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CÎMP SE IAU
CELE MAI BUNE

DECIZIITncepînd cu mijlocul săptămînii care a trecut, timpul s-a încălzit simțitor in cea mai mare parte a țării incit lucrările agricole se pot executa în bune condiții. Din știrile sosite la ziar rezultă că, in majoritatea județelor, ritmul insămînțărilor a fost intensificat. Lucrările sint intîrziate în unele județe din nordul țării și centrul Transilvaniei. întrucît în zilele care urmează va incepe și semănatul porumbului va trebui ca peste tot să se acorde cea mai mare atenție organizării temeinice a muncii, astfel ca toate lucrările specifice acestui sezon să fie executate la timp. Aceasta depinde in primul rind de modul cum este organizată activitatea în cadrul fiecărei cooperative agricole, de sprijinul primit din partea organelor locale de partid și de stat. La recenta plenară a C.C. al P.C.R. s-a cerut Ministerului Agriculturii și Silviculturii, Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, tuturor organelor agricole să introducă în întreaga lor activitate un spirit mai operativ, mai dinamic, mai eficient. Modul cum se îndeplinește această sarcină se poate verifica acum în timpul lucrărilor agricole de primăvară.Cu prilejul anchetei noastre a reieșit că, în general organele agricole urmăresc rezolvarea multiplelor probleme care se ivesc in timpul desfă- șuiărfi lucrărilor, iau măsuri operative în vederea grăbirii semănatului acolo unde acest lucru se impune. Am reținut, în această privință, părerea tov. ing. Teodor Baloș, director adjunct al Direcției agricole județene Iași : „Față de alți ani, în județ, se stă mai bine în ce privește desfășurarea lucrărilor agricole de sezon. Semănatul celor 50 000 de hectare destinate culturilor din prima epocă a- proape s-a terminat. Aceasta se da- torește, în primul rînd, condițiilor create prin îmbunătățirea activității în cooperative. Există posibilitatea ca atît noi. direcția agricolă, cit și conducerile fiecărei cooperative să întreprindă măsuri operative pentru buna desfășurare a lucrărilor de campanie. Am în vedere, în primul rînd, grija cu care s-au repartizat semințele, preocuparea conducerilor de unități pentru a se aproviziona cu tot ce le trebuie, încît odată începută campania să nu se ivească probleme deosebite, ca alte dăți. O îmbună
A ÎNCEPUT

SEMĂNATUL PORUMBULUI•In urma recomandărilor specialiștilor, care au ținui seama de încălzirea timpului, o serie de unități agricole din județul Ialomița au inceput insămin- țarea porumbului. Cooperativa agricolă din Ciocănești a insămințat 200 ha, iar cooperativele din Grădiștea, Maltezi, Cegani, Călărașii Vechi și altele, au realizat suprafețe cuprinse între 50 și 100 de hectare. în total, cooperativele agricole din județ au insămințat peste 1 200 ha cu porumb. Organele agricole, specialiștii din unități au stabilit măsuri precise pentru ca această importantă lucrare să se pfectueze la un nivel calitativ ridicat. în următoarele zile, paralel cu celelalte lucrări agricole de sezon, insămînțarea porumbului se va intensifica.

tățire substanțială se constată și în activitatea secțiilor I.M.A. care, dirijate acum direct de inginerul-șef al cooperativei agricole, fac o muncă mai eficientă, lucrări de mai bună calitate. Și specialiștii direcției agricole au posibilitatea să lucreze mai operativ, nu mai sînt reținuți în birouri".Cele relatate de directorul adjunct al direcției agricole se confirmă pe teren. De exemplu, măsura luată de direcția agricolă de a mișca, în funcție de condițiile climatice, mașinile mici pentru semănat legume de la o secție la alta, a avut drept urmare terminarea la timp a acestei lucrări.Intr-un mod asemănător se procedează în județul Argeș. Ing. Ion Botoc, director adjunct al direcției agricole, a sintetizat în cîteva cuvinte modul în care se desfășoară activitatea de îndrumare pe teren. „Pentru a acorda un sprijin concret, eficient fiecare om din activul direcției are în primire două-trei cooperative a- gricole : împreună cu inginerii șefi urmărește ritmul și calitatea lucrărilor, rezolvă problemele care intră direct în competența direcției agricole. Așa este, de exemplu, mișcarea utilajelor între secțiile de mecanizare și chiar între întreprinderile pentru mecanizare, determinate de starea terenului etc". Procedîndu-șe în felul acesta au putut fi rezolvate multe probleme de care depinde buna desfășurare a lucrărilor de primăvară.In partea opusă a țării, la Satu- Mare, deși în ultimele zile a plouat mult, au putut fi semănate suprafețe mari tocmai datorită colaborării strînse a specialiștilor din unități cu cei de la direcțiile agricole. Am aflat că ingineri de la sectorul de cereale și plante tehnice, conduși de inginerul Vasile Marcu. pleacă pe teren pentru a face reamplasarea culturilor pe terenuri neinundatei Inginerul Gheorghe Oșan — care tocmai se grăbea să plece din nou pe teren — ne informează că așa a procedat el la Dumbrava unde pe terenul stabilit insămînțării pentru soia a indicat în- sămînțarea grabnică a mazărei. Tov.
Manole CORCACI 
Gheorghe CîRSTEA 
Octav GRUMEZA 
corespondenții „Scînteii"

(Continuare în pag. a III-a)

de președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 

Nicolae Ceaușescu, 
ziariștilor turci Furuzan Tekil de la ziarul 

„Zafer" și Said Terzioglu < 
de la ziarul „Cumhuriyet"

ÎNTREBARE: Excelența
Voastră este satisfăcută de e- 
voluția relațiilor româno-turce 
în ultimii ani ?RĂSPUNS . In ultimii ani, relațiile dintre România și Turcia au cunoscut o dezvoltare ascendentă. Doresc să menționez evoluția pozitivă a raporturilor economice și tehnico-științifice dintre țările noastre. S-au dovedit foarte utile schimburile de delegații economice, cultural^ științifice, intensificarea turismului și, în general, contactele dintre diferiți reprezentanți ai României și Turciei.Păstrez o plăcută amintire vizitei pe care am făcut-o anul trecut în Turcia, întîlnirilor cu președintele Sunay și alți conducători ai Turciei și cu populația țării dumneavoastră. Sînt convins că președintele Turciei va fi primit în România de poporul nostru, cu aceleași sentimente de prietenie.în ce privește perspectiva relațiilor româno-turce, consider că atît vizita pe care am făcut-o în Turcia, cit și cea pe care o va face președintele Turciei în România vor contribui la dezvoltarea și mai intensă a relațiilor dintre popoarele și țările noastre în interesul reciproc și al cauzei păcii generale.

ÎNTREBARE: în timpul vi
zitei în Turcia, ați subliniat 
ideea denuclearizării Balcani
lor. Opinia publică este foarte 
interesată de această propu
nere. V-am ruga să o dezvol
tați.RĂSPUNS ; România consideră că realizarea unei colaborări trainice între țările din Balcani constituie, în condițiile de astăzi, un factor de primă necesitate pentru dezvoltarea fiecărei țări din această regiune și, totodată, pentru cauza securității și păcii în Balcani și în Europa.Pornind de la pericolul pe care îl reprezintă armele nucleare pentru însăși viața și civilizația omenirii, România consideră că trebuie acționat cu fermitate pentru ca în Balcani să nu existe arme nucleare.Noi considerăm realizarea de zone denuclearizate ca o parte

Interviul acordat W SOSESEE 
/I EAM NOÂSERĂ 

PRESEMELE REPUBLICII 
El/im CEVDE1SMLa invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și 3 soției sale, luni 13 aprilie, sosește în țara noastră președintele Republicii Turcia, Cevdet Sunay, împreună cu soția sa, într-o vizită oficială.

componentă a luptei pentru dezarmarea nucleară, pentru scoaterea arfnelor nucleare în afara legii.
ÎNTREBARE; Ct gîndiți 

Dumneavoastră despre mișcă
rile tineretului care au loc în 
aproape toate țările din lume?RĂSPUNS : Am privit și privesc cu simpatie mișcările tineretului care se pronunță tot mai hotărît pentru o politică socială menită să asigure tuturor oamenilor muncii condiții mai bune de viață, libertăți și drepturi democratice și. in același timp, pentru o politică de colaborare și pace între popoare. Consider aceste mișcări — cu toate limitele care apar într-un loc sau altul — ca o expresie a nemulțumirii maselor largi ale tineretului față -ri« stările <de lucruri ce contravin aspirațiilor de progres ale omenirii contemporane și, în a- celași timp, ca o expresie a dorinței de schimbări profunde care să ducă la crearea unei lumi mai drepte în care tineretul să-și ocupe locul care i se cuvine.

ÎNTREBARE: Cum a.pre- 
ciați situația din Cipru ?RĂSPUNS : Desigur că problema situației din Cipru interesează pe locuitorii acestui stat, și, de aceea, nu aș dori să mă amestec în vreun fel în treburile interne ale Ciprului. Apreciez că asigurarea independenței și integrității Ciprului constituie un factor primordial pentru rezolvarea problemelor Ciprului de către însăși populația cipriotă — fie greacă sau turcă — pentru conviețuirea în pace și înțelegere. In același timp, un Cipru independent va fi un factor activ de pace și colaborare în Balcani și în Europa.

ÎNTREBARE: Care este 
părerea Dumneavoastră în le
gătură cu perspectivele înfăp
tuirii securității europene ?RĂSPUNS : România consideră că înfăptuirea securității europene constituie în momentul de față una din problemele cele mai importante ale politicii internaționale. Noi pornim de la necesitatea ca între statele europene să se stabilească relații care să excludă folosirea forței sau amenințarea cu forța și să asigure dezvoltarea liberă și in

dependentă a fiecărei națiuni europene. De asemenea, consider necesar ca între popoarele europene sâ se dezvolte larg colaborarea tehnică, economică,, științifică, culturală și de altă natură, fără nici o discriminare.Avînd în vedere că securitatea europeană corespunde intereselor tutiiror popoarelor de pe acest continent, apreciem că sînt condiții favorabile pentru a se putea organiza o consfătuire a statelor europene. Doresc, totodată, să subliniez că nu trebuie să așteptăm ca securitatea europeană să se realizeze de la sine : dimpotrivă, este necesar ca popoarele, oamenii politici, guvernele să desfășoare o activitate intensă pentru a se ajunge la colaborare, pace și securitate în Europa.
ÎNTREBARE: După părerea 

Dumneavoastră, cînd ar putea 
sa înceapă conferința privind 
securitatea europeană ? Cînd 
s-ar putea lansa prima invita
ție. ca să spunem așa ?RĂSPUNS : E greu de vorbit despre o dată anume, chiar aproximativ. Mi se pare că în momentul de față esențial este a se acționa de către toate statele pentru pregătirea realizării acestei conferințe. Stabilirea unei date sau lansarea unor invitații presupune un acord cvasi-unanim al statelor europene.

ÎNTREBARE: S-a făcut 
.rină acum un sondaj pentru a 
se vedea care ar fi părerea 
participanților ?RĂSPUNS ! Au avut loc multe întîlniri între reprezentanții statelor europene'; sînt în curs o serie de consultări: un trimis al guvernului finlandez întreprinde în acest scop o călătorie într-un șir de state europene ; fără nici o îndoială, asemenea acțiuni vor trebui intensificate pentru a se ajunge la o înțelegere în legătură cu convocarea conferinței.în încheiere, îmi exprim convingerea că între popoarele român și turc se vor dezvolta relații tot mai intense, că presa va contribui și ea la dezvoltarea acestor relații ; doresc să transmit cititorilor ziarelor dumneavoastră și întregului popor turc cele mai bune urări de prosperitate și fericire.

Cevdet Sunay 
s-a născut în 
anul 1900 în ora
șul Trabzon, si
tuat pe litoralul 
turc al Mării 
Negre. După ter
minarea liceului 
militar Kuleli 
din Istanbul, în 
1917, devine ofi
țer, și în același 
an participă ca 
voluntar în pri
mul război mon
dial. Apoi parti
cipă la războiul 
pentru indepen
dența patriei, în 
armata din Ana
tolia condusă de 
Kemal Atatiirk 
Pentru acțiunile 
sale eroice în 
lupta pentru eli
berarea orașului 
Izmir, Sunay este 
decbrat cu „Me
dalia Indepen
denței".

După victorie 
activează în con
tinuare în ar
mată și își com
pletează studiile 
la Academia de război pe care o 
absolvă ■ în anul 1930 cu mențiu
nea de onoare. Apoi ocupă diferite 
posturi de conducere in cadrul 
Forțelor armate turce și în Statul 
Major. A fost, de asemenea, pro
fesor de strategie la Academia de 
război. în mai I960, este avansat 
comandant șef al Forțelor armate 
de uscat, iar în august 1960 șef de 
Stat Major. în martie 1966, pără
sește, la cerere, Statul Major și este 
desemnat senator de președintele 
Republicii.

La 28 martie 1966, Adunarea Na
țională îl alege pe Cevdet Sunay 
președinte al Republicii Turcia. A- 
legerea sa a fost acceptată de toate 
partidele politice.

Din primele zile ale exercitării 
mandatului de președinte al Repu
blicii Turcia, Cevdet Sunay și-a 
făcut cunoscute intențiile de a 
promova, atît în politica internă, cit 
și în cea externă, principiile sta
bilite de întemeietor’’! Turciei mo
derne, Kemal Atatiirk, dovedin- 
du-se un adept al lărgirii colabo
rării cu statele vecine și cu toate 
statele lumii, în contextul unei po
litici externe de independență în 
conformitate cu interesele țării și 
ale păcii în lume.

în perioada 1966—1970, în cali
tate de șef al statului turc, a vi
zitat Stațele Unite ale America, 
Anglia, Franța, Arabia Saudită, 
Iranul, Irakul, Libia, Tunisia. Uni
unea Sovietică, Iordania, Etiopia, 
primind în același timp vizitele 
președintelui Franței, împăratului 
Etiopiei, regelui Marocului, preșe
dintelui Tunisiei, șahinșahului Ira
nului, președintelui Pakistanului.

Vizita pe care președintele Re

publicii Turcia, Cevdet Sunay, o 
întreprinde în țara noastră are 
loc la aproximativ un an de la 
vizita făcută în Turcia de pre - 
ședințele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, care, desfășu
rată sub semnul sentimentelor de 
profundă stimă și prețuire de 
care sini animate reciproc cele 
două popoare, al năzuinței lor co
mune de a se cunoaște mai bine, 
a deschis, prin rezultatele ei rod
nice, o etapă calitafiv nouă în is
toria raporturilor româno-turce.

Sosirea la București a preșe
dintelui Cevdet Sunay, prima vi
zită pe care un șef de stat turc 
o face în România, constituie un 
important prilej de continuare a 
dialogului la cel mai înalt nivel 
statornicit între cele două țări, de 
a se explora noi căi și mijloace 
menite să ducă la adîncirea și 
extinderea colaborării reciproce, 
corespunzător intereselor ambelor 
popoare și aspirațiilor de pace ale 
tuturor națiunilor lumii.

Totodată, acest eveniment de 
seamă constituie o continuare fi
rească a schimburilor anterioare de 
vizite între primii miniștri, pre
ședinții parlamentelor, miniștrii a- 
facenlor externe și alfi reprezentanți ai celor două state.

în vizita sa în România, pre
ședintele Republicii Turcia este în
soțit de Ihsan Sabri Caglayangil, 
ministrul afacerilor externe.

Poporul nostru, animat de senti
mente de stimă și prietenie față 
de poporul turc, adresează o caldă 
urare de „bun venit" președintelui 
Republicii Turcia, Cevdet Sunay, și soției sale. (Agerpres)
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Idealul domestic
Aparent, tipul despre care vorbesc acum pare inofen

siv. El nu se întinde la cașcaval, nu vrea să fie băgat in seamă, nu cere mult, este ca insul ce împrumută 
abil, de colo Un pic, de colo un pic, tot așa cu picătura. 
Ce vrea, in definitiv ? Vrea la inceput un loc sub 
soare. Nu deranjează pe nimeni, nu zice nici du-te 
mai încolo, suge burta ca să nu te împiedici de el, zice 
să trăiți și scoate șapca. Vrea sâ apuce doi metri pă- 
trati cit pentru un mormint, vrea să aibă loc de în
tors. Dacă s-ar mai putea ar deschide o dughenuță. cu 
nasturi, cu mosorpșe, cu 
tinichele, cu sfoară și cu 
lampă de gătit, numai un 
ban să iasă. Calitatea lui 
primă este aceea că e dis
cret nu vrea să sară in 
och, nu vrea să poarte hai
ne colorate. La amurg trece prin ziduri ca în povești, 
se st-ecoară ; șoptește, nu vorbește, nu ai să-l auzi că 
se răstește la careva, nu, lui îi plac cuvintele moi, pline 
de catifea, de insinuare. Nu e delator, e numai un 
piritor, un vinzător de fleacuri :

— Ai auzit ? Ai văzut ?
Atît...
Cînd se mai' ințelenește bate doi pari in poartă șl 

trage un gard de ocol, pune pomi să se ascundă. își 
cheamă seara găinile la apel și le dă să mănince. dacă 
mai are șt un cățel face lux mare. Dorește o viață 
patriarhală, departe de priviri indiscrete, cu familia 
lui, cu femeia lui. Spune că a reușit in viată și adoarme 
fericit la 9 seara, după radiojurnal...

In general, un astfel de tip arată bine hrănit, e jovial 
are suris, se poartă călcat și știe să spună anecdote 
Moare după invitații, moare după sarma și după o 
bute de vin. Probleme, frămintări, războaie, inundații, 
incendii, nu-l interesează I De ce l-ar interesa ? Arșle

PICĂTURA DE CERNEALĂ

la el ? Nu arde ! Păi, dacă nu arde, ce chilipir să se 
agite, într-o viață și așa prea scurtă ?

S-a îmbolnăvit careva — săracul ! — dă-i o telegramă, 
și-atît ! Să nu creadă că ești nesimțitor, l-a murit sora 
mai mică ? Fă-te că plingi și spune cele mai mari 
cuvinte pe care le cunoști despre răposată, pe urmă, 
înapoi la ale tale...

Dacă-i fierbe lui castronul propriu in fiecare di
mineață, de ce să-l persecute problemele altora ; dacă 
are o pernă sub cap și o plapumă să se învelească, e 

și mai bine, dacă ascultă 
•iarna focul din sobă cum 
toarce, e superb. Cu vre
mea mai cumpără ceva in 
jur, mai pune un prun, o 
viță, vine curind și mașinu- 
ța, nu se poate fără mași- 

nuță I Ea este supremul argument al reușitei.
Asta nu înseamnă că cel ce scrie aceste rîndurî ar 

avea ceva împotriva mașinuței, a televizorului, a ara
gazului. Toate obiectele înșirate aparțin unei civili
zații ce intră larg în casele noastre. Firește, nu asta 
mă deranjează, dimpotrivă, visez o zi in care toată 
lumea să umble, să vadă lumea, sâ își invite amicii 
la prim și seara și sâ petreacă, nu sâ chefuiască

Altceva mă supără insă la individul pus sub lupă 
Mărunțișul lui sufletesc, pofta lui mică, egoismul lui 
in forme primare, ambițiile lui de vierme mic. tiritor, 
cu ideal restrins, chircit, ascuns intr-un suflet de pitic. 
Mă supără surzenia lui la cei din jur, mă supără 
felul lui de a trăi intr-un gang moral, mă supără că 
îl văd trimițind in moștenitori o gangrenă psihică fără 
egal. Mă nemulțumește glndul că ar putea sâ fie co
piat ca model, să puiască, sâ ne ia aerul, luna și 
floarea din mină. Atit I

Eugen BARBU

Combinatul siderurgic din Reșița. Vedere generaid. Foto : Gh. Vințili

Telegramă
Excelenței sale

Domnului EISAKU SATO
Primul ministru al Japoniei TOKIOAflînd cu întristare de explozia subterană de la construcția metroului din Osaka, care a provocat numeroase victime omenești, vă exprim în numele guvernului român și al meu personal sincere condoleanțe și sentimentele noastre de adîncă compasiune.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
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® Fasolea „textilă" șl ghiveciul 
„prea-ghiveci".

