poate supraviețui ca atare numai dacă se asigură continuitatea activității sale, menținînd legăturile cu tinerii prin care a luat ființă și care i-au determinat profilul ; altminteri — promoția următoare de regizori trecînd în întregime, după cum s-ar putea întîmpla, sub aripa altor sau altei instituții teatrale —Studioul ieșean riscă să nu fi fost decît o egidă efemeră pentru „lansarea" cîtorva privilegiați de împrejurări.

-k-Studioul ieșean ființează de mai bine de jumătate de stagiune și, în acest timp, la Iași s-a acumulat o experiență considerabilă care se cuvine atent cercetată și analizată, pentru a desprinde nu numai aspectele exemplare, ci și neajunsurile ei. Observațiile următoare sînt menite să țină trează preocuparea tuturor celor în drept pentru excelenta idee de care au beneficiat în ultimele luni la Iași cîțiva studenți, pentru ameliorarea modului de aplicare a acesteia în viață.,Afirmam că inițiativa Teatrului „Vasile Alecsandri" constituie un e- xemplu care trebuie urmat Nu numai că o reluare — în forme noi, diversificate — a experienței făcute la Iași s-ar arăta, fără îndoială,. fecundă pentru viața noastră teatrală. Mai există un motiv pentru care socot că se impune, pe viitor, ca și alte cîteva teatre prestigioase să-și deschidă larg porțile regizorilor-di- plomați : practica arată că un singur

teatru nu poate, organizatoric, să asigure tuturor absolvenților unei promoții, și în timp util, șansa unei lucrări de diplomă elocvente.Dacă, fără a fărîmița o clasă în grupuri prea mici, compromițind astfel sensul experienței, mai multe ■ teatre de prestigiu — să spunem, prin înțelegere reciprocă, altele în fiecare an — ar lua pe tinerii regizori în atenția lor, aceasta ar contribui la împărțirea judicioasă a responsabilităților, ca și a inevitabilelor riscuri.
★Mi se pare de la sine înțeles că lucrarea de diplomă trebuie să devină, pentru regizorul-absolvent al învățământului superior de teatru, o adevărată „carte de vizită". Imperativul acesta presupune, firește, mai întîi, o chibzuită alegere a piesei, în așa fel încît textul să fie de valoa-

O EXPERIENȚĂ 
INTERESANTĂ
LA TEATRUL

pută, acordată cu tact, poate preveni erori regizorale, cum sînt cele spectacolul „Pelicanul", pus în nă la Iași. din sce-

sub să de în

NAȚIONAL 
„VASILE 

ALECSANDRI"
DIN IAȘI

★Pentru ca un studio studențesc funcționează în interiorul unui tru să îngăduie in mod real absolvenților să se bucure de ceea ce li se pune la dispoziție, e absolut necesar ca munca lor să nu se desfășoare in marginea activității curente din teatru, să nu intre în contradicție cu preocupările și grijile cotidiene ale teatrului, cele privitoare la realizarea sarcinilor sale de repertoriu și plan, ca și la obligațiile sale cetățenești față de spectatori, ci să se integreze șuvoiului central al acestuia.Privind lucrurile din punctul de vedere al instituției teatrale-gazdă, sint de semnalat, în activitatea studioului ieșean, unele deficiențe.E de mirare, de pildă, că, înainta de a renunța, la mai puțin de două săptămîni după premieră, la două reprezentații succesive, deja programate și anunțate, cu piesa lui Mazilu, înainte de a solicita regizorului, după premieră, completarea spectacolului cu un recital de versuri (și nu, cum ar fi fost de așteptat, cu o altă sau alte piese într-un act, eventual chiar dintre lucrările aceluiași scriitor), nimeni nu pare să se fi gîndit în teatru, printre altele, la faptul că o piesă într-un act (45 de minute de acțiune scenică) nu reprezintă, singură, material suficient pentru un spectacol de sine stătător ca durată. De la premieră (8 februarie 1970) și pînă la 22 martie „Inundația" a fost jucată, din cauze felurite și în ciuda calităților montării, de numai 3 ori, într-o sală mică a teatrului. Nu e îmbucurător, de asemenea, că „Visul" s-a jucat de la premieră (7 februarie 1970) și pină la 22 martie de numai 5 ori. în Studioul A al teatrului (99 locuri).

care tea-

ori, dere literară certă și să corespundă pe de-a-ntregul înclinațiilor, gustului, individualității regizorale a studentului.Doi dintre viitorii absolvenți s-au bucurat într-adevăr la Iași de sorți repertoriali fericiți („Pescărușul" lui Cehov și „Pelicanul" lui Strindberg).Unui al treilea regizor i-a revenit misiunea spinoasă, de a monta o piesă cu mari neîmpliniri („Visul" lui St. Baboi). Trebuie subliniat că trecerea în sarcina studiului a unor titluri care nu fac obiectul interesului major al teatrului și a căror montare e sortită din capul locului unei cariere strict experimentale reprezintă un subterfugiu organizatoric, care, în fond, nu slujește nimănui, nici studenților, nici teatrului, nici publicului.Un alt student a reușit, pînă la data examenului de stat, să pună în scenă doar „Inundația" lui Teodor Mazilu. Textul este într-adevăr: de lași timp, generos pentru regizor. Dar e de neînțeles că, înaintea unui examen de stat, nimeni nu pare să se fi gîndit că o piesă într-un 'act (19 pagini dactilografiate), oricît de bine pusă în scenă, nu reprezțjită totuși o partitură suficientă ca întindere pentru o lucrare de diplomă.Alegerea pieselor este un moment esențial al examenului pe care îl au tie trecut absolvenții, pentru ca ea să le permită realizări regizorale concludente. La o reeditare a experienței ieșene ar fi de dorit ca repertoriul studențesc — aprobat, în formula lui definitivă, cu deplină responsabilitate, și de către institut — să fie mai echilibrat alcătuit din lucrări reprezentative ale dramaturgiei românești și străine, clasice și contemporane. Aș sugera ca propunerile de piese venind din partea studenților, și sancționate de institut, să fie mai strîns coordonate cu proiectele inițiale ale teatrului.E de adăugat că pedagogilor de la Institutul de teatru le incumbă și datoria de a veghea asupra calității viitoare a spectacolelor în curs de realizare de către absolvenți. Nu e vorba, firește, de a-i ține pe stu- denți sub tutelă în momentul mei lor montări independente, tr-un teatru propriu-zis profesionist, dar e sigur că o consultație price-

calitate literară și, în ace- regizor.

pri- în-

Experiența Teatrului Național Iași reprezintă, cu toate ei, un început foarte L din scăderile .. „  meritoriu. Studioul ieșean a pus într-o luminăfavorabilă trei nume de regizori laînceput de drum — realizatorii spectacolelor cu „Pescărușul", „Inundația" și „Visul".„Zilele Studioului tînărului regizor", care s-au desfășurat în prezența unor cronicari de specialitate, marchează un eveniment în viața culturală a orașului și e păcat că ele nu s-au bucurat de tot ecoul meritat, că directorii altor teatre nu au dat curs invitației făcute de Naționalul ieșean și nu au asistat — ar fi fost din toate punctele de vedere instructiv — Ia încheierea celei dintîi etape a unui experiment valoros.
Gheorghe M1LETINEANU
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Un „atelier" cu fața
lumespre

G-

E. VASILESCU

noașterea pe meridianele lumii a operelor marcante ale literaturii noastre.
ruperi, de cîteva luni, „cîntări de compoziți"...

de în de cu-

Mircea AVRAM 
biblioteca „Astra" Sibiu

la dificultățile le ridicălui IonRomulus

ție adresată confraților săi, revistelor de specialitate și, în primul rînd, „Secolului 20“, de a-și a- duce contribuția la cu

pe tălmăcirea Barbu) al Vulpescu un gest

Inițiativă utilă

Smaranda OȚEANU
Bibliotecarii ocazionali
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Nu numai tonul face

Mai întîi repertoriul; (reproducem exact titlurile cîntecelor așa ni le-au du-ni-le, ției) : (dintre nești"), (dintre teva text românesc", apoi prelucrări : „Tombe la nege" „Mi girl" (Mygirl), „Berts- dei" (Birthday) etc. Nu putem să nu reținem și o strofă dintr-o „compoziți" originală : „Dardacă am greșit sperînd că mă iubești / Spunem măcar cinstit că nu pentru mine ești. / Dar dacă am greșit crezînd că-s fericit / Spunem măcar cinstit că nu-ți sînt de suferit".Oraș cu o veche tradiție muzicală, Aradul cunoaște un regresa în privința activității formațiilor de muzică ușoară ; și nu este de mirare, deoarece chiar la Școala populară de artă pregătirea este cît se poate de modestă, oferind o slabă îndrumare muzicală. Aflăm că la clasele instrumentelor de suflat (instrumente atît de folosite) sînt cîțiva elevi.

cum furnizat, scriin- membrii forma- „Preten drag", „melodi romă- „Ani dragostei" „Compoziți"), cî- ,Melodi streine cu

și acum formațiile : o orchestră numită „Carusel" (de fapt cea mai bună orchestră arădeană căreia insă, răsfoindu-i repertoriul, ne dăm seama că îi lipsesc prelucrările folclorice expresive, melodioase care să înlocuiască pastișele stilului „beat") ; orchestra Uzinei de vagoane, cu instru- •mentiști taleiîtați, dar slab „ancorați" în repertoriul românesc ; orchestra „Dacii" în ale cărei interpretări — chiar cu multă bunăvoință — nu poți recunoaște șlagărele de mare circulație ; și ajungînd ultima și într-a- „cea din urmă" „Delta". Pa- muzi- Aradul. ultimele „Dacii" fac To

