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PĂMlNTUL
bun al întregii națiuni
să fie gospodărit cu chi bzuință!

14 968 000 hectare. Aceasta 
prafața agricolă a țării. De 
pămint se obține pîinea, el ..__ _
legumele, de pe el se culeg fructele 
și strugurii, asigură, 4n același timp, 
hrana animalelor domestice. Acesta 
este pămintul țării și el trebuie gos
podărit cu maximă chibzuință. Aces
tui scop îi este subordonat și Progra
mul național privind gospodărirea ra
țională a resurselor de apă, extinderea 
lucrărilor de irigații, îndiguiri, dese
cări și. combaterea eroziunii solului, 
program aprobat de plenara C.C. al 
P.C R. din martie a.c. „Indiferent de 
proprietate — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea 
Ia plenară — pămintul este un bun 
al națiunii si el trebuie lucrat cores
punzător ; toată lumea trebuie să se 
supună regulilor și normelor gene
rale".

întrucît este vorba de bunăstarea 
generației actuale și a celor viitoare, 
care vor trăi pe aceste meleaguri, 
conducerea partidului a acordat și 
acordă cea mai mare importanță 
gospodăririi fondului funciar. Cu doi 
ani în urmă, Marea Adunare Națio
nală a aprobat Legea cu privire la 
apărarea, conservarea și folosirea 
terenurilor agricole, lege care re
flectă grija partidului și guver
nului pentru dezvoltarea agricul
turii și care fundamentează gospo
dărirea cu eficiență maximă a pă
mîntului.

Cu toate că avem o lege care re
glementează gospodărirea fondului 
funciar, suprafața arabilă a țării se 
diminuează. Suprafața agricolă a țâ
rii a crescut ritmic de la un an la 
altul. în schimb, suprafața arabilă 
este într-o continuă descreștere. Față 
de 9 921 000 de ' - ---
ajuns la 9 771 000 
deci în 7 ani cu 
puțin. Neajunsul 
mai suprafața de

este su
pe acest 
produce

hectare in lț)62 a 
de hectare în 1969, 
150 000 hectare mai 
este că scade toc- 
teren de pe care se
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obțin cereale, plantele tehnice, legu
mele și cartofii. Care sînt cauzele 
care determină această situație, ce 
trebuie întreprins pentru a frîna fe
nomenul de reducere a suprafeței 
arabile ?

După cum se știe, în ultimii ani, 
statul a făcut investiții mari pentru 
recuperarea pentru agricultură a te
renurilor inundabile din lunca Du
nării și din alte zone. Prin ample 
lucrări de îndiguiri și desecări au 
fost ciștigate zeci și sute de mii de

teren. La I.A.S. Lița-Olt, gropile din 
care s-a scoș pămînt pentru terasa- 
mente însumează 40 ha.

S-a mai scris despre amplasarea 
nerațională a construcțiilor.- Mul
te terenuri din preajma construc
țiilor zootehnice sau spațiile cuprinse 
între acestea sînt nefolosite. In coo
perativele agricole din județul Su
ceava, numaj prin restrîngerea su
prafețelor din jurul centrelor gospo
dărești și prin limitarea unor su
prafețe folosite ca depozite de furaje

LA DOI ANI DE LA ADOPTAREA LEGII, ÎN CONTRAST CU 
EFORTURILE PENTRU FOLOSIREA RAȚIONALĂ A TERENURI
LOR AGRICOLE, IMPORTANTE SUPRAFEȚE CONTINUĂ SĂ 

FIE DEGRADATE Șl RISIPITE

hectare de teren din cel mai fertil, 
pe care se obțin recolte mari la 
hectar. Este deajuns să amintim că 
anul trecut, la I.A.S. Insula Mare a 
Brăilei, pe o suprafață de 37 000 ha, 
zmulsă apelor Dunării, s-a obținut o 
recoltă medie de 5 144 kg de porumb 
la hectar. Din păcate, în multe zone 
unde au fost făcute asemenea lucrări, 
din cauza unor mici neglijen'țe, im
portante suprafețe de teren continuă 
să fie nefolosite. Dintr-o analiză fă
cută de Departamentul îmbunătățiri
lor funciare rezultă că aceste supra
fețe însumează mii de hectare. Da 
cooperativele agricole Călărași, Du
nărea, Sărata și Dăbuleni, județul 
Dolj, pămintul rezultat de la esca- 
varea mai multor canale n-a fost în- 
prăștiat, ocupînd porțiuni mari de

și diferite materiale, se puteau lua, 
anul trecut in cultură circa 3 000 ha 
de teren. De asemenea, în județul 
Botoșani, numai prin reducerea cu 
2 la sută a drumurilor care traver
sează perimetrele cooperativelor agri
cole, se puteau cultiva, in plus. 300 
ha de teren.

Dacă cele enumerate pînă acum 
sînt suprafețe nu tocmai mari, al
tele, din cele mai bune pentru agri
cultură, nu produc pe măsura posi
bilităților dintr-un singur., motiv : nu 
sint lucrate. în unele unități agricole, 
uitindu-se pe semne că pămintul este 
și va rămîne principalul furnizor de 
produse agricole, nu este luat în în
tregime în cultură sau nu 1 se aplică 
toate lucrările de care depinde obți
nerea unor recolte mari. An de an.

>

în județele Gorj, Cluj și altele, în
semnate suprafețe de teren, situate 
în pantă, au fost înțelenite. Recoltele 
mici care au fost obținute în unele 
cooperative agricole se datoresc nu 
atit condițiilor climaterice nefavo
rabile, cît neefectuării măsurilor 
agrotehnice. în legea cu privire 
la apărarea, conservarea și folosirea 
terenurilor agricole sint prevăzute 
sancțiuni pentru necultivalrea terenu
rilor arabile, a viilor și livezilor nein- 
treținute, precum și a pășunilor și fî- 
nețelor naturale pe care nu s-au exe
cutat lucrări de îngrijire conform re
gulilor agrotehnice. S-au aplicat ase
menea sancțiuni ? Evident că nu, deși 
terenuri nelucrate au fost destule. 
Ținîndu-se seama că executarea lu
crărilor agricole este o necesitate și 
o obligație pentru toți cei care lu
crează în acest domeniu, conducerea 
partidului a trasat ca sarcină Minis
terului Agriculturii și Silviculturii să 
elaboreze măsuri pentru legiferarea 
obligațiilor legate de lucrarea pămîn
tului. Deși a trecut mai mult de un 
an de zile de Ia primirea acestei 
sarcini, ea nu a fost dusă la înde
plinire. Este necesar ca aceste nor
mative să fie definitivate și cunos
cute de către fiecare unitate agri
colă, de toți posesorii de teren, iar 
in cazul cînd se constată 
tul rămîne nelucrat, să se 
șurile de rigoare.

Tn hotărîrea plenarei ____
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, din decembrie 
1969, s-a stabilit că, în cazul cînd 
suprafețele de teren disponibile ale 
unor cooperative agricole, in soecial 
ale celor situate în jurul orașelor și 
centrelor Industriale, cure ntt dispun

Cîndva (și nu sînt 
mulți ani de a- 
tunci), cariera Ci- 

cani prima Inaugurată în 
bazinul carbonifer al Ro
vinarilor, nucleul formi
dabilei explozii de „ener
gie neagră", care a con
sacrat acest ținut al păs
torilor drept unul dintre 
cele mai dinamice centre 
de pe harta noastră eco
nomică, și-a atins para
metrii proiectați cu 15 
luni înainte de termen. 
Cîndva (și sînt și mai pu
țini ani de atunci), rîoile 
cariere, Tismana și Gîrla, 
au fost puse în funcțiune 
cu trei luni și. respectiv, 
150 de zile înainte de ter
men Li s-a adăugat, cu 
alte trei luni înainte de 
termen, Beterga. alt nume 
smuls din anonimat o 
dată cu apariția giganti
celor complexe de exca
vat, care expediază pe 
benzile transportoare cite 
1 800 metri cubi de lignit 
într-o singură oră. I.îngă 
Cicani, noile cariere, 
inaugurate anul trecut, 
cu disponibilități de pro
ducție însemnînd tot atî
tea reliefuri spectaculoase 
pe hărțile energeticii ro
mânești (Gîrla 2 200 000 
de tone pe an, Tismana i 
3 400 000 de tone pe an), 
definesc un perimetru de 
muncă și de creație care 
stă sub semnul continui
tății istorice a operei in
dustrializării socialiste și 
se înscrie major în du
rată.