• înlesniri pentru cîlențil serioși, in
transigență pentru amatorii de că
pătuială

• - „Bucuroși de oaspeți ?"
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CETĂȚENESC
Păstrate în recipiente de sticlă sau metal, vitaminele, sărurile minerale și proteinele din legumele culese în perioada cea mai prielnică și preparate în fabricile de conserve ne stau la dispoziție în tot cursul sezonului rece. In rîndu- rile ce urmează ne-am propus să ne oprim însă asupra calității acestor produse de foarte larg consum. Așadar, ca orice cumpărător, am luat, la întîmplare, din gondolele magazinului cu autoservire •„Orizont" din Drumul Taberei, mai multe cutii și borcane cu fasole păstăi și cu ghiveci — două sortimente cu pondere mare atit in producție cît și în vîn- zare — pentru a le supune unei analize de laborator în vederea confruntării lor cu prevederile standardelor. Pentru deplină obiectivitate, la analize au a- sistat cîțiva specialiști invitați de noi : Elena Băltărescu, inspector în Inspectoratul general de stat pentru controlul calității produselor, Iulia Fudulache, șeful serviciului tehnic din -"recțla conservelor a .I.A., ing. Ion Blănaru n direcția de resort a .C.I., precum șl repre- intanțl ai resortului de illtate de la I.C.R.A.— ucurești. Tn ce privește isolea păstăi, din cele I recipiente deschise, rovenind din cinci fa- • rici, doar trei se in- idrau Intre limitele pre- ăzute tn STAS 3406/1965. elelalte prezentau aba- :ri foarte serioase : din- ■e acestea, cea mai su- ărătoare este proporția xagerată de păstăi ațoa- .8. tn timp ce standardul . cceptă ca maximum 1 i sută din conținutul nei cutii să aibă acest usur, din buletinele de naliză a produselor unor ibrici au reieșit urmă- larele procente de fa- ole „textilă" : Vălenii e Munte — >7.7 ; Riureni - 6,48 ; Tecuci — 6.96 etc. .a aceste cifre se mai daugă cele reptezentind âstăi mature — cu boa- ele tocmai bune pen- iahnie — altele stri-ite, pătate, cu cozile etăiate, în proporții are, de asemenea, de- ășesc prevederile din TAS. Nu poate fi treat cu vederșa nici țapii că, din cauza supra- :erilizării, cu alte cu- . inte a răsfierberif, păs- iile se fac praf la pri- ia atingere. Intr-una in cutiile produse la fa- rica din Tecuci, dintr-o antitate de aproximativ jumătate de kilogram onțlnut net, o cincime ra bună de aruncat ; din Ita, după deschiderea ca- acului a țîșnit un în- ■eg vrej, perfect con- ervat, dar a cărui pre- ență era... clandestină.Foarte concludente s-au ovedit și analizele fă- ute ghiveciului. Concern STAS 3760/1965. ghi- eciul, ca să-și merite urnele, trebuie să con- nă 9 sortimente de le- ume, în anumite pro- orțil. Ce a rezultat din nventarul" făcut în îa- >rator ? In primul rînd, tîlnirea, în același am- ilaj, a celor nouă le- ime este un fenomen risim. Tn al doilea id, cantitățile din fiere recipient sint rodul

purei întîmplări : unele sint reprezentate prea din belșug, în timp ce din altele se pot observa abia „ușoare . urme". Dar pentru că vrem să ne menținem în limitele buletinelor de analiză. iată lista completă a conținutului, în grame, al unei cuîii de ghiveci în ulei, produs al „Flora" : 150 grte 55 gr fasole, tlăglcă roșie de fabricii vine- o pă- 25 gr.

litatea materiei prime trimise de unii furnizori, ci numai pe acelea care țin de respectarea, cu strictețe, a procesului tehnologic, de folosirea , rațională a posibilități- ’ lor reale existente. Concluzia la care am ajuns, In urma analizei, este că principala cauză a acestor serioase abateri concepția anumitor tori de răspundere fabrici despre locul este fac- din pe

s-ar fi putut evita cheltuielile necesitate de industrializarea unor legume de proastă calitate dacă s-ar fi folosit mijloacele de sortare cu care sint dotate fabricile. Dar, sxigența fiind adormită tn ambele faze, cutiile ajungeau să fie umplute cu păstăi sau alte legume de „vtrste" și de calități vizibil diferite, tn cazul ghiveciului, ne- respectarea proporțiilor

cumpărător, con- s-ar post, clar, în mai pa-

ru.

Din creațiile industriei de conserve

EA30LEA „TEXTILĂ"
l

i

Șl GHIVECIUL

PREA-GHIVECI"

10 boabe de mazăre cîn- tărind 7 gr, 25 grame ar- -del și, sub forma unui terci, morcovi rași. Total : 6 sortimente de legume — din 9 obligatorii — și acelea în proporții care ignoră cu de- săvîrșire standardele de calitate elaborate, subliniem, de Înșiși producătorii de conserve.. Nu ne-am fi bătut- capul cu număratul legumelor din ghi veci sau al păstăilor de fasole ațoase, dacă toate aceste mărunțișuri nu ar avea o influență directă asupra calității produselor respective. Dacă procentul de păstăi bătrîne și a- țoase este prea mare, pe lingă senzația neplăcută de a mesteca un fel de cîlți, se dă de turcă digestiilor mai sensibile, celuloza nefiind recomandabilă decît... ier- bivorelor. tn ce privește sterilizarea excesivă, se ințelege, ea distruge o parte din substanțele nutritive, sărăcind conținutul și gustul care devine fad. Chiar și ghiveciul, a cărui rețetă i- nițială nu a fost, desigur, elaborată de un medic, ci de un bucătar inspirat, are de suferit din acest punct de vedere, prin absența unor legume. Gustul specific. mirosul plăcut sînt rezultatul unui adevărat „buchet" de arome și substanțe nutritive pe care nu-l poți modifica, după voie, fără să-i strici echilibrul.lată deci motivele pentru care am făcut migăloasa numărătoare și cin- tărire a fiecărui component aj recipientelor „recoltate" din magazinul amintit. Cum se explică însă pătrunderea, pină la cumpărător, a u- nor astfel de produse ? In stabilirea acestor cauze nu vom lua în discuție cauzele obiective cunoscute. generate de ca-

ocupe lor ori- can- prea
care trebuie să-l calitatea. In goana după îndeplinirea cu ce preț, a planului titativ, calitatea este adesea sacrificată.Primul pas spre îngăduință se face cu prilejul recepției legumelor. Aflăm, cu stupoare, că a- ceastă operațiune de maximă importanță valoarea ulterioară produselor o făceau... ferii. De remarcat standarde de calitate xistă și la legume, nu li se poate șoferilor să le și, mai ales, să le aplice, . Această, neglijență nu-i împiedica însă pe directorii de fabrici să se plin- gă de calitatea legumelor. Me'rgînd pe fir, mai departe. constatăm

pentru a focă e- dar pretinde cunoască

indicate pentru fiecare component nu are nici o scuză. Legumele necesare au existat la data fabricației. Unde se petrece dereglarea ? In drumul lor pe bandă, cutiile trec prin fața lucrătoarelor : cele cu vinetele. de pildă, s-au dovedit prea generoase, altele au fost cuprinse de o inexplicabilă zgîrcenie, incit au picurat mazărea cu bobul, morcovii cu firul, iar roșiile cu sfertul.Toate acestea constituie devieri nepermise a- tit de la STAS cît și de ta Instrucțiunile de bricăție. emise de .nister, ambele cu obligativitate de lege. Dar, încă o dată ar fi existat posibilitatea de a bara ca- acestor compromi-
?a- nl-

«uri spre dacă reprezentanții trolului de calitate fi aflat vigilenți, la Că nu au fost, e De ce 1 Pentru că, concepția factorilor sus amintiți, pentru za împotriva compromiterii fabricii prin produse de proastă calitate, este suficient un singur salariat : șeful C.T.C. llalți controlori sînt cruțați la întîmplare, rindul muncitorilor o pregătire specială, atare, controlul produselor se numai în primul cît timp șeful se fabrică. Cu toațe

Cere-Ca calității exercită schimb, află in acestea „certificate de calitate" se eliberează și în celelalte schimburi.Ajuns în depozitele co- ;merțului, lotul „infractor" ar putea fi încă o dată depistat, la recepție, lucru care se și în- tîmplă uneori. Se însă că acest filtru totuși „ _ 'dovadă — calitatea servelor aflate în gazine. Standardul de recepție actual, chiar după părerea reprezentanților industriei, nu mai este eficace. La Oficiul de stat pentru standarde aflăm că M.I.A. a elaborat un proiect foartebun pentru un nou standard de recepție. înte--meiat pe cele mai moderne principii statistice, care micșorează considerabil riscul rului. deși salrt;* reprezentantul merțuîui nu l-a acceptat. „Dosarul" a fost redeschis recent ; să sperăm eă acum i se rezervă mai multe șanse.tn Încheiere, am vr*a să remarcăm faptul 3â nu se știe din ce pricini informații elementare datorate cumpărătorului - numele fabricii, data fabricației și termenul de garanție — sînt tlnute in zel mai strict secret, indescifrabile pentru neini- țiați : pe capacul cutiilor sînt stanțat? niște cifre și litere. De pildă, H34E. lată ’și „cheia" de dezlegare’ a șaradei • prima literă este simbolut fabricii, cifra indică în a cita săp- tămină din an s-a fabricat șarja, iar ultima literă reprezintă ziua din săptămîna respectivă. Coiul acesta inctlcit li in- zurcă chiar și pe cunoscători. care slrtf nevoiți să consulte calendarul inului trecut, să numere săptămînile și să „recite" alfabetul pentru a descoperi... data de 22 august 1969. La borcane, data fabricației se imprimă pe partea interioară a etichetei și abia după ce extragi conținutul poți constata că termenul de garanție... e depășit. Credem că organele de control ir) sarcina cărora cade urmărirea aplicării normelor de calitate ar trebui să acționeze cu mal multă fermitate pentru a obliga fabricile 'ă și asemenea Scoase de sub protectoare a tului. fabricile lite să-si cucerească publicul. $i alt mijloc mai bun decît o calitate Ireproșabilă a produselor, o prezentare îngrijită, nu cunoaștem
Rodica SERBAN

pare este prea îngăduitor :con- ma-

Dar. servea cumpărăto- incredibil. intereselor co-

Frecvența autocarelor O.N.T. pe âzile orașelor Tirgoviște și Suva, pe șoselele de pe văile Ol- ui, Mureșului și Tirnavelor dove- te că in județele Dîmbovița, Suva și Mureș, sezonul turistic a și eput. Sint gazdele bucuroase de peți ? Sint pregătite să-i pri- ască ?>e știe că una dintre primele ințe ale oricărui turist este locul cazare. Eforturile pentru lărgi- , an de an, a bazei de cazare sint dente. In județul Dîmbovița se istruiesc două noi cabane (250 de ari) la Horoabele și Plaiul Nir- un hotel turistic la Tirgoviște, •ilă la Pucioasa , în județul Suva se dezvoltă rețeaua de hote- și campinguri amplasate, de ulă In preajma cunoscutelor rumente istorice de arhitectură ; Sovata s* ridică un mare restau- 1 și un han turistic. Cum e, perspectiva este i. e. Statui alocă fonduri.că organele pretutindeni vă și spirit iră, așteptind ■ adăugind riu ia dezvoltarea rețelei tive destinate turiștilor.em în vedere acea contribuie muncă patriotică, cu care n obișnuit în anii din urmă, ibuție care se adaugă la' inves- . j statului, acceierînd astfel il unor construcții și lucrări ilftate imediată. Bunăoară, cu tieli minime, prin munca patriotică. se' putea amenaja la cabanele Zănoaga. Padina, Bolboci (Tirgoviște) mici complexe sportive, sporind astfel gradul de atracție și de confort al acestor cabane turistice. Azi vizitatorii care urcă la complexul de monumente Mănăstirea Dealului folosesc un drum prost întreținu*, desfundat — ca și

î se incuraia- Păcat locale nu dove- și totdeauna ini- gospodăresc pe totul de la inves- prea puțin efort de

V

DE CAPAIUIAIĂVinzarea In rate lunare a unei game din ce în ce mai bogate și mai variate de mărfuri este una dintre multiplele măsuri luate de stat pentru înlesnirea cumpărării a tot felul de produse. Prețuind așa cum se cuvine acest ajutor, majoritatea saiariaților respectă cu strictețe obligațiile contractuale. Din păcate, așa . cum ne semnalează multe scrisori sosite la redacție, unii au transformat această formă de comerț intr-o sursă ilicită de venituri. Ca salariat al întreprinderii de construcții și reparații echipament de telecomunicații (I.R.C.U.E.R.T.) din Capitală, C. Bucur, de exemplu, pasionat colecționar de mobilă, a încheiat un contract in valoare de 7 353 lei ; incadrîndu-se apoi la Fabrica de cabluri și materiale elec- troizolante (F.C.M.E.), a mai încheiat un contract în valoare de aproape 2 000 lei. A plătit, ce-i drept, 4 rate în contul primului ’ contract, după care a dispărut de acasă. La domiciliul său nu s-a mai găsit nici urmă de mobilă. La fel ca el a procedat, imediat după ridicarea de la magazin a unei garnituri in valoare de 6176 lei și Oleg Miscencul, fost salariat la O.R.V.P.A.-Titu. A- cesta a fost descoperit abia după trei ani de zile, printr-o întîmplare fericită, figurînd... pe listele de evidență ale O.C.L.P.P. din Capitală, tn calitate de viitor proprietar al unei locuințe 1 Asemenea elemente fără scrupule caută să profite de înlesnirile statului spre a se căpătui. După cum reiese din scriptele multor organizații comerciale sau din relatările conducătorilor lor, indivizi care cumpără, dar ațSoi „uită" să plătească, nu sînt deloc puțini. Fenomenul — ne-au încredințat lucrători cu experiență din comerțul socialist — se datorește faptului că funcționarii din unele instituții eliberează cu ușurință dovezile necesare încheierii de contracte, fără să controleze în prealabil, dacă respectivii solicitanți .au sau nu datorii anterioare, la Întreprinderile de unde au venit, fără să-i cunoască prea 6in<= dacă sînt sau nu sînt stabili, solvabili și serioși. Procedind astfel, se dă apă la moară unor pa- raziți sociali, destul de greu de descoperit Numai pentru depistarea lui Luca Besnea, lucrator pe șantierul nr. 3 I.C.M. din Tr. Măgurele — care, după ce a cumpărat un televizor „Dacia" a dispărut fără să mai plătească rate în valoare de 2 397 lei — s-au la I.C.M. Pitești, nei Greabănu din judecătoriile din tești etc.,- etc., _________ ...multe cazyri de acest fel), fără nici un rezultat pozitiv. In schimb s-au cheltuit bani, s-a irosit timp prețios, s-au ous pe drumuri funcționari, poștași, milițieni. O scrisoare rebentă ne arată că. în 1969. ia Tr. Măgurele s-au înregistrat 56 cazuri de salariați al șantierelor de construcții care s-au sustras de la plata ratelor, totalizind restante în valoare de aproape 90 00C lei. Iar in Capitala ji în . întreaga țară, după cum am aflat de la Direcția generală comercială . a municioiului București și de la Ministerul Comerțului Interior, valoarea restanțelor din anul 1969. provenite de la răi-platnici, se ridică la 1 500 000 lei ?i. respectiv, cîteva milioane de lei. Cum se explică această stare de lucruri dăunătoare ? Asemenea elemente profită de slăbiciunile organizatorice ale întreprinderilor, care nu urmăresc cu precădere dacă respectivii salariați au lichidat toate datoriile ce le au față de stat înainte de a le elibera noi dovezi.Nerespertarea întrutotul a contractelor de vinzare-cumpărare constituie, desigur, o nouă sursă de înmulțire a răi-platnicilor. Spre exemplificare, iată ce prevede art. 2 din contract : „în cazul cind cumpărătorul este transferai — organizația socialistă de unde se transferă iși ia -arbllgatia să anunțe in scris, in termen de 3 zile, organizația unde este transferat, anunțind, in același timp, și organizația socialistă vinzătoare. tn cazul desfacerii contractului de muncă, organizația socialistă este, de asemenea, obligată să anunțe in termen de 3 zile organizația vinzătoare..." Aceasta In teorie. în practică însă... institutul politehnic nu a anunțat O.C.L. Mo- că D-tra Stăncescu nu mai lu-

crează acolo de la 1 decembrie 1969. Salariata a devenit astfel restanți- eră cu două rate a 300 lei fiecare. Spitalul Caritas n-a făcut nici pînă acum comunicarea referitoare la situația debitoarei Eliza Negrea — pensionată la 1.1.1970 — aceasta ră- minînd astfel restanțieră cu 4 rate lunare a 200 Iei fiecare. Și exemple de acest gen se pot da încă multe.
la vinzarea de mărfuri

cu în rate

Această stare de lucruri este determinată, cum se vede, de deficiențele organizatorice și de procedură (angajare-transfer), ale întreprinderilor și instituțiilor respective, ale serviciilor de contabilitate, care nu manifestă suficient Interes pentru clarificarea stării financiare a salariatului transferat, nu acționează cu operativitate, în interesul statului, pentru stabilirea exactă a Împrumuturilor, a obligațiilor asumate prin contracte etc.Situația a devenit de netolerat. Intr-o discuție avută cu mai mulți

făcut investigații la miliția comu- județul Buzău. Ia Rm. Sărat și Pi- încheiate (ca în

factori de răspundere din comerț — printre care și cu Lazăr Popovici, director adjunct al Direcției finan- ciar-contabile a M.C.I. — a reieșit că actuala stare de lucruri este rezolvabilă Pentru aceasta, interlocutorii noștri au propus mai intîi o atentă verificare prealabilă a solvabilității cumpărătorilor cu plata in rate. De asemenea, organele de urmărire penală să dovedească mai multă fermitate, exigență și promptitudine în soluționarea cazurilor celor ce dau dovadă de rea credință și se sustrag de la achitarea sumelor datorate.Pe de altă parte, ar ti necesar ca dispoziții adecvate să interzică înstrăinarea mărfurilor luate cu plata in rate înainte de a se fi achitat in. tegral prețul lor. Totodată, să sc stabilească răspunderi pentru Întreprinderile care nu comunică în termen de 3 zile orice modificare ce ar putea duce la neplata sumelor scadente Astfel de măsuri vor a- vea drept rezultat închiderea tuturor portițelor prin care la ora actuală răi-platnicii, încearcă să scape de datoriile pe care le contractează și vor stăvili prompt activitatea dăunătoare a acelora care frustrează avutul obștesc, profitînd de vinzarea cu plata în rate lunare a bunurilor materiale.
Dumitru MINCULESCU

AM PRIMIT
F

SCRISOAREA DV.!

DE 42 DE ANI 
LA CATEDRA

„Dascălul, satului — și nu dascăl In sat — așa-l numesc cetățenii din 
Rida-Sălaj pe învățătorul și con
săteanul lor Vaslle Tibenschl — re
marcă. ‘intr-o scrisoare, Emil Bar
na, din această localitate. Reîntors, 
aupă absolvirea școlii normale, in 
satul natal, In anul 1928, învățăto
rul Țibenschl a funcționat fără în
trerupere la catedră timp de 42 de 
ani Eminent dascăl și neobosit a- 
nimator cultural, el și-a ciștigat, in 
tot acest timp, tn rindul sătenilor, 0 binemeritată stimă ți prețuire.

Paralel cu munpo de la catedră, 
dascălul satului a desfășurat ți a 
rodnică activitate culturală. Lui li 
datorăm, printre altele, organiza
rea unuf cot mixt, ne patru voci, 
compus din 100 de persoane de di
ferite virste, lui ii datorăm pregă
tirea altor jl altor formații artisti
ce, precum și constituirea unei bri
găzi științifice. Aflai In pragul pen
sionării, Vasile tibens-hi ne-a as'- 

, gurat ci se va ocupa și mai de
parte, cu aceeași dragoste,, de ridi
carea nivelului cultural-artistic a' 
satului

Intr-adevăr, cum să nu stimezi și sâ nu prețuiești un astfel de om ?“

rte 7 martie a intîrziat 31 de minute, 
la 9 martie — 31 de minute, la 10 
martie — 10 minute, la 11 martie 
— 23 de minute, la 12 martie — 29 
de minute. Pentru a nu lungi șirul 
exemplelor, trebuie să spun că, in luna martie, cursa n-a ajuns în nici o zi la timp la destinație. Me
dia zilnică de intirziere se menține 
la 13 minute, ceea ce înseamnă, 
pentru cei MO de salariați din 
schimbul I, deserviți de această 
cursă, 7 800 minute pierdute, dintre 
care multe din producție. Am men
ționat aceste date pentru o cît mai 
bună documentare a organelor 
C.F.R., socotind de prisos orice alt 
comentariu".

0 IDEE NĂSTRUȘNICAO scrisoare semnată de 68 de ce
tățeni din satele Obeni și Bocșani- 
Vilcea ne aduce la cunoștință ur
mătorul fapt ;

„De cind ne știm, satele noastre 
iu fost legate de apa Oltului prin- 
tr-o șosea, pe care, 
și ceva de ani in 
noștri au pietruit-o. 
cit mai rezistentă, 
ne aprovizionam in 
apă din Olt. pentru gospodării și 
pentru vite, ne aduceam, de pe 
prundul rîulul, nisip și pietriș pen
tru construcții, ne duceam vitele 
la păscut ș.a.m.d. Zilele trecute 
insă, ne-a fost dat să vedem ceea 
ce nu ne-ar fi trecut niciodată prin 
minte : două tractoare ale l.A.S. 
(onești au distrus pur și simplu 
drumul, pe o porțiune considera
bilă. Nu știm a cui o fost năstruș
nica idee, dar de ce să fie trecute, 
chiar așa de ușor, cu vederea inte
resele noastre, ale cetățenilor din 
cele două sate ?"

toții că. după 
sesizării mele, 
ca trenul să 
sâ ajungă la

obligații, mantaua anonima- vor fi si-

„MELCUL" CU ABURI

care ne reia-

obiective Dealului.