. . Șila ultima și devăr „cea din urmă' — celebra „Delta", tru orchestre de că ușoară are în special două amintite, și „Delta" de-abia față solicitărilor, tuși, formația „Delta" are și anumite „strădanii", care nu pot fi trecute cu vederea ; și anume : poezia „Peste vîrfuri" de E- minescu este cîntată în ritmul unei melodii străine. Alte texte de valoarea celui citat sînt adaptate la ritmurile unor melodii cunoscute. Să nu

mai vorbim de numărul mare și de calitatea discutabilă a unor „compoziți" personale și nici de așa- zisele „prelucrări". Bine, dar orice „strădanie" are o „răsplată". Oare forurile locale de cultură nu cred că formații ca „Delta" ar trebui să benefi-

cieze de puțin timp liber in care membrii lor să studieze și ceva muzică ? Chiar cu „prețul" deloc regretabil, al unei între-
a

Nu demult, într-un interviu acordat ziarului nostru, criticul Vladimir Streinu, directorul Editurii „Univers" arăta că „efortul de a stabili un contact mereu viu și nutritiv între alte culturi și spiritul nostru public trebuie pus în paralelă cu acțiunea de a face cît mai cunoscute literatura și cultura noastră în străinătate". Desigur că un asemenea îndreptățit deziderat poate fi realizat pe căi multiple, una dintre acestea constituin- d-o încercarea unor scriitori și traducători români, buni cunoscători ai unor limbi de largă circulație, de a transpune in aceste limbi opere reprezentative ale poeziei sau prozei noastre.

în acest sens, pagina „Atelier" publicată nr. 12, din 21 martie, revista „Luceafărul", prinzînd cîteva expresive„echivalențe franceze la poezia lui Ion Barbu" realizate de Romulus Vulpescu, reprezintă nu numai un omagiu adus poetului la împlinirea a 75 de ani de la naștere, ci și încă o dovadă în plus a faptului că dispunem de reale posibilități de propagare peste hotare a valorilor culturii noastre. Iată de ce credem că gestul temerar (dacă ne gin- dim care liricii lui nu va rămîne izolat, că el va constitui, în mod implicit, o invita

In ziarul „Scînteia" din 11 martie a.c., sub semnătura profesorului M. I. Dragomirescu a apărut articolul intitulat „Pregătirea bibliotecarilor. Problema rămîne deschisă".De altfel, de sau mai nele cele lui", lor"
vreo doi trei ani — dacă nu mult — atit în coloa- „Scînteii" cît și în ale „Contemporanu- „Revistei bibliotecî- etc au apărut nenumărate atticole pe aceeași temă, semnate de specialiști în biblioteconomie, cercetători, profesori universitari, directori, de biblioteci ș.a., rămase însă — din păcate și inexplicabil — fără ecoul așteptat. Ba chiar cu un „ecou" neașteptat': desființarea secției de biblioteconomie din cadrul Facultății de filologie a Institutului pedagogic de 3 ani din București, singura care pregătea cadre de specialitate.Tot în paginile presei s-a tras semnalul de alarmă în ceea ce privește situația arhivelor, consta- tîndu-se inexistența oricărei forme de învățămînt pentru personalul necesar

în acest domeniu, fapt care poate avea (ba chiar are de pe acum) urmări din cele mai neplăcute.Există, de altfel, o „optică" potrivit căreia munca de bibliotecă se rezumă la a da și a primi cărți, pentru care e bun oricine care nu e bun în altă parte. Există o părere identică și la marea majoritate a celor care vin să solicite postul de bibliotecar : „Știți, fiicei — sau, cel mai ades soției mele — îi place foarte mult să citească (!) Aș vrea pentru ea un serviciu mai ușor..."Spre a ilustra afirmațiile făcute de prof. M.I. Dragomirescu în articolul amintit la început — și la- care subscriu întru totul — aș da numai cîteva e- xemple, semnificative cred, în ceea ce privește situația pregătirii bibliotecarilor în județul nostru. Așa, de pildă, la biblioteca „Astra" din totalul lucrătorilor de specialitate (bibliografi, bibliotecari), numai 22,2 la sută au de fapt studii de specialitate (2 absolvenți ai secției de biblioteconomie și 2 absolvenți ai Școlii tehnice

de bibliotecari), restul a- vind studii superioare de filologie, drept, istorie etc. (27,8 la sută) sau medii (50 la sută), dintre care unii au urmat cursuri de instruire cu o durată 10 pînă Ia 90 de zile.în ceea ce privește bibliotecile comunale, nicî una din cele 56 existente în județ nu este încadrată cu un bibliotecar avînd studii de specialitate. A- ceasta înseamnă că peste 210.000 de locuitori ai județului sint „îndrumați" în
Numărul trei din martie al revistei „Amfiteatru" anunță o inițiativă utilă și, sperăm, de durată a revistei studențești : Cronica cenaclurilor. Acordind interes major călăuzirii artistice și ideologice, cultivării gustului pentru artă, cu largi implicații umaniste, sporirii exigențelor tinerelor condeie studențești, revista va putea cuprinde mai larg, prin reflecții directe, procesul complex de formare a tinerelor generații de poeți, prozatori, dramaturgi sau critici. Remarcăm, totodată, contribuția revistei la publicarea unor materiale inedite de istorie literară cum sint cele dedicate corespondenței lui Lucian

Ilectură' de bibliotecari „0- cazionali", cum bine se spune în articolul amintit, care consideră postul de bibliotecar un adăpost trecător și nu sînt nici pregătiți și nici interesați în această muncă.Să conchidem, deci, că forurile în drept trebuie să clarifice și să rezolve definitiv această problemă lăsată în suspensie de atîta vreme.

Blaga. Asumîndu-și ceasta dificilă misiune, „Amfiteatru" își aduce contribuția la cunoașterea vieții și personalității artistice a marelui poet. De asemenea, din sumarul bogat al acestui număr, reținem articolul : „Direcții în literatura română contemporană", semnat de Vladimir Streinu, interviul cu profesorul Alexandru Piru despre complexitatea și perenitatea spiritului călinescian, eseul lui Dumitru Ghișe „Filozofie și creație", ca și o numeroasă și, în bună parte, izbutită producție, literară aparținînd unor tineri studenți.

0 Moll Flanders : PATRIA —
12; 15; 18; 21, FESTIVAL — 8,45; 
11,45; 14,45; 17,45; 20,45.
0 Stelele din Eger : REPUBLICA
— 9,45; 13; 16,30; 20.
0 Joc dublu în serviciul secret : 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21, — BUCUREȘTI — 9; 
11,15; 13.30; 16,30; 18,45; 21, FA
VORIT — 10; 13. 15,30; 18; 20,30. 
0 Elvira Madigan : CAPITOL — 
9.30; 11,42: 14: 16,30; 18,45; 21,
0 Fecioara care-mi place : VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45.
• Bătălia pentru Roma : LUMINA
— 9,30—15,45 în continuare ; 19,30; 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 15,30; 19.
0 Ghici cine vine la cină ? CEN
TRAL — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15;
20.45, BUCEGI — 9,45; 12; 15,45; 
18,15; 20,30, GIULEȘTI — 15,30; 13; 
20,30.
0 Program pentru copii : DOINA
— 9; 10.
0 Mireasa era în negru : DOINA
— 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, ME-

- LODIA - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45, MODERN — 9,15; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45.
0 Yo-Yo : TIMPURI NOI — 9—17 
în continuare.
0 Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 19; 21.
0 Pat și Patachon : CINEMATECA 
(sală Union) — 14,30: 16,30.
0 Adio, Tex. s : FEROVIAR — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, EX
CELSIOR — 9,45; 12,15; 14,45; 17,15; 
20, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 13; 20,15, FLAMURA
— 9: 11,15; 16; 18,15; 20,30.
• Visul domnului Gentil ;
VIȚA — 16; 18,15; 20,30,
REASCA — 10; 13,45; 16; 
20,30.
0 Via Mala : BUZEȘTI — 
18, VIITORUL — 15,30; 18.
0 Prietenele : VIITORUL —
0 Colivie pentru doi : BUZEȘTI
— 20,30.
0 Explozie în munți : DACIA — 
8,30—20,45 în continuare.
0 Winnetou în Valea morții : 
LIRA — 15,30; 18, CRINGAȘI — 
15,30; 18; 20,15, VITAN — 15,30; 18; 
20,15.
0 Roșu și auriu : LIRA — 20,15. 
0 Comisarul X și „Panterele al
bastre" : DRUMUL SĂRII — 15,30;
17.45, VOLGA — 10—12 în conti
nuare ; 16; 18,15; 20,30.
0 Căsătorie prin Mica publici
tate,: DRUMUL SĂRII
0 Lovitură puternică : COTRO- 
CENI — 15.30; 18.
0 Păsări Și ogari : COTROCENI
— 20,30.
0 Urmărirea : GLORIA — 9.30; 
12; 14,30; 17,15; 19,45.
0 La Nord prin Nord-Vest: MO
ȘILOR — 15,30; 19.
0 Don Juan fără voie : FLACĂ
RA — 15,30: 18: 20,15.
0 Stăpîn pe situație : MIORIȚA
— 9; 11,15, 13,30, 16; 18,15; 20,30, 
ARTA — 9,30—15.45 în continuare: 
18.15: 20,30.
e Păcatul dragostei : RAHOVA — 
15,30: 18.
a Viata lui Mateus : RAHOVA -r 
20,15.
a Simpaticul domn R : POPU
LAR — 15,30; 18: 20,15.
e Doi bărbați pentru o moarte : 
UNIREA - 15,30; 18; 20,15.
0 Călugărița : PROGRESUL -r 
15,30; 19, FERENTARI — 15,30; 19. 
e Prea inie pentru un război atît 
da mare : PACEA — 16; 18; 20. 
O Un glonte pentru general : 
COSMOS — 15,30; ia; 20,15.