Natura și-a vestit da
rurile de mult, strigîn- 
du-le pe unele cu voce 
tare, în urechile omului. 
Asa s-au petrecut lucru
rile la Rovinari, prima 
„mină la zi" din țara 
noastră, unde calota de 
pămint și piatră e doar 
un strat subțire. infim, 
între lumina în care aș
teaptă .oamenii și noaptea 
celuilalt strat — bogat, 
gras, generos, mustind de 
sevele minerale ale pă
mîntului, ale acestui pă- 
mîn-t care înseamnă a'ci 
multe zeci, poate multe 
sute de milioane de tone 
de combustibil

Privesc, acest perimetru 
al noului, cuprins în rit
murile descrise mai sus, 
ritmuri care înseamnă tot

atîtea trepte tăiate tn 
timp, o continuă forțare 
a timpului, o continuă es
caladare spre cote tot mai 
înalte. Cît vezi cu ochii 
pînă în linia zării. întreg 
acest teritoriu e decupat 
tn largi amfiteatre, ca 
niște ochi ai pămîntului 
deschiși către cer Sînt 
niște ochi Imenși și întu
necați. fiindcă ochii aceș
tia au culoarea cărbune-

zabilă, lentă plutită, a- 
vînd ceva dintr-un dans

Contemplu peisajul 
d’n cabina uneia 
dintre aceste ma

șini de excavat care, aco
lo, în hăurile adînci. par 
niște jucării. Cabina în 
care mă aflu, alături de 
un om între două vîrste, 
e, însă, creierul unui ex
cavator gigant, un verita
bil colos, înalt de 34 de
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lui și fiindcă aici. în aces
te cratere, lumina zilei 
inundă tlrziu, mult după 
răsărit, prin explozie. La 
1-iovinari, zilele și nopțile 
vin subit., prin surprin
dere, ca prin răsucirea 
unui comutator electric 
gigant și copiii minerilor, 
care învață la școala din 
poul oraș, spun că t 
trebuie să vină ziua 
noantea în Cosmos. Tn 
ceste orbite — cratere 
care lumina si umbra 
suprapun violent, ca prin- 
tr-un contact sumar de 
fitil aprins, se mișcă, re
duși la proporții infinite
zimale, mașini și oameni, 
într-o mișcare abia seși-

așa 
și 

i a- 
■ în 
i se

metri, lung de 120 și cîn- 
tărind nu mai puțin de 
2 milioane de kilograme. 
Omul cu care stau de 
vorbă. pilotul acestui 
„modul lunar". îmi spu
ne, în timp ce conectează 
„pilotul automat" (astfel 
ca mașina să se conducă 
singură și să putem sta 
de vorbă nestingheriți). 
că o singură oră de stag
nare a unui astfel de uti
laj. a unei combine care 
taie lignitul, de pildă, 
echivalează cu 650 de 
tone lignit în minus.

— S-au întîmplat și ast
fel de cazuri ’

— Mie unuia, nu...
excavatori1; trilul

Octavian Chîosea, care 
lucrează de 13 ani în cra
terele Rovinarilor, astfel 
de lucruri nu i se pot în- 
tîmpla ușor. Recent, îmi 
povestește, o dată cu in
troducerea noului sistem 
de salarizare, a fost în
cadrat la categoria „spe
cialiști" (categoria a Vl-a. 
treapta a Tl-a). Sînt cu 
toții, la ora de față, la 
Rovinari, 58 de specialiști, 
încadrați tarifar ca atare 
și considerați (asta nu 
mi-o mai spune, dar o 
ghicesc, o simt din ușoa
ra vibrație de orgol:u 
care-i străbate o clipă 
glasul) un fel de. elită a 
minei, fruntași între frun
tașii întrecerii, ași ai re
cordurilor de înaintare în 
straturile de lignit

Cum a dobîndit acest 
titlu ? Și-a cucerit cali
ficarea „d’n mers", ca 
atîția alții, sub dictarea 
imperioasă a nevoilor 
minei, a tehnicii tot mi^j 
înalte cu care era mereu 
confruntat. în 1'50. Rovi- 
narii au dat 10 000 tone 
de cărbuni, 
atunci un record. în 1969, 
însă, aceeași mină a livrat 
industriei 
tone, iar acum in 
ultim an al planului 
cinai, va trebui să 
de două ori pe atît. 
dar, de 500 de ori 
mult ca la început ! Prac
tic, cu mașina de excavat 
pe care o dirijează. Oc
tavian Chiosea dă singur, 
într-un an. întreaga pro
ducție a Rovinarilor din 
anii '50. Iată de ce, con
fruntat cu sarcinile 
de mari ale minei, exca
vatorul lui nu trebtiie să 
piardă nici o 
rru..

considerate

2 480 000 de 
acest 
cin- 
dea 

Așa- 
ma)

Iau din 
natele

atit

oră de lu-

Iau din nou coordo
natele peisajului, 
privesc marile cra

tere dreptunghiulare în 
mijlocul cărora se mișcă. 
acești giganți de oțel pe 
șenile care se cheamă, 
simniu, „mașini de exca
vat" E primăvară, soa
rele așterne peste tot pul
beri de aur. la orizont se

I. OLTEANU

(Continuare 
în pag. a V-a)

că pămîn- 
aplice mâ-

Consiliului

Ion HERȚEG

(Continuare în pag. a III-a)

Te servesc
mă servești
Vinturat, profesionalmente, prin variate medii ome

nești și climate, m-am întîlnit deseori cu un personaj . 
care profesează un anume tic, îl flutură ca pe un steag 
ori îl poartă ca pe o cocardă. Ce face el mai exact ? 
Pune in practică solomonicul raționament o mină spa
lă pe alta, face rost de ceva ce pare să nu existe, il 
scoate din pămînt din iarbă verde, ca altcineva, la 
rindu-i, să se revanșeze în chip similar, făcind rost 
de altceva ce pare să nu existe, deci două servicii 
reciproce încheiate strins. de la partener la partener, 
sub sigiliul unei perfecte mutualități care, moral și 
faptic, ne frustrează pe toți. Las la o parte aura ma
fiotă a acestui tip de tranzacții, talentul înnăscut al 
celor ce le practică. Vom examina faptul-viciu sub 
aspect strict social, sugerînd răul colectiv pe care il 
produce lanțul de slăbiciuni și insanități care se culcă 
pe covorul bine așternut al îngăduintelnr noastre.

PICĂTURA DE 1CERNEALA
Pentru un mic nimic, profesionistul in i c. SER

VESC— MA SERVEȘTI îți oferă -ce? - fructul rar, 
marfa primă, locul din față, serviciul pe sprinceană, 
colțul de la căldurică. trufandaua, caimacul, bucățica 
cea faină, propteluța, cheia lui Sesam deschide-te 1, 
minuța protectoare, ciubucul colegial, blidul de cireșe 
al breslei, halvița instituției, sorcova lui „la mai mare", 
arborele familiuței, treptele bisericuței. De cele mai 
multe ori nici n-ai cum te supăra, totul pare nebulos 
și nu se vede bine la suprafață, n-are aspect de hoție 
ori escrocherie latentă și longevivă. Mecanismul amia
bil, de nedesfăcută reciprocitate, funcționează cam in 
acești termeni : promovează-l pe al meu dacă vrei 
să ai comanda la timp șr în bune condiții ; fă-mă 
șef de serviciu și vei avea cherestea la casa cea nouă ; 
bagă-mi plodul la facultate și soția matale nu va duce 
lipsă de ouă proaspete și cite o ciozvirtă de miel ; 
dă-mi mie biletul de băi la Sovata și vei găsi in prag 
niște lădițe cu mere ionatane pentru export, care plac 
copilașilor , strecoară vorbușoara aia exact unde tre
buie șt vor curge spre locuința ta rîuri de lapte si 
miere.

Deci, servicii și contraservlcii. Aș mai continua ast
fel dacă nu mi-ar cădea în auz litania de lung regret, 
bocetul mut prin care „mitică" modern, speriat de 
moarte, îmi pune în vedere că sfîntul TE SERVESC— 
MA SERVEȘTI dă ortul popii, îmi anunță iminenta 
lui dispariție din sfera societății. Oare așa să fie ? 
Dacă da. mă apuc să compun discursul de îngropă
ciune al năravului. Cine mă asigură ? Fiecare din
tre noi !

POP Simion

Telegramă
Excelenței Sale

Domnului JULIUS
președintele Republicii

K. NYERERE
Unite Tanzania

DAR ES SALAAM 
aniversări a Republicii 
să adresez Excelenței

Cu prilejul celei de-a Vl-a 
Unite Tanzania, am plăcerea 
Voastre, in numele poporulu* român, al Consiliului de 
Stat și al meu personal co’diale felicitări și cele mai 
bune urări de progres poporului tanzanian.

Nutresc convingerea că relațiile dintre țările noastre 
se vor dezvolta spre binele popoarelor român și tanza
nian, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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în județul Constanța

s-a Încheiat
SEMĂNATUL PORUMBULUI

CONSTANȚA (corespondentul „Scinteii") : 
In județul Constanța, toate unitățile agricole 
de stat și cooperatiste au terminat insămin- 
țarea porumbului. Tov. ing. DAN ȘERBU, di
rectorul direcției agricole județene, ne-a rela
tat că ACEASTA IMPORTANTA LUCRARE 
S-A EFECTUAI IN NUMAI 11 ZILE BUNE 
DE LUCRU IN CÎMP. In acest timp, toți spe
cialiștii direcției agricole județene, Uniunii ju
dețene a cooperativelor agricole de producție 
și ai Inspectoratului județean ai I.A.S. au 
fost prezenți pe teren, in unitățile agricole, 
urmărind îndeosebi CALITATEA semănatu
lui. Dovada : cele 132 000 ha prevăzute în 
plan au primit la recepție calificativul bine.