In numărul 8 345 din 22 februarie 
o.c. al ziarului nostru a fost publi
cată, la această rubrică, scrisoarea 
tehnicianului1 Dumitru Nistor de la 
Exploatarea minieră Rovinari, in 
legătură cu întirzierile zilnice ale 
cursei muncitorești CF.R. nr. 2 433. 
care circulă pe distanța Tg.-Jiu—Ro
vinari (15 kilometri). Zilele trecute, 
același semnatar ne-a expediat o 
nouă scrisoare, în —~ ~~ 
tează :

„Am considerat cu 
apariția in ziar a 
vor fi luate măsuri 
circule după grafic, 
timp la destinație, scutindu-ne de 
întirzierile repetate de la serviciu 
Din păcate, lucrurile nu s-au pe
trecut așa. Am cronometrat in 
tinuare întirzierile acestui 
lată doar clteva exemple

din Puia Doi- șanțuridrumurile de ’ntrare-ieșire cioasa sau cele care duc cești și Vulcana Gropi, nedesfundate, podețe nereparate, garduri nespoite —. toate acestea reclamă mai multă inițiativă din partea consiliilor populare comunale de pe traseele respective în organizarea muncii patriotice a cetățenilor.

acum o mină de gospodar, cind solicitările de anul U.J C.C. Mureș a Început de extindere a capacității zare la unitățile sale, pînăchiderea sezonului turistic. Dar le va termina — asta este o poveste 1 Sezonul turistic nu deschide atunci cind hotărăște un

Cunos- trecut lucrări de la ca- des- cînd altă se

tele pivnițe brincovenești. In loc ca această construcție, poate unică in județ, să fie folosită îr. Interesul turismului, iat-o transformată în dormitoare și birouri pentru muncitorii sezonieri de la fermă.Intr-o stare asemănătoare află pînă șt unele construcții specia] destinate turismului, și odihne!«e

Bucuroși de oaspeți ?“ 
„Atunci pregătiți-vă!“

Cîteva constatări făcute acum, la începutul sezonului turistic, 
in județele Dîmbovița, Suceava și Mureș dezvăluie destule surprize

/Zilele acestea, opt sute de elevi din Galați au venit să viziteze monumentele istorice din nordul Moldovei. Dar mulți dintre ei au .fost nevoiți să renunțe la programul inițial de vizitare, pierzindu-și vremea in căutarea unui loc pentru cazare și masă. Cu toate că vremea a fost splendidă, propice lucrului în aer liber, lucrările pentru reamenajarea cabanelor din județul Suceava au fost amînate spre sfîrșitul lunii aprilie. Principalele cabane — Deia, Gura Humorului, Mestecăniș. Adîncata — așteaptă și

for local, in funcție de tărăgănarea pregătirilor.Există — trebuie s-o spunem deschis — tendința de a aștepta totul de-a gata. Se argumentează și paraargumentează necesitatea unor obiective noi — care, de altfel, este reală. Insă, pină la investiții mai substanțiale, cum gospodărim ceea ce avem ? Cum valorificăm posibilitățile locale ? La numai 3—4 km de Tirgoviște (legătură cotidiană cu . mașinile transportului in comun) se află un vechi castel — „Corbescu" — ridicat pe renumi-

(vezi cabana Leaota, a cărei valoare depășește o jumătate de milion de lei ; in ultimii cinci-șase ani și-a schimbat stăpinul aproape anual, fără să fie, de fapt, folosită) Hanul de pe șoseaua . Reghin — Deta — Toplița — un vechi castel de vînătoare — pare a fi lăsat de izbeliște, cu poarta doborîtă de vint, incă din toamnă.Dar aprovizionarea, alimentația publică ? E bine că — potrivit a- tirmațiel tov Francisc Sztics, vicepreședinte al UJC.M. Mureș — pe principalele trasee turistice din ju-

din 20 tn 20 km se află uni- de alimentație publică, intre hanuri și restaurante cu cam-care . _____  .. . ______ping. Se servește și ,un larg sorti- menl dc- mincăruri (vezi „Dealul viilor”, Terase „Salcîmul" din dealul Ludușului etc.). E norma) să fie astfel. Pentru că buna deservire este determinată, in principal, de ceea ce se oferă, de calitatea produselor culinare și a serviciilor prestate. Aceasta, pentru a nu mal vorbi de „specialitățile locale" care la cabanele din județul Suceava, îți sînt servite într-o foarte concretă „specialitate" de mezeluri și conserve. Cu excepția popasului de la Frasin (unde blocul alimentar este bine pus la punct) in restul unităților turistice vizitate problema unei „bucătării" proprii, ca specialități culinare și varietăți, stă incă' (inexplicabil de ce) sub zodia așteptării, ignorindu-se o bunfb experiență .din trecut. Tov. Dumitru Ciobanu, vicepreședinte al consiliului popular județean, ne informează : „Se vor lua măsuri astfel incit planul sectorului de turism, din acest an, sâ fie îndeplinit. Ne vom ocupa, firește, de ai provizionarea popasurilor turistice, verificind, totodată, calitatea și lista meniurilor". Toate bune — dar cind ? Sezonul turistic nu mai bate la ușă. ne-a și intrat in casă. Iar județul Suceava primește anual aproximativ 145 000 de vizitatori — afluență care, de altfel, a și determinat înființarea unei curse TAROM între litoral și Suceava.Ca o notă comună, organizatorii locali ai turismului nu ne-au putut aduce dovezi de intensă preocupare pentru dezvoltarea unor servicii dovedite a fi indispensabile — chioșcuri de difuzare a presei, centre de răcoritoare și de desfacere a o- biectelor de artizanat, a cărților poștale Ilustrate, a ghidurilor tu

ristice etc. In jurul unor turistice (MănăstireaCurtea Domnească din Tirgoviște), ca și în preajma multora situate în orașul Suceava, roiesc adesea negustori ambulanți care ” riștilor, oferindu-16 ruri" obiecte de cel gust — și doar se in comerțul de stat ția meșteșugărească,tizanat de o certă valoare artistică și utilitară.Iată, deci, că la întrebarea : „Cum v-ați pregătit pentru sezonul turistic răspunsurile primite nu prea dau temei de laudă. E bine că agențiile O.N.T. și cale condiționează rlstică de eficiența pe care trebuie s-o oare tot cu eficiență la organizare pentru sezonului de turism ?în urmă trebuie grabnic recuperată In aceste zile, eforturile tuturor întreprinderilor specializate sau colaboratoare în activitatea turistică se cît să se biectivele montarea naiarea locurilor de parcare pentru mașini și. se înțelege, asigurarea unui fond de marfă corespunzător in toate unitățile comerciale, mari și mici, de pe traseele turistice. Sînt suficiente posibilități să facem din turism, pretutindeni in tară, o întreprindere economică utilă si prosperă. E nevoie de mai • multă inițiativă, de spirit comercial, tragere de inimă. Așa cum se vine celui ce se dovedește a fi tr-adevăr bucuros de oaspeți.
Ion MANEA 
Lorand DEAKI 
Constantin SOCI corespondenții „Sctnteii

ațin calea tu- drept „suveni- mai îndoielnic știe că avem, și in coopera- obiecte de ar-
organele lo- activitatea tu- economică aibă. Dar au lucrat deschiderea Răminerea recupe-

cer astfel conjugate. în- urgenteze lucrările la o- aflate în construcție, căsuțelor-camping. ame-

de cu- in-

cu vreo șaizeci 
urmă, părinții 

pentru a o face 
Pe acest drum 
fiecare vară cu

ADEVĂE TA 
FAȚĂ A „INOCENTEI"

Zinovia Antipa din București, 
fostă salariată la Academia de stu
dii economice, ne-a scris, acum 
citva timp, că a fost îndepărtată 
nejustificat din funcția de secre- 
tară-dactilografă pe care o deținea 
la una din catedrele instituției. „In 
perioada activității mele la A S.E. 
— susținea sus-numita — n-am avut 
nici un fel de abateri de ordin pro
fesional, n-am adus prejudicii sau 
daune instituției, n-am lipsit sau 
întârziat niciodată de la serviciu". 
Răspunsul primit la această scri
soare din partea conducerii A.S.E. 
dezvăluie insă adevărata față 
a „inocentei" reclamante. In cei 
cinci ani cit a lucrat in insti
tuție. datorită neindeplinirii in 
mod corespunzător a sarcinilor 
ce-i reveneau, a trebuit să fie 
mutată de la un loc de muncă la 
altul ; anul trecut, pentru abate
rile săvirșite in timpul serviciului 
(intirzleri de la program, plecarea 
din instituție în timpul orelor de 
lucru ș.a.m.d.) a fost sancționată, 
dar — după cum s-a dovedit ul
terior — ea tot nu s-ti îndreptat. In 
aceste condiții, instituția s-a văzut 
nevoită să se dispenseze de servi
ciile ei. propurțindu-i sâ se tran
sfere la institutul „Proiect“-Bucu- 
resti, unde era nevoie de dactilo
grafe. Sus-numita a preferat însă 
sâ se adreseze justiției, in vederea 
reîncadrării la A.S.E.. dar acțiunea 
i-a fost respinsă ca neîntemeiată.

TORENTUL 
VA FI STĂVILIT

„De cîțiva ani încoace, în timpul 
ploilor și al topirii zăpezilor, vil- 
ceaua „Valea Baciului", care adună 
in albia sa apele de pe dealurile 
„Căpriorului", se revarsă, ca un 
adevărat, torent, pe o mare supra
față de teren, producind pagube 
C.A.P șt gospodăriilor țărănești și 
intrerupind circulația pe drumul 
județean Dragomirești-Cindești" — 
ne-au semnalat un mare număr de 
cetățeni din comuna Mănești-Dim- 
bovița. Din răspunsul primit la a- 
ceastă sesizare de la Consiliul popu
lar al județului Dîmbovița aflăm 
că, incepîna cu anul acesta, furia 
apelor va fi stăvilită prin executa
rea a o seamă de lucrări, a căror 
vaioare se ridică la circa 400 000 lei.

i <
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ÎN PORTUL CONSTANȚA •

descărcător de minereu nr. 1CONSTANȚA (corespondentul „Scînteii") : — în noul port Constanța, la dana nr. 68, a fost dată in exploatare o instalație portuară complexă, unică la noi în țară — podul descărcător de. minereu nr. 1. Dintr-o convorbire cu ing. Nicolae Bătrinu, șeful serviciului de investiții la D.N.M. „NavronT'-Con- stanța, am aflat că această modernă instalație portuară s-a realizat, potrivit prevederilor, în mai puțin de 7 luni. Prin punerea ei în funcțiune, timpul de staționare la descărcare a mineralierelor de 25 000— 30 000 tone, care pot acosta la această dană, se reduce de trei ori și jumătate. Capacitatea de descărcare a instalației este de aproape 1 000 tone pe oră. Noua instalație poate lucra în 3 variante optime : descărcind minereu din vas în vagoane cu cintă- rire și înregistrare automată a cantității, iar în lipsa vagoanelor, prin descărcarea minereului într-un depozit tampon, aflat pe chei sau — prin adăugarea unui sistem de benzi transportoare — într-un depozit de rezervă de mare capacitate. Construcțiile metalice • • ...către Bocșa și alte instalații aferente au fost asigurate de uzinele constructoare de mașini din Reșița, și „Unio“ din Satu-Mare.
în circulație

Primele două fire
ale autostrăzii

Bucuresti-Pitesti
1 1PITEȘTI (corespondentul „Scînteii"). — întreprinderea de construcții speciale de transporturi București a terminat construcția primelor două fire de circulație ale autostrăzii București-Pitești, importantă arteră rutieră a țării. De azi dimineață, înce- pînd de la orele 6, pe noul traseu s-a dat „startul" primelor autoturisme. Potrivit relatărilor specialiștilor, lungimea panglicii de asfalt este de 100 km, iar lățimea de 7,5 m. în continuare, se lucrează intens la realizarea celorlalte două fire de circulație ale autostrăzii care, în final, vor facilita legături rapide între Capitală și o parte însemnată din rețeaua drumurilor țării.

■r

ROLUL STIMULATOR AL NOULUI SISTEM DE SALARIZARE
»

SI AL MAJORĂRII SALARIILOR PENTRU

Forța de atracție
9 9

a muncii în mină
De la generalizarea experimentării noului sistem de salarizare și majorarea salariilor în industria minieră, sector în care salariile reprezintă a- proximativ jumătate 'din totalul cheltuielilor de producție, au trecut doar trei luni. Cu toate acestea, se poate afirma cu deplin temei că noul sistem de salarizare își dovedește eficiența și rolul său stimulator și în a- ceastă ramură de bază a industriei noastre. Expresie elocventă a grijii permanente a partidului și statului nostru pentru ridicarea nivelului de trai al tuturor oamenilor muncii, el permite aplicarea judicioasă a principiului retribuției socialiste după cantitatea și calitatea muncii. în industria extractivă, noul sistem de salarizare reprezintă, totodată, un instrument eficient pentru soluționarea unor probleme de excepțională însemnătate : atragerea și permanentizarea i niere, i cantități . _______ ________ ,neferoase și rare, precum și de cărbune cocsificabil și energetic.După cum rezultă din Directivele Congresului al X-lea al P.C.R., industriei miniere ii revin, în perspectivă, sarcini deosebit de mari și de complexe. îndeplinirea lor întocmai presupune, în afară de dezvoltarea bazei materiale a acestui sector, și creșterea treptată a forței de muncă, atragerea — cu precădere — a noi și noi muncitori în această ramură. Cum vine noul sistem de salarizare in întimpinarea acestei cerințe ? tn esență, prin aceea că, retribuitul munca din mină mai bine decit munca din alte sectoare de activitate, conferă minelor o forță de atracție simțitor sporită. împreună cu majorarea salariilor (in medie cu 12,4 la sută, pentru munca în subteran creșterea ajungînd, în . medie, în principalele

muncitorilor în unitățile mi- stimularea producerii unor i sporite de metale feroase,

-

Ing. loan BOGDAN
secretar general al Ministerului Industriei Miniere și Geologiei

bazine, la 20 la sută), noul sistem de salarizare asigură minerilor salarii tarifare — a căror pondere în veniturile lor lunare este de 92,1 la sută — mai mari decit in alte ramuri.Pe de o parte, întreprinderile miniere au rămas împărțite în patru grupe (A, B, C și D), fiecare cu alt nivel de salarizare, în funcție de condițiile specifice de muncă — mai u- șoare sau mai grele. Pe de altă parte, în scopul atragerii mai pronunțate a muncitorilor în bazinele miniere cu cea mai accentuată lipsă de forță de muncă și în unitățile cu condiții mai dificile de muncă, salariile ’ tarifare din aceste grupe au fost mai judicios corelate cu cele din diferite alte ramuri ale economiei. Cu alte cuvinte, există în prezent o ierarhizare mai rațională a mărimii salariilor tarifare, în funcție de specificul și sarcinile fiecărei ramuri.Concludente sînt în acest sens cîte- va comparații. La categoria minimă de încadrare, salariile tarifare ale minerilor calificați care lucrează în acord, în subteran, în întreprinderile din grupa A, sînt mai mari cu 40 la sută decît ale muncitorilor din siderurgie (rețeaua A), cu 57 la sută decît ale celor din construcția de mașini (rețeaua A) și cu 69 la sută decît ale celor din exploatările forestiere (grupa A). în cazul categoriilor de încadrare maxime, salariile tarifare ale acelorași mineri sînt mai mari cu 25 la sută decît ale muncitorilor din siderurgie (rețeaua A), cu 43 la sută decît ale celor din construcția de mașini (rețeaua A) și cu
Pe șantierul laminorului de 6 toii de la Roman• »

--------"A

trebuie să — o deo-

VIN UTILAJELE, VIN r
LE ADUCEUrmărind evoluția lucrărilor de la laminorul de 6 țoii din cadrul Uzinei de țevi — Roman, ziarul nostru a publicat la 19 februarie a.c. articolul intitulat : „Utilajele în- tîrziate pun in cauză termenul intrării în funcțiune a importantului obiectiv". în finalul articolului se releva posibilitatea certă a depășirii neajunsurilor, a respectării datei de intrare în exploatare a acestei importante capacități de producție, condiția „ca titularul investiții (Ministerul dustriei Metalurgice n.n.) să acționeze

IUTE MELCUL X

CU de In-cu maximum de operativitate pe lingă unitățile constructoare de mașini, pentru ca utilajele tehnologice și echipamentele electrice să fie livrate în totalitate și neintirziat, iar constructorul să accelereze ritmul de execuție a lucrărilor".Ce s-a întîmplat, în acest răstimp de o lună și jumătate, pe șantierul laminorului de 6 țoii de la Roman, care, potrivit primului termen, trebuia să intre in funcțiune la 30 iunie 1969, potrivit celui de-al doilea termen — la 30 martie a.c., iar potrivit celui de-al treilea termen trebuie să dea producție la 30 iunie 1970 ?Fapt este că pe șantierul noului laminor se desfășoară o adevărată „bătălie a montajului" utilajelor tehnologice sosite aici cu multă întîrziere. Beneficiarul și întreprinderea de construcții și montaj din orașul „Gheor- ghe Gheorghiu-Dej“ și-au unit eforturile într-o încleștare supremă cu timpul, concentrînd la lucrări un plus de forță de muncă. Se întîmpină, însă, destule neajunsuri din cauză că utilajele livrate de la Reșița au numeroase defecțiuni funcționale și de fabricație. Practic, a- ceste utilaje tehnologice au fost demontate la Roman .verificate cu atenție și — în continuare — Ii s-au remediat defecțiunile, după care au fost remontate. La apelurile insistente ale beneficiarului, reșițenii au trimis la Roman, pentru remedierea defecțiunilor, o e- chipă... de trei oameni. A- ceștia au rămas uimiți cînd au văzut, la fața locului, cîte necazuri a pricinuit uzina lor celor de la Roman.— De două săptămini — ne relata inginerul șef al uzinei de țevi — se fac

demersuri că uzina din Reșița să schimbe rulmenții necorespunzători și să înlocuiască cilindrul de la dispozitivul de centrare a perforatorului. Piesa a sosit de la întreprinderea reșițeană cu fisuri pronunțate, cu pori mari rezultați din turnare și este de nefolosit. Dar tovarășii de la Reșița par să nu se sinchisească, iar timpul trece...Aceeași situație se constată și în domeniul livrării panourilor electrice de comandă, automatizare și control al procesului tehnologic, pe care le realizează întreprinderea de instalații București, suban- treprenoare a constructorului, care a neglijat confecționarea acestor panouri, astfel că acum lipsa lor se resimte in finalizarea lucrărilor pe șantierul laminorului.Am adus la cunoștință toate aceste neajunsuri unor cadre de la Centrala industrială de țevi și trefilate din Ministerul Industriei Metalurgice — titularul investiției — și conducerii Direcției generale de mașini grele și u- tilaj tehnologic, din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini — forul de resort al furnizorilor. De ce întîrzie atît de mult livrarea unor u- tilaje și instalații ? Care este, de fapt, situația lor ?La Centrala industrială pentru țevi Și trefilate din M.I.M., ne-a fost dat să auzim aceeași cunoscută și șubredă explicație, ca și în cursul primei anchete întreprinse : „O parte din utilaje sînt in drum spre șantier" (ing. Florian Gridan, consilier în serviciul me- caho-energetic). în mod firesc, am întrebat : Precis sau bănuiți că au fost expediate ? Răspunsul primit, ca și în urmă cu 45 de zile, a fost în doi peri. Tov. Florian Gridan ne-a dat să înțelegem că eventuala absență a unora dintre utilaje (? !) nu este în măsură să creeze neajunsuri deosebite la pu- , nerea în funcțiune a laminorului, întrucit se vor face unele improvizații. O idee atît de mult combătută în ultimii ani, cum este aceea a utilizării „provizoratelor și schemelor minimale" pentru punerea în funcțiune, se vede că are încă susținători în cadrul Centralei de țevi și trefilate.La direcția de specialitate din M.I.C.M. am constatat un punct de ve-

dere neutru. „Utilajele restante se vor livra, desigur" — a fost miezul informațiilor furnizate de' consilierul V. Flamaropol, salariatul care are datoria să se ocupe în mod special de rezolvarea a- cestei probleme. N-a putut însă să ne răspundă decît cu aproximații neconcludente la întrebarea: Cind anume va avea loc evenimentul, cînd anume se vor lichida toate restanțele la capitolul utilaje tehnologice ?Greu a lost să ne lămurim și asupra cauzelor ce împiedică să ajungă la vreme pe șantier utilajele în discuție. In timp ce specialiștii din M.I.M. afirmă, cu îngăduință, că furnizorii de utilaje n-au avut capacitate de producție suficientă pentru a-și onora obligațiile (explicația ce se dă doi ani de zile),

M.I.C.M. spun că foarte mult au cintărit, în balanța neajunsurilor, intervențiile de ultimă oră ale proiectanților de la Institutul de proiectări pentru laminoare din București. Probabil că a- devărul este undeva la mijloc. Dar nu acest lu- mai ex- unei

a- uni- uti- de cu fără lor

(Urmare din

de vreo cei din
pag. I)

cru contează cel mult, ci persistența plicațiilor în dauna intervenții energice.Un fapt este esențial : laminorul de 6 țoii de la Roman are termen de punere în funcțiune bine precizat prin planul de . stat. Recent, constructorii și beneficiarul s-au angajat să devanseze acest termen cu o lună de zile. Activitatea lor, din ultimul timp, s-a dovedit la înălțimea hotărîrii luate — ceea ce nu se poate însă spune și despre forul tutelar. întreaga răspundere- pentru menți-

nerea deficiențelor mintite aparține atit taților furnizoare de laje, cît și titularului investiții ; împărțind dărnicie promisiuni, a urmări traducereaîn practică, au determinat de două ori amînarea termenului de dare în exploatare a laminorului de 6 țoii.Cu riscul de a repeta un lucru pe care l-am mai spus, și la această oră mai există posibilități reale de finalizare în termenul stabilit a laminorului de 6 țoii. Condiția îndeplinirii acestui imperativ se menține însă : aducerea neîntîrziată a u- tilajelor restante pe șantier și livrarea definitivă a ultimelor echipamente electrice.
Ing. Cristian 
ANTONESCU 
Ion PREDA