GRI- 
FLO- 
18,15;

20,30.

20.
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Schimb
de experiențăTimp de trei zile, peste 50 de tineri zootehniști și veterinari din județul Gorj au participat la un interesant schimb de experiență, organizat la Tg. Jiu din inițiativa comitetului județean U.T.C. in colaborare cu direcția agricolă și Casa agronomului. S-au ținut expuneri ale unor specialiști privind tehnologiile noi în creșterea și furajarea a- nimalelor. De asemenea, s-au dezbătut cu deosebită atenție sarcinile ce revin tinerilor din sectorul zootehnic, în lumina documentelor recentei plenare a C.C. al P.C.R. Participant» la schimbul de experiență au avut prilejul să asiste și la unele demonstrații practice, efectuate la cooperativa agricolă de producție Moi.

SĂLAJ '

Stație de 110/20 
kilovolțiîn orașul Zalău, centru politjc și administrativ al județului Sălaj, a fost dată în exploatare stația de 110/20 kilovolți. Stația este înzestrată cu echipament electric modern, fabricat în țară. Ea a fost construită — ca și linia de 110 kilovolți, lungă de 46 kilometri — de către colectivul întreprinderii „Electro- montaj" din Cluj. Prin intrarea în funcțiune a acestei stații se asigură alimentarea cu energie electrică a noilor întreprinderi industriale, instituții și abonați din întregul județ.

Restaurarea 
hanului 

„La trei sarmaleIn zona de agrement turistic de la Bucium, de lîngă Iași, a început restaurarea vestitului han domnesc „La trei sarmale", despre care, în vechi documente, se spâne că datează cu mult înainte taurarea agenției își va altădată, rie încrustată cu motive naționale și diverse decorații folclorice în tencuială și în zidăria din piatră, cu acoperișul de șindrilă și va avea un spațiu de servire adecvat cerințelor actuale. Clădirea, refăcută de astă dată cu parter și etaj, se ridică peste beciul cu hrubă existent, în lungime de 22 metri. Gîrli- ciul specific vechiului han și intrarea în beci, aflate la parter, vor constitui un bar de zi. Alături va fi o terasă cu per- golă acoperită. La etaj vor fi amplasate depozite pentru alimente, oficii de baruri pentru vinuri, bufetul, bucătăria. Iar grădina din spatele clădirii va avea o terasă acoperită, precum și spații de servire amenajate sub umbra copacilor.

1636. prin Iași. Res- grija Hanul dede anulse faceO.N.T. căpăta frumusețea cu fațada din lemnă-

SATU MARE

Pui de o ziîntreprinderea județeană pentru valorificarea produselor avicole cooperatiste Satu-Mare a livrat recent primele serii de pui de o zi (aproape 50 000) u- nor cooperative agricole, printre care cele din Ciuntești, Acîș. precum și populației. Anul acesta, incubatoarele sătmărene vor produce peste 1 milion de pui. iar în 12 cooperative agricole din județ vor fi crescuți încă 300 000 pui pentru carne. Primele cantități de carne de pui s-au și livrat pieței, prin magazinul în- tercooperatist din Satu-Mare.
- SIBIU

La 2050 metriExploatarea bogatelor resurse de „aur verde" din masivul Bîlea — Munții Făgărașului — ca și extinderea turismului în a- ceastă zonă, de un inegalabil pitoresc, punea de mult timp problema accesibilității. Aici a început construirea unui drum forestier, unic în felul său prin cotele pe care le atinge. Cu o lungime de 95 km și ajungînd la 2 050 metri înălțime, el va traversa întregul munte, legînd comuna Arpașul de Jos (județul Sibiu) cu hidrocentrala de pe Argeș. O veste bună și pentru turiști : în afară de faptul că noul drum forestier va trece în imediata apropiere a celor două bine cunoscute căbane — Bîlea Lac și Bîlea Cascadă — construcția lui va fi însoțită de a- menajarea unui nou hotel turistic, cu o capacitate de 150 de locuri la Bîlea Lac. ca și a două teleferice, care vor lega Cazanul Bîlea cu Șaua Caprei și Valea Doamnei.
DE LA CORESPONDENȚII 
„SCTNTEII"

Cu prilejul aniversării unui sfert de veac

de la eliberarea Ungariei

SOLEMNITATEA DECERNĂRII
UNOR ORDINE Șl MEDALII
LA AMBASADA R.P. UNGARE

Cu prilejul aniversării unui sfert de veac de Ia eliberarea Ungariei, sîmbătă dimineața, la Ambasada R. P. Ungare la București a avut loc solemnitatea decernării unor ordine și medalii acordate de Consiliul Prezidențial al Republicii Populare Ungare unor veterani în războiul antifascist, generali, ofițeri și ostași care au participat activ la luptele pentru zdrobirea mașinii de război a Germaniei hitleriste, pentru eliberarea Ungariei de sub jugul fascist.La solemnitate au participat tovarășii Paul Niculescu-Mizil, Gheor- ghe Stoica, general-colonel Ion Io- niță, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, general de armată Iacob Teclu, președintele Comitetului organizatoric al veteranilor din războiul antifascist, activiști ai C.C. al P.C.R., conducători de instituții centrale și organizații obștești, reprezentanți ai vieții științifice și culturale din țara noastră, generali activi și în rezervă, foști combatanți din războiul antihitlerist, ziariști.In numele Consiliului Prezidențial, ambasadorul Ferenc Martin a înmi- nat, pentru participare activă Ia luptele de eliberare duse împotriva cotropitorilor fasciști germani și împotriva regimului antipopular salașist, „Ordinul Republicii Populare Ungare" tovarășilor Gheorghe Gheorghiu și Mihai Andronescu. Ordinul „Steagul Roșu" a fost decernat tovarășilor Gheorghe Stoica, Leonard Mociulski și Polihron Dumitrescu. De asemenea, a fost înmînată „Medalia comemorativă jubiliară de eliberare" unui număr de 15 participant! la luptele pentru eliberarea Ungariei.Inmînînd distincțiile, ambasadorul R. P. Ungare a spus : în luptele pentru eliberarea Ungariei au participat, alături de Armata Sovietică, unități militare române. Armata Sovietică, împreună cu forțele armatei române au început o puternică ofensivă în prima săptămînă a lunii octombrie 1944. Țelul nemijlocit al ofensivei a fost eliberarea orașului Debrețin, precum și a întregii Ungarii nord-estice. S-au purtat lupte îndîrjite pentru eliberarea orașului. Trupele armatei sovietice și unități ale Armatei I române au ocupat în ziua de 20 octombrie 1944 orașul Debrețin. Pentru comportarea eroică și succesele repurtate în aceste lupte, divizia de voluntari români participantă la eliberarea orașului a primit numele de divizia „Tudor Vladimirescu-Debre- țin". La 1 noiembrie, formațiunile armatei sovietice și române au ajuns la linia Tisei, pe întreaga distanță dintre Csap și Tokaj ; apoi, după lupte îndelungate, la 3 decembrie a fost eliberat și orașul Miskolc, al doilea centru industrial al țării, fiind astfel eliberat întreg nordul Ungariei.După ce a evocat actele de eroism săvîrșite de trupele române pentru eliberarea capitalei țării. Budapesta, vorbitorul a arătat că armata română, după lupte îndîrjite pe teritoriu] ungar, a trecut pe pâmîntul Cehoslovaciei, continuînd, alături de armata sovietică, lupta pentru zdrobirea forțelor armate hitleriste. Pe te

ritoriul Ungariei, ostașii români au participat la eliberarea a 1 237 localități, printre care 14 orașe. In aceste lupte, peste 42 000 de ostași români și-au găsit moartea eroică sau au fost grav răniți.Considerăm decorațiile înmînate drept semn al recunoștinței și mulțumirilor noastre nețărmurite pentru ajutorul dat eliberării noastre, pentru jertfele aduse și, totodată, ca o nouă dovadă a prieteniei frățești ce leagă țările noastre vecine, a legăturilor tradiționale dintre popoarele noastre, în favoarea cauzei noastre comune, a socialismului și păcii.Generalul-locotenent în rezervă Polihron Dumitrescu a exprimat, în numele celor decorați. mulțumiri pentru cinstea ce a fost acordată celor distinși. Noi vedem în aceste distincții un semn de prețuire a contribuției pe care poporul român a adus-o, sub conducerea P.C.R. după înfăptuirea insurecției armate de la 23 August 1944. la victoria coaliției antihitleriste, drept o cinstire adusă luptei purtate de cei 210 000 de soldați ofițeri și generali români, a jertfei supreme a celor peste 42 000 de eroi căzuți pe teritoriul Ungariei pentru eliberarea de sub jugul fascist.Instaurarea puterii populare, construirea orînduirii socialiste în țările noastre au creat condiții ca prietenia dintre poporul român și poporul ungar, pentru care au militat, de-a lungul veacurilor, cei mai înaintați fii ai celor două popoare, să fie ridicată pe o treaptă nouă, superioară, să se dezvolte și să înflorească continuu.Sîntem încredințați, a încheiat vorbitorul, că relațiile de colaborare pe tărîm politic, economic, cultural-știin- țific dintre țările noastre se vor dezvolta cu succes și în viitor, spre binele popoarelor român și ungar, al unității tuturor țărilor socialiste, al cauzei păcii in lume.După conferirea decorațiilor a avut loc un cocteil care a decurs într-o atmosferă caldă, cordială.