*

4
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EXISTA „FRÎNE

Dacă în județul Constanța se
mănatul porumbului s-a termi
nat. in alte județe ale țării a- 
ceastă lucrare continuă. Zilele 
bune de lucru se cer folosite in
tens Pînă la 1 mai vești aseme
nea celei publicate azi va tre
bui să avem din toată țara. 
In fotografie : însămințarea po
rumbului la cooperativa agri
colă Ghimpați, județul Ilfov.
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PENTRU SPECULA
CU

Am început documenta
rea pentru articolul de față 
cu o investigație simplă, la 

. indemina oricui. Avînd in 
față anunțurile inserate la 
„mica publicitate" a unui 
cotidian, prin care se ofe
reau spre vinzare autotu
risme de diverse tipuri, am 
devenit ad-hoc cumpărător 
și am cerut telefonic relații 
de la proprietari. M-au in
teresat in special rulajul 
mașinilor oferite spre vin
zare (spre a-mi da seama 
de uzură) și. bineînțeles, 
prsțul.

în urma acestui sondaj, 
efectuat citeva zile la rind 
la peste 40 de adrese, a re
zultat (Ceea ce, la drept 
vorbind, nu mai constituie 
o noutate pentru nimeni) 
că. invariabil, pentru o ma
șină „purtată" între doi și 
cinci ani, avînd deci un 
grad avansat de uzură 
(chiar și atunci cînd anun
țul o recomandă ca fiind 
„in stare excepțională") se 
pretind fără jenă sume care 
întrec cu opt, zece, cinci
sprezece mii de Iei și mai 
mult prețul la care a fost 
cumpărată nouă din comer
țul de stat !

La numărul de telefon 
57.12.34, unde se oferea spre

AUTOTURISME ?
vînzare un „Moșkvici 408 
nou“, a răspuns o voce de 
femeie.

— în legătură cu mașina...
— Să știți că e pe trei 

sferturi vîndută, mă infor
mează vocea. Dar mai reve
niți, poate aveți totuși no
roc (1).

Insist.
— în eventualitatea că o

să știți că am primit pînă 
acum trei comunicări din 
provincie. îi aștept să so
sească după-amiază.

— Pe toți ?!... Cum o să-i 
împăcați ?

— Simplu : o dau primu
lui care nu mai discută pre
țul și plătește banii gheață.

La 51.13.93 se vinde un 
„Fiat 1500“ L. model 1965.

ancheta socială
»

Coordonate ale luptei
patrioților laoțieni

Interviu cu PHAO PHIMPHACHANH
membru al C.C. al Frontului Patriotic Lao

Pe Phao Phimphachanh, membru al C.C. al Frontului Patrio
tic Lao (Nco Lao Haksat) l-am cunoscut cu ocazia inaugurării 
la Hanoi a biroului de informații al frontului, al cărui director 
este. Răspunzinrl cu multă amabilitate solicitării noastre de 
a prezenta cititorilor „Sc.înteii" unele aspecte ale luptei patrio
ților laoțieni. d-sa ne-a declarat :

să... am noroc, vă rog să-mi 
dați unele amănunte. E vor
ba de un „Moșkvici 408“ ul
timul tip ?

— Nu. domnule, e tipul 
vechi. Noi avem mașina de 
anul trecut.

— Și cit pretindeți pe ea ?
- 75 00<: lei.
Formez 57.34.24, unde se 

oferă spre vinzare o „Dacia 
1100" din depozit. întreb 
mai intii de preț.
- 63 090 lei vine, 

răspunsul.
— Preț informativ ?
— Nu, definitiv. De altfel

sec.

— Cîți kilometri are. la 
bord mașina pe care o ofe
riți spre vinzare ?

— 40 00(1 de km.
— Și la ce preț v-ați sta

bilit ?
- 95 000 de lei.
— Probabil intenționați 

să mai iăsați...
— E ultimul preț !
Exemplele ar putea, 

rește, continua. Cele 
zentate sint suficiente
pentru a ilustra „atmosfera" 
mercantilă a acestor tran
zacții. Inutil să mai arăt că,

fi- 
pre- 
însă

pentru a-i induce in eroare 
pe cumpărători și a le smul
ge un preț cit mai mare, 
unii proprietari de autotu
risme nu se dau in lături de 
la mijloace necinstite, cum 
ar fi micșorarea cifrei de 
rulaj spre a prezenta ma
șina mult mai nouă decît 
■este in realitate și a-i mas
ca defectele de uzură.

Dar ce se intimplă în con
tinuare ? Fiind vorba de bu
nuri cu valoare ridicată, se 
intocmesc acte de vînzare- 
cumpărare, pentru autentifi
carea cărora se percepe o 
taxă de notariat progresivă 
in raport cu valoarea tran
zacției, 
cent i 
actele 
părere 
tentificate de la 
anului la Notariatul Secto
rului 5 din Capitală (citeva 
sute), și iată ce am consta
tat : marea majoritate a su
melor înscrise in contracte 
(asupra cărora s-a perceput 
taxa de notariat) erau sub 
prețul oficial al mașinilor

Am 
sumele 

de 
autoturisme.

cercetat re- 
inscrise în 

vinzare-cum-
au- 

inceputui

Ion VLAICU

(Continuare in pag. a V-a)

— Trăsătura caracteristică a ac
tualei etape — a subliniat Phao 
Phimphachanh — o constituie inten
sificarea intervenției militare străine, 
a așa-zisului „război special", expre
sie menită să camufleze agresiunea 
străină in Laos.

în fața victoriilor obținute de for
țele patriotice pe cimpurile de luptă, 
in ultimii ani, dușmanul a lansat în 
1969 o serie de atacuri de mare an
vergură asupra zonei eliberate Valea 
Ulcioarelor — Xieng Khouang. Paste 
40 de batalioane au fost aruncate în 
luptă în scopul acaparării unor re
giuni aflate sub controlul Frontului 
Patriotic Lao. Contraatacind, forțele 
patriotice au înregistrat o serie de 
succese importante, lărgind zonele 
eliberate. în cursul anului trecut noi 
am scos din luptă 20 000 militari ina
mici și am doborît sau distrus la sol 
peste 200 de avioane. Bombardamen
tele americane asupra zonelor elibe
rate s-au intensificat, ajungînd pînă 
la 400—500 raiduri pe zi. Pe terito
riul țării noastre, se află azi circa 
12 000 de „consilieri" americani pen
tru o armată de 70 000 de oameni, 
deci un „consilier" la șase soldați 
laoțieni. Dar aceste acțiuni au rămas 
fără rezultat.

în loc de a trage învățămintele cu
venite din insuccesele lor succesive, 
forțele de dreapta au recurs in mod 
masiv și la trupele tailandeze. Nu de
mult, C.C. al Frontului Patriotic Lao 
a tăcut cunoscut prin două documen
te — un memorandum și 
— amestecul Tailandei 
interne ale tării noastre

încă de la crearea 
cercurile imperialiste au 
mod deschis că Laosul se află sub 
„umbrela de protecție" a acestui bloc 
militar agresiv din sud-estul Asiei, 
fapt ce constituie o încălcare fla
grantă a acordurilor de la Geneva 
pr’vitoare la Indochina. Cercurile 
S.E.A.T.O. au folosit relațiile compii-

o declarate 
in afacerile
S.E.A.T.O., 
declarat m

cate existente între Tailanda și Laos, 
pretențiile acaparatoare ale reacțiunii 
tailandeze, pentru a angaja tot mai 
mult Tailanda in lupta împotriva 
patrioților laoțieni. între un laoțian 
și un tailandez e greu de făcut dis
tincție după înfățișarea exterioară. 
Aceasta a ușurat sarcina Infiltrării in 
ultimii ani in Laos a unităților taf- 
landeze în sprijinul reacțiunii laoție- 
ne. După înseși aprecierile presei 
occidentale, circa 5 000 de soldați tai- 
landezi. purtînd uniformă militară 
laoțianâ, operează azi pe teritoriul 
țârii noastre.

O altă foHnă de manifestare a ames
tecului Tailandei în afacerile noas
tre interne o constituie folosirea s- 
cestei țări drept cap de pod pentru 
o serie de acțiuni întreprinse împo
triva patrioților laoțieni. Se știe că 
pe teritoriul Tailandei există un vast 
sistem de baze aeriene americane. 
Totodată pe acest teritoriu a fast 
construită o rețea de sosele strategice 
importante, menite să asigure apro
vizionarea cu bunuri și materiale de 
război a trupelor care operează in 
Laos. Șoseaua care leagă Bangkok-ul 
de frontiera laoțianâ, construită în 
ultimii ani. asigură în numai citeva 
ore transportul trupelor intre capitala 
Tailandei și Vientiane.

Vorbind despre rolul Tailandei in 
cadru! planurilor agresive îndreptate 
împotriva patrioților laoțieni. trebuie 
arătat și fantul că o șerie de baze 
americane in această țâră — Udorn, 
Lopboury. Nakhorn. Phanom — sînt 
folosite pentru formarea de cadre po
lițienești în vederea „pacificării" zo
nelor ocupate de forțele de dreapta.