41 la sută decît ale celor din exploatările forestiere (grupa A). Pentru a fi cit mai bine înțeleși, arătăm că, in timp ce salariul tarifar lunar al unui muncitor constructor de mașini calificat, din rețeaua A, care lucrează in acord, poate fi de cel puțin 1040,40 lei și de cel mult 2041,60 lei, salariul tarifar al unui miner calificat care lucrează în acord, în subteran, într-o întreprindere din grupa A, variază— în funcție de cele cinci categorii de încadrare și de cele patru trepte de salarizare ale fiecăreia dintre ele— între 1555 și 2 907 lei.Se cuvine precizat, de asemenea, că, pe baza prevederilor noului sistem de salarizare, în bazinele miniere în care forța de muncă sp asigură cu mai multă greutate, aceasta este a- trasă și cu' ajutorul unor sporuri procentuale care se adaugă la salariile tarifare. La întreprinderea minieră Moldova Nouă și la Exploatarea minieră Leșul Ursului, de pildă, aceste sporuri ajung pînă la 10 Ia sută din salariile tarifare, la Exploatarea minieră Șuior (bazinul minier Baia Mare) — pină la 11 la sută, iar la întreprinderea minieră Harghita — pînă la 12 la sută, în sfîrșit, un alt element al noului sistem de salarizare care influențează pozitiv atragerea și mai ales stabilitatea forței de muncă în industria minieră este sporul lunar de vechime în aceeași unitate, care înlocuiește — în condiții echitabile — vechea recompensă anuală de vechime, Spre deosebire de alte ramuri ale economiei, in industria minieră sporul de vechime se acordă după primul an de activitate, pentru munca în subteran practicîndu-se cote mai mari (3—12 la sută) decît pentru alte activități (3—10 la sută).Cu deplin temei, se poate afirma că efectele practice ale aplicării generalizate în industria minieră a noului sistem de salarizare și ale majorării salariilor se înscriu — în privința atragerii și stabilizării forței de muncă — pe linia celor scontate. Spre deosebire de situația din anul trecut, cind numărul salariaților din această ramură a fost cu aproximativ 6 la sută mai mic decit al celor necesari, iar fluctuația cadrelor a fost mare, în primele trei luni ale an s-a înregistrat o anumită rare a afluxului de forță de spre unitățile miniere, o descreștere a fluctuației. Pozitiv este că numărul mediu scriptic al salariaților din industria minieră a fost, în această perioadă, cel planificat.Concomitent cu introducerea noului sistem de salarizare și majorarea salariilor, a fost imperios necesar să fie stabilite norme de muncă fundamentate tehnic, care precizează cu exactitate volumul de muncă realmente necesar — în condițiile unei intensități normale a activității muncitorilor— pentru efectuarea diferitelor lucrări. în industria minieră au fost elaborate noi normative și norme de muncă pentru toate categoriile de salariați, pentru a se asigura o creștere corespunzătoare a productivității muncii. în general, noile norme stabilite pentru munca în acord corespund unei creșteri a productivității muncii de 3—8 la sută față de cea realizată în 1969. Că actualele norme de muncă din industria minieră au fost bine întocmite rezultă limpede din faptul că — în amintitele condiții de realizare a productivității muncii planificate — în lunile ianuarie — martie a.c. nivelul de îndeplinire a lor a fost, în medie, de circa 100 la sută. Desigur, în întreprinderile

foarte acestui învio- muncă

*

ing. Vasile Marcu consideră de altfel că reamplasarea culturilor este misiunea de cea mai stringentă operativitate a specialiștilor direcției și că el, personal, se grăbește să plece pe teren în acest scop.Cu prilejul raidului anchetă a reieșit că nu în toate cazurile direcțiile agricole au adoptat acel spirit operativ, dinamic și eficient cerut de conducerea partidului. Unii specialiști se dezlipesc cu greu de birourile direcțiilor agricole și chiar dacă fac acest lucru pleacă pe teren destul de tîrziu îneît aportul lor la rezolvarea multiplelor probleme este mai puțin eficient. Acest lucru este valabil pentru toate cele trei județe în care a fost întreprins raidul nostru : Iași, Argeș și Satu Mare. La orele 7,30 birourile direcției agricole a județului Argeș erau înțesate de salariați. „Este adevărat că la această oră trebuiau să fie la cîmp — spunea directorul adjunct al direcției. Vedeți se mai întimplă". La Satu Mare, aceeași situație. Vineri la orele 10, numeroși specialiști ai direcției agricole erau in birouri unde răsfoiau hîrtiile.Am redat la început unele păreri cu privire la stilul nou de muncă și rezultatele obținute. Poate aceste rezultate ar fi și mai bune dacă s-ar realiza detașarea de la birou a specialistului agricol și implantarea lui in cîmp acolo unde se pun bazele recoltei. Spunem aceasta ba- zindu-ne pe numeroase situații în- tîlnite pe teren care reclamă prezența nemijlocită a specialistului de la direcția agricolă care împreună cu inginerul șef din cooperativa a- gricolă să rezolye competent și operativ toate problemele. Și trebuie spus că nu sînt puține.

în cooperativele agricole din Tuțulești, Suseni, Gliganu, Rociu, județul Argeș, în actuala campanie de însămînțări, nimeni din conducerea direcției agricole sau a uniunii județene a C.A.P. nu a trecut pe aici. La Tuțulești, după cum am. fost informați. de mai bine de un an nimeni de la uniunea județeană a cooperativelor agricole n-a trecut pe aici. Foarte grav, dacă ținem seama
*

ajute să obțină credite în vederea procurării îngrășămintelor chimice de care au nevoie acum, la însămîn- țatul porumbului. La cooperativa a- gricolă din Gliganu unde, de asemenea, nu s-au terminat de însâmînțat culturile din prima epocă, inginerul șef Marin Stăncuț, împreună cu președintele de cooperativă Ion Dorobanți și cu brigadierii, in loc să verifice starea terenului, s-au ocupat
-A.

In cîmp se iau
cele mai bune decizii

că în unitățile amintite cît și în altele, există rămîneri în urmă în executarea lucrărilor. La Tuțulești, de exemplu, nu s-au însămînțat decit 64 hectare din 145 hectare cît e planificat pentru epoca I. Din cîte se desprind din discuțiile ce le purtăm cu inginerul șef al cooperativei — Vasile Zarioiu, colaborarea sa cu ceilalți specialiști este slabă. Inginera Georgeta Bologa, care are în primire cultura mare, stă mai mult pe la Pitești, fără să prezinte nici un fel de motivație. Cooperatorii din Tuțulești, ca de altfel și cei din Suseni, au nevoie ca cineva din direcția agricolă sau de la uniune să-i

toată ziua de vineri cu măsurarea loturilor în folosința cooperatorilor. Acest lucru putea fi făcut în tot cursul lunii martie.Se constată, de asemenea încurcături în aprovizionarea cu îngrășăminte chimice, lipsa unor semințe și neajunsuri în utilizarea mașinilor — probleme care cad în sarcina direcției agricole. Nu s-a consolidat colaborarea între conducerile de cooperative și șefii secțiilor de mecanizare. La Ștefănești ca și la Bălilești, inginerii șefi din cooperative nu alcătuiesc din timp programele de lucru, tractoriștii fiind nevoiți să stea multe ore din zi.Deficiențe ca cele semnalate mai sus solicitau prezența specialiștilor de la

miniere s-a acordat — și se acorde și în continuare sebită atenție asigurării condițiilor tehnice și organizatorice * optime, pentru care au fost stabilite noile norme. Mai trebuie precizat, in sfîrșit, că, în noile condiții, majoritatea covîrșitoare a minerilor au obținut in luna februarie 1970 venituri mai mari decît în anul trecut : 52la sută dintre ei cu pînă la 10 la sută, 30 la sută — cu 10—20 la sută, iar 11 la sută — cu peste 20 la sută.în aceeași ordine de idei, pentru a se stimula producerea unor cantități sporite de metale feroase, neferoase și rare, precum și de cărbune cocsificabil sau energetic, noul sistem menține, in continuare, forma de salarizare In acord progresiv-diferen- țiat pentru muncitorii care lucrează in acord la lucrările miniere de bază (abataje, înaintări etc.). Aceasta înseamnă că, in cazul depășirii cu mai mult de 0,5 la sută a sarcinilor de plan, minerii care execută aceste lucrări sînt remunerați — pentru întreaga cantitate extrasă — pe bază cje tarife mai mari cu pină la 15 la sută decît cele obișnuite, pentru unele lucrări executate în condiții de muncă mai dificile practicîndu-se in mod excepțional, tarife majorate cu. pînă la 20 la sută. Efectul stimulativ al acordului progresiv-diferențiat este evident. Semnificativ este că, în- tr-o asemenea situație, un miner calificat dintr-o întreprindere din grupa A, încadrat în categoria a 3-a, la o lucrare tarifată la nivelul de bază (1 938 lei), primește în mod normal, pentru fiecare procent de realizare a normei lunare, pină la 22,29 lei, și, în anumite cazuri, pină la 23,25 lei (și nu numai 19,38 lei, ca In cazul acordului simplu), iar unul de categoria a 5-a (maximă), tot- pentru o lucrare tarifată la nivelul de bază (2831 lei), primește pentru fiecare procent de îndeplinire a normei pînă la 32,55, respectiv — pînă la 33,97 lei (și nu doar 28,31 lei, ca în cazul acordului simplu). Amintim, de asemenea, că in primele trei luni ale acestui an— în buhă parte ca Urmare directă a aplicării noului sistem de salarizare și a majorării salariilor — planul pro- ducției-marfă pe ansamblul ministerului a fost depășit cu 3,7 la sută, iar productivitatea muncii a marcat o creștere de 3.4 la sută față de cea planificată.în scopul asigurării unei interdependențe mai strinse intre capacitatea de muncă și calitatea muncii fiecărui salariat, pe de o parte, și posibilitatea de remunerare diferențiată, în raport cu contribuția personală la obținerea rezultatelor, acționează reglementarea privind modul de acordare a salariilor tarifare. Salariul muncitorilor este legat de îndeplinirea sarcinilor proprii. Salariul personalului de conducere și al celui tehnic și e- conomic de specialitate este legat și de realizarea — pe întreaga unitate— a unor indicatori sintetici cantitativi și calitativi. Se asigură în felul acesta o substanțială îmbunătățire a echității remunerării muncii în industria minieră, sporește răspunderea. salariaților pentru îndeplinirea sarcinilor individuale sau la nivelul întregii unități.Generalizarea experimentării noului sistem de salarizare și majorarea salariilor au stimulat întreaga masă de salariați din unitățile miniere să obțină rezultate tot mai bune în îndeplinirea sarcinilor de plan sporite. Este evident, deci, că noul sistem de salarizare va permite înlăturarea unor lipsuri care mai dăinuie în industria minieră, va contribui și în această ramură — ca, de altfel, în întreaga economie, — la creșterea substanțială a productivității muncii și a producției, reducerea prețului de cost și sporirea eficienței activității economice.

de muncă

Ei au fost însă ab- Așa se explică că în scriptele

CONTRASTE

cărămizile

• Bucuria peștilor:

Recent, la Între
prinderea de industrie 
locală Brăila, organe
le de control din Mi
nisterul Finanțelor au 
stabilit existența unei 
pagube de mari pro
porții : 370 000 lei. Ea ■ 
reprezintă contrava
loarea a circa 960 000

■ ghe Carnarlu ar putea 
da multe relații) sau 
depozitarea la voia in- 
timplării — sub cerul 
liber, pe platforme ne
amenajate — a produ
selor finite, 
cest scop 
ce, ața cum se 
in imaginea alăturată.

In 
fac

ci- 
ori- 

vede

cărămizi, a căror lipsă 
nu a putut fi justifi
cată de gestionarul Ion 
Dumitrache. De fapt, 
„justificări" ar fi dacă 
s-ar trece cu 
calitatea 
critică a 
fabricate (domeniu in 
care șeful secției, Ste- 
lian Dumitrescu și teh
nicianul C.T.C., Gheor-

vederea 
sub orice 
cărămizilor

• Ideile

chiar aruncind In Du
năre ce a mal rămas 
din... fostele cărămizi. 
Desigur, „corpul de
lict" poate fi făcut dis
părut, cărămizile se 
pot duce pe apa... Du
nării. Dar răspunderea 
pentru asemenea acte 
nu poate fi aruncată 
peste bord, tn nici un 
caz.

la puterea

„Electroputerii"
Creația tehnică de 

masă cunoaște o mare 
dezvoltare la 
„Electroputere" 
Craiova. Pentru 
țațele obținute 
trecut, cercului 
torilor din această uzi
nă i s-a atribuit locul 1 
pe județ. Citeva cifre 
oglindesc cu prisosință 
vigoarea 'cu care se 
desfășoară in această 
unitate a industriei 
electrotehnice mișcarea 
de inovații, invenții și 
raționalizări. De la în
ființarea cabinetului 
tehnic (1951) și pină la 
începutul acestui an au 
fost înregistrate 6 922 
propuneri pentru in
venții, inovații și ra
ționalizări, unele din 
ele fiind brevetate și in 
străinătate. Economiile 
post-calculate, realizate 
numai in cursul anului

uzina 
din 

rezul- 
- anul 

inovai

trecut, ca urmare a 
aplicării unor invenții, 
inovații și raționali
zări, se ridică la peste 
4,4 milioane lei. Deși 
de la începutul acestui' 
an au trecut doar trei 
luni, la cabinetul teh
nic al uzinei au și fost 
înregistrate 64 de pro
puneri de invenții, ino
vații și . raționalizări 
care, . pe lingă alte
avantaje economice, a- 

’ o 
cheltuielilor de fabri
cație cu peste 2 mili
oane lei. Acestor con
cluzii strict matema
tice se cuvine adău
gată încă una : la 
„Electroputere", ideile 
sînt bunuri de mare 
valoare pe care condu
cerea uzinei le apre
ciază, dar mai ales le 
folosește cu chibzuință.

sigură o reducere

• Paza bună

primejdia rea

direcția agricolă, senți pe cîmp. desigur faptul direcției agricole, executarea însă- mînțărilor din prima urgență apare ca terminată, în vreme ce pe teren, în multe cooperative nu s-au realizat nici jumătate din suprafețele planificate pentru această epocă.Aspecte asemănătoare au putut fi constatate și în județul Satu Mare. La cooperativa agricolă din Petrești mai era de semănat o suprafață destul de mare cu sfeclă de zahăr. „Nu numai ploaia este un impediment în accelerarea ritmului lucrărilor, ci și lipsa acută de discuri — ne spune tov. Ștefan Villanyi, inginer șef ăl cooperativei. Avem doar 7 discuri față de 24 de tractoare. Ne-ar trebui cel puțiri 12 discuri. Așa. multe tractoare stau degeaba și în zilele cînd nu plouă,".Am ridicat această problemă în fața tovarășului Ion Bădălău, director adjunct cu problema mecanizării la direcția agricolă a județului, care ne-a spus : „Dacă tovarășii de la Petrești ar fi cerut mai multe discuri, li s-ar fi repartizat. De ce se trezesc abia acum ? Acum trebuie să discutăm cu alte unități care au disponibilități și să le repartizăm celor care Ie solicită".Lucrările agricole care au fost executate pînă arum au constituit doar începutul acestei campanii. Odată cu începerea însămînțării porumbului activitatea în cîmp se va intensifica. Implicit vor apare mai multe probleme care vor necesita să fie rezolvate operativ și cu răspundere. De aceea se cere ca specialiștii direcțiilor agricole împreună cu cei din unitățile a- gricole de producție să desfășoare o activitate nemijlocită pe teren, acolo unde se pune în aceste zile baza recoltelor acestui an, recolte care trebuie să fie cît rtiai bogate.

Adoptată de Marea 
Adunare Națională la 
sfirșitul anului trecut, 
noua lege privind an
gajarea gestionarilor, 
constituirea de garan
ții și răspunderea in 
legătură cu gestionarea 
bunurilor organizații
lor socialiste a intrat 
in vigoare in luna fe
bruarie a.c. S-a lăsat, 
deci, un interval in 
care organizațiile eco
nomice să poată lua 
măsurile ce se impu
neau pentru ca fiecare 
dintre situațiile exis
tente în acest domeniu 
să fie puse de acord 
cu prevederile noii 
legi. In multe unități 
economice, aplicarea 
noii reglementări se 
pare că este conside
rată ca facultativă. Cel 
puțin așa se desprinde 
din concluziile unei 
recente analize între-

prinse In unități eco
nomice din județul 
Galați. La Combinatul 
de industrie alimenta
ră Galați erau men
ținuți la sfirșitul lunii 
martie 8 gestionari a- 
vind 
nale 
care 
unor 
ții.

antecedente pe- 
de natura celor 
interzic ocuparea 
astfel de func- 

Tot aici, la 176 
gestionari nu li se 
calculase garanția in 
numerar. Nu mai vor
bim de intirzierea cu 
care se fac înregistră
rile in evidența con
tabilă a materialelor, 
de plusurile consta
tate in diverse gesti
uni. Ce așteaptă con
ducerea combinatului 
respectiv 7 E adevă
rat, prejudicii nu au 
fost constatate pină a- 
cum, dar noua lege 
tocmai prevenirea lor 
o reglementează.

• Să se mențină,

dar să se extindă...
Era prevăzut ca, in 

cooperativele agrico
le din județul Olt, să se planteze in aceas
tă primăvară 500 hec
tare cu pomi, 
față 
restantă din 
trecută, 
situație 
la Ministerul Agricul
turii și Silviculturii 
privind mersul lucră
rilor agricole de pri
măvară, rezulta că, in 
județul Olt, nu s-a 
plantat nici un pom. 
Iată de ce și la tele- 
conferința cu direcțiile 
agricole 
cerut o 
legătură 
situație.

supra- 
considerată ca 

toamna 
Din ultima 

centralizată

județene s-a 
explicație in 
cu această 

Nu plantăm

nimic in această pri
măvară — a fost răs
punsul. Dar la minis
ter se afirmă că pla
nul este plan și tre
buie respectat. Agro- 
sem-ul la rindul său 
susține că din moment 
ce județul Olt a re
fuzat să mai plante
ze pomi, materialul 
săditor a fost repar
tizat altor județe. Să 
desconsidere județul 
Olt pomicultura ? Nici
decum. Pentru viito
rul cincinal chiar 
solicitat aprobarea 
tinderii livezilor 
4 000 hectare. Care 
te atunci rațiunea
răgănării de acum ?