Delegația Uniunii 
Sindicatelor din 

Iugoslavia în vizită 
la BrașovAflată la Brașov, delegația Consiliului Central al Uniunii Sindicatelor din Iugoslavia, condusă de Dusan Petro- vici Sane, președintele consiliului, a făcut sîmbătă vizite la uzinele de autocamioane „Steagul roșu" din Brașov, în cartiere muncitorești, la monumente istorice, în stațiunea turistică internațională Poiana Brașov și la alte obiective social-culturale din localitate. Delegația a avut o convorbire cu Ion Mărcuș, președintele consiliului județean al sindicatelor și cu activiști sindicali.

Vizitele delegației 
Consiliului municipal 
al orașului TeheranContinuînd vizita în Capitală, membrii delegației Consiliului municipal al orașului Teheran, condusă de Gholamreza Nikpey. primarul municipiului, au fost vineri și sîmbătă oaspeții colectivelor de muncitori de la uzina „Autobuzul" și Centrul de salubritate Berzei și au asistat la o demonstrație de pază contra incendiilor, desfășurată la centrul municipal de antrenament pompieristic. De asemenea au vizitat expoziția„Columna lui Traian", Ateneul Român. Sala Palatului, Galeriile de artă națională, noile cartiere Drumul Taberei și Titan, șantiere de construcții de locuințe și de lucrări edilitare, complexe comerciale din Halele Obor și din alte zone ale CapitaleiTn timpul vizitei, membrii delegației au fost însoțiți de ing. Dumitru Necșoiu, vicepreședinte, și de Vasile Drăgoescu, secretar al comitetului executiv al consiliului popular municipal, precum și de S. H V Sa- nandaji, ambasadorul Iranului la București, Primarul municipiului Teheran, Gholamreza Nikpey, a oferit, în saloanele Ambasadei iraniene, o recepție în onoarea primarului general al Capitalei, Dumitru Popa.
Cronica zileiSîmbătă la amiază s-a înapoiat în Capitală delegația Ministerului A- gricullurii și Silviculturii, condusă de Ion Moldovan, adjunct al ministrului, care a semnat la Budapesta un protocol de colaborare tehnico- științifică între ministerele de resort din cele două țări. (Agerpres)

Un salut colegial 
revistei „Dolgozo no"

Revista clujeană „Dolgoză no" — publicație în limba maghiară a Consiliului Național al Femeilor — sărbătorește un sfert de veac de la apariția primului ei număr. în toți acești ani. oglindind marile prefaceri revoluționare petrecute în viața economică și socială a țării, reliefînd marile succese dobindite în edificarea socialistă a României revista a adus o contribuție meritorie la antrenarea maselor largi de femei la înfăptuirea obiectivelor politicii P.C.R., la cimentarea unității frățești dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare. Aidoma întregii noastre prese, „Dolgoză no" militează activ pentru "înfăptuirea programului amplu

de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate preconizat de Congresul al X-lea. Pătrunzînd mai adine esența fenomenelor so- cial-politice din țara noastră, per- fecționindu-și mijloacele publicistice, revista va avea, desigur, un aport crescut la punerea în valoare a capacității de muncă și creație a femeilor, a cunoștințelor și spiritului lor gospodăresc în toate domeniile vieții sociale. în formarea și educarea tinerei generații.Cu prilejul acestui jubileu, transmitem colectivului redacțional al revistei „Dolgozo nci“ un călduros salut colegial, urări de noi și însemnate succese în activitatea ce o desfășoară.
B ■ @ B O B ■ BBBBBBBBSBBBB

SPORT
HANDBAL: Cupa țărilor 

latineîn ziua a cincea a turneului internațional masculin de handbal (tineret) dotat cu „Cupa țărilor latine" de la Lisabona, selecționata României a învins cu scorul de 19—10 (7—4) echipa Spaniei. în celelalte două meciuri disputate s-au înregistrat următoarele rezultat? : Portugalia—Italia 41—6 (21—4) ; Maroc — Brazilia 24—23 (13-11).
BASCHET: Finalistele „Cu
pei cupelor"Finala „Cupei cupelor* la baschel masculin se va disputa în acest an între echipa italiană Fides Neapole și formația franceză J. A. Vichy. în meciurile retur ale semifinalelor, Fides Neapole a cîștigat în deplasare cu 88—83 (45—38) în fața echipei Dinamo Tbilisi, iar A.E.K. Atena a învins pe teren propriu cu scorul de 74—63 (30—29) pe J. A. Vichy (în primul joc, ■ baschctbaliștii francezi cîștigaseră cu 76—60).
TENIS : Turneul de la Reg
gio CalabriaROMA 28 (Agerpres). — Tenismanii români Ilie Năstase și Ion Tiriac au obținut noi victorii în turneul internațional de la Reggio Calabria. în sferturile de finală ale probei de simplu masculin, Ilie Năstase l-a întrecut cu 7—5, 3—6, 6—2 pe cehoslovacul Pala, iar Ion Tiriac a dispus cu 3—6, 6—2, 6—4 de jucătorul grec Kalogheropoulos. Alte rezultate: Mulligan (Italia) — Palmieri (Italia) 6—1, 6—2 : Panatta (Italia) — Gulyas (Ungaria) 6—3. 6—3. în proba de dublu bărbați (sferturi de finală), Ilie Năstase și Ion Țiriac au învins cu 6—3, 3—6. 8—6 cuplul englez Lloyd- Clifton. Alte rezultate : Dent, Flech- ter (Australia) — Pala (Cehoslovacia), Kart (Austria) 6—4, 7—5 ; Ball, Giltinan (Australia) — Crotta, Di Matteo (Italia) 3—6, 6—4. 6—3.
FOTBAL : Juniorii români la 
CannesTurneul internațional de fotbal pentru juniori de la Cannes a pro

gramat alte două partide. Echipa A.S. Cannes a învins cu scorul de 1—0 selecționata secundă de juniori a României. Unicul punct a fost marcat în minutul 40 de Roux. In semifinale, e- chipa Portugaliei a terminat la egalitate : 0—0 cu A.C, Milano. Fotbaliștii portughezi s-au calificat în finală în urma unui raport de cornere favorabil (4—1).
ȘAH : Campioana mondială 
pe locul al doileaTurneul internațional feminin de șah de la Belgrad s-a încheiat cu victoria maestrei sovietice Alia Kuș- nir, care a totalizat 13,5 puncte din 15 posibile. Campioana mondială. Nona Gaprindașvili (U.R.S.S.), a ocupat locul doi cu 12,5 puncte, fiind urmată de Katia Jovanovici (Iugoslavia) — 10,5 puncte, Malipetrova (Cehoslovacia) — 10 puncte, Lazarevici (Iugoslavia) — 9,5 puncte, Nicolau (România), Ivanka (Ungaria) — 8.5 puncte, Polihroniade (România) — 8 puncte, Troianska (Bulgaria) — 7,5 puncte etc. în ultima rundă. Alexandra Nicolau (cu piesele negre) a învins-o pe Konarkowska-Sokolov, iar Elisabeta Polihroniade a pierdut la Malipetrova,IERI LA AMIAZA A FOST INAUGURAT NOUL BAZIN ACOPERIT DIN CAPITALA, Piscina, care este în lungime de 50 m., este plasată în parcul sportiv „23 August". Noul bazin va găzdui între 2 și 5 aprilie campionatele internaționale de nata- ție ale țării noastre. La campionate și-au anunțat participarea sportivi și sportive din 9 țări.IN CADRUL CAMPIONATELOR DE ATLETISM ALE ITALIEI, care au avut loc la Genova, Arese a cîștigat proba de 3 000 m plat cu timpul de 8’02” Azzaro s-a clasat pe primul loc la săritura în înălțime cu 2,11 m. în proba feminină de 400 m plat, Govoni a fost cronometrată în 56”.ECHIPA DE FOTBAL A PERULUI. care se pregătește pentru campionatul mondial, a susținut la Porto Alegre un meci de verificare în compania echipei locale. Fotbaliștii brazilieni. care au dominat majoritatea timpului, au obținut victoria cu scorul de 3-0 (2-0),

O delegație a Grupului 
interparlamentar român / 

a plecat ia MonacoO delegație a Grupului interparlamentar român, alcătuită din deputății Tudor Drăganu, vicepreședinte al grupului. Alexandru Ionescu și Mircea Rebreanu, membri ai comitetului de conducere al grupului, a plecat sîmbătă dimineața spre Monaco, pentru a participa la lucrările sesiunii de primăvară a Uniunii Interparlamentare.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost condusă de Ion Măr- gineanu, secretar al Marii Adunări Naționale, Stanciu Stoian și Anton Breitenhofer, membri ai comitetului de conducere al grupului interparlamentar, de funcționari superiori în M.A.N., ziariști. (Agerpres)
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EXAMENE DE AUTORIZARE

A ELECTRICIENILORSe aduce 1a cunoștința electricienilor cu diploma de absolvire a școlilor de specialitate sau cu carnete de calificare că — în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice — vor avea de susținut examene de autorizare 1a întreprinderile de, electricitate din subordinea Ministerului Energiei Electrice, 
I.R.E. 1970 ; 
I.R.E. 
I.R.E. 
I.R.E. 
I.R.E. 
I.R.E. 
I.R.E. prilie; mai ; 
I.R.E. 
I.R.E. 
I.R.E. 
I.R.E.
Pitești — 26 mai ; I.R.E. Iași — 28 mai ■ I.R.E. București 4 iunie ; I.R.E. Suceava — iunie : I.R.E. Constanța — iunie.