- Care sînt perspectivele si
tuației pe olan militar ?

— Lupta noastră, a Frontului Pa-

Corneliu VLAD

(Continuare in pag. a VI-a)
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ASOCIAȚIILE DE LOCATARI AU PERSONALITATE JURIDICA

Pe cînd

CATIFEAUA... ȚESĂLATĂ

ECOUL ANCHETELOR „SCÎNTEII"

locatari. 
înființate 
admlnis- 
(cu cîte

CETĂȚENESC
înființate cu peste un an și jumă

tate în urmă, asociațiile de locatari 
și-au dovedit utilitatea, au contri
buit la administrarea și întreținerea 
în mai bune condiții a fondului lo
cativ. Prin noua formă de gospodă
rire s-au redus mult cheltuielile le
gate de această activitate, s-a creat 
un cadru mai favorabil promovării 
unei atitudini de respect față de 
avutul obștesc și normele de con
viețuire socială.

Reliefînd rezultatele pozitive ob
ținute de unele asociații de loca
tari din Capitală în domeniul ad- 

și al gospo-
tari din Capitală în 
ministrării imobilelor 
dăririi fondurilor bă
nești ale locatarilor, 
numeroase scrisori 
sosite Ia redacție 
semnalează că la u- 
nele blocuri părțile 
și instalațiile de fo
losință comună nu 
sînt bine întreținute. 
Pornim pe urmele u- 
nor sesizări. La blo
cul din strada Ște
fan cel Mare nr. 54, 
centrala termică s-a 
defectat în nenumă
rate rînduri ; s-au 
ars motoarele, iar in
stalația de încălzire 
și cea sanitară sînt 
prost întreținute. 
Cauza : asociația lo
catarilor de aici a an
gajat, fără avizul or
ganelor de specialita
te, un mecanic neca
lificat, incapabil să 
le supravegheze și să 
le întrețină în bune 
condițiuni. Astfel că 
instalațiile respecti
ve s-au uzat, deter- 
minînd cheltuieli su
plimentare pe care le 
suportă statul. De
teriorate sînt și instalațiile de încăl
zire și electrice de la imobilul de 
pe Calea Victoriei nr. 33—35, ceea 
ce l-a făcut să intre în repa
rație capitală cu mult timp îna
inte de termen. în alte cazuri, a- 
sociațiile de locatari nu execută lu
crări de întreținere absolut necesare 
la părțile și instalațiile de folosin
ță comună, fapt ce se răsfrînge a- 
supra stării întregului imobil. Așa 
se explică de ce blocurile de pe Ca
lea Victoriei’ nr. 136—140, Bd. Băl- 
cescu 23 A, deși sînt relativ noi, au 
un aspect interior neîngrijit : casa 
scărilor, uscătoriile, spălătoriile sînt 
murdare, cu tencuielile căzute. Pro- 
cedînd astfel, asociațiile respective 
încalcă prevederile statutare, se es
chivează de la îndeplinirea unor 
obligații ce le au în ce privește în
treținerea în bune condițiuni a fon
dului locativ pe care statul l-a pus 
la dispoziția lor.

Eforturile statului în acest sens 
trebuie conjugate cu cele ale fiecă
rei asociații, ale fiecărui locatar în 
parte. Asociațiile pot realiza scopul 
pentru care au fost create printr-o 
mai bună gospodărire a fondurilor 
bănești, făcînd cheltuieli cu adevă
rat utile. Or, în unele cazuri, comi
tetele asociațiilor nu folosesc aceste 
fonduri in mod rațional, ci cheltu
iesc banii pentru lucrări costisitoa
re. parțial inutile. La blocul O din 
Calea Griviței, vopsirea scării imo
bilului a costat nici mai mult nici 
mai puțin de 4 000 lei (!). Sume 
mari de bani, irosite pentru lu
crări asemănătoare au fost nevoiți 
să suporte și membrii asociației din 
Calea Griviței 401, blocul P ; iar 
Ia blocul M de pe aceeași stradă 
s-au cheltuit, în fiecare lună (!) sute 
de lei pentru cositoritul cazanului 
și băii de la spălătoria imobilului, 
lucrări absolut nejustificate. Toate 
aceste cheltuieli s-au făcut fără a- 
probarea adunării generale și nici 
măcar cu acordul membrilor din 
comitetele asociațiilor. Pur și sim
plu, împuternicitul asociațiilor res
pective, Emilian Codreanu, a ridicat 
banii de la C.E.C. și i-a predat pre
ședinților de blocuri. Aceștia, la rîn
dul lor. au angajat, cu de la ei pu
tere, meseriași particulari, cărora 
le-au oferit cit au cerut. Locatarii 
au fost puși astfel în fața unui fapt 
împlinit, suportînd din punga lor 
actul „filantropic" al președinți
lor de asociație. Spre justifica
re li s-au prezentat doar niște 
simple bonuri de mină, fără nici o

valoare contabilă. Președintele co
mitetului de asociație din blocul 
F 13 strada Dridu, nr. 2 a mers și 
mai departe cu „generozitatea" (se 
înțelege, nu pe buzunarul său, ci el 
locatarilor). Fără aprobarea mem
brilor asociației, în mod nejustifi
cat, a premiat mecanicul cu sume 
mari de bani, creîndu-i în același 
timp și alte avantaje care, firește, 
au majorat cota parte din cheltuie
lile de întreținere ce revine fiecă
rui locatar.

Un asemenea mod de lucru are 
uneori consecințe și mai grave, cre
ează portițe de sustragere din fon-

asociației de locatari de la blo
cul P din Calea Griviței — ne 
spunea Marin Dinu, membru al 
comisiei de cenzori. Am și început 
o astfel de verificare, dar-președin
tele asociației, Marin Micu, ne-a 
interzis să continuăm activitatea, 
deoarece descoperisem că el își în
sușise o cantitate de vopsea din 
fondul asociației. Ulterior, la actele 
gestionare n-am mai avut acces".

Cine trebuie să intervină în ase
menea situații, cărui organ îi re
vine sarcina de a înlătura aseme
nea nereguli 7 Semnalam cu cîtva 
timp în urmă, în coloanele

cat să lămurim, împreună cu comi
sia de cenzori, unele nereguli care 
ne-au fost sesizate, am fost dați 
afară de către președinții de aso
ciație".

Reiese așadar că îndrumarea a- 
sociațiilor de locatari și mai ales 
controlul asupra modului cum sînt 
aplicate prevederile statutare 
sînt pe deplin rezolvate. Acest fapt 
a fost recunoscut și de tov. Gheor
ghe Gugu, director adjunct al di
recției de gospodărie comunală șl 
locativă d’n Comitetul de Stat pen
tru Economia și Administrația Lo
cală, într-o

o personalitate 
civică matură?

durile asociației. „De mai mult timp
— ne spunea Horia Matei, locatar 
al blocului H 5, din cartierul Titan
— cotele de întreținere la imobilul 
nostru creșteau de la o lună la alta, 
în noiembrie 1969, deși achitasem 
cotele ce ne reveneau, unitatea de 
termoficare nu ne-a mai furnizat 
abur pentru încălzire, întrucît... „nu 
s-a achitat costul aburului timp de 
5 luni de zile" (1). Ni s-a cerut a- 
tunci de către comitetul asociației 
să anticipăm plata pe luna decem
brie și în plus să dăm cîte 100 de lei 
de fiecare apartament. Situația s-a 
repetat și în luna ianuarie. Am 
aflat ulterior că asociația noastră, 
respectiv comitetul de conducere, 
nu onorase facturile către unitatea 
furnizoare respectivă". Din ra
portul prezentat de comisia de 
cenzori în adunarea generală a 
asociației de locatari de la blocul 
H 5 a reieșit că fondul de rulment, 
însumînd circa 25 000 lei, in loc să 
fie depus la C.E.C.. așa cum pre
vede articolul 8 al statutului tip al 
asociațiilor, a fost lăsat pe mîna 
unor membri din comitet și, în fi
nal, a dispărut. Acum, pentru aco
perirea datoriilor ce le are asocia
ția către diferiți furnizori, comite
tul cere locatarilor să contribuie cu 
cîte 300 —360 lei. Firește, organele 
de urmărire penală vor stabili, in 
acest caz, vinovății și vor lua mă
suri în consecință. Se pune însă în
trebarea : cum de s-a ajuns la o 
astfel de situație 7 Prin statutul-tip 
s-a stabilit obligația clară, precisă 
ca activitatea gestionară a asocia
țiilor de locatari să fie verificată 
cel puțin o dată pe trimestru de 
către comisiile de cenzori. Se con
stată, însă, că unele din aces
tea nu desfășoară nici un fel 
de activitate, nu au autoritate 
în fața comitetelor, iar altele sînt 
aproape inexistente. Aceasta pen
tru că însăși alegerea lor s-a făcut 
formal, unii dintre membrii comi
siilor de cenzori nici măcar nu știu 
că li s-a încredințat o asemenea 
sarcină. Din cele 15 asociații de 
bloc care compun administrația 
„Carpați“-Grivița, timp de un an de 
zile doar trei au fost verificate tri
mestrial de către comisiile de cen
zori. Alterfri, comisiile de cenzori 
nu sînt lăsate de către comitetele 
asociațiilor să-și exercite dreptul 
de control, încălcîndu-se astfel 
flagrant prevederile statutare. „în 
nenumărate rînduri am încercat să 
efectuăm controlul asupra gestiunii

ziarului, existența unor ano
malii în ce privește îndrumarea 
și controlul activității asociațiilor 
de locatari. Menționam, de aseme
nea. faptul că prin elaborarea sta
tutului tip a fost creat cadrul legal 
concret de funcționare a acestora, 
îmbunătățindu-se activitatea lor. 
Dar lucrurile n-au fost duse pină 
la capăt. Activitatea asociațiilor 
nu este, nici în prezent, practic, 
controlată și îndrumată, deși H.C.M. 
1678/969 stabilește obligativitatea 
comitetelor executive ale consiliilor 
populare d? a sprijini, la cererea 
acestora, asociațiile de 
în Capitală au fost 
peilîngă întreprinderile de 
trație locativă 4 birouri
4 salariați. fiecare) care, au rolul de 
a acorda asociațiilor consultații teh
nice de specialitate. La ce se rezu
mă însă activitatea acestora 7