«-a 
ex- 
cu 

es
ti
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DIALOGURILE cinema

CU INTELECTUALII
SATELORAnul 1970, cu problematica lui complexă, cu sarcini sporite cantitativ, dar și calitativ, supune activitatea organelor și organizațiilor de partid unui exigent examen. In toate domeniile. fără excepție, ele trebuie să-și dovedească capacitatea de mobilizare și orientare a eforturilor oamenilor muncii In rezolvarea unor probleme de importanță majoră. In acest context se înscrie și munca pe care organele și organizațiile de partid o desfășoară In rindul intelectualității sătești, intelectualitate al cărei rol în întreaga operă de edificare socialistă a patriei, de transformare a conștiințelor, se bucură de o înaltă și unanimă apreciere.Se știe, și aceasta este una din noiio realități ale satului contempo- ă numărul intelectualilor care sfășoară activitatea la sate a ut în anii socialismului o con- creștere, că potrivit obiective- ibilite de Congresul al X-lea tidulul în anii ce vin va spori • irabil numărul intelectualilor, îceștia un loc însemnat ocu- 1 cei din mediul rural. In ju- 'Vrgeș, de pildă, există cîteva astfel de intelectuali — medici, rl, Ingineri etc., oameni care bogate cunoștințe în diverse 1, mulțl dintre ei cu expe- îndelungată, stimați șl pre- • cei în mijlocul cărora tră- telectualitatea sătească consti- adevărală forță culturală.3 și privește comitetul jude- partid. Ceea ce ne preocupă n să utilizăm energia și pri- intelectualității sătești cu cit Ită eficiență. Biroul comitetu- ■țean de partid a considerat sens că este necesar mai în- jate să cunoască în mod cit act problemele care pre- itelectualitatea dintr-o comu- alta și, la rindul lor, inte- ir satelor să le fie înfățișate :lar, cit mai cuprinzător sar- care le au de înfăptuit oa- uncii de la sate în perioada nljloacele prin care pot con- înfăptuirea lor. Așa s-a năs- a ceea ce se numește „dia- itelectualii". Periodic, mem- tetelor comunale de partid sc cu intelectualii, angajea- li asupra unei arii foarte robleme de actualitate într-o au alta, se analizează acti- “sfășurată, se fixează , pla- lerspeetivă. Dialogul nu se i însă numai la nivel co- smhrii biroului comitetului de partid, ai comitetului al consiliului popular jude- de asemenea, sarcini bine n acest sens. Numai In ul- me ei au participat la un : peste 30 de asemenea în-ceea ce se pretinde In prl- intelectualului este să-și exemplar profesia pentru pregătit. Criteriul suprem

Grigore COMARTIN 
secretar al Comitetului județean 

de partid Argeș

de apreciere a muncii lui nu poate fi altul decît rezultatele ce se obțin pe ogoare, în sălile de clasă, în activitatea pentru apărarea sănătății oamenilor. El este insă locuitor al satului, trăiește acolo și sătenii văd în el — cum spun cu respect — pe „o- mul cu carte", pe omul de la care se așteaptă să afle cit mai multe cunoștințe. Este posibil ca în asemenea condiții intelectualul să se închidă intre granițele profesiei sale ? Această întrebare am pus-o deseori la întilnirile pe care le-am avut cu intelectualii. Răspunsul a fost — după cum e și firesc — nu ! Atunci, dacă ieșim din granițele profesiei, să vedem cum ieșim, pentru a atinge maximum de eficiență. S-a constatat că fie și numai prin simpla discuție de la om la om, prin însăși prezenta lui în mijlocul sătenilor, intelectualul difuzează cunoștințe. Ceea ce. desigur, este 'adevărat. Dar dacă este vorba de eficiență, este clar că aceasta nu poate rezulta decît din acțiuni organizate, cu scop precis determinat.Cum poate așadar intelectualul să contribuie — să zicem — la întărirea economico-organizatorică a unei cooperative agricole 7 Pusă în discuție, o asemenea temă s-a soldat cu o mulțime de soluții propuse chiar de către participanții Ia dialog. La noi în județ există o întinsă suprafață de podzol, neproductivă dacă nu se întreprind acțiuni susținute pentru ridicarea fertilității terenului. Dar asemenea acțiuni necesită investiții și muncă suplimentară. De aceea în multe comune, la solicitarea comitetelor de partid, intelectualii au organizat seri de calpul, demonstrind convingător că o asemenea investiție e necesară, că banii cheltuiți <u amendamentele, eforturile depuse vor aduce folos înzecit. Dînd o apreciere deosebită hoțărîrilor recentei plenare a C.C. al P.C.R. cu privire la dezvoltarea sectorului zootehnic și desfășurarea unui vast program de irigații, de folosire a resurselor de apă în vederea ridicării nivelului economic al țării. în continuare, numeroși intelectuali au subliniat datoria de o- noare ce le revine de a susține și de a explica un asemenea program de importanță națională, de a se situa — prin contribuții specifice pregătirii lor — în fruntea unei asemenea acțiuni de mare cutezanță, izvorită dintr-o gîndire de perspectivă, lucidă, asupra destinelor tării. în întîlniri de felul celor amintite s-a arătat, de asemenea, că poate fi pusă în discuție importanța participării la muncă a tuturor cooperatorilor, pot fi popularizați fruntașii și demonstrat că cel
8,15 Gimnastica de tnvlorare. Te- 

leșcoală. Zahartde (chtmie
clasele VIII—XII).

8,45 Matineu duminical pentru
copil șl școlari.

10.15 Ora satului.
11.15 Concert simfonic.

>e strajă patriei.
Imlsiune in limba maghiară, 
nchlderea emisiunii de dimineață, 
otbal . Steaua — Jiul Petroșani, 
lozaic duminical.
'elejumalul de seară.
routăți cinematografice.
lori de primăvară — Emisiune de muzică populară
ilm artistic : „Christine". Ecranizare după Arthur Schnitzler — o 
roductie a studiourilor franceze.
court de april — divertisment muzlcal-coregrafic. 
elejurnalul de noapte.
arada vedetelor : Andy Williams șl ansamblul său. 
ichiderea emisiunii programului I.

RAMUL II
itilnlre cu opereta ,
llme documentare — producții ale studioului „AI. Sahta" „Chipuri 
e lut" ; „Nlcolae lorga".
:oman foileton „Război șl pace". Reluarea episodului IV . 
leflexe. Elmisiune muzlcal-coregraflcă.

care nu ia parte Ia muncă produce pagube nu numai familiei lui, dar și cooperativei. Articole la gazetele de perete la posturile de radioficare, tipărirea de foi volante pe timpul campaniilor, folosirea cu pricepere a materialului propagandistic sosit de la centru sînt alte cîteva dintre metodele evidențiate, care stau la în- demina intelectualului. Cine altcineva dacă nu intelectualul — care se poate exprima mai ușor, care se bucură de respect — se poate face mai bine înțeles ?Reține atenția, de asemenea, o propunere care ar putea fi formulată astfel : fiecate intelectual să fie în fruntea unei acțiuni organizate, legată direct de profesia sa. în lumina a- cestei propuneri ar urma ca medicul, de exemplu, să inițieze activitatea de difuzarg în rindul sătenilor a unui minim de cunoștințe medicale („Nu s-ar forma noi medici — s-a spus —, dar, oricum va crește nivelul de cunoștințe sanitare, oamenii ar ști mai bine să se ferească de boli și e mai ușor de prevenit decît de vindecat") ; inginerul agronom, zootehnistul ar urma să desfășoare și ei (și nu numai la cursurile agrozootehnice) acțiuni pe specific ; profesorul de educație fizică să organizeze activitatea sportivă de masă, chiar dacă nu se vizează de la început performanța.Viața fiecărui sat este în continuă transformare, se schimbă, în înțelesul propriu al cuvîntului, fața locurilor. Mii și mii de oameni își aduc contribuția la aceste transformări înnoitoare. Sînt fapte care, oricum, după un număr de ani se uită. Este de aceea, desigur, prețioasă ideea întocmirii în fiecare comună a unei monografii, care să rămînă deschisă și-n care toate generațiile să-și consemneze aportul. Copiii vor citi mai tîr- ziu ce-au făcut părinții lor și acest singur fapt nu este deloc puțin. După cum prețioasă este și ideea înființării unor muzee sătești, idee care In unele comune a și început să prindă viață. în sfîrșit, intelectualii sînt oameni care au posibilitatea, constituit! în grupe bine definite, să inițieze cercetări sociologice în rindul sătenilor, ceea ce ar fi de un real ajutor și în activitatea organizațiilor de partid.Am lăsat intenționat la urmă activitatea pe care intelectualii sînt chemați să o desfășoare pe tărîmul artistic. Și în această direcție ei pot să aducă — și realmente aduc — " o contribuție deosebită. Dar dincolo de prezența pe scenă — desigur, foarte importantă — dialogurile noastre au scos la iveală și alte posibilități de participare. întocmirea unor culegeri de dansuri și cîntece locale, creația proprie de teatru, poezie, proză (există doar atîția oameni cu talent). atragerea Ia asemenea activități a unui număr cît mai mare de săteni ' — iată alte cîteva din direcțiile pre- . conizate.Nu o dată în cadrul dialogurilor noastre s-a insistat — și pe bună dreptate — asupra necesității ca intelectualul să nu fie considerat un fel de funcționar al consiliului popular. să nu i se ceară să presteze ac) tivități care n-au nici o legătură cu pregătirea sa.„Dialogurile" au scos la iveală, așadar. că există, largi posibilități de diversificare a activității obștești pe care o desfășoară intelectualii. Esențial rămine ca aceste idei, pornite din rîndurile lor, să fie transpuse în practică. Iată de ce comitetul județean de partid este hotărît ca, alături de continuarea dialogurilor, să acționeze permanent pentru atragerea intelectualității la o activitate cit mai diversă ș> cit mai eficientă. Avem convingerea că intelectualitatea sătească are largi posibilități de a se manifesta mal activ decît pînă acum, de a contribui mai eficient la progresul întregii vieți materiale și spirituale a satului, la transpunerea in viață a însuflețitoarelor obiective stabilite de cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român.

• Splendoare In iarbă : PATRIA
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30,
FESTIVAL — 9,30; 12,15; 15; 18;
20.45.
• Cînd luna trece Un peste co
line : REPUBLICA - 8,45; 11,15;
13.45. 16,15; 18,45; 21,15.
• Asterix și Cleopatra : SALA
PALATULUI — 10,30 (seria de bi
lete — 3302), FAVORIT — 10;
15,30; 18; 20,30, EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13,30; 16, 18,15; 20,30, VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45.
• In fiecare rear* la ora ii : 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20.45.
• Elvira Madigan : CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
• Jungla ademenitoare : BUCU
REȘTI - 9; 11,15; 13,30; 16,30:
18,45: 21.
• Operațiunea Croshow : CEN
TRAL - 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18,15: 
20,45.
• Prieteni fără grai : LUMINA
— 9—16.15 în continuare ; 18 45;
20,45.
• Program de desene animate : 
DOINA — 10
• Basme : DOINA — 11,30; 13.
• Valea păpușilor : DOINA — 16; 
18,30; 21, LIRA — 15,30; 18; 20,15.
• Pe plajele lumii : TIMPURI 
NOI — 9—17 In continuare
• Ermitajul ; Comorile mănăsti
rii Rlla, Porto-Carero : TIMPURI 
NOI — 19; 2’
• Program special pentru copii : 
CINEMATECA (sala Union) 14,30;
16.30.
• Domnișoara doctor : FERO
VIAR — 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 
21, MELODIA - 8.45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21. FLAMURA - 16; 18.15:
20.30.
• Mireasa era In negru : GRIVI- 
TA — 16; 18.15: 20.30, FLORF.AS- 
CA — 16; 18.15; 20.30. MIORIȚA — 
15; 17,30; 20.
• Păcatul dragostei : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,15; 
17,45; 20, VITAN — 15,30; 18; 20.30.
• Cînd se arată cucuveaua : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18: 20.30.
• Anchetatorul din umbră : DA
CIA — 9,30—19.30 In continuare.
• Coana r BUCFGI — II: 16: 
18,15; 20,30.
• Ghici cine vine Ia cină ? :
DRUMUL SĂRII — 15.30; 17.45;
20. FLACARA — 15.30; 18; 20,30. 
RAHOVA — 15,30; 18; 20,30.
• Explozie In munți : GIULEȘTI
— 15,30; 18; 20.30, PROGRESUL
— 16; 18,30.
• Vîrsta Ingrată : COTROCENI
— 15,30; 18; 20,30.
• Ultima dragoste : VOLGA — 
16; 18.15; 20.30
• Prea mic pentru un război attt 
de mare : VIITORUL — 17; 19.30.

In chip special, personalitatea lui Al. Philippide se îmbină strins cu opera poetului și a omului de cultură în generarea mesajului umanist. Caracterul poetului, profilul său etic răspund, în primul rînd, clasicului tipar lăsat tradiției europene de umanism, de filozofia specifică a măsurii, de viziunea antropocentrică înnobilată de ideea neîncetatei perfectibilități omenești. O cultură clasică dintre cele mai solide și un respect absolut pentru cultură arată în primul rînd apartenența lui Philippide la nobila tagmă a umaniștilor, ca și o credință adincă în marile idealuri ale umanității, în valorile care exprimă — mai ales — spiritul european și dominantele lui. Caracterul artistului și o- mului de cultură, făurit cu mijloacele acestui nobil a- telier, se comunică în coordonatele sale superioare, de lucrare necontenită asupra personalității, in toate datele experienței poetice, fiindcă Al. Philippide ilustrează perfect pe scriitorul care trăiește exclusiv pentru îndeletnicirea sa majoră, sacrificindu-i toată puterea de muncă și toate răgazurile, comunicîndu-i toate gîndurile și aspirațiile, ca și luptele interioare, conflictele cu lumea și cu sine. Volumele sale de versuri sau de proză, de la „Aur sterp" (1922), „Stînci fulgeraie" (1930), „Visuri în vuetul vremii" (1939) și pînă la „Monolog în Ba- bilon" (1967), înfățișează din această pricină, într-o sinuoasă cale, căutările și întrebările născute dintr-un temperament romantic, plin de violențe și răzvrătiri, cu un sens acut al imperfecțiunii, într-un cuvînt, ilustrează devenirea scriitorului. Și toată opera aceasta concretizează parcă spusele teoretice ale poetului însuși, după care „te naști romantic și ajungi clasic".Intr-adevăr, o luptă neîncetată între natura romantică, crepusculară, între înclinația spre solitudine, spre izolare, determinată de gustul amar al meditației asupra condiției omenești pe de o parte, și aspirația solară, spre explicații rațio

nale ale sensului existenței și istoriei pe de alta, se desfășoară in chipul cel mai expresiv in creația lui Philippide. Tot după mărturisirea artistului, conflictul e departe de a fi definitiv rezolvat, demonii incertitudinii revenind din cînd în cînd din zonele adinei, ale clarobscurului interior. Dar stratul culturii și al reflecției se așază tot mai dens peste structura primă a creatorului. Curiozitatea a- tentă, întoarsă deopotrivă

nificații, de la o romantică înțelegere a drumului ca tainică, obscură chemare (in povestirea „Drumul" sau in poemul „îndemn la drum" din „Aur sterp"), pînă la o comprehensiune mai adrncă a vieții, ca a- ventură odiseică. de descoperire a sensurilor evoluției și perfectibilității omenești, ca în „Pe un papirus". Drumul se deschide înainte, simbolizind devenire, progres și desăvirșire, fuge înapoi prin curiozitate

Mesajul umanist 
al operei poetice a lui 

AL PHILIPPIDE

Zoe DUMITRESCU-BUȘULENGA

spre viața interioară și cea din afară, strădania necontenită de descifrare a tainicelor semnificații individuale și tot mai mult general umane în orice idhe și afect se extinde, sporește. Gîndul organizat e parcă mereu mai puternic pe măsură ce poetul se apropie de maturitate, de cultura clasică și filozofia ra- ționalistă. valorile durabile ale culturii în general îl înalță spre zenituri, ca niște pîrghii cuminți, înțelepte. Și e interesant pentru 'evoluția valorilor poeziei lui Philippide să urmărim un singur motiv literar, acela al drumului, al călătoriei, revenind obsesiv și simbolic. Motivul crește in volum, frecvență și sem-

și căutare de rădăcini. Pe aceste coordonate ale spiritului se așază valorile umanismului lui Philippide, care încearcă să discearnă, să fixeze sensuri și ordine în Babilonul arătărilor, al fenomenelor, In freamătul lor nediferențiat. In lumea morală, în cea intelectuală și estetică, poetul introduce setea sa de ordine, de lumină, de clarități mediteraneene („clare zări" din „Tainicul țel“), de armonie in oameni și lume, de unitate. Mai cu seamă zona artei devine odihna și popasul blind din încilcita, nesfîrșita călătorie a vieții (ca în „M-atirn de tine", „Poezie" din „Visuri în vuetul vremii” sau în „Călătorie și popas"). Iar că

lătorul stingher (din „întâmpinare in azur") se înalță spre ințelegerea misiunii umane, a demnității șr- frumuseții ei. Printre spaime, răzvrătiri și abisuri, dincolo de solitudine , și dezamăgire, poetul descoperă tot mai insistent și mai convingător ',-jsaea w lară a încrederii în oameni, drumul spre bine frumos și adevăr. Romanticul sceptic de la începutul carierei refuză, în lumea calmei clasicități descoperite, dubiul. refuză neîncrederea.„O, ce socratic demon mă-ndeamnă intr-ascuns De cuiul îndoielii să nu mă las străpuns" sună două specifice versuri din „Monolog in Babilon", una din operele mai recente ale artistului, în care cerul gîndirii se înseninează, primind tot mai mult ideea evoluției, in ciuda unor dezmințiri dureroase ale istoriei, făcînd loc unor structuri morale ideale, determinate tot de prezența încrederii in ființa omenească. Viziunea poetică a lui Al. Philippide s-a limpezit treptat și toate elementele ei tind să se așeze conform viziunii umaniste despre lume. Și nu numai în poezie se simte această stratificare nobilă, ci și in lucrările teoretice în general. Și subțierea inefabilă a expresiei poetice, transparența și puritatea tot mat considerabile ale expresiei poetice, tot de acolo vin, din rezervele raționale, de credință în idealurile mari ale umanității.Și exemplul lui Philippide, susținut tocmai de grava sfîșiere lăuntrică fundamentală rezolvată tot mai mult în favoarea valorilor umaniste, ne slujește tocmai la demonstrarea unei evoluții caracteristice In gîndirea și opera marilor noștri poeți, oricare ar fi fost Începuturile lor, spre clasicitate, spre acceptarea unei împăcări armonioase cu cosmosul, spre ordonarea acestuia într-o viziune clară, geome- trizantă. spre supunerea către clasica lege a măsurii In toate.Și reproducerea acestei traiectorii de experiență interioară în operă înseamnă, la Al. Philippide, mesajul umanist însuși.

In curînd pe ecrane

„TATĂL MEU, CĂPITANUL14

Acum, în vacanța elevilor, va rula un pasionant film despre aventurile unui bâiețaș : „Tatăl meu, căpitanul" — producție a studiourilor 
din U.R.S.S.,în regia lui Vladimir Bîcikov, Interpreți : Evgheni Teterin, Vasia Bîcikov, lulen Balmusov, Povel Pervușin și alții
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Se numește A T. M.;
dar unde-i „M“?'.M. — asociația oa- or de teatru și de 'd, ....................or

atru și muzică — a în cel de-al 13-lea existenței sale. Se afirma că această „„„„._ție profesională își face simțită prezența în viața teatrală ; posedă informări și documentări, organizează dezbateri pe teme de teatru actuale, o- feră posibilități regizorilor să experimenteze formule noi de prezentare (de exemplu, experiențele lui Mihai Dimiu, George Teodorescu), popularizează succesele teatrului românesc peste hotare etc. Deci : „Asociația oafneni- 
lor de teatru — există, se face cunoscută.Dar muzica ? Ce contribuție aduce A.T.M.-ul la dezvoltarea vieții muzicale ? In bibliotecă se află 2 552 cărți de teatru și... 512 cărți de muzică ; cele 25 de benzi de magnetofon și cele 1 020 de discuri sînt atît de vechi și uzate incit nu pot fi considerate .material documentar". De fapt, chiar dacă ar exista benzi și discuri... n-ai avea cu ce să le asculți. Nu s-au mai cumpărat de ani de zile cărți străine de istorie a

asociația inter- din instituțiile
muzicii, de muzicologie.Toate acestea reflectă un dezinteres care iși găsește expresia în faptul — credem esențial — că nici nu se mai ține minte cind a avut loc ultima întâlnire între muzicieni 1Pentru teatru lucrează 11 specialiști (teatrologi, traducători etc.), iar pentru muzică, pînă de curînd, nici unul. De abia acum, cu efort, va fi a- dus un redactor muzical care să reorganizeze acest sector. De la înființare. 
Asociația păstrează o repartizare nejudicioasă a cadrelor, Iăsînd descoperită documentarea muzicală. Actrița Dina Cocea — vicepreședintă a A.T.M.-ului, ne-a spus că speră într-o totală reorganizare a activității

muzicale a asociației, pentru că într-adevăr A.T.M. — înseamnă și viață muzicală, nu numai teatrală. Este de dorit ca interpreți-soliști să găsească în această asociație un lăcaș de cultură, unde dezbateri interesante, audiții, documentări prețioase să contribuie la impulsionarea artei interpretative. La C.S.C.A.. o bibliotecă muzicală și o discotecă sînt inutil ținute departe de interesul general al muzicienilor, al interpreților. Și pentru că legătura Intre a- ceste două instituții este ■ menită să contribuie la organizarea ș: susținerea activității interpreților, a oamenilor de muzică, credem că ar fi binevenită completarea documentației muzicale a A.T.M.-ului cu acea interesantă colecție ce se află la C.S.C.A. După 13 ani de la înființare, s-ar cuveni ca A.T.M. să-și justifice pe deplin inițialele !
Smaranda OȚEANU

filmului

din R. F. a Germaniei

teatre

Intre 6 și 11 aprilie, s-au desfășurat „Zilele filmului din R. F. a Germaniei", organizate de „Ro-
mânia-film" In colaborare cu „Export-Union" din R.F.G. Publicul nostru, care a așteptat cu interes

această manifestare, cunoștea unele preocupări ale cineaștilor vest-ger- mani ; de-a lungul anilor, au fost prezentate Ia noi o serie de filme care au cucerit sufragiile spectatorilor și ale criticii datorită valorii artistice, originalității și mesajului lor umanist (De la „Rose- Marie" și „Copiii minune" pină la „Podul" sau „Hanul din Spessart", realizări cane s-au bucurat de un succes binemeritat).Fără Îndoială, recenta trecere in revistă a lărgit orizontul acestei cunoașteri. Au putut fi văzute pelicule relativ recente a- parținînd fie unor genuri de popularitate (comedia „Picioare lungi, degete lungi", or filmul de factură polițistă „Un răgaz de șapte zile"), fie drame cu intenții psihologice (de pildă, „Scarabea"), fie cinematografului didactic („Helga" — documentar util educării tinerelor mame). Comparind filmele respective cu peliculele cineaștilor vest-germani prezentate la noi in trecut, dintre care am amintit cîteva, rezultă că selecția oferită cu acest prilej nu ar putea fi insă considerată în totalitatea «a ca reprezentativă. Credem că o alegere mai judicioasă ar fi fost de natură să o- fere o imagine mai semnificativă a orientării și a valorilor actuale ale cinematografiei din R. F. a Germaniei. De altfel, în-

săși cunoscuta actrițăSenta Berger — care a luat parte la deschiderea festivă a acestei testări — a făcut marcădu-se inclusiv inaugural a cărui protagonistă este, și mărturi-
mani- o re- similară, referin- la filmul

sindu-șî preferința pentru filme mai substanțiale.Nu încape insă îndoială că aceste „Zile ale filmului" s-au înscris totuși cs un moment interesant al actualității cinematografice, în cadrul intensificării .....................................ale schimburilor culturale țării noastre.
Inițiativă pe jumătateCunoașteți curtea clădirii Kalinderu ? Ar putea deveni un spațiu al artei. Lucrul acesta ni se pare cu atit mai firesc dacă ținem seama că aici există deja tendințe de integrare in viața artistică, Intr-un sens care depășește implicația presupusă de apartenența sa la un institut de artă. Ne gindim la încăperile devenite, printr-o notabilă inițiativă a Institutului de arte plastice „Nicolae Grigorescu", o prestigioasă galerie de artă — Sala Kalinderu, rezervată studenților și tinerilor artiști plastici a- flați la debut- De asemenea. o dată pe an. în curtea Ia care ne referim pot fi văzute lucrările absolvenților de la secțiile sculptură și ceramică. în acel moment curtea nează efectiv ca țiu de expoziție, prezentând — deși fără ' " ' tatea necesară •punerile artistice ale unei promoții. Este o bună inițiativă, dar numai pe jumătate. Pentru că după

vetnisaj (examenul de stat) lucrările rămîn, așa cum am observat in ultimii ani, abandonate, la discreția oricui. Pe straturile de iarbă, cete de copii se joacă, lovind ți răsturnînd lucrările. Multe se sparg, smalțurile se desprind, trecătorului I se oferă un spectacol — mutilarea și... borarea" .operelor.