Candidații se pot înscrie 
examen numai ta întreprinde

după cum urmează : 
Baia Mare — 6 aprilie

I.D.E.B. — 7
Timișoara — 8

Deva — 13
Bacău — 16
Galați — 20
Sibiu — 23

Piatra Neamț — 28 a- 
I.R.E. Craiova — 5 

I.R.E. Brașov — 7 mai ;
Oradea — 11 mai; 

Tg. Mureș — 13 mai ;
Ploiești — 18 mai ; 

Cluj — 21 mai ; I.R.E.

ți! rmare din pag. I)
lectroputere" Cra
iova ; Capră Vasi
le, operator chimist la 
Uzinele de fibre sinte
tice lași ; Popa Eugen, 
tractorist la l.M.A. 
Segarcea, județul Doli; 
Bota Miron, coopera
tor in comuna Uleac, 
județul Bihor ; Nichi- 
for Gheorghe. coope
rator in comuna Mu- 
lușteni, județul Vas
lui. ' și multi alții. In 
slovele de foc ale iu- 
rămintului. tinerii mi
litari deslușesc senti
mentul datoriei de a-și 
însuși temeinic toate 
cunoștințele militare, 
de a deveni luptători 
dîrzi, cinstiți, curajoși, 
disciplinați și vigilenți 
O dată cu acest legă
mînt. tinerii pășesc 
pragul maturizării os
tășești : deprinderea
meseriei armelor, for
marea calităților ceru
te de diferite specia
lități. antrenarea in în
vingerea greutăților și 
privațiunilor vieții de 
campanie, in aplicații.

aprilie : aprilie "• aprilie; aprilie ; aprilie : aprilie ;

1118
la

rea de electricitate în raza că
reia își au domiciliul stabil. Ei vor prezenta, ta înscriere, diploma de absolvire a școlii de specialitate sau carnetul de lucrător în original și cîte o copie a acestora ; adeverințe de încadrare și practică în proiectarea, executarea sau exploatarea instalațiilor electrice (cu indicarea tensiunilor acestora) — pentru solicitanții de autorizații de gr. IV și V. Gradul autorizației (I—V) se acordă în funcție de studii și de anii de practică în lucrările de instalații diferite tensiuni).Și electricienii ții obținute pînă rie 1969 trebuie să se prezinte pentru reexaminare și primirea noilor autorizații.Relații suplimentare privind condițiile de înscriere 1a examen și de obținere a autorizațiilor se pot solicita ta J.R.E. — serviciu] utilizarea energiei electrice — de unde se poate procura și îndreptarul M.E.E. „Autorizarea electricienilor", care conține detalii și îndrumări în acest sens.

electrice (decu autorizata 1 ianua-
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legămînt ostășesc
tancodroame și poli
goane. Tradițiile uni
tății vor fi îmbogățite 
cu noi fapte ostășești 
ce se vor înscrie la 
loc de cinste in croni
ca de azi a armatei 
noastre.

înaltul obiectiv fixat 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, comandan
tul suprem al Forțelor 
Armate : „în anul 1970 trebuie să se acționeze astfel incit fiecare unitate să obțină... calificativul BINE", mo
bilizează eforturile, e- 
nergia, experiența, 
competența comandan
ților. organelor și or
ganizațiilor de partid, 
a tuturor cadrelor și 
ostașilor Munca neo
bosită pentru dobîndi- 
rea acestui calificativ 
va constitui și cadrul 
de manifestare a ini
țiativei tinerilor care 
au depus acum jură- 
mîntul, a hotărîrii fie
cărui militar de a se 
situa la loc de frunte 
in pregătirea de luptă 
și politică Atunci cind 
patria are nevoie de 
hărnicia brațelor lor.

de bărbăția și pricepe
rea ce le sint caracte
ristice, ei sint gata să 
plece pe marile șan
tiere. Împreună cu 
frații și părinții lor 
vor participa la înăl
țarea de noi fabrici și 
uzine, vor ajuta la spo
rirea rodniciei ogoare
lor, trăind satisfacția 
de a participa direct la 
marea operă de con
strucție socialistă.

llidicînd nivelul pre
gătirii de' luptă și po
litice al tprțeior arma
te. manifestind o per
manentă grijă pentru 
întărirea capacității de 
apărare a patriei, Re
publica Socialistă Ro
mânia își aduce în a- 
celași timp contribuția 
la sporirea puterii mi
litare a statelor siste
mului mondial socia
list. de care ne leagă 
o strînsă prietenie, co
munitatea orînduirii 
sociale și de idealuri.

Adine întipărite in 
Inimi rămîn cuvintele 
înaltului' legământ : 
.dur să fiu devotat po

porului muncitor, pa
triei mele..." !
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(Urmare din pag, I)tul Apropiat, pe baza rezoluției Consiliului de Securitate din 1967. Intensificarea relațiilor României cu noile state independente, sprijinul acordat mișcărilor de eliberare națională, tuturor forțelor care luptă împotriva colonialismului și neocolonialismului atestă hotărîrea și spiritul de răspundere cu care România își îndeplinește îndatoririle ce-i revin ca verigă trainică, de nezdruncinat, a frontului mondial antiimperialist, militează pentru înfăptuirea unuia din cele mai înalte deziderate ale contemporaneității — adevărată „cheie" a statornicirii unei păci trainice — independenta și neatîrnarea popoarelor, dreptul fiecărui popor de a-și alege calea dezvoltării sociale, de a-și construi în libertate viața așa cum dorește.Acționînd în spiritul coexistenței pașnice, țara noastră își intensifică legăturile de colaborare și cooperare cu toate statele, indiferent de orîn- duire socială, pe diverse planuri — economic, tehnico-științific, cultural etc. Aceasta este o expresie a poziției consecvente a României, care concepe coexistența pașnică în sensul activ al dezvoltării schimbului internațional, circuitului de valori materiale și spirituale create de popoare, al desfășurării de eforturi de către toate statele pentru promovarea destinderii, păcii și cooperării internaționale. Sesiunea a luat cunoștință cu satisfacție că datorită acțiunilor concrete desfășurate de statul nostru în acest sens. România întreține astăzi relații diplomatice și consulare cu 95 de țări, iar numărul acordurilor și convențiilor de colaborare pe diferite planuri încheiate anul trecut cu țări de altă orînduire socială se ridică la 76.Baza tuturor relațiilor externe ale țării noastre o formează cunoscutele principii ale independentei și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc — principii a căror respectare asigură cadrul necesar dezvoltării fiecărei națiuni, ca și statornicirea unui climat de încredere și cooperare între state. în interesul păcii generale.Pornind de la interesele supreme ale păcii și destinderii internaționale, România s-a afirmat ca o mili

tantă hotărîtă a intensificării contactelor și convorbirilor între state, potrivit concepției că unica metodă de rezolvare a problemelor internaționale in suspensie este cea a discuțiilor, a tratativelor. în acest sens, sesiunea Marii Adunări Naționale a a- cordat întreaga sa apreciere eforturilor neslâbite și pline de hotărîre depuse de statul nostru pentru edificarea securității europene.Interesul deosebit vădit de România față de această problemă și-a găsit o puternică expresie in cadrul plenarei Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste — for care înmănunchează intr-un organism politic permanent, larg democratic, toate forțele politice și sociale ale națiunii noastre socialiste. Pornind de la faptul că instaurarea securității pe a- cest continent este una dintre principalele probleme care preocupă astăzi popoarele Europei, Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste relevă că opinia publică europeană, tot mai multe organizații politice, profesionale, personalități de prestigiu ale vieții publice, culturale, artistice, etc. împărtășesc mereu mai intens această convingere și apreciază că este imperios necesar să se statornicească, fără întîrziere, un climat de pace, favorabil dezvoltării cooperării multilaterale între popoarele europene. Textul documentului „Cu privire la securitatea europeană", adoptat de plenară, dînd glas gîndurilor și voinței întregului popor, acordă o înaltă prețuire acțiunilor întreprinse in acest sens de guvernul român. Totodată, plenara Consiliului Național a subliniat importantul rol ce revine însuși Frontului Unității Socialiste în propagarea ideii securității europene, sarcina de a-și aduce contribuția la realizarea ei, acționînd ca instrument activ în desfășurarea acestui efort.Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea rostită la plenară „hotărîrea de a se intensifica legăturile cu toate organizațiile politice și de altă natură din Europa, în vederea conlucrării pentru realizarea securității europene, este în deplină concordanță cu politica Partidului Comunist Român și a guvernu-* lui, cu năzuințele națiunii noastre socialiste. Este necesar ca Frontul Unității Socialiste să acționeze mai intens în această direcție, să inițieze acțiuni, dialoguri, cu diferite partide politice și organizații care se pronun