„Noi 
dacă ni 
călcări 
tare — 
biroului 
pe lingă I A.L. Herăstrău, 
lucru ni se interzice prin însuși re
gulamentul de funcționare al birou
rilor, elaborat de Direcția generală 
de gospodărie locativă a consiliului 
popular municipal. Cînd am încer-

nu putem interveni, chiar 
se aduc la cunoștință în- 

grave ale normelor statu- 
ne-a spus Ion Eana, șeful 
de sprijin și îndrumare de 

Acest

discuție purtată re
cent pe această temă. 
„Este adevărat că 
asociațiile de loca
tari sînt persoane 
juridice. Dar aceas
ta nu înseamnă că 
trebuie lăsate să se 
descurce cum pot, să 
încalce prevederile 
legale, fără ca cine
va să intervină. Este 
o obligație a comi
tetelor executive ale 
consiliilor populare 
de a le acorda spri
jin și îndrumare în 
toate problemele de 
gospodărire, finan
ciare etc. înființarea 
celor 4 birouri de 
îndrumare a asocia
țiilor din Capitală 
nu est? de natură să 
rezolve această ches
tiune deosebit de 
importantă pentru 
întreținerea fpndului 
locativ. Comitetele 
executive au datoria, 
pe lingă mijloacele 
de influențare ob
ștească, să găsească 
forme concrete pen

tru a controla modul cum 
sînt respectate prevederile statu
tare și celelalte acte normative le
gate de activitatea asociațiilor de 
locatari. Un pas bun s-a tăcut, in 
acest sens, la Galați. Periodic, co
mitetul executiv al municipiului 
convoacă comitetele asociațiilor, 
precum și reprezentanții unități
lor cu care acestea colaborează — 
întreprinderile de locuințe și lo
caluri, de electricitate, de apă etc. 
— și dezbat împreună problemele 
ce se ivesc în ce privește buna 
gospodărire și administrare a fon
dului locativ, căutînd căile cele 
mai potrivite pentru îmbunătățirea 
activității. Această experiență tre
buie extinsă șl în celelalte orașe 
ale țării".

Indiferent care ar fi formele și 
mijloacele pe care comitetele exe
cutive ale consiliilor populare le 
vor adopta, ele trebuie să aibă o 
cit mai mare eficiență, să fie de 
un real folos activității asocia
țiilor de locatari. Numai în felul 
acesta se vor consolida, în continua
re. respectul și grija tuturor loca
tarilor față de bunurile statului, 
față de propriul lor patrimoniu.

NOUA CARTE DE 
VIZITĂ A ORAȘULUI

Vatile MIHAI 
Gheorqhe PIRVAN

Promisiuni 
de fermitate

in respectarea 
contractelor

într-un articol publicat cu cîtăva vreme în 
urmă se arătau consecințele transferurilor de 
produse de la o fabrică la alta, în timpul exe
cutării contractelor. De pe urma acestor „plim
bări" de la un producător la altul, se arăta în 
articol, au rezultat serioase lntirzieri In livră
rile către comerț, ceea ce afectează pregătirile 
ce se fac pentru aprovizionarea populației cu 
mărfuri de sezon. Urmările negative ale practi
cii amintite impun respectarea cu strictețe a 
clauzelor contractuale, în conformitate cu noua 
lege care reglementează raporturile dintre in
dustrie și comerț.

Zilele trecute, Direcția generală de desfacere 
din Ministerul Industriei Ușoare ne-a trimis un 
răspuns prin care ne informează că articolul 
respectiv „a făcut obiectul unei atente și adin- 
cite analize atit in cadrul direcțiilor de resort 
din minister cit și la Combinatul de confecții 
Craiova". După expunerea cauzelor care au ge
nerat situația criticată in articol și a posibilită
ților ce există in combinatele de specialitate 
pentru evitarea unor asemenea anomalii, ni se 
dau asigurări că „în ceea ce privește recupera
rea restanțelor la rochițele pentru fete s-au 
luat măsuri prin suplimentarea planului forțe
lor de muncă la fabrica „Mondiala", astfel incit 
pină la 30 mai a. c. contractele încheiate vșr fi 
onorate". în același sens, am primit răspunsuri 
de la Combinatul textil din Satu-Mare, cit și de 
la Combinatul de confecții-Craiova.

Ochiul ciorapului 
va fi mai puțin...

Pornind de la numeroasele scrisori primite de 
Ia cititoare cu privire la calitatea unora dintre 
ciorapii din fire sintetice, analizam, intr-unui din 
numerele anterioare ale ziarului nostru, cauzele 
care determină exagerata fragilitate a acestor 
produse. Vor fi oare, pe viitor, mai rezistente 7 
Iată ce ne comunică Direcția tehnică dezvoltare 
și cooperare din Ministerul Industriei Ușoare, 
cu privire la măsurile ce s-au luat în acest 
sens : „Pentru a evita cazurile în care ciorapii 
se rup cu ușurință, din cauza unor vicii ascunse, 
datorate defecțiunilor firelor, sau celor ivite in 
procesul de tricotare, s-au luat următoarele mă
suri : controlul ciorapilor pe forme extensibile, 
astfel ca prin forțarea lor la întindere, orice 
punct slab să provoace o defecțiune vizibilă și 
să nu mai fie trimiși la beneficiari ; verificarea 
elementelor componente ale mașinilor cir
culare cu ajutorul unui microscop stereosco
pic, pentru a depista și înlocui pe oricare din 
cele defecte ; efectuarea de către serviciul de 
cercetare al Combinatului de tricotaje nr. 2 
București, cu asistența tehnică a Institutului de 
cercetări textile, a Unui studiu cu privire la 
îmbunătățirea calității ciorapilor din fire fine 
și depistarea tuturor cauzelor care influențează 
negativ calitatea ciorapilor, urmind ca pe baza

concluziilor studiului să se ia toate măsurile 
necesare, atît la fabricile de ciorapi cit și la 
Uzina de fibre sintetice din Săvinești".

La rîndul său, Centrala industrială de fibre 
chimice Sâvinești-Piatra Neamț ne informează 
că îmbunătățirea continuă a calității firelor este 
una din preocupările sale permanente. în ce 
privește firele destinate producției de ciorapi, 
frecvența defectelor a fost redusă, caracteristi
cile au fost îmbunătățite. Totuși, pentru reme
dierea deficiențelor semnalate se prevăd unele 
acțiuni : „Vom solicita, in continuare și în mod 
deosebit, sprijinul Institutului de cercetări tex
tile, care posedă informații privind caracteris
ticile celor mai bune fire pentru ciorapi din 
străinătate. Vom căuta ca, în colaborare cu cer
cetătorii, să stabilim o corelație între rezistența 
și rigiditatea firelor pe de o parte și rezistența 
ciorapilor pe de altă parte.

Printr-un plan de colaborat e comun intre uzină, 
întreprinderile beneficiare și Institutul de cer
cetări textile se va putea stabili cauza defi
cienței semnalate la ciorapii din relon, influența 
fiecărui factor — calitatea firelor, prelucrarea și 
finisarea ciorapilor — asupra calității produsului 
obținut. Concluziile desprinse din cercetări vor 
arăta direcțiile de acționare pentru ridicarea 
continuă a calității ciorapilor din relon".

Putem spera, deci, că firul ciorapilor va fi 
mai puțin fugitiv...