sculptură In lemn putea fi văzută pină nu de mult pe soclul ei ; acum, crăpată. incrustată, cu iscălituri și „inimi săgetate", a fost aruncată sub un zid, printre buturugi.Deși redus ca dimensiuni, s-ar putea amenaja aci un loc în care tinerii sculptori să-și expună pe perioade mai mici sau mai mari lucrările de diplomă, unde să-și deschidă, totodată, microexpozi- ții personale, care să îmbogățească afișul manifestărilor de artă din Capitală. Institutul de arte plastice „Nicolae Grigorescu" nu ar face altceva decît să-și dezvolte o inițiativă proprie, amplifi- cind astfel sensurile unui adevărat gest cultural.
Ion MIHAI

elocvență marile școli și curente de gindire ce au înriurit profund fenomenul literar universal, ca și pe cel cultural-artistic din veacul nostru, poate fi deslușită și in ultimele două numere, consacrate expresionismului. Pe lingă texte devenite documente programatice, a- parținînd unor reprezentanți ai expresionismului în scopul explicării și definirii acestui curent sint inserate in paginile revistei, alături de opiniile u- nor exegeți actuali, și contribuții românești, cu valoare de repere teoretice, datorate lui Luciăn Blșga, Mihai Ralea și Tudor Vianu. In tălmăcire Românească publică o amplă din lirica, teatrul za expresionistă,din compartimentele ilustrate fiind însoțit de articole și studii analitice asupra acestui curent, asupra locului său în dezvoltarea culturii, a limitelor sale, a modului în care el s-a răsfrînt într-o anumită epocă și in literatura noastră. Continuînd dezbaterea critică, aprofundarea dintr-o perspectivă științifică a unor a- semenea mari curente de idei, revista răspunde astfel cu succes menirii și profilului ei.

revista selecție și pro- fiecare

in unor fluctuații

A. ANGHELESCU

funcțio- un spa-publici- pro-

universul culturii

trist „reela- de către copii a O frumoasă
Prospecțiuni

In ciudaIn ritmul de apariție, revista „Secolul XX" se impune atit prin acuratețea ținutei grafice, cit și prin bogatul ei conținut, pola- rfiat de obicei in jurul cite unei idei directoare, concludente pentru ilustrarea unui aspect major.

a unor direcții sau personalități proeminente ale literaturii universale con- ;emporane. Decurgînd dintr-o concepție publicistică unitară și sistematică, a- plicată cu statornicie, preocuparea revistei de a a- borda cu scrupuiozitate științifică și a ilustra cu

• Filarmonica de stat ,,George 
Enescu“ (la Ateneul Român) : 
Concert extraordinar din ciclul 
Integrala triourilor cu plan de 
Beethoven — 11. Interpretează ; 
Valentin Gheorghiu — pian, Ște
fan Gheorghiu — vioară, Cătălin 
Ilea — violoncel. Concert de mu
zică populară românească dat de 
orchestra „Barbu Lăutaru** — 20. 
O Opera Română : Prinț și cerșe
tor — 11 ; Lucia di Lammermoor 
~ 19,30.
• Teatrul de operetă : My fair
lady - 10,30 ; Prințesa circului
— 19,30.
O Teatrul Național „1. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Tragedia 
optimistă — iox3O ; Alizuna — 
15,30 ; Coana Chirlța — 20 ; (sala 
Studio) : Moartea ultimului golan
— 10,30; 20.
• Teatrul de comedie : Mandra
gora — 10,30; 20; Opinia publică
— 15,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Transplantarea Inimii 
necunoscute — 10; Meteorul — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Harfa 
de iarbă — 10,30: Puricele în
ureche — 15,30; 20.
• Teatrul Mic : Tango — 10,30; 
Primarul lunii și iubita sa — 15,30; 
Dezertorul — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Vijelie în crengile de 
sassafras — 10; Cînd luna e al
bastră — 15,30; Othello — 19,30; 
(sala Studio) : Enigmatica doamnă 
„M« — 10,30; O lună la țară — 
16; 20.
• Teatrul Giulești : Meșterul Ma- 
nole — 10; Acești îngeri triști — 
19,30.
O Teatrul evreiesc de stat : Dt- 
buk — 11; Mazel — tov ! — 19.30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Boeing-Boleng
— 16; La grădina „Cărăbuș** — 
19.30: (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Nicuță... la Tănase — 
19,30.
O Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Acul cumetre! 
Gurton — 19,30; (la Sala Palatu
lui) : Domnișoara din Sighișoara
— 19,30.(
• Ansamblul Artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Ritm *70
— 20.
O Circul de stat : Spectacol pre
zentat <le Circul Mare din Mos
cova — 10; 16; 19,30.
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FESTIVA ORGANIZATA

DECRET
pentru stabilirea și sancționarea unor contravenții 

privind regulile de conviețuire socială, ordinea 
și liniștea publică

Succesele repurtate de poporul român în opera de construcție socialistă, progresul continuu al economiei, științei și culturii, activitatea educativă desfășurată prin școală, alte instituții cultural-educative, organizații de stat și obștești au determinat o profundă înnoire spirituală a societății noastre, creșterea conștiinței politico-cetățenești a maselor largi populare.Ca urmare a ridicării la un nivel tot mai înalt a gradului de responsabilitate socială, oamenii muncii iau atitudine împotriva acelora care, sub influența unor mentalități înapoiate, refuză să se încadreze într-o activitate utilă, duc o viață parazitară, tulbură ordinea și liniștea publică, încalcă cele mai elementare norme de conviețuire socială, provocînd indignarea cetățenilor.Sarcini deosebite revin familiei, școlii, organizațiilor de masă și obștești,. colectivelor de muncă, precum și grupelor de sprijin ale miliției, care, prin activități instructiv-educa- tive, prin concursul dat organelor de menținere a ordinii publice, trebuie să-și aducă în continuare o mai mare, contribuție în prevenirea și combaterea tuturor manifestărilor antisociale, contrare regulilor de bună-cuviință, ce exprimă concepții străine principiilor de viață socialistă.Totodată, se impune luarea de măsuri și pe plan legislativ pentru lichidarea manifestărilor incompatibile cu ținuta morală a omului societății socialiste și asigurarea ordinii publice necesare exercitării nestingherite a drepturilor garantate de lege tuturor cetățenilor.In acest scop, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează :Art. 1. — Constituie contravenții ii se sancționează cu închisoare con- ravențională de la o lună la 6 luni au cu amendă de la 1 000 la 5 000 lei rmătoarele fapte, săvîrșite de peroane care se sustrag de la indato- ,rea cetățenească de a-și asigura lijloacele de existență prin muncă, nzind la practicarea unui mod de ață parazitar, dacă aceste fapte nu.■ săvirșesc in astfeKde_cnnditii-iu_-_. t, potrivit legii penale, sint eonsi- irate Infracțiuni :a) apelarea la mila publicului, de tre o persoană care, deși are capa- :ate de muncă sau posibilități de treținere, recurge la aceasta pentru și asigura mijloace de subzistență u a-și spori veniturile, precum și terminarea .unei persoane la săvîr- ■ea unor astfel de fapte, In scopul stragerii de la îndeplinirea obligator legale de întreținere a acesteia u pentru obținerea unor foloase ateriale ;b) atragerea de persoane, sub orice rmă, săvîrșită in localuri, parcuri, : străzi sau in alte tocuri publice,' în derea practicării de raporturi setai* cu acestea, pentru a obține fo- ase materiale ;c) organizarea, îngăduirea sau par- :iparea la jocuri de noroc — altele icit cele autorizate, potrivit legii —scopul dobindirii, pe această cale, unor venituri ilicite ;d) inițierea sau constituirea unor rupuri de persoane care, prin com- artapea lor, exprimă o concepțiede viață parazitară sau anarhică, contrară regulilor elementare de bună- cuviință, străină principiilor de conviețuire socialistă, precum și sprijinirea sub orice formă a unor astfel de grupuri sau aderarea la acestea.Art.2. — Constituie contravenție următoarele fapte prin care se aduce atingerea ordinii și liniștii publice, dacă, potrivit legii penale, nu sint considerate infracțiuni :a) săvîrșirea de cgtre o persoană, In public, de acte, gesturi, fapte ori folosirea de expresii indecente, jignitoare, obscene, de natură să provoace indignarea cetățenilor ;.b) comportarea jignitoare față de organul de urmărire penală sau de menținere a ordinii publice, aflat în exercițiul funcțiunii, ori împiedicarea acestuia de a-și îndeplini obligațiile de . serviciu privind legitimarea sau conducerea unei persoane la sediul miliției ori al altui organ judiciar sau de a lua măsurile necesare pentru menținerea ordinii publice ;c) alungarea din locuința comună a soțului sau a soției, a copiilor, precum și a oricăror alte persoane aflate in întreținere ;d) provocarea de scandal în localuripublice ; •e) portul fără drept, al cuțitului, pumnalului, șișului, boxului, castetu- lui, ori a altor asemenea obiecte fabricate sau confecționate anume pentru tăiere, împungere sau lovire, precum și folosirea armelor de tir cu aer comprimat, in tocuri și imprejurări in care s-ar putea primejdui viața sau integritatea corporală a persoanelor ;f) urmărirea sau acostarea unei persoane, dacă fapta este însoțită de cuvinte sau gesturi necuviincioase ;g) tulburarea, fără drept, a liniștii locuitorilor prin producerea de zgomote, cu orice aparat sau alt obiect, ori prin strigăte sau larmă ;h) alarmarea publicului, a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol, ori a organelor de menținere a ordinii publice, prin darea semnalelor de pericol sau, după caz, prin solicitarea intervenției la fața tocului, fără motiv întemeiat, dacă fapta nu este sancționată con

travențional potrivit altor dispoziții legato.Contravențiile prevăzute la lit. a-e se sancționează cu închisoare contravențională de la 20 zile la 3 luni sau cu amendă de la 300 la 2 000 lei, iar cele prevăzute la lit. f-h cu închisoare contravențională de la 10 zile la o lună sau cu amendă de la 300 la 1500 lei.In cazul contravenției prevăzute la lit. c este necesară sesizarea părții vătămate ; retragerea plingerii ori împăcarea părților, intervenite pînă la răminerea definitivă a hotărîrii, înlătură aplicarea sancțiunii.Pentru minori și persoane puse sub interdicție, sesizarea se poate face și de către organele de ocrotire socială.Art. 3 — Constituie, de asemenea, contravenții următoarele fapte, dacă, potrivit legii penale, nu sint infracțiuni ;a) manifestarea unei atitudini da dezinteres in luarea măsurilor necesare de către părinți sau persoanele cărora li s-a încredințat spre creș|ere și educare un minor ori au sub îngrijire un alienat ori debil mintal pus sub observație, pentru a-1 împiedica de la tapte de vagabondaj, cerșetorie sau prostituție , lăsarea fără supraveghere a unui bolnav mintal periculos de către persoane care au îndatorirea de a-1 îngriji sau păzi, precum și neanunțarea organelor sanitare sau ale miliției în caz de scăpare de sub pază sau supraveghere ;b) aruncarea asupra unei persoane, construcții sau asupra unui mijloc de transport cu pietre sau alte obiecte, ori cu substanțe iritante, corozive sau care murdăresc ;c) întreruperea curentului electric sau stingerea, fără drept, a lămpilor ce servesc la iluminatul public pe străzi, în parcuri, săli de spectacole sau în alte tocuri publice ;c) . vînzarea sau darea de băuturi alcoolice spre consum intr-un local sau în alt toc public, de către orice persoană, unui minor sub 14 ani ;e) refuzul consumatorului de a părăsi un local public în care se consumă băuturi alcoolice, după, ora le- jțulă-dv înehtdere- shu-4» cererea îndreptățită a unui angajat al localului;f) îngăduirea rămînerii consumatorilor în localuri publice în care se consumă băuturi alcoolice, după ora legală de închidere, de către anga- jații localului, sau primirea de către aceștia a consumatorilor în astfel de localuri, în zilele și orele cînd, potrivit dispozițiilor legale, localurile sint închise ;g) lăsarea în libertate ori fără supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri ;h) ridicarea sau mutarea, fără drept, a semnelor sau indicatoarelor de orientare turistică ori a celor prin care se semnalează existența unui pericol pentru viața persoanelor ;i) scrierea sau desenarea, fără drept, pe pereții clădirilor, pe garduri sau pe obiecte de folosință comună aflate în locuri publice, deteriorarea prin orice mijloc a acestora, precum și dezlipirea sau distrugerea, fără drept, a reclamelor, anunțurilor și afișelor legal expuse in tocuri anume destinate, dacă fapta nu este sancționată contravențional potrivit altor dispoziții legale ;j) nerespectarea măsurilor^ de ordine sau a regulilor stabilite' pentru buna desfășurare a manifestărilor cultural-sportive, întrunirilor sau a altor manifestații publice țk) refuzul unei persoane, fără motiv întemeiat, de a participa, la cererea justificată a organelor competente, la prevenirea sau înlăturarea urmărilor in caz de inundație, calamitate sau alt pericol public, precum și toerespectarea măsurilor de ordine luate în asemenea situații 1l) refuzul unai persoane de a da relații pentru stabilirea identității sale ori de a prezenta actul de identitate, la cererea organelor de urmărire sau de menținere a ordinii publice aflate în exercitarea atribuțiilor de serviciu ;m) neprezentarea la sediul miliției, fără motiv întemeiat, la invitația făcută de un ofițer sau subofițer de miliție, a unei persoane' a cărei prezentare este necesară peptru exercitarea atribuțiilor ce revin miliției potrivit legii, altele decît cele privind cauzele penale.Contravențiile prevăzute la lit. a — b se sancționează cu amendă de la 300 la 1000 toi, iar cele prevăzute la lit. e — m cu amendă de la 100 la 600 toi.Art. 4. — Sancțiunea închisorii contravenționale poate fi aplicată minorilor numai dacă au Împlinit virsta de 16 ani ; in acest caz, limitele sancțiunii prevăzute in art. 1 și 2 se reduc la jumătate.In cazul minorilor care nu au împlinit virsta de 18 ani se va face a- plicarea prevederilor art. 8 din Legea privind regimul ocrotirii unor categorii de minori.Art. 5. — Dacă o persoană a să- virșit mai multe contravenții constatate prin același proces-verbal, in cazul în care pentru toate faptele sau numai pentru unele din ele s-a stabilit sancțiunea închisorii contravenționale, se va aplica o singură sancțiune care nu va putea depăși 6 luni, iar dacă contravenientul este un minor care a împlinit 16 ani,

sancțiunea aplicată nu va depăși 3 luni.Ari. 6. — In cazul contravențiilor prevăzute în art. 1 și 2 din prezentul decret nu sint aplicabile dispozițiile referitoare la plata a jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 25 șl 26 din Legea nr. 32 din 14 noiembrie 1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.Art. 7. — Lucrurile care au servit la săvirșirea contravenției, dacă sînt ale contravenientului, precum și lucrurile dobîndite prin săvîrșirea contravenției, dacă nu sînt restituite persoanei vătămate, sînt supuse confiscării în cazul contravențiilor prevăzute la art. 1 lit. c și art. 2 lit. e.Art. 8. — Contravențiile se constată de primar sau de ofițerii și subofițerii de miliție, tn orașe, municipii și în sectoarele municipiului București, contravențiile se constată și de către împuterniciți ai primarului anume desemnați prin decizie a comitetului executiv al consiliului popular.Ofițerii și subofițerii de miliție, precum și primarul sau împuterni- ciții acestuia prevăzuți la aliniatul 2. sint obligați să intervină și să ia măsuri legato ori de cîte ori iau cunoștință despre încălcarea regulilor de conviețuire socială sau a celor privind ordinea și liniștea publică prevăzute in prezentul decret.In cazul contravențiilor prevăzute la art. 3, agentul constatator, o dată cu constatarea, aplică și sancțiunea.Art. 9. — împotriva procesului-ver- bal de constatare a contravențiilor prevăzute la art. 3 se poate face plîn- gere. in termen de 15 zile de la comunicarea acestuia.Plingerea împotriva procesului-^er- bal de constatare a contravenției, însoțită de copia acestuia, se depune, după caz, la comitetul executiv al consiliului popular, sau la organul de miliție din care face parte agentul constatator.Art. 10. — Plîngeiea împotriva pro- cesului-verbal de constatare a contravențiilor prevăzute la art. 3 se soluționează după cum urmează :-a) -de-comitetul executiv-*! consiliului popular. în cazul procesului- verbal încheiat de primar sau de Im- puterniciții acestuia ;b) de șeful organului de miliție din care face parte ofițerul sau subofițerul de miliție care a încheiat procesul-verbal. In cazul proceselor-verbals încheiate de ofițerii sau subofițerii de la posturi de miliție comunale, plingerea se soluționează de șeful inspectoratului de. miliție căruia ii este subordonat postul, sau de alți ofițeri ierarhic superiori agentului constatator anume împuterniciți de șeful inspectoratului de miliție. Dacă procesul-verbal de constatare a contravenției a fost încheiat de șeful u- nui organ de miliție, plingerea se soluționează de șeful organului de miliție ierarhic superior.Art. 11. — în cazul contravențiilor prevăzute la art. 1 și 2, dacă agentul constatator apreciază că sancțiunea amenzii este îndestulătoare, aplică amenda procedînd potrivit dispozițiilor Legii tor. 32/1968.In caz contrar, procesul-verbal de constatare se trimite de îndată judecătoriei In a cărei rază teritorială a fost săvîrșită contravenția. Ministrul justiției poate dispune ca în municipiul București soluționarea unor a- semenea pricini să se facă Ia anumite judecătorii. 'Dâcă identitatea sau domiciliul făptuitorului nu pot fi stabilite, cînd există temere’ de dispariție ori lăsarea sa in libertate ar prezenta un pericol pentru ordinea publică, organul de miliție va conduce de îndată pe făptuitor înaintea instanței de judecată. In situația în care trimiterea nu se va putea face de îndată, organul de miliție, pe baza unui proces-verbal motivat, va putea reține contravenientul pe care îl va înainta instanței de judecată în cel mult 24 ore de la constatarea contravenției.Judecarea pricinii poate avea toc și in zilele de sărbătoare legală.Art. 12. — Președintele judecătoriei fixează termen de urgență, cu citarea contravenientului.Agentul care a constatat contravenția sau organul din care acesta face parte nu se citează.în situația prevăzută la art. 11 alin. 3, pricina se judecă in ziua sesizării instanței, afară de cazul în care este necesară administrarea unor probe, în acest caz, judecarea se va face în cel mult 5 zile, contravenientul puțind fi arestat preventiv, pe baza mandatului emis de instanță.Art. 13. — Instanța de judecată este formată dintr-un singur judecător.In cazul in care contravenientul este minor, participarea procurorului la judecată este obligatorie. Totodată, minorului 1 se va asigura asistența juridică necesară în condițiile togii.Judecătorul se pronunță asupra legalității și temeiniciei procesului- verbal și, după caz. aplică sancțiunea și ia măsura confiscării ori anulează procesul-verbal.Art. 14. — Hotărîrea instanței de Judecată este executorie.