I

IALIST
ță pentru securitatea europeană, pentru relații de colaborare între statele europene. Prjn aceasta Frontul Unității Socialiste își va putea aduce contribuția la găsirea căilor celor mai potrivite pentru realizarea conferinței statelor europene, pentru înfăptuirea securității pe continentul nostru".Sint cunoscute însemnătatea deosebită pe care țara noastră o atribuie dezarmării generale și, în primul rînd. dszarmărij nucleare, ca și eforturile desfășurate de România pe a- ceastă cale. Dezbaterile Marii Adunări Naționale au evidențiat, o dată in plus, această pieocupare constantă a politicii externe a statului nostru. Propunerile prezentate recent de reprezentantul român în Comitetul pentru dezarmare de la Geneva sînt menite să dea un nou impuls tratativelor. să contribuie la trecerea a- cestora de la stadiul declarațiilor de intenții la acela al aplicării de măsuri practice, cu efecte concrete pe linia rezolvării gravelor probleme generate de inarmări și de persistența pericolu'ui nuclear, răspunzîn- du-se astfel unor cerințe majore ale umanității.Aprobînd în unanimitate linia politică externă a Republicii Socialiste România. Marea Adunare Națională a reafirmat — în hotărîrea adoptată la încheierea dezbaterilor — voința fermă a poporului român, a statului nostru de a promova și în viitor coordonatele majore ale activității sale internaționale : întărirea și dezvoltarea prieteniei, alianței și cooperării multilaterale cu toate țările socialiste, extinderea colaborării cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială, sprijinirea luptei popoarelor aflate sub dominația colonială și întărirea unității și solidarității cu forțele antiimperialiste din lumea contemporană, a relațiilor cu tinerele state independente pentru dezvoltarea lor liberă, de sine stătătoare, normalizarea raporturilor interstatale, asigurarea unui climat al păcii, încrederii și securității în Europa și în lumeAceasta este o politică verificată în viață. în pas cu evoluția progresului istoric, curespunzînd celor mai profunde aspirații de pace, securitate și progres social ale poporului român. ale tuturor popoarelor lumii — izvor și criteriu suprem al justeții și viabilității sale.
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La paisprezece ani ai săi, Dan Spudercă, din Brașov, elev la Școala generală nr. 19, se poate mîndri cu performanțe deosebite. Pasionat de tehnica automobilelor, el știe deja să conducă trei tipuri de mijloace auto și e constructorul citorva cartinguri. Deoarece nu poate să-și satisfacă încă pasiunea de automobilist pe șosele, se mulțumește deocamdată cu conducerea motomodelelor. Pină a- cum și-a procurat și construit aproape 80 de modele, de cele mai variate tipuri, cu care desfășoară adevărate curse automobilistice pe un motodrom (realizat, de asemenea, tot de el) •eu mai multe benzi magnetice și electrice acționate prin telecomandă. în aparență, o joacă. Micul tehnician lucrează însă cu toată seriozitatea. Și poate cine știe, din acest „divertisment", mîine vom putea vorbi despre un iscusit constructor de mașini.Minusuriexprimate
m plusuri

Magaziile de carburanți și 
lubrijianți ale Trustului de 
construcții și îmbunătățiri fun
ciare Brăila sînt de-a dreptul 
fenomenale. Pui intr-una un 
butoi de benzină și te trezești 
cu 10. Lași in alta 10 bidoane de 
ulei și găsești o sută ! De necre
zut ? Dimpotrivă I La un con
trol efectuat nu de mult asupra 
gestiunii acestor depozite, s-au 
găsit in plus față de cantitățile 
justificate legal : 13 156 litri ben
zină. 6 043 litri ulei, 83 146 litri 
motorină, 4 722 kilograme vase
lină și 5 809 litri valvolină. Va
loarea acestor „plusuri" depă
șește 140 000 de lei. Cum și in 
ce mod s-au creat ele ? O ex
plicație plauzibilă încă nu s-a 
găsit. Se spune doar că ar fi 
vorba de niște nevinovate „mi
nusuri" în evidenta depozitelor. 
Ce căi urma să ia combustibilul 
neînregistrat în acte ? Toți cei 
întrebați au ridicat din umeri : 
nu se știe I Poate va afla con
ducerea trustului respectiv 
ne-o va spune și nouă.Ilicitulerau I

Soțll Xenla șl Vasile Papușoiu, 
din Brașov, strada dr. Babeș 9, 
erau anchetați de comisia pentru 
controlul averilor. Li se cerea să 
justifice suma de 207 240 lei. Prin
tre altele ei au arătat că înca
saseră de la Gheorghe Ciurea 
155 000 lei, în urma vînzării unui 
imobil din strada Stejerișului 
nr. 7. Din actele de vînzare- 
curnpărare rezulta însă că prețul 
la care conveniseră ambele părți 
era doar 75 000 lei. Evident, suma 
declarata 'a notariat atrăgea după 
sine o scadență considerabilă a 
taxelor de timbru și, în același 
timp, îl punea la adăpost pe 
Gheorghe Ciurea tnti-o eventuală 
confruntai e cu aceeași comisie. 
Numai că socotelile au ieșit puțin 
altfel. Sesizată de evaziunea fis
cală, comisia a supus unul amă
nunțit control și veniturile lui 
Gheorghe Ciurea, care, in final, 
n-a putut justifica proveniența 
sumei de 91 000 lei. Și astfel, în 
loc de un ilicit, în fața instanței 
de judecată au ajuns doi. Din 
veniturile nejustificate, amîndoi 
au fobt obligați, conform legii, să 
plătească un Impozit de 80 la sută, 
și cînd te gîndești că, la început, 
această penalizare se pregătea nu
mai pentru unul. Dar — cum spu
ne și o vorbă veche — nu e (nu
mai) pentiu cine se pregătește. 
Și, de data aceasta, ea s-a nimerit 
cum nu se poate mai bine 1O datoriecare nuse uită

im-O întrebare deosebit de 
portantă pentru securitatea a- 
vutului obștesc : verificați in 
fiecare zi cu atenție condițiile 
in care se prezintă, la termina
rea programului, locul 
muncă ? Aceasta este 
una din obligațiile de 
elementare ale oricărui 
Nu o dată se întîmplă 
ea să fie ignorată. Consecințele 
pot fi oricincl fatale Intr-una 
din nopțile trecute, la Fabrica 
de confecții din Focșani s-a pro
dus un incendiu, care a provo
cat pagube materiale evaluate 
la circa 500 000 lei. Cercetările 
au stabilit că focul a izbucnit de 
la un letcon (ciocan de lipit) 
uitat în priză după terminarea 
programului. Totodată s-a con
statat că responsabilul maga
ziei de produse finite nu a făcut 
obișnuitul control înainte de 
plecarea acasă și nici „ofițerul 
de serviciu" nu a verificat sec
toarele de producție. La aceasta 
se adaugă și faptul că sistemul 
de pază contra incendiilor a1 se 

de-a
ne- 

gra- 
ce-

dv. de 
in fond 

serviciu 
salariat, 
insă ca

incendiilor 
funcționat defectuos. Acum 
fac cercetări amănunțite 
lungul întregului lanț de 
glijențe pentru a 
dul de vinovăție 
lor ce n-au luat 
înlăturarea lor.

se stabili 
al tuturor 
măsuri pentru
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CRAWLEY-LONDRA

MARȘUL PENTRU 
DEZARMARE

LONDRA 28 (Agerpres). — în /Marea Britanie a început tradiționalul marș de primăvară pentru dezarmarea nucleară. Demonstranții au pornit vineri din localitatea , Crawley spre Londra. Marșul, care va continua duminică și luni, este organizat de mișcarea „Campania pentru dezarmarea nucleară11, precum și de organizațiile sindicale , din Surrey și Sussex. Localitatea Crawley a fost aleasă în acest an ca punct de plecare datorită prezenței a numeroase uzine care fabrică armament nuclear britanic.
Naționalizări 
în EcuadorQUITO 28 (Agerpres).. — Ecuadorul a naționalizat vineri serviciile de telecomunicații aparținînd societății „AII America Cables and' Radio*' (A.A.C.), o filială a corporației americane „International Tel. and Telegraph Co“ (I.T.T.). Președintele țării, Jose Velasco i Ibarra, a decretat naționalizarea în baza prevederilor constituționale care îl autorizează să întreprindă o asemenea acțiune în cazul cînd un serviciu public este monopolizat de o societate particulară.
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DUPĂ FORMAREA NOULUI GUVERN ITALIAN

Cit de viabile vor fi
compromisurile realizate?

PNOM PENH. Postul de radio Pnom Penh, citat de agenția Franca 
Presse, a transmis un apel al Ministerului khmer al Apărării în care 
rezerviștii sînt chemați să se prezinte la unitățile cele mai apropiate, 
în emisiunea sa, postul de radio precizează că hotărîrea de a chema 
rezerviștii sub arme a fost adoptată în urma manifestațiilor care au 
avut loc împotriva noilor autorități. în fotografie : tancuri pe stră

zile capitalei cambodgiene

XIENG KHOANG28 (Agerpres).— După cum relatează agenția Khao- san Pathet Lao, o nouă unitate de artilerie tailandeză dotată cu piese de 155 mm a sosit în Laos și a fost amplasată în regiunea Paksane, la 120 km nord-est de Vientiane. A- ceastă unitate, potrivit agenției citate, se adaugă celor două batalioane de infanterie și altor unități de artilerie tailandeze trimise între 17 și 20 martie la baza de la Long Chang.Pe de altă parte, agenția anunță că în zilele de 21 și 24 martie, bombardierele americane „B-52" și-au concentrat raidurile asupra Laosului. La 23 martie, ele au efectuat 11 misiuni asupra unor zone liberate din regiunea Xieng Khoang, iar în noaptea de 24 și-au dirijat toate misiunile împotriva regiunilor orientale ale Laosului.VIENTIANE. — Reprezentantul permanent al partidului Neo Lao

Haksat la Vientiane, South Petharsi, a anunțat că colonelul Pradhit Thien- tham care, din însărcinarea prințului Sufanuvong, președintele C.C. al Frontului patriotic din Laos, a transmis un mesaj prințului Suvanna Fuma, primul ministru al Laosului, și-a încheiat misiunea. Reprezentantul permanent a subliniat că Pradhit nu va duce răspunsul prințului Suvanna Fuma la propunerile lui Sufanuvong privind reglementarea crizei laoțiene în baza programului în cinci puncte formulate de Frontul Patriotic. Acest răspuns urmează să fie adresat ulterior- președintelui Partidului Neo Lao Haksat.Agenția France Presse din Vientiane că avionul internaționale de control, căruia se afla mesagerulSufanuvong, a decolat sîmbătă dimineața de pe aeroportul din capitala Laosului.
transmite Comisiei la bordul prințului