„Dezgheț** dorit 
in lanțul frigorific

Ziarul nostru a publicat de curînd un articol 
In care, paralel cu expunerea avantajelor pe 
care le prezintă, pentru cumpărător, consumul 
semipreparatelor culinare congelate, se analizau 
posibilitățile de care dispun întreprinderile de 
specialitate pentru sporirea producției, cit și sta
diul actual de dotare a rețelei comerciale cu 
utilajele necesare menținerii lanțului frigorific, 
absolut necesar vînzării acestui gen de mărfuri. 
Din investigațiile făcute cu acel prilej rezulta 
că industria alimentară dispune de capacități 
importante de producție, dar organele locale ale 
comerțului, cu toate indicațiile transmise de mi
nister, nu au dat atenție procurării utilajelor, 
deși fonduri există. Care este părerea comerțu
lui 7 Recent am primit de la Ministerul Comer
țului Interior un răspuns în care se spune : 
„Considerăm întru totul juste afirmațiile din ar
ticol, în senSul că lanțul frigorific s-a întrerupt 
Ia comerț. Neasigurarea comerțului cu amănun
tul cu dulapuri frigorifice și neproducerea de 
către industria alimentară a unor cantități în
semnate de semipreparate au dus la înregis
trarea situației semnalate în articolul mai sus 
menționat.

Pentru remedierea acestei situații, M.C.I. — 
Direcția comercială pentru mărfuri alimentare 
— a dispus direcțiilor comerciale județene să 
reanalizeze stadiul aprovizionării cu aceste pro
duse, să ia măsuri pentru obținerea utilajelor 
frigorifice și, împreună cu industria alimentară 
locală, să asigure o livrare diversificată și con
tinuă cu semipreparate culinare conservate prin 
frig. De asemenea, și Ministerul Industriei Ali
mentare, prin consfătuirea ce a avut loc între 
26—28 februarie a.c. la Bacău cu combinatele 
industriale alimentare, a trasat acestora sarcina 
de a acorda toată atenția acțiunii de introdu
cere spre desfacere în rețeaua comercială a unor 
asemenea produse.

Apreciem că apariția articolului a contribuit 
la intensificarea măsurilor care să creeze condi
țiile materiale pentru creșterea consumului sor
timentelor de semipreparate desfăcute prin re
țeaua comercială".

De ce s-a irosit la întreprinderea de încălțăminte „Stră 
duința'-Suceava o valoroasă materie primă importată

Printre sortimentele de încălță
minte din Înlocuitori de piele (tex
tile, materiale plastice) și-au făcut 
apariția, in această primăvară, pan
tofii bărbătești din plușcord. Ușori, 
ieftini și moderni, ei au devenit în 
scurtă vreme foarte căutați. Pentru 
moment se găsesc însă doar în uni
tățile cooperației meșteșugărești, 
care produc cantități minime, de
parte de a satisface toate cererile. 
De aceea, cumpărătorii, unitățile 
comerciale așteptau, cu justificată 
nerăbdare, ca întreprinderile indus
triale să livreze primele loturi din 
acest sortiment solicitat.

Conform contractelor încheiate, în 
cursul trimestrului I comerțul tre
buia să primească de la 
„Străduința“-Suceava 20 000 
rechi de pantofi. Dar 
flăm spre sfîrșitul lunii

IDeși mai târziu ca de o- 
bicei, primăvara a ~~ 
trat 
drepturile 

gospodari, 
se orașe și 
triei, s-au 
timp s-o 
cum se cuvine, să 
pleteze 
prospețimea 
natural, îmbrăcînd 
litățile în haină 
torească. Ne-o 
multe scrisori primite la 
redacție din diferite col
țuri ale țării, ai căror 
semnatari au fost mar
torii a numeroase ini
țiative gospodărești, ai 
hărniciei cetățenilor. Iată 
ce ne scrie, în această 
privință, Alexandru Tu
fă din Sulma :

) „In ciuda timpului ne- 
I prielnic — cu ploi, inun

dații — acțiunea de în
frumusețare a orașului 
s-a desfășurat normal, pe 
baza unui minuțios plan 
de activitate, întocmit 
de consiliul popular. Ast
fel, cu sprijinul larg al 
deputaților și cetățeni
lor. au fost zugrăvite fa
țadele imobilelor, 
făcut curățenie 
lă pe străzi, in 
s-au amenajat 
se spații verzi, 
plantate mii și

in-
pretutindenl in 

sale. Bunii 
din numeroa- 
sate ale pa- 

pregătit din 
întîmpine așa 

com- 
frumusețea și 

peisajului 
loca- 

sărbă- 
dovedesc

s-a 
genera- 
parcuri, 

numeroa- 
au fost 
mii de

sondaj, potrivit normelor de recep
ție, iar apoi în amănunt, s-a con
statat că, în locul mărfii cerute, cu
tiile conțin un fel de șobolani îm- 
păiați, într-atît erau pantofii de di
formi și de jumuliți. Cum era și 
normal, loturilor respective li s-a 
refuzat recepția, fapt adus la cunoș
tința fabricii. Precizăm că loturi cu- 
prinzînd aceeași curioasă specie de 
pantofi au fost expediate și altor 
baze din țară.

Care a fost reacția fabricii față de 
aceste refuzuri ? Cu perseverență 
s-au continuat livrările, cutiile sti- 
vuindu-se inUtil în depozitele co
merțului. Mai sensibili la prestigiul 
industriei de încălțăminte, responsa
bilii din Ministerul Industriei Ușoa
re au rămas cam mirați că o fabrică 
modernă. utilată cu mașini noi, a- 
vînd la posturile de comandă ale 
producției ingineri și tehnicieni 
bine calificați, poate obține o ase
menea... dublă performanță : încăl
carea disciplinei contractuale și ne
socotirea flagrantă a legii calității 
produselor. Pină la urmă, sub pre
siunea ordinului primit de la forul 
tutelar, a reacționat și fabrica : re
prezentanții ei s-au deplasat la 
București pentru a-și studia „ope- 

Au fost nevoiți să recunoască

fabrica 
de pe
ne a- 
aprilie, 

iar pantofii amintiți nu și-au făcut 
încă apariția. I.C.R.T.I.-București, 
de pildă, nu a primit nici o pe
reche de pantofi, din cele 4 000 con
tractate. în decursul primelor trei 
luni ale anului. în schimb, in nu
mai două săptămini din aprilie, de
pozitul este supus unei veritabile 
„rafale" ; patru loturi succesive de 
marfă totalizind 3 000 de perechi. 
Examinînd loturile, mai întîi prin

El

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!
flori de 
asemenea, au mai 
plantați 
de 
plopi etc. — precum 
5 000 de fire ' 
viu". Tot pentru această 
primăvară este prevăzu
tă mărirea cu încă 500 
mp a suprafeței plajei, 
lucrare care va fi rea
lizată după retragerea 
apelor. Sezonul turistic 
se apropie și orașul își 
așteaptă in haină nouă 
oaspeții".

Ii felicităm pe făurito
rii acestei noi cărți 
vizită a Sulinei !

toate soiurile. De 
fost 

2 000 de puieți 
copaci — salcîmi, 

și 
de „gard

de

DUPĂ CUM VREA 
CASIERUL 

COMUNAL...
cePrintre scrisorile 

sosesc pe adresa redacției 
sînt și unele care dez
văluie fapte care sînt in 
contradicție cu legea, cu 
omenia. Bunăoară, cițiva 
cititori ne semnalează in\ 
tirzierea nejustificată cu 
care se achită de multe 
ori salariile cadrelor di
dactice ce predau la une
le școli din mediul ru
ral. lată o sesizare de a-

decest gen, semnată 
prof. Vasile Tache :

„Lucrez la școala 
nerală Zoița, comuna 
duri (Buzău) de doi 
și, încă de la numirea 
mea aici, am constatat 
un fapt cu care nu mă 
pot împăca. Despre ce este 
vorba ? Pentru achitarea 
salariilor cadrelor didac
tice există zile precise, 
dinainte stabilite. Dar a- 
ceste zile nu se respectă 
aproape niciodată. Mo
tive se găsesc la consi
liul popular comunal, în
totdeauna, cu duiumul: 
ba că n-are timp casie
rul comunal să se ducă 
după bani la bancă, la 
Buzău, ba că — zice ca
sierul — „nu sînt bani 
în bancă" — ba că nu 
s-a îndeplinit la timp 
planul de contractări 
(sic .') ș.a.m.d. Noi, la 
școală, ne facem datoria 
cum trebuie și conside
răm că îndeplinirea sau 
neindeplinirea la timp a 
planului 
comunei 
gătură 
noastră, 
țelegem, 
strădui, 
tovarășilor de la 
Izul popular comunal Zi-

ge-
Zi- 
ani

de contractări al 
n-are nici o le- 

cu activitatea 
De aceea, nu in- 

oricît ne-am 
această optică a 

Consi-

zi- 
ui- 
fu- 

așa 7 
cu

tduri, care nesocotesc, 
pur și simplu, interese
le noastre".

Fără îndoială că ziua 
de plată a salariilor tre
buie respectată cu sfin
țenie. Nici un motiv nu 
poate să rustifice vreo 
întirziere in această pri
vință. De aceea. solici
tăm Comitetul executiv 
al Consiliului popular 
județean Buzău să 
măsurile de rigoare.