Contravenientul poate cere reexaminarea cauzei în termen de 24 ore de la pronunțare dacă a fost prezent la dezbateri sau de la comunicare dacă a fost lipsă.Procurorul poate cere reexaminarea cauzei în termen de 24 ore de la pronunțare.Cererea de reexaminare se soluționează în termen de 3 zile de aceeași instanță, în complet format din 2 judecători.Președintele Judecătoriei poate suspenda, pînă la soluționare, executarea sancțiunii aplicate.Hotărîrea dată în cererea de reexaminare este definitivă.Ari. 15. — Executarea hotărîrii judecătorești, în ce privește închisoarea contravențională, se face potrivit dispozițiilor Codului de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător.Sancțiunea închisorii contravenționale se execută în arestul miliției sau în tocuri anume destinate ale penitenciarelor.In timpul exeijutării închisorii contravenționale. cei sancționați sint o- bligați să presteze activități de interes obștesc pentru care sînt apți. Re-* gimul de executare a închisorii contravenționale se stabilește de ministrul afacerilor interne.Executarea sancțiunii închisorii contravenționale se prescrie in termen de un an de la data rămînerii definitive a hotărîrii judecătorești.Art. 16. — în cazul contravențiilor săvirșite de un elev sau student, organul care aplică sancțiunea va ln- cunoștința. după rămînerea definitivă a acesteia, unitatea de învățămînt, in vederea luării, dacă este cazul, și a măsurilor prevăzute în regulamente sau alte dispoziții legato referitoare la organizarea și funcționarea Instituțiilor de învățămînt.Cînd faptele prevăzute la art. 1 și 2 au fost săvîrșite de un minor, același organ va sesiza, totodată, și comisia pentru ocrotirea minorilor în vederea luării, dacă este cazul, a u- nei măsuri educative.Dacă faptele prevăzute la art. 1 și 2 au dost să^isșitesuie.-un-angajat sau membru cooperator, va fi încunoștirt- țată unitatea unde contravenientul își are tocul de muncă, pentru antrenarea opiniei publice, a forței educative a colectivului din care acesta face parte, in scopul combaterii unor asemenea manifestări.Ari. 17. — In cazul in care contra-, vențiile prevăzute la art. 1 și 2 sint săvîrșite de un militar, procesul-verbal de constatare se trimite comandantului unității <Jin care face parte contravenientul, spre a i se a- plica, dacă procesul-verbal este întemeiat, sancțiuni potrivit regulamentului disciplinei militare.In situația in care contravenientul este incorporat pentru Îndeplinirea serviciului militar, înainte de pronunțarea hotărîrii judecătorești,' ori înainte de începerea executării sancțiunii închisorii contravenționale, procesul-verbal sau, după caz, hotă- rirea, se trimite, de asemenea, comandantului unității din care face parte contravenientul spre a i se aplica sancțiuni potrivit regulamentului disciplinei militare.Ari. 18. — Executarea Închisorii contravenționale pentru faptele prevăzute la art. I și 2, săvirșite de cetățeni străini sau persoane fără cetățenie care nu au domiciliul în Re*’ publica Socialistă România, poate fi înlocuită prin obligarea la plata unei amenzi, fixindu-se Ca echivalent al unei zile de închisoare, contravențională o sumă de la 25 la 200 lei.înlocuirea exebutării închisorii contravenționale poate ti dispusă, la cererea contravenientului, de judecătorie prin hotărîrea de aplicare a sancțiunii.După pronunțarea hotărîrii sau in timpul executării acesteia, înlocuirea executării închisorii contravenționale poate fi dispusă, la cererea contravenientului, de instanța de executare sau, după caz, de instanța în a cărei rază teritorială se află locul de deținere. Cuantumul amenzii se stabilește, după caz, pentru întreaga sancțiune pronunțată sau pentru restul sancțiunii de executat. Hotărîrea este definitivă.Suma datorată drept amendă care înlocuiește executarea închisorii contravenționale se depune la Banca Română de Comerț Exterior in lei proveniți din schimb de valută făcut în acest scop la cursurile în vigoare pentru operațiunile necomer- ciale.In caz de neîndeplinire a obligației de plată a amenzii care înlocuiește executarea sancțiunii închisorii contravenționale, instanța de executare procedează la punerea in executare a sancțiunii.Art. 19. — Dispozițiile prezentului decret se întregesc cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.Art. 20. — Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 2291/1960 pentru stabilirea și sancționarea unor contravenții privind ordinea și liniștea publică, precum și orice alte dispoziții contrare. se abrogă.
Președintele Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUȘESCU

DE SOCIETATEA DE ȘTIINȚE

ISTORICE

Centenarul 
nașterii 

lui V. 1. Lenin
La Casa Universitarilor din București au început sîmbătă dimineața lucrările unei sesiuni științifice festive, organizată de Societatea de științe istorice, cu prilejul aniversării centenarului nașterii lui Vladimir Ilici Lenin.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de prof. univ. Vasile Maciu, vicepreședinte al societății. în cadrul sesiunii vor fi prezentate numeroase comunicări care tratează probleme privind activitatea filozofică și istorică a făuritorului primului stat socialist din lume. (Agerpres)
In competifie, 

muzica ușoară
TIMIȘOARA — (Corespondentul 

„Scinteii"): Pentru trei zile orașul de 
pe Bega găzduiește 16 formații de es
tradă și de muzică ușoară din Bucu
rești, Cluj, lași, Craiova, Brașov, Tg. 
Mureș și alte centre universitare ale 
țării, care-și dispută intiietatea in 
cadrul festivalului național al artei 
studențești. Festivalul, care a pro
gramat și o dezbatere pe tema „Rea
lizări și tendințe in muzica ușoară", 
cu participarea unor reputați specia
liști din țară, se încheie azi, 12 apri
lie, după-amiăză, o dată cu concertul 
laureațtlor.

I III
„ZIUA

COSMONAUTICII"
Se împlinesc ani de cind, in fața u- nui locuitor al planetei Pămînt, s-au dezvăluit pentru prima oară fascinantele peisaje cosmice. Evenimentul, cu adevărat epocal pentru istoria omenirii, s-a produs la 12 aprilie 1961, iar pămîntea- nul care a devenit primul călător cosrhic a fost neuitatul Iuri Gagarin. în cinstea acestui eveniment, ziua de 12 aprilie este sărbă- toriță in fiecare an în Uniunea Sovietică ca „Zipa cosmonauticii".Contribuția cosmonauticii sovietice la cucerirea spațiului cosmic de către om este remarcabilă. După cum se știe, Uniunea Sovietică înfăptuiește sistematic un larg program de explorări cosmice, eșalonat pe parcursul mai multor ani, urmărind concomitent mai multe direcții de cercetare. Pentru a sugera proporțiile acestei activități e de ajuns să se menționeze că, în cei 12 ani care s-au de la lansarea mului sputnic, fost plasate de U.R.S.S. pe orbite sateliți ai Pămîntului. Lunii și Soarelui 397 de stații automate și nave pilotate. Fiecare nouă lansare a unei navă sau stații cosmice a însemnat un pas înainte in acest vast

nouă domeniu, a adus noi cunoștințe prețioase, a dezvăluit mereu alte taine ale Universului, în perioada care a trecut de la evoluția primului cosmonaut, numeroși alți pămînteni au pășit mai departe la explorarea spațiului cosmic.Zborurile circumte- restre ale lui Gherman Titov, Andrian Nikolaev, Pavel Po- povici, Valentina Te-
CORESPONDENȚA 

DIN MOSCOVA 
DE LA SILVIU 

PODINA

scurs pri- au către de

reșkova au demonstrat că omul poate trăi și lucra în Cosmos. Echipajul cosmic alcătuit din Vladimir Komarov, Konstantin Feoktistov și Boris Egorov a Înfăptuit primul în Cosmos experiențe științifice complexe. Alexei Leonov a fost primul om care a ieșit în spațiul cosmic deschis. Zborurile navelor „So- iuz" au permis plasarea, pe o orbită în Jurul Pămîntului, a primei stații orbitale. A- paratele „Zond“ au deschis drumul spre Lună, iar stațiile automate din seria „Luna" au înconjurat, fotografiat și cercetat solul lunar. Aparatele din seria „Venus" au smuls pri-

mele văluri de taină de pe chipul enigmaticei planete „vecine" cu Pămintul. Un mare pas înainte in tehnica zborurilor cosmice a însemnat zborul in grup al navelor „Soiuz" 6, 7 și 8, din octombrie anul trecut, care a demonstrat că navele se pot mișca autonom în direcția dorită. Cercetări științifice plexe se ‘ ,cu ajutorul sateliților din seria Sputnicii permit serviciilor me- teorologice sovietice să facă o prognoză mai exactă a vremii; cu a- jutorul sateliților de telecomunicații „Mol- nia" s-a realizat sistemul de televiziune cosmică „Orbita". care permite populației din regiunile cele mai îndepărtate ale U.R.S.S. să poată recepționa e- mlsiunile postului central de televiziune din Moscova. în fine, experiențele de sudiiră realizate la bordul navei „Soiuz-6“ au constituit primul pas în realizarea unor importante procese tehnologice în spațiul cosmic.Succesele oamenilor sovietici în dezvoltarea cosmonauticii constituie o „ramnă de lansare" a înfăptuirilor de mîine care vor permite pătrunderea tot mai adlncă a omului în Univers.

com-infăptuiesc„Cosmos". „Meteor"

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRIVicepreședintele Consiliului de Miniștri, Mihai Marinescu, a primit sîmbătă dimineața pe președintele de onoare al Societății americane pentru eontrolul de calitate, Joseph M. Juran care face o vizită in țara noastră la invitația Inspectoratului
general de stat pentru controlul calității produselor de export.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, a luat parte Dumitru Niculescu, inspector general de stat. (Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE
BOX. — Astăzi, în sala Floreasea, începînd de la ora 18, se dispută meciul de box dintre echipele Steaua București și Progresul Brăila. întîl- nlrea se desfășoară în cadrul campionatului de box pe echipe.

Cronica zilei
Președintele de onoare al societății americane pentru controlul de calitate, Joseph M. Juran, a avut sîmbătă după-amiază o convorbire cu redactorul Agenției Române de Presă, Petru Uilăcan, căruia i-a împărtășit impresii culese în timpul vizitei pe care o face in țara noastră. Referin- du-se la întreprinderile industriale pe care le-a vizitat in București și Brașov, cunoscutul om de știință a- merican a spus : instalațiile, mașinile, aparatele de măsură și control ale uzinelor vizitate sînt moderne și toarte bune. Am discutat cu personalul dumneavoastră Ingineresc, pe care 11 găsesc competent, cunoscător al tehnologiilor, bine informat asupra noutăților tehnice. O constatare care m-a surprins — directorii de întreprinderi sint foarte tineri, competent! și ei și deosebit de dinamici. Mi-au lăsat o

impresie din cele mai bune. Răspun- zind unei întrebări privind calitatea produselor 'românești, dl. Joseph M. Juran a relevat că aceasta se poate aprecia și după modul cum sînt solicitate la export Este Impresionant faptul — a menționat interlocutorul — că unele din firmele dv. exportă jumătate din produsele fabricate și, după cite am constatat, aoest procent este în creștere, ceea ce n-ar fi posibil dacă produsele românești nu ar fi competitive din punct de vedere calitativ. Toate acestea mi-au dat certitudinea că produsele românești pot concura cu succes pe piețele externe in ce privește calitatea, tn încheierea convorbirii, oaspetele și-a exprimat convingerea că recentele măsuri luate in domeniul ridicării nivelului calitativ al produselor vor reprezenta un nou factor in creșterea exporturilor românești.

FOTBAL. — La Split s-a disputat returul meciului dintre echipa locală Hajduk și formația Slavia Praga, contind pentru sferturile de finală ale „Cupei Europei centrale" la fotbal. La capătul unui joc echilibrat, scorul a fost egal : 2—2 (0—-0). In urma acestui rezultat echipa cehoslovacă a obținut calificarea in semi-' finalele competiției.CICLISM. - Cea de-a 54-a ediție a turului ciclist al Belgiei s-a încheiat cp victoria cunoscutului campion belgian Eddy Merckx, urmat de com- patrioții săi Walter Godefroot (la 3’03”) și Eric de Vlaemlnck (la 8’). Ultima etapă, desfășurată pe distanța Heist—Woluwe (258 km), a revenit olandezului Karstens, în 6h 54’.BASCHET, — La Ancona au început întrecerile turneului de calificare pentru campionatul european feminin de baschet. In prima zi, Italia a întrecut Danemarca cu 57—40 (31— 19). Intr-un alt joc, Cehoslovacia— Anglia 115—26 (61—14).

Două decenii de la înființarea 

Institutului de proiectări miniere
în aula Bibliotecii centrale universitare din Capitală a avut loc, sim- bătâ, o sesiune jubiliară consacrată împlinirii a 20 de ani de la înființarea Institutului de proiectări miniere (Ipromin). La festivitate au luat parte reprezentanți ai conducerii Ministerului Industriei Miniere și Geologiei, Consiliului național al inginerilor și tehnicienilor. Comisiei republicane a rezervelor miniere, reprezentanți ai institutelor de proiectări, ai centralelor și combinatelor 'miniere din intreaga țară, academicieni și profesori universitari, arhitecți și pro- iectanți din industria minieră.Sesiunea a constituit un bun prilej de evidențiere a realizărilor obținute în domeniul proiectării miniere, In decursul celor două decenii care au trecut de la înființarea Ipromin, realizări care — așa cum sublinia in cuvîntul său ing. Florea Neagu, directorul institutului, au fetet posibile datorită sprijinului acordat de conducerea de partid și de stat dezvoltării acestei activități în țara noastră. Traducind in viață indicațiile date de partid, privind evidențierea potențialului de rezerve in fiecare sector mi

nier, și cunoașterea necesităților e- conomiei naționale pe perioade mai îndelungi, colectivul institutului, va- lorificînd competența tehnică și experiența acumulată, a elaborat numeroase studii tehnico-economice pentru sistematizarea și dezvoltarea întreprinderilor miniere, prospectarea geologică și exploatarea rațională a zăcămintelor. De asemenea, au fost executate proiectele unor mari obiective miniere din diferite zone ale țării și elaborate studii privind mecanizarea și modernizarea industriei miniere, îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă șl de viață in mine.Colectivul sărbătorit a fost felicitat de numeroși invitați. în numele conducerii Ministerului Industriei Miniere și Geologiei, ing. Ion Lăzăres- cu, adjunct al ministrului, a subliniat că, in activitatea de proiectare din sectorul minier? Directivele Congresului al X-lea al P.C.R. pun noi și importante sarcini in domeniul extracției cărbunelui, in mod deosebit al celui cocsificabil, al minereurilor de fier șl nemetalifere. (Agerpres)

TENIS. — Turneul internațional de tenis de la Nisa a continuat cu disputarea partidelor din cadrul „sferturilor" de finală. în proba de simplu masculin jucătorul francez Proisy l-a eliminat cu 6—2, 6—8, 6—4, pe vest- germanul Meiler, iar francezul Go- ven a dispus cu 6—2. 6—3 de compatriotul său Montrenaud.In proba de dublu bărbați, perechea franceză Barclay—Beust a învins cu 2—6, 6—3, 6—4 cuplul Sever Dron (România) — Pokorny (Austria).
In prezența a peste 15s000 de spectatori, la Londra s-a disputat meciul pentru locurile 3—4 în „Cupa Angliei" la fotbal dintre echipele Manchester United și Watford (liga a Il-a). Fotbaliștii de la Manchester United au obținut victoria cu scorul de 2—0 (0—0), golurile fiind înscrise de Kidd. De remarcat că este pentru prima oară cind formațiile învinse țn semifinalele „Cupei Angliei” se întilnesc pentru atribuirea tocului trei.
ATLETISM. — Cu prilejul unul concurs atletic in aer liber, care a avut toc la El Paso (Texas), sprinterul american Jackson a fost cronometrat in proba de 100 yarzi cu un timp excelent : 9”2/10. Proba de, săritură in înălțime a revenit lui English cu 2,16 m, iar cea de aruncare a greutății lui Monari cu 18,57 m.

Pregătiri pentru comerțul estival
Pornind de la premisa că în viitorul sezon numărul turiștilor va fi cu mult mai mare față de anii tre- cuți, Ministerul Comerțului Interior a luat măsuri pentru a repartiza litoralului un volum sporit de produse alimentare și mărfuri industriale. Unitățile comerciale de pe litoral vor pune la dispoziția consumatorilor cu 40—70 la sută mai mulțe produse alimentare. Au fost încheiate contracte cu o serie de furnizori pentru o variată gamă de mărfuri industriale ce se vor produce in serii mici, de calitate superioară și care vor purta embleme și denumiri ale principalelor stațiuni maritime românești. A- cestora li se vor adăuga produsele realizate dc industria locală și cooperația meșteșugărească din județul Constanța. S au creat condiții'pen

tru lărgirea și diversificarea produselor de artizanat.în mod corespunzător va ti lărgită și rețeaua comercială a litoralului. Pe întreaga rivieră românească, iși vor începe activitatea in acest an 131 noi unități comerciale. Printre acestea vor figura 15 bazare amplasate in toate stațiunile, trei complexe comerciale la Mamaia, altele la Mangalia, in zonele Jupiter și Venus, etc. O deosebită atenție s-a acordat extinderii formelor rapide și economicoase de vinzare prin înființarea unor noi linii de autoservire în unitățile de alimentație publică și magazinele alimentare, sporirea numărului de unități ale comerțului mobil (tonete, chioșcuri, automagazine), a căror amplasare se va face in punctele de maximă solicitare. (Agerpres)

RUGBI. — Turneul internațional de rugbi desfășurat recent la Gdansk a fost cîștigat de campioana R. D. Germane, echipa Stahl Hennigsdorf, care în meci decisiv a dispus cu scorul de 11—10 (6—5) de formația locală Legia. Anterior, rugbiștii de la Stahl Hennigsdorf învinseseră cu 9—0 (3—0) o selecționată a regiunii Gdansk,TENIS. — Ilie Năstase și Ion Tiriac s-au calificat în finala probei de dublu din cadrul turneului internațional de la Palermo. In sferturile de finală, ei au eliminat cu 6—2, 6—4 cuplul Pala (Cehoslovacia) — Kary (Austria), iar in semifinale au învins cu 6—3, 6—4 perechea Gulyas (Ungaria) — Kalogheropoulos (Grecia). în finală, jucătorii români vor tntîlni perechea engleză John Cliffton — David Lloyd. învingătoare tn semifinale cu 6—3, 4 —6. 8—6 tn fața cuplului italian Maru^ano—Panatta.
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'U ,. JiiJH»\. - ,'W.ii JML ■ U U^WIM!li'MIW* ■ L^J P- '' JI! i L£-. .2,' - !J/'~r... rA1L,

IRLANDA DE NORDLONDRA

La încheierea alegerilor
Vmunicipale

• UN TEST FĂRĂ REZULTATE DECISIVE

ÎNCORDATĂ
SITUAȚIA RAMINE

FINLANDA

Nenocierile pentru formarea
noului guvern

în capitala Canadei a avut loc cea mai mare demonstrație antirăzboinică din ultimii ani. La demonstrație au 
luat J ................ ■ .............................. •• ...._. ~
sosit I

parte locuitori din Montreal, Kingston și din alte orașe din provinciile Quebec și Ontario, care au 
la Ottawa pentru a exprima protestul față de continuarea războiului dus de S.U.A. în Vietnam, și de

sprijinirea acestuia de către Canada. în fotografie ; miting lîngă clădirea Parlamentului

LONDRA 11 (Agerpres). — Alegerile municipale, desfășurate săp- tămîna aceasta în 28 de comitate din Mărea Britanie, s-au încheiat fără rezultate decisive. Deși nu sînt cunoscute încă rezultatele complete, se poate spune totuși că Partidul conservator a înregistrat . progrese în provincie, iar Partidul laburist în capitală, unde totuși conservatorii dețin majoritatea absolută. La scrutinul de la Londra conservatorii au obținut 65 de locuri, pierzînd 13 mandate în favoarea laburiștilor, care au realizat un total de 32 de locuri.Rezultatele alegerilor municipale nu aduc nici o indicație precisă în ce privește hotărîrea pe care o va

lua premierul Harold Wilson în legătură cu data viitoarelor alegeri generale. Observatorii apreciază că ele îndepărtează posibilitatea organizării unui scrutin genera] în luna iunie. Data cea mai apropiată pare să fie acum luna octombrie. în cercurile ziaristice se consideră că nu este exclus ca, tn ipoteza în care laburiștii nu rea- \ lizează în lunile următoare victorii electorale mai Importante, Wilson să guverneze pînă la sfîrșitul legislaturii, adică pînă în primăvara anului 1971. Ultimele sondaje efectuate tinuă drept ei îl
în rîndul opiniei publice con- să-i indice pe conservatori favoriți, dar avansul pe care dețineau a scăzut simțitor.

VIETNAMUL DE SUD

Puternice atacuri
ale forțelor patriotice

SAIGON 11 (Agerpres). — Detașamente ale Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de după atacuri susf forțelor speciak în apropierea a anunțat ’ cuvînt a unor în' de tar Refe țe’ -mu

Sud au ocupat sute

1$

„Oameni de afaceri pentru pace Vietnam".campaniei va interveni la in această zi va avea loc în fața Casei Albe și un clădirea congresului.
în alMomentul culminant15 aprilie : un miting marș spre

LE DUC THO DESPRE
CONFERINȚA

DE LA PARIS
IN PROBLEMA
VIETNAMULUIPARIS 11 (Agerpres) — Vineri

ECUADORUL IN PERSPECTIVA 
ALEGERILOR LEGISLATIVE

0 cuvîntare a secretarului generai al C.C. ai partidului 
comunist, Pedro SaadGUAYAQUIL 11 (Agerpres). — Secretarul general al C.C. al P.C. din Ecuador, Pedro Saad, a rostit Ia posturile de radio și televiziune o cuvîn- tare consacrată pregătirilor rea alegerilor legislative ce toc la 7 iunie a.c. Partidul și o serie de alte organizații fac parte din Uniunea populară democratică (U.P.D.) ce prezintă o listă unică de candidați la aceste alegeri.Pedro Saad a propus crearea unor comitete permanente ale U.P.D., care să acționeze nu numai în timpul campaniei electorale, ci și pentru a susține lupta pentru îmbunătățirea condițiilor de viață, împotriva dominației capitalurilor străine. Vorbitorul a arătat că în Ecuador venitul

în vede- vor avea comunisi de stingă
pe locuitor este unul din cele mai scăzute din America Latină. In țară crește costul vieții, iar salariile sint „înghețate". Sistemul latifundiar a rămas același • 1 348 de mari moșieri dețin470 000 de familii de țărani le revin 700 000 ha. Monopolurile străine, special cele americane, a declarat Pedro Saad, controlează o mare parte a terenurilor bogate petrol, cupru și piteSecretarul generai dulul Comunist din mat pe oamenii muncii să-și intensifice acțiunile împotriva reacțiunii interne și externe, pentru libertăți democratice.