ROMA 28 (Agerpres) — Reconstituirea coaliției de _ centru-stînga în Italia pune capăt uneia din cele, mai lungi crize politice italiene, care a durat 48 de zile. în cercurile politice italiene se subliniază că formarea guvernului a salvat, în ultimă instanță, sistemul de centru-stînga bazat pe alianța politică dintre P.D.C., P.S.I., P.S.U. și P.R.I. Dar, subliniază aceiași observatori, condițiile în care a fost realizată această operație trezește serioase îndoieli în ce privește coeziunea noii coaliții. Divergențele care împiedicaseră o soluționare mai rapidă a crizei au fost reglementate printr-o serie de compromisuri. Mai curînd sau mai tîrziu, unele din a- ceste divergențe, printre care și problema relațiilor cu P.C.I., vor apare din nou. După cum relevă unii observatori, acest lucru se va întîmpla foarte probabil la începutul verii, cînd vor trebui constituite administrațiile municipale și regionale.De asemenea, problema divorțului,

precum și cea a revizuirii concordatului pe care aceasta o implică riscă să provoace nemulțumiri în sinul coaliției, mai ales cînd guvernul va trebui să intre în contact cu Vaticanul sau cînd democrat-creștinii vor solicita partenerilor lor din coaliție să examineze legea referendumului. Cu ajutorul acesteia, ei vor încerca să abroge legea divorțului, aprobată de Camera Deputaților, urmînd ca ea să fie examinatăIn ce privește mice se crede că ta te a lui Emilio pina atît opoziția nistrului muncii, Carlo Donat Cattin. Se crede că opoziția P.S.I. va fi cu atît mai accentuată cu cît sindicatele, mai unite ca oricînd, vor cere o politică de reforme sociale și vor revendica dreptul de a fi consultate a- supra tuturor problemelor legate de locuințe, salarii, sănătate, impozite etc

și în Senat, problemele econo- politica de austeri- Colombo va întîm- P.S.I., cît și a mi-

ORIENTUL APROPIAT
® LA BEIRUT SITUAȚIA A REVENIT LA NORMAL © ÎNTRE 

VEDERILE LUI JOSEPH LUNS LA CAIRO

BEIRUT 28 (Agerpres). — Vineri seara, la Beirut a avut loc o reuniune a Consiliului libanez pentru securitatea internă, care — sub președinția ministrului de interne, Kamal Jumblatt — a examinat situația creată în țară în urma ciocnirilor care au avut loc între fedayini și a- depți ai „Falangelor libaneze**. După cum s-a mai anunțat, în urma acestor incidente mai multe persoane au fost ucise sau rănite. Kamal Jumblatt, relatează agenția France Presse, a lansat un apel populației să-și păstreze calmul și „să nu a- corde nici un credit știrilor tendențioase care urmăresc să semene haosul și anarhia în țară**. Totodată, el a anunțat că orice persoană înarmată care va circula pe străzile capitalei va fi arestată și deferită tribunalelor militare.Pe de altă parte, tot din Beirut se anunță că vineri noaptea, la reședința primului ministru, Rashid Karame, a avut loc o reuniune la care au participat mai mulți membri ai cabinetului, precum și reprezentanți ai organizațiilor palestinene.Ultimele informații parvenite de la Beirut atestă că situația a revenit la normal,, iar activitatea în capitala libaneză și-a reluat cursul cotidian.

CAIRO. — Ministrul olandez afacerilor externe, Joseph Luns, care efectuează în prezent un turneu de informare în regiunea Orientului Apropiat, a conferit cu ministrul de externe egiptean, Mahmud Riad. în cursul convorbirii, relevă agenția M.E.N., Luns a exprimat sprijinul țării sale față de rezoluția din 22 noiembrie 1967 a Consiliului de Securitate privind soluționarea crizei din Orientul Apropiat. Mahmud Riad a arătat, la rîndul său, că pentru instaurarea păcii în această regiune sînt necesare retragerea trupelor israeliene de pe teritoriile arabe ocupate și aplicarea de către Israel a rezoluțiilor O.N.U. cu privire Ia refugiații palestineni.
★YORK. — Grupul de ex- O.N.U., însărcinat cu misiu-NEW perți ai nea de a examina modul în care sînt respectate drepturile omului în teritoriile arabe ocupate de către Israel, va pleca duminică într-o vizită de lucru la Cairo, Damasc, Amman și Beirut. într-o declarație a delegației sale la O.N.U., Israelul a reafirmat refuzul de a colabora cu acest grup, motivînd că atît în actuala misiune, cît și în cele anterioare nu s-a ocupat și de situația minorităților e- vreiești din țările arabe.

Răspuns la provocarea
elefanților zburători"La numai cîteva 

săptămîni. după ce 
„Pan American Air
ways" a inaugurat 
era „elefanților zbu
rători", introducînd 
în cursele peste A- 
tlantic uriașul avion 
de pasageri de tip 
„Boeing 747", socie
tățile de transporturi 
aeriene' din Europa 
occidentală se pregă
tesc să răspundă 
„provocării" ameri
cane. Din Londra se 
anunță că guvernul 
britanic și-a dat a- 
cordul de principiu 
asupra fuziunii prin 
absorbție a compa
niei particulare „Bri
tish United 
(B.U.A.) cu 
națională 
Overseas
Co." (B.O.A.C.). Nego
cierile dintre cele

Airways" 
societatea 

„British 
Airways

două companii, se a- 
firmă din surse bine 
informate, sînt foar
te avansate și 
dul final ar 
interveni în 
timp.

Specialiștii 
nici apreciază i 
ceasta fuziune ar fi 
de natură să permită 
o mai bună funcțio
nare a celor două so
cietăți pe liniile in
ternaționale, în spe
cial cele spre Africa 
și America Latină, 
unde își făceau pînă 
acum concurența. Pe 
de altă parte, jude- 
cîndu-se după numă
rul de pasageri trans
portați anul trecut de 
B.O.A.C. și B.U.A. 
(circa 3,5 milioane), 
se consideră că noua 
companie va fi de ta
lie suficient de mare

acor- 
putea 
scurt

brita- 
că a-

pentru a ține piept 
giganților americani 
Pan American și 
T.W.A. In acest sens, 
proiectul de fuziune 
este conform dorin
ței guvernului bri
tanic, care de mai 
mulți ani încearcă să 
încurajeze „regrupa
rea" celor două 
companii de stat 
„British Overseas Air
ways Co.“ și „Bri
tish European Air
ways". Fuziunea din
tre B.O.A.C.
B.U.A. ar 
satisfacție 
autorităților 
nice — îngrijorate 
de concurența socie
tăților străine — r 
chiar, dacă „maria
jul" în curs de reali
zare nu este cel do
rit.

și 
da, deci, 
parțială 

brita-

Gh. Q

RELAȚIILE AUSTRIEI

DIN NOU SUB SEMNUL
INCERTITUDINILOR

CORESPONDENȚA DIN VIENA DE LA P. STANCESCU

După cum s-a anunțat, în pofida așteptărilor, miniștrii de externe ai țărilor C.E.E. nu au luat în dezbatere, la recenta lor reuniune de la Bruxelles, demersul Austriei pentru un tratat comercial preferențial cu Piața comună. „Tratativele anunțate pentru luna mai" ; „Noi aspecte și considerații politice împiedică angajarea discuțiilor între Bruxelles și Viena" ; „Cercurile economice exprimă scepticism" — iată titlurile prin care presa austriacă a comentat această știre.Acest ultim episod adaugă o nouă filă controversatei istorii a demersurilor Austriei pe lingă Piața comună, începute în decembrie 1961. Inițial, Viena a încercat o asociere, apoi s-a luat în considerare un a- cord special sau un aranjament special cu Piața comună. In prezent, în discuție se află un proiect de tratat comercial preferențial, care prevede o reducere, eșalonată, de 30 la sută a taxelor vamale pentru mărfuri industriale și înlesniri la exportul unor produse agrare.Ceea ce se aștepta deci era decizia Consiliului ministerial al C.E.E. care trebuia să ia cunoștință de raportul Comisiei permanente a comunității în legătură cu această chestiune și să-i acorde un nou mandat pentru reluarea negocierilor cu reprezentanții Austriei. Examinarea „dosarului austriac" a fost însă amînată pentru luna mai. După cum se afirmă la Bruxelles, explicația amînării ar rezida doar în unele dificultăți „tehnice" trecătoare, proiectul tratatului preferențial urmînd să fie temeinic confruntat cu prevederile G.A.T.T. Motivul real pare însă de natură politică. In perspectiva angajării negocierilor cu Anglia, unele țări membre, și în special Franța, manifestă precauție față de demersurile Austriei, deoarece începutul unei reglementări (deși deosebite de statutul pe care îl revendică britanicii) ar crea totuși anumite precedente. Iată de ce, în cercurile de la Viena se apreciază după cum opinează „Salzburger Nachrichten" că tratative concrete

nu vor fi angajate nici în cursul lunii mai, „dosarul austriac** urmînd a fi abordat, probabil, abia în toamnă. Perspectiva unor negocieri de durată cu C.E.E. a conturat mai clar diferențele, de opinii existente în Austria în legătură cu această problemă. Cu ani în urmă, „asocierea" părea unora o „soluție miraculoasă" pentru dificultățile economice ale Austriei. Astăzi, această mentalitate a suferit serioase modificări.O serie de aspecte ale unei eventuale „asocieri" sînt încă sub semnul incertitudinilor. Nu s-a precizat, de pildă, cum vor fi compensate actualele venituri importante realizate de stat prin perceperea taxelor vamale, în momentul în care a- cestea vor fi reduse sau desființate. ca urmare a „asocierii". Austria se situează printre țările vest- europene cu tarife vamale ridicate). Cum vor fi, apoi, apărate acele industrii al căror export prosperă în alte zone decît în piața „celor șase" ? Cum vor fi amortizate interesele agriculturii austriece (avînd propriile ei probleme nerezolvate) cu interminabilele dispute agrare din C.E.E. ?Dar, problema cea mai importantă rămîne menținerea obligațiilor a- sumate de Austria pe plan internațional. Legea asupra neutralității permanente, adoptată la 26 octombrie 1955, și inclusă în constituția țării, interzice Austriei participarea la alianțe militare, iar Tratatul de stat — intrarea în alianțe politice și e- conomice. De altfel, într-un articol apărut în revista „Berichte und Information", Fritz Bock, care, în calitate de fost vicecancelar al Austriei și ministru al comerțului, s-a ocupat îndelung de problemele relațiilor cu Piața comună, menționa că, „unui stat neutru nu îi este permis să renunțe la drepturi suverane în favoarea unor terțe state*'.Din preocuparea de a se găsi, totuși, o soluție a apărut și noua formulă a „tratatului comercial preferențial", deși el este considerat drept o fază intermediară.
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agențiile de presă transmit
Colaborare în domeniul agriculturii dintre România și