ALO, CIRCA 
SANITARĂ !

ia

Dumitru lacoviță 
București, Șoseaua 
hai Bravu, blocul C 16, 
scara D, ap. 12, secto
rul 3, ne a trimis o scri
soare în cure reclamă ur
mătoarele :

„Deunăzi, îmbolnăvin- 
du-mi-se copilul. Cătă
lin lacoviță. am chemat, 
încă de dimineață, la te
lefon, circumscripția sa
nitară de care aparțin, 
solicitînd o consultație la 
domiciliu. Mi s-au dat asi
gurări că va veni, neapă
rat, medicul pediatru. Dar 
pentru că n-a venit nici 
pină la orele 17. am te-

din 
Mi-

lefonat din nou și am 
mai obținut o asigurare. 
Dar tot degeaba. Am te
lefonat, de mai multe 
ori, și a doua zi. și a 
treia zi. Nu s-a depla
sat însă absolut nimeni 
să vadă copilul bolnav. 
Cum să-mi explic a- 
ceastă lipsă de conștiin
ciozitate si de omenie, 
în ultimă instanță 7“

II informăm pe citito
rul nostru că, în urma 
cercetărilor făcute in le
gătură cu acest caz, Di- 

muni-
ne-a 

altele, 
an- 

reie- 
A-

recția sanitară a 
cipiului București 
răspuns, printre 
următoarele : „Din 
cheta efectuată a 
șit că dr. Mihăilescu .. 
lexandru. medicul pedi
atru care avea sarcina 
de a acorda asistență 
medicală copilului Cătă
lin lacoviță. s-a făcut vi
novat de neglijență și 
lipsă de simț de răspun
dere. pentru care mo
tiv a fost sancționat cu 
..avertisment de înde
părtare din Serviciu".

SUS BARIERA !
„Locuiesc de mult în 

cartierul „Tei" din Bucu
rești și foloseic zilnic ca

mijloc de deplasare 
locul de muncă 
iul — ne scrie lorgu 
drei, din strada 
Gheorghe Tei, nr. 
sectorul 2. De la 
timp, insă, ca să nu 
tîrzii de la serviciu 
mmeața, 
mă scol pur și 
cu noaptea-n cap 
se spune. De ce ? 
că in cartier, la 
„Lizeanu", există

la
tramva- 

An- 
Sf. 
18, 
un 
în- 
d.i- 

să

alții

sînt nevoit 
simplu 
— cum 
Pentru 

punctul 
O ba

rieră de cale ferată care 
constituie o adevărată 
pacoste pe capul nos
tru, al cetățenilor. Nu 
știu cum se face că, de 
multe ori, tocmai în ore
le de vlrf ale 
tului în comun pe 
traseu, bariera stă 
și zeci de minute 
ti. Se fac manevre 
trenurilor Timp în 
de o parte și de 
barierei înțepenite, se a- 
dună adevărate convoa
ie de tramvaie și auto
vehicule. In ziua de 22 
aprilie, de exemplu, ba
riera a stat închisă 30 
de minute, de la ora 
5,20 pină la 5 50. Acest 
lucru se întîmplă cam 
de 3-4 ori pe săptămână. 
Unii călători, de teamă 
să nu întîrzie de la lu-

trans por- 
acest 
zeci 

lăsa- 
ale 

care, 
alta a

cru, o iau pe jos, 
vociferează, exasperați, 
la mecanicii de locomo
tivă. înțeleg intru totul 
necesitatea manevrelor 
garniturilor de tren la 
calea ferată. Un singur 
lucru nu înțeleg, însă : 
de Ce nu evită aceste 
manevre îndelungate o- 
rele de virf ale transpor
tului in comun către lo
cul de muncă al salaria- 
ților 7“

De ce 7 — nu știm nici 
noi tovarășe Andrei. 
Fapt pentru care am 
înaintat sesizarea dv. De
partamentului căilor fe
rate.

TELE-NEGLIJENȚĂ

Constantin Ciurea 
lași ne-a relatat, 
un fapt, 
runt. dar care, după 
el însuși spune își 
semnificația sa. ti 
cuvlntul :

„Cu cîtva timp în ur
mă am expediat din lași, 
pe adresa surorii mele 
(Georgeta Munteanu, do
miciliată în Sibiu, calea 
Cisnădie nr. 9), o tele
gramă „fulger" După a-

apurent
din 

recent, 
mă- 
cum
are 

dăm

proximativ o lună de 
le am aflat însă cu 
mire că telegrama nu 
se se primită Cum 
lin mesaj telegrafic 
mențiunea „fulger", pen
tru care se percepe o 
taxă in plus față de te
legramele obișnuite, să 
nu fie transmis nici după 
o lună ? „Foarte bine 
— mi s-a răspuns de la 
oficiul P.TT.R. nr. 3 din 
lași. Ați menționat, gre
șit numărul imobilului 
pe formular". Cercetind 
însă originalul telegra
mei am constatat că mo
tivul invocat nu 
pundea realității, ci 
sese inventat ! $i,
trucit nepredarea 
gramei mi-a pricinuit a- 
numite prejudicii. am 
continuat să mă intere
sez de soarta ei In van, 
însă, toată 
mea la organele 
din lași. In cele 
mă mi s-a spus 
novatul trebuie 
in altă parte.
la telegraful central din 
București. sau aiurea. 
Eu să-l caul 7 Lăsînd 
la o parte toate acestea, 
se naște întrebarea fi
rească : cum este posi
bilă o astfel de negli
jență intr-un serviciu atît 
de util pentru populație, 
unde promptitudinea ș< 
corectitudinea trebuie să 
constituie atributele de 
bază ale lucrătorilor 
săi 7“

cores- 
fu- 
in- 

tele-

alergătura 
poștale 
din ur
că vi- 

căutat 
eventual

nu numai că refuzul fusese îndrep
tățit, dar și că încălțămintea nici 
măcar nu poate fi recondiționată.

Cum' explică conducerea fabricii 
o asemenea situație 7 „Tehnologia 
pentru acest produs n-a fost pre
gătită ; a fost mai mult o improvi
zație", se justifică inginerul-șef, Va
sile Lența, omițînd să adauge că au 
avut totuși timpul și condițiile ma
teriale necesare însușirii unui pro
dus relativ simplu, dar care cerea, 
evident, o anumită grijă in fabri
cație. „S-a lucrat și neglijent, ma
terialul s-a pătat și, căutîndu-se să 
se scoată petele, s-au smuls perii 
catifelei... încearcă d-sa să explice 
inexplicabilul. Imputarea ce ni se 
face este însă întemeiată. Cei vi- 
novați vor plăti".

Recunoașterea unei greșeli poate 
să însemne primul pas spre îndrep
tarea ei. Totuși stîrnește nedume
rire ușurința cu care o materie 
primă valoroasă, adusă din import
— plușcordul — a fost, pur și sim
plu distrusă. „Explicațiile" oferite 
de reprezentantul fabricii sînt de o 
candoare surprinzătoare. Unde se 
aflau inginerul-șef V. Lența, di
rectorul, ing. Tr. Amariei, ori șeful 
controlului de calitate, atunci cînd 
în întreprindere pantofii, bine „țe- 
sălați" erau produși pe bandă rulan
tă și vîrîți în cutii purtind emblema 
„Străduinței" 7 De altfel, fabrica nu 
se află în fața primelor refuzuri ; 
au mai fost și altele, atît la benefi
ciarii interni, cit și Ia export. De 
fiecare dată, conducerea fabricii 
și-a făcut o severă autocritică, pro- 
mițînd îndreptarea. Dar cotitura 
promisă nu s-a produs. De aceea, 
nu este de mirare că reprezentan
ții comerțului refuză să mai încheie 
contracte cu acest furnizor ; ni
meni nu-i poate obliga să-și încar
ce depozitele Cu mărfuri necores
punzătoare calitativ.

Noua lege a contractelor, cit șl 
aceea privitoare ia calitatea mărfu
rilor sînt categorice : abaterile de 
orice fel sînt penalizate, iar cei 
vinovați suportă direct pagubele. în 
cazul de față, ca și în altele de a- 
cest fel, ministrul industriei ușoa
re a recomandat cele mai severe 
măsuri. Fiind vorba de o flagrantă 
risipă de material, cheltuieli nejus
tificate de producție și de transport
— fără a mai aminti faptul că a- 
provtzionarea magazinelor cu un 
sortiment de sezon, pe care se con
ta, va avea de suferit — ar fi de 
dorit ca aceste măsuri să fie pildui
toare, să se înțeleagă că nici cele 
mai sincere autocritici nu pot aco
peri pagubele materiale provocate 
de neglijența față de calitatea pro
duselor. După cum am fost infor
mați, zilele acestea a avut loc o 
consfătuire cu toate combinatele de 
încălțăminte din țară, precum și cu 
furnizorii lor de materiale textile și 
accesorii, pe tema dinamizării crea
ției și producției de încălțăminte 
din înlocuitori. Acest gen de încăl
țăminte. cu incontestabile însușiri 
de comoditate, igienă și economici
tate. nu va cîștiga adeziunea publi
cului decît prințr-o calitate irepro
șabilă Un motiv în plus pentru so
luționarea exemplară a cazului sem
nalat.

Rodica ȘERBAN

■-•to* •
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CENTRALA INDUSTRIALĂ
12000 DE APARTAMENTE
Anual, aproape 2 miliarde bucăți 

de cărămizi ies pe poarta fabricilor 
producătoare, îndreptîndu-se spre 
toate șantierele țării. Să urmărim 
imaginar traseul străbătut de aceste 
materiale de construcții, în drumul 
lor de la producător pînă la punctul 
de lucru al zidarului. Cărămizile o- 
rinduite în incinta fabricilor furni
zoare sînt azvîrlite cu mîna, de-a 
valma, în autocamioanele care Ie duc 
pină la stația de expediție ; aici — 
aruncate în grabă pe rampă, din nou 
cu mîna, sînt încărcate in vagoane, 
tot cu mîna, și transportate la șan
tier, unde, tipicul operațiilor execu
tate manual .se mai repetă de cîteva 
ori. Am ales, evident, unul din cele 
mai complicate itinerare parcurse de 
cărămizi, dar dintr-o rațiune justifi
cabilă : circa 70 la sută din totalul 
cazurilor întîlnite 
manipularea că
rămizilor se des
fășoară după a- 
cest „1........

Ce 
practic acest lu
cru ?
unui mare volum 
de muncă, de 
12—18 ore, pentru 
manipularea unei 
singure mii de că
rămizi. Este de 
înțeles că o ase
menea vînturare 
a fiecărei cără
mizi prin zeci de 
mîini diminuea
ză productivitatea 
muncii. Dar cea 
mai păgubitoare 
consecință, semnalată permanent în 
statistici, o reprezintă procentul ridi
cat de spargeri care se înregistrează 
la cărămizi, datorită multiplelor 
manipulări la care sînt supuse. Desi
gur, o parte dintre cărămizile sparte 
sint recuperate, dar cu un preț costisi
tor, datorită consumului suplimentar 
de manoperă și mortar. Aceleași sta
tistici atestă însă că cel puțin 10 la 
sută din totalul cărămizilor produse 
sînt definitiv pierdute ; adică, cel pu
țin, 200 milioane de bucăți cărămizi 
pe an. Această importantă cantitate de 
materiale irosite echivalează cu ne
cesarul de cărămidă pentru construi
rea a circa 12 000 de apartamente eu 
grad de confort unu, fiind aproape 
de trei ori mai mare decit capacita-’ 

proiectată a întreprinderii de 
de

în transportul și

plicarea efectivă a noului sistem 
transport al cărămizii, cu toate 
termenele fixate în acest scop 
expirat de mult. In decurs de un 
și jumătate, cit a trecut de la 
cheierea studiului, cele două unități 

< n-au reușit să-și procure niște dispo
zitive elementare, cerute de punerea 
în practică a pachetizării, bunăoară : 
grătare și rigle din lemn, furci de 
ridicat, toate lesne de 
extrem de ieftine.

— Nu punem prea 
studiile INCERC-ului, 
Romul Marta, director 
recției generale pentru "industria ce
ramică din Ministerul Industriei Ma
terialelor de Construcții. De altfel, 
în întreprinderile noastre se practi
că, de peste 5 ani, o metodă de pa- 
letizare cu bune rezultate. Metoda

de 
că 
au 
an 
in-

confecționat și

mare preț pe 
ne-a spus ing. 
general al Di-

duce, însă, două mașini, le vom în
cerca, să nu se spună că nu 
receptivi.

Nu vrem să polemizăm cu 
șui director general, dar din 
dovedește că d-sa nu cunoaște ade
vărata stare de lucruri. In același 
minister, două etaje mai jos, alți 
specialiști din Direcția tehnică, care 
se ocupă de rezolvarea importurilor, 
ne-au precizat 
balotat produs 
tea punerii la 
dă în lipsa de

sintem

tovară- 
nou se

,ritual".
înseamnă

Depunerea
În fiecare an se pierd 200 milioane de

cărămizi, în timp ce de 4
studii privind mecanizarea

Acest cadru prielnic pentru
CONTRASTE

• Conserve 
de zăpadă?

In 1968, la Topolo- 
venit au început ample 
lucrări de dezvoltare a 
fabricii de conserve. 
Potrivit planului, noile 
capacități trebuiau să 
intre in funcțiune 
încă de anul trecut, 
lată-ne in trimes
trul II al anului 1970 
Si finalizarea investi
ției respective se află 
încă sub semnul incer
titudinii, deși, intre 
timp, titularul investi
țiilor a fixat ca dată 
pentru terminarea lu
crărilor sțirfitul lunii 
mal a.c. Va. fi ea res
pectată ? Nicidecum ! 
Constructorii susțin in 
cor acest lucru.' pe 
bază de probe. Nici 
pînă acum, bunăoară, 
nu a fost găsită o 
echipă de dulgheri 
care să cofreze bazi

nul castelului de apă, 
lucrare a cărei execu
ție necesită cîteva 
luni, fără de care nu 
se pot efectua probele 
tehnologice. Intîrziate 
sint și lucrările la alte 
obiective de bază: cen
trala termică, stația de 
epurare a apelor, li
niile tehnologice pen
tru compoturi de vi
șine, cireșe, mere si 
pere. Dacă Ministerul 
l ndustriei Alimentare 
nu va lua de urgență 
măsuri de impulsio
nare a execuției lucră
rilor pentru a asigura 
punerea in funcțiune a 
fabricii încă in campa
nia din această vară, 
mai tîrziu noilor capa
cități nu le va mai ră- 
mine altceva de făcut 
decit să conserve... ză
padă l

eă se va fotosi fier de 
în țară și că dificultă- 
punct a metodei rezi- 
decizie a întreprinde

rii de comerț exterior „Mașinimport" 
pentru a grăbi contractarea mașinilor 
respective. Departe de a fi irezolva
bilă, balotizarea se dovedește o me
todă simplă și eficientă. Orice ma
nual de specialitate este în măsură să 

arate reducerile 
spectaculoase de 
manoperă și de 
cheltuieli de ma
nipulare obținute 
în . alte țări, prin 
aplicarea ei.

Dacă mecaniza
rea transportului 
de cărămizi are 
încă .'o audiență 
atit de restrînsă, 
răspunderea revi
ne celor două mi
nistere ; înainte 
de toate, pentru 
slaba pregătire și 
informare făcută 
în jurul ei, pen
tru formalismul 
cu care s-au an- 
acțiune. Cum .să 

un lucru care este

ani se fac
manipulării

și transportului cărămizilor

tea
produse ceramice din Urziceni. 
curînd intrată în. exploatare. ,■ , .

Această evidentă risipă a .ștgas a- 
. tenția specialiștilor, din- domeniul 

construcțiilor. In anul 1966, Institutul 
de cercetări în construcții și econo
mia construcțiilor din București 
(ÎNCERC) a inițiat un studiu al aces
tei probleme. Elaborarea lui a durat 
aproape 2 ani, mult prea mult, dacă 
ne gîndim că problemele abordate nu 
reprezentau o noutate, ci o adaptare 
la condițiile noastre a unor sisteme 
mecanizate de transport —. generic 
numite pachetizare în cazul trans
portului rutier și balotizare în ca
zul celui feroviar — folosite în străi
nătate de mai multă vreme. Surprin
zător ni se pare deplinul anonimat 
cane a învăluit cercetările întreprinse, 
inexplicabil cu atît mai mult, cu cît 
viitoarea lor aplicare pe filiera între
prinderii furnizoare-șantier este un 
lucru nou, care necesită o pregătire 
corespunzătoate a tuturor factorilor 
ce urmau să aplice aceste sisteme.

în sfîrșit, în anul 1968, studiul a 
fost definitivat. Trecerea la aplicarea 
imediată a metodelor propuse prin 
acest studiu nu a avut loc însă nici 
pină în ziua de astăzi. Lăsînd la o 
parte faptul că generalizarea siste
melor preconizate a cuprins doar 
două întreprinderi (fabrica „7 Noiem
brie", aparținînd de Consiliul popular 
al municipiului București și fabrica 
„Record“-Sibiu“, din Ministerul In
dustriei Materialelor de Construcții), 
nici una dintre aceste unități nu a 
făcut pasul decisiv de a trece la a-

propusă de institut este, în fond, de 
mult timp descoperită de noi.

Judecind după această superbă de
tașare și revendicare a paternității 
mecanizării transportului de cără
mizi, credem că tovarășul director 
general nu cunoștea, pur și simplu, 
fondul problemei puse în discuție. 
Metoda practicată „cu bune rezultate" 
în întreprinderile ministerului face 
parte din procesul arderii cărămizi
lor și se folosește, cum s-ar spune, 
pînă la poarta fabricii, fără să aibă 
nici o tangență cu unificarea trans
portului pină la șantier.

Dacă cerințele practicii sînt igno
rate în această privință, în schimb 
teoria se bucură de mare trecere. 
Recent, s-a trecut de la un studiu 
la... altul. Ministerul Construcțiilor 
Industriale a lansat INCERC-ului un 
nou studiu pe această'thrhS. A^tfetT’ '' 
centrul de greutate al acestor preo
cupări, de o acută actualitate practi- 
că, s-a transferat intr-o suită de va
riații, mai mult sau mai puțin teo
retice. Noul studiu vine, de fapt, să 
acopere incompleta precizare