1 700 000 ha teren, iar celortn
în zăcăminte de bogății naturale, al C.C. al Parti- E^uador a che-

BRAZILIA

Pe urmele
„Escadronului morții"RIO DE JANEIRO 11 (Agerpres). Autoritățile braziliene au creat un departament special, pentru a lupta împotriva organizației „Escadronul morții". care a comis nenumărate asasinate. Crearea acestui organism intervine la puțin timp după dezvăluirile senzaționale făcute de una din victimele „escadronului". Jona’s Sil- veiro, care a avut extraordinara șansă să scape cu viață, după ce a fost ciuruit eu cinci gloanțe de revolver de membrii acestei organizații. Silveira a recunoscut, tn timpul interogatoriilor. tn persoana unui cunoscut ofițer de poliție, locotenentul Joao Coelho, pe unul dintre membrii „escadronului", care l-au torturat. Se anunță, între timp, eS judecătorul Renato Tonini, a ordonat arestarea preventivă a lui Coelho, și începerea investigațiilor privind activitatea sa criminală în cadrul „escadronului".

o tabără a ■«neze dispusă •'ilitarizate, ’litar de ■«sirea ■ite . aS. for- ,a Dak platou- Kontum, .tează că în „jetate ale uni- lericane și sai- .nge atacurile for- , tabăra continuă să de 12 zile. în timpul artileria • forțelor patrio- .îsat asupra taberei apro- 2 000 de obuze și rachete._• altă parte comandamentul a-.rican a anunțat că unități ale .orțelor patrotice au bombardat în cursul nopții de vineri spre sîm- bătă și au atacat cu rachete 16 poziții americane din regiunea pla- tourilor înalte, și la nord-est de Saigon în provincia Țay Ninh. Totodată, la Saigon s-a confirmat că avioane „B-52“ au continuat raidurile de bombardament asupra unor regiuni sud-vietnameze.
★WASHINGTON — în cadrul campaniei de primăvară pentru încetarea războiului din Vietnam, importante acțiuni antirăzboinice sînt prevăzute la Washington. Astfel, duminică, 12 aprilie, urmează să aibă loc o demonstrație în fața Departamentului de Stat al S.U.A., iar la 13 a- prilie o acțiune de protest va fi organizată în fața Casei Albe de gruparea

a părăsit Parisul, pentru a se întoarce la Hanoi, Le Duc Tho, consilier special al șefului delegației R.D. Vietnam la Coiiferința cvadripartită în problema vietnameză, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc din Vietnam. El a declarat ziariștilor la aeroport că delegația R.D. Vietnam rămîne la Paris pentru continuarea tratativelor în vederea reglementării problemei vietnameze. Dacă S.U.A. se îndepărtează de la actuala lor politică agresivă și manifestă bunăvoință, atunci delegația R.D. Vietnam este gata să pășească pe calea unei reglementări pașnice cu S.U.A. Dacă guvernul american perseverează în continuare în extinderea războiului, vom duce lupta pînă la cucerirea independenței și libertății.Referindu-se la situația din Peninsula Indochineză, Le Duc Tho a declarat că trebuie obținută întîi soluționarea problemei vietnameze pentru a se trece ulterior Ia reglementarea pașnică a problemei indo- chineze în ansamblu.
A

BELFAST 11 (Agerpres). — Două explozii au avut loc simbătă dimineața, la un interval de o oră și jumătate, pe strada „Antrim Road" din Belfast, vizînd pe fostul ministru al sănătății din Irlanda de Nord, William Morgan. Acesta și-a depus candidatura ca deputat protestant al Partidului Uniunist de guvernămînt, pentru alegerile legislative parțiale, care vor avea loc săptămina viitoare in capitala Ulsterului.Pe de altă parte, din Londra se a- nunță că primul ministru al Irlandei de Nord, James Chichester-Clark, a sosit la Londra pentru a purta convorbiri cu ministrul britanic al afacerilor interne, James Callaghan, în legătură cu agravarea situației din Ulster după ultimele Incidente între membrii celor două comunități religioase — catolică și protestantă. Un comunicat dat publicității după convorbiri informează că premierul nord-irlandez a primit asigurarea din partea ministrului Callaghan că trupele britanice vor rămîne în Ulster atîta timp cît va fi necesar, efectivul lor fiind suficient pentru a menține ordinea.
Instabilitatea monetară

din Piața comună

In dezbaterea 
parlamentului europeanLUXEMBURG 11 (Agerpres) — Parlamentul european (organism consultativ compus din reprezentanți ai parlamentelor celor șase țări membre ale Pieței comune) a cerut luarea de măsuri rapide și eficiente pentru combaterea instabilității monetare din C.E.E. La încheierea lucrărilor sesiunii parlamentului, care s-au desfășurat timp de două zile la Luxemburg, deputății au adoptat o declarație în care se arată că tendințele de inflație sînt atît de puternice, încîț ele a- menință coeziunea comunității.

B B B B B B

agențiile de presă transmit
Scrutin rasist. Potrivit unor date incomplete, partidul lui Ian Smith Frontul Rhodesian, a obținut 29 din cele 37 de locuri rezervate in Parlamentul țării europenilor, asigu- rîndu-și majoritatea in parlament, a- nunță agenția France Presse. De menționat că, în 13 circumscripții, reprezentanții acestui g^rtid au fost singurii care și-au depus candidaturile, După cum se știe, masa principală a populației africane din Rhodesia este lipsită de dreptul de vot Deși poporul Zimbabwe numără 4,5 milioane de oameni, au fost admiși la vot doar 8 mii de reprezentanți al acestuia, care au participat la vot separat de albi.
Janos Peter, ministrul a- 

facerilor externe al R. P. 
Ungare, și-a încheiat vizita 
oficială în Suedia, lntorcîn- du-se în patrie, informează agenția M.T.I. In cursul vizitei el a avut convorbiri cu omologul său suedez;

Va fi reevaluat yenul japonez?
pune insis-

Torsten Nilson, privind unele aspecte ale situației internaționale actuale, precum și dezvoltarea colaborării economice între cele două țări. La înapoiere, Janos Peter a declarat că relațiile ungaro-suedeze, atît pe planul oolaborăni bilaterale, cît .și a) activității pe arena internațională, se dezvoltă în mod favorabil. Cele două țări, a spus el, iși intensifică colaborarea în direcția întăririi securității europene.
Lucrările Conferinței re

prezentanților comitetelor 
naționale de apărare a pă
cii din țările Asiei și Africii s-au încheiat în capitala Irakului. Au fost prezenți, de asemenea, reprezentanți din partea unor organizații internaționale de apărare a păcii, precum și personalități de seamă cunos-

cute pentru activitatea lor în sprijinul destinderii internaționale. Printre măsurile preconizate de conferință figurează hotărîrea pregătirii unul congres internațional pentru pace în Orientul Apropiat șl inițierea unei campanii mondiale pentru încetarea războiului dus de Statele Unite în Vietnam.
0 manifestare dedicată 

României * 9vut loc i!f >Deut' scher Lyzeum-CIub" din Koln (R. F. a Germaniei). Muzeologul Gunther Ott a ținut conferința intitulată „Pe urmele artei romanice șt bizantine in România". Cu același prilej, a fost prezentat filmul documentar românesc „Monumente isțorice". Au luat parte membri ai clubului, ambasadorul României Ia Bonn, C. Oancea. membri ai ambasadei române.

PARIS 11 — Corespondentul Agerpres, Georges Dascal, transmite : Simbătă a fost inaugurată la Palatul Mutuality din Paris, cea de-a 15-a Expoziție cu vînzare a cărții marxiste. La deschiderea expoziției a luat cuvîntul Renă Piquet, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C. Francez. Peste 100 de autori prezintă ultimele lor lucrări.

HELSINKI 11 (Agerpres) — Juha Rihtniemi, însărcinat cu misiunea de a sonda posibilitățile de creare a unui nou guvern de coaliție, l-a informat vineri pe președintele țâr rii, Urho Kekkonen, că renunță sa formeze noul guvern.Juha Rihtniemi a relevat, cu a- cest prilej, că în urma consultărilor avute cu liderii partidelor care au reprezentanți în Parlament, a a- juns la concluzia că nu va reuși să creeze un guvern care să în- , trunească sprijinul majorității parlamentare.
J. Sisco la CairoCAIRO 11 (Agerpres). — Asistentul secretarului de stat al S.U.A. pentru problemele Orientului Apropiat, Joseph Sisco, a sosit vineri seara la Cairo, într-o vizită de informare. Joseph Sisco urmează să întreprindă vizite similare în Israel, Liban, Cipru Și ' ‘ ’Iordania.

CREȘTEREA

PRODUCȚIEI 

PETROLIERE
IN REGIUNEA

GOLFULUI PERSICîn cursul anului trecut, Orientul Apropiat s-a situat pe' primul loc în rîndul zonelor petroliere ale lumii, cu o producție record de 633 milioane tone. Un rol important în atingerea acestui plafon regiunea Golfului Persic pune de uriașe rezerve negru" — mai mult de din rezervele mondiale, volumului extracției s-a pe de o parte exploatării tot mai intensive a zonelor cunoscute, iar pe de altă parte descoperirii unor noi zăcăminte petroliere. Exemplul micului emirat Abu Dhabi concludent. Descoperirea în 1960 a petrolului a fost urmată de o creștere rapidă a extracției: 3 milioane tone în 1962. 18 milioanetone în 1967, 29 milioane tone în 1969. A sporit totodată producția unor țări cu veche tradiție în exploatarea petrolului, ca, de exemplu, Iranul. ~ acestei țări cifra record fiind cu 17 cît în 1968 — a anunțat societatea națională iraniană a petrolului. în felul acesta, Iranul își reia locul în fruntea țărilor producătoare de petrol din Orientul Apropiat, pe care îl pierduse în 1967 în favoarea A- rabiei Saudite. Potrivit prevederi lor, Tranul va ajunge în 1970 L. o producție de 200—210 milioane tone.

l-a jucat care dis- de „aur jumătate Creșterea datorat
este

Producția de petrol a a atins în anul trecut de 166 milioane tone, la sută mai mare de

la Închiderea ediției
9

O întrebare care se cu tot mai multă tență de la o vreme este următoarea : va fi sau nu reevaluat yenul, moneda națională japoneză ? Despre reevaluarea yenului s-a mai vorbit în ultimii doi ani de citeva ori, ziarele japoneze recurgînd mai ales la reproducerea în paginile lor a discuțiilor pe această temă din presa străină, mai ales americană. în ultimul timp, insă, publicațiile de specialitate abordează cu un interes sporit problemele privind modalitățile reevaluării și consecințele ei.Pentru mulți observatori, reevaluarea ar fi reclamată de însăși dezvoltarea economiei japoneze. Menținerea ritmului înalt de a economiei (de sută anual în tot timulut deceniu), unui excedent de 2,283 miliarde dolari în balanța de plăți externe pe anul ■ trecut, sporirea rezervelor valutare din vistieria țării la peste trei miliarde dolari — toate la un loc întăresc yenul în confruntarea lui cu celelalte monede naționale. Țările occidentale de unde pornesc în realitate presiunile asupra Japoniei pentru reevaluarea yenului, susțin că produsele japoneze concurează mărfurile celorlalte țări chiar la ele acasă. Statele Unite refuză categoric să micșoreze conținutul în aur al dolarului pentru a-1 valoarea schimb ele insistă — cum dezvăluia un expert japonez — ca celelalte țări ale

dezvoltare circa 12 la cursul ul- realizarea

aduce lalui reală. în

pieței monetare interocci- dentale, cu o economie puternică. să-și reevalueze moneda națională. Primii care au cedat presiunilor americane au fost manii, care anul reevaluat marca.Experții niponi este unilaterală după qare reevaluarea yenului ar fi un act avantajos întrucît se creează posibilitatea de a se , importa la prețuri mai mici și a se exporta la prețuri mai

vest-ger- trecut aususțin că concepția

politica protecționistă a guvernului japonez. Spre deosebire de marca vest-ger- mană, cu care yenul, este comparat adesea, scrie ziarul „Nipon Keizai" — „moneda japoneză este puternic protejată de guvern, care incă mai menține restricții vamale la import pentru 111 articole, cifră foarte mare în comparație cu mărfurile supuse acelorași restricții in țările occidentale dezvoltate. în același timp, Japonia controlează sever ex
CORESPONDENȚA DIN TOKIO DE LA EL. ȚVIU

mari. Ei afirmă că în realitate creșterea prețurilor mărfurilor japoneze ar slăbi mult competitivitatea acestora in exterior ; or, tocmai pe această competitivitate se bazează, în ultimă instanță, dezvoltarea economiei japoneze. De la stabilirea in 1949 a cursului de schimb de 360 de yeni pentru un dolar american, economia japoneză a avansat sub toate aspectele. Produsul național global a crescut de la 10,9 miliarde dolari în 1950 la circa 155 de miliarde dolari anul trecut, situîndu-se pe locul al doilea, după Statele Unite, iar ponderea Japoniei în comerțul internațional a crescut de la 1,5 la 6,5 la sută.Se discută mult și, de altfel, nimeni nu neagă că forța yenului și, în general, dezvoltarea economiei 'japoneze se întemeiază pe

porturile ei de capital, urmărind investirea acestuia în economia internă.întrucît forța yenului a crescut an de an, iar rezervele valutare ale țării au ajuns la un nivel apreciabil, unii economiști japonezi susțin că reevaluarea ar aduce foloase economiei. Profesorul de Masahiro Fatemoto, universitatea Kyoto, deră că reevaluarea avea efecte negative balanței de plăți dimpotrivă, ar la stabilizarea lor și la menținerea ritmului înalt de dezvoltare a economiei. La fel, un studiu al Institutului pentru cercetări economice și tehnologice „Nomura" subliniază că reevaluarea nu numai că va asigura un control a- supra inflației, dar va ajuta să se rezolve și problema

economie de la consi- nu ar asupra externe, contribui prețuri-

din ce în ce mai acută a lipsei de forță de muncă. Se susține că inflația și lipsa forței de muncă sînt cauzate, tn principal, de dezechilibrul dintre exportul excesiv a! Japoniei — pentru a putea plăti materiile prime importate și aprovizionarea insuficientă a pieței interne. Adversarii reevaluării citează insă, exemplul R. F. a Germaniei, unde, la trei luni după reevaluarea mărcii, inflația a continuat să crească.în același timp, firmele industriale strîns legate de piețele străine, și în această situație se află marea majoritate, sînt împotriva reevaluării. într-o asemenea eventualitate, companiile din industria constructoare de nave, din industriile oțelului, textilă și chiar de automobile ar fi primele afectate. Industria navală japoneză care lansînd anul trecut aproape jumătate din totalul vaselor maritime și oceanice se situează pe locul întîi în lume, ar pierde într-o perioadă de zece ani circa cinci miliarde de yeni, în cazul in care yenul ar fi reevaluat cu zece la sută. Acesta este motivul pentru care industriașii navali au și hotărit zilele trecute să încheie în viitor contracte cu clienții, în yeni, nu în dolari, ca pînă acum. Acestea sînt citeva din datele care fac ca problema reevaluării să fie atît de controversată și să fie în continuare plasată sub semnul întrebării.

Duminică se va comemora în S.U.A. împlinirea a 25 de ani de la'moartea unuia din cei mai oroeminenți oameni politici a- mericani, considerați a fi fost arhitectul „New Dealului" și factor activ in obținerea victoriei asupra Germaniei naziste, in cel mai devastator război din istoria omenirii. Este vorba de fostul președinte Franklin D. Roosevelt, ales pentru prima oară în funcția supremă in 1933, El a rămas singurul președinte din istoria' Americii care a obținut trei mandate prezidențiale.

Avioanele britanice ur
mează să transporte timp 
de zece zile în Singapore 
peste 2 300 de soldați și 
ofițeri, precum și tehnică de luptă pentru a „Daily Mail" caracterizează a fi „cele mai mari manevre organizate de Anglia în Orientul îndepărtat de la terminarea războiului". Aceste manevre sînt concepute ca o demonstrație a continuării prezenței militare a Marii Britanii în Extremul Orient, in pofida hotărîrii guvernului de a-și retrage trupele de la est de Suez.

ZBORUL NAVEI APOLLO-13"

participa la ceea ce ziarul

In cadrul manifestărilor organizate în Italia în scopul 
dezvoltării relațiilor turistice cu Româniași al p°puIarizării nu- meroaselor obiective turistice din țara noastră, la 10 aprilie a avut loc o conferință de presă la „Palatul turismului" din Milano, în cadrul căreia G. Mag- noni, președintele Federației mondiale a agențiilor de voiaj și președinte al Federației italiene a agențiilor de voiaj turistic, a relevat atracția pe care o reprezintă pentru turiștii italieni România, numeroasele obiective cuitural- artistice, istorice și de divertisment. Dezvoltate pe fondul unor tradiționale relații de prietenie, a spus vorbitorul, legăturile turistice dintre cele două țări vor contribui la o mai bună cunoaștere și înțelegere reciprocă.

MASACRUL DIN LOCALITATEA

CAMBODGIANĂ PRASOT

PENH 11 (A-
— Agențiile 

anunță că vi-

PNOM 
gerpres). 
de presă 
neri dimineață, in ora
șul cambodgian Prasot, 
aflat in apropierea gra
niței dintre Vietnamul 
de sud și Cambodgia, 
au fost ucise peste 100 
de persoane — copii, 
femei și bătrini, de ori
gine vietnameză. Cores
pondentul agenției UPl, 
care s-a deplasat ime
diat la locul masacru
lui, arată că victimele 
au fost împușcate de 
aproape. Ele se aflau 
intr-un lagăr destinat ' 
civililor de origine viet-

nameză. Corespondentul 
arată că i-a fost impo
sibil să stabilească nu
mărul victimelor, deoa
rece in marea lor majo
ritate erau aruncate 
unele peste altele fiind 
acoperite cu paie. El a 
observat insă urmele 
rafalelor de arme auto
mate și mitraliere trase 
asupra civililor de la 
mică distanță. De altfel, 
clădirile fermei in care , 
fusese improvizat lagă
rul nu poartă urmele 
unei lupte, deși autori
tățile cambodgiene afir
mă că civilii ar fi fost 
uciși in timpul unei

ciocniri cu grupurile de 
partizani. Supraviețui
tori ai masacrului, ches
tionați de corespondent 
au relatat că unități ale 
forțelor armate cambod
giene au pătruns la un 
moment dat in lagăr și 
au deschis focul asupra 
deținuților. Faptul că 
unele cadavre poartă 
urmele gloanțelor pri
mite in spate confirmă 
aceste mărturii. Cores
pondenții agențiilor de 
presă France Presse și 
Associated Press au 
transmis relatări asemă
nătoare asupra masa
crului.

CAPE KENNEDY 11 (Agerpres). - Dacă totul decurge conform programului, la 16 aprilie James Lovell va fi cel de-al 5-lea om care va pune piciorul pe suprafața Selenii se subliniază în ultimele știri sosite la redacție pină la închiderea primei ediții. simbătă ora 19,00 (ora Bucu- reștiului). La 12 de ani, Lovell este unul dintre veteranii zborurilor spațiale. Cele trei zboruri anterioare i-au permis să stabilească două recorduri absolute destul de greu de doborit : el a petrecut cel mai mare număr de ore in spațiul cosmic (aproape 24 de sile) și a parcurs cel mai mare număr de kilometri — aproape 13 milioane.Pilotul modulului de debarcare, Fred Haise, este cunoscut și sub numele de „omul albastru". El va fi cel al 6-lea pămintean care va pășide

pe suprafața satelitului natural al Terrei. El este in virstă de 36 ani, Timp de patru ani, Haise s-a pregătit pentru marea călătorie pe care o va incepe astă-seară. în această perioadă a fost de două ori pe lista „rezervelor". El a fost gata de a pleca. dacă ar fi fost necesar, în misiunile „Apollo-8“ și „Ap011o-ll“.Așa cum s-a anunțat vineri seara, pilotul cabinei de comandă va fi Jack Swigert. EI și-a obținut brevetul de pilot de avioane la virsta de 16 ani, numărîndu-se printre cei mai tineri piloți americani. Pentru el misiunea „Apollo 43“ reprezintă primul zbor spațial la care participă. Potrivit declarațiilor făcute a dat dovadă de de a se care face adapta parte.
de Lovell, Swigert o mare capacitate noului echipaj din

Echipajul navei cosmice „Apollo-13* : John Swigert (stingă), care, după 
cum se știe, în ultimul moment l-a înlocuit pe Thomas Mattingly, Jim 

Lovell (centru) și Fred Haise (dreapta)
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