Bulgaria. La 3 ^ost semnat primul protocol pentru extinderea colaborării tehnico-științifice directe în domeniul agriculturii pe anul 1970 între Ministerul Agriculturii și Silviculturii din ~ ‘ ' ......................................................Industriei Alimentare din Bulgaria. România și Ministerul Agriculturii și

CUBA

Al 5-lea milion

Descoperirea unui grup 
care vindea documente se
crete ale guvernului boli
vian rePrezentantil°r firmei americane Gulf Oil a fost anunțată la La Paz de ministrul de interne al Boli- viei, colonelul Juan Ayoroa. Poliția a arestat două persoane implicate în a- ceastă afacere. Unul din cei arestați, Gonzalo Lopez, editorul unei reviste economice, ar fi oferit reprezentantului în Bolivia al companiei Gulf Oil un studiu secret privind situația tehnică și financiară a agenției petroliere de stat, în schimbul sumei de 5 000 de dolari. Totodată, Lopez ar fi primit de la complicele său, Gustavo Navarro, pentru a preda, reprezentantului firmei Gulf Oil, o fotocopie a recentului acord petrolier încheiat între Spania și Bolivia, prin care prima se obliga să comercializeze petrolul bolivian.

Precizări ale ministrului 
apărării naționale belgian. Un deputat belgian a cerut ministrului apărării naționale, P. W. Segers, să facă precizările necesare cu privire la interviul generalului V. Werner, acordat unei publicații săptă- mînale, în care acesta declarase că „în Belgia, care adăpostește sediul statului major și Consiliul N.A.T.O., se află importante stocuri de bombe atomice". Răspunzînd acestei întrebări, ministrul apărării naționale a confirmat „existența in Belgia a u- nor stocuri de arme atomica tactice*.

Secretarul de presă al 
Casei Hibe, Ronald Ziegler, a dezmințit vineri rora actualul ambasador american la Saigon, Ellsworth Bunker, va fi înlocuit curînd din funcția sa. Declarația lui Ziegler intenționează, potrivit agențiilor de presă, să pună capăt speculațiilor potrivit cărora președintele Nixon ar fi dorit să-1 schimbe pe Bunker, ca urmare a criticilor formulate împotriva acestuia pentru sprijinul nelimitat pe care îl acordă regimului saigonez.

știrile potrivit că- Tealrul de păpuși „Țăn
dărică ?i"a *nccPut turneul pe care îl întreprinde în India cu spectacolul de varietăți „Cabaretissimo“, prezentat la Delhi. La acest spectacol, care s-a bucurat de o bună primire din partea publicului indian, au participat : V.K. Rao, ministrul educației și problemelor tineretului, Bhakt Dinshan, ministrul de stat în același minister, oameni de cultură și artă, un numeros public.

de tone

de zahăr

Frank Coppola,una din si* nistrele figuri ale Mafiei italiene și a „Cosei Nostra" americane, a fost arestat vineri după-amiază de poliția italiană, in timp ce se afla la vila sa din Pomezia de lîngă Roma. Motivele arestării sale nu au fost comunicate.

Populația Statelor Unite s-a cifrat la 1 iulie 1969 la 203,2 milioane de locuitori, se arată într-o statistică publicată la Washington, în S.U.A. există 96,4 bărbați la fiecare 100 de femei ; înainte de anul 1940 raportul acesta era invers.

Convorbiri elvețiano-bul- 
garO p*erre Graber, șeful Departamentului Politic al Elveției, l-a primit vineri pe Ghero Grozev, prim- locțiitor ai ministrului afacerilor externe al R. P. Bulgaria, șeful delegației Ministerului de Externe al Bulgariei, care face o vizită în Elveția. în aceeași zi, a avut loc o întîl- nire între reprezentanții Ministerului de Externe al Bulgariei și cei ai Departamentului Politic al Elveției, în cadrul căreia au fost discutate probleme referitoare la dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre cele două țări și la pregătirile în vederea convocării conferinței europene în problemele securității și colaborării, precizează agenția B.T.A.

Protocolul celei de-a 9-a 
sesiuni a Comisiei ungaro- 
bulgare de colaborare eco
nomică și tehnico-științi- 
iică. n fost semnat la Budapesta. Comisia a dezbătut probleme legate ide dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două țări. Grupele de lucru ale comisiei au elaborat recomandări cu privire la specializarea, cooperarea și livrările reciproce în domeniul construcțiilor de mașini, metalurgiei, industriei chimice și în alte sectoare industriale.

Pentru a pune capăt cioc
nirilor care s_au Produ3 în două orașe din centrul Indiei Intre membrii comunităților hindusă și musulmană, poliția a intervenit, făcînd uz de grenade lacrimogene. Primul incident s-a petrecut la Bhopal, unde peste 30 de persoane au fost rănite, iar al doilea la Indore.

Delegația Organizației 
pentru Eliberarea Palesti
nei/ condusa de Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al acestei organizații, și-a încheiat vizita în R. P. Chineză și a părăsit Pekinul, plecînd pe calea aerului la Hanoi, informează agenția China Nouă.

Primăvară întîrziată în 
R.F.G. Spre deosebire de tarile meridionale ale continentului, unde anul acesta s-a anunțat o primăvară timpurie, în R. F. a Germaniei, vineri și sîmbătă au fost înregistrate ninsori abundente și pe alocuri viscole. A- cest lucru constituie un eveniment meteorologic ieșit din comun, dat fiind că în această parte a continentului, în mod obișnuit, primăvara începe o dată cu... primele zile ale lui februarie.

HAVANA 28 (Agerpres). — Cuba a realizat cel de-al cin- ’ cilea milion de tone de zahă. din cele 10 milioane cît r'j prevede să se obțină în campania de recoltare a trestiei de zahăr în acest an. Prima etapă a „Zafrei celor 10 milioane** nu a fost ușoară, dar munca entuziastă a celor peste 170 brigăzi de macheteros (tăietori de trestie de zahăr) și a muncitorilor din fabricile de zahăr de pe întreg teritoriul Cubei a fost încununată de succes.
MIȘCĂRI

Standul românesc la Expoziția internațională de turism din Berlinul 
occidental

Sute de focuri cu arma
ment greu au ^ost' '•rase ^a martie asupra unui post al R.P.D. Coreene, în partea de vest a zonei demilitarizate. în ziua următoare, în regiunea de est a acestei zone un spion înarmat, care a încercat să se infiltreze în R.P.D. Coreeană, a fost împușcat de sentinelele forțelor armate ale acestei țări, informează a- genția A.C.T.C.

Secretarul de stat pentru 
afacerile externe al R. S. F. 
Iugoslavia, Mirk0 TePavat-aflat în vizită în Indonezia, și Adam Malik, ministrul afacerilor externe al acestei țări, au purtat convorbiri a- supra unor probleme internaționale curente și a relațiilor bilaterale dintre Iugoslavia și Indonezia, relatează a- genția Taniug,

Consulul Paraguayan la 
ItUZaîngO Waldemar Sanchez, a fost eliberat astăzi dimineață și se află la ambasada țării sale. El a fost abandonat la aproximativ 400 de metri de stația de cale ferată Florida, situată la 20 de kilometri nord de Buenos Aires.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA l București, Plata „Seintell", Tel. 17 60 10, 17 00 20. Abonamentele se lao la oficiile poștale șl difuzor 11 din întreprinderi șl instituții. Tiparul Combinatul Poligrafie Casa Seintell

REVENDICATIVE
ÎN S.U.A

WASHINGTON 28 (Agerpres) — Greva perlată a controlorilor traficului aerian din S.U.A. continuă : vineri, în cea de-a treia zi a grevei au trebuit să fie anulate peste 200 de zboruri. în calitate de funcționari ai statului, ei sînt privați de dreptul de grevă. De aceea ei motivează absența la lucru prin oboseala cauzată de lipsa de personal suficient.Acțiunea grevistă a lucrătorilor din serviciile poștale, încheiată după intervenția armatei, riscă să reizbuc- nească. Liderii sindicali au fixat ziua de 2 aprilie ca termen limită pentru încheierea negocierilor în curs, decla- rînd că în cazul în care nu va fi găsită o soluție pină la data respectivă vor declanșa o nouă grevă pe scară națională.Tot săptămîna viitoare expiră termenul fixat de autoritățile federale pentru reglementarea conflictului de muncă început cu 15 luni în urmă la căile ferate. Un eventual eșec ar putea atrage după sine o grevă de amploare, în acest conflict fiind implicați 45 000 de feroviari.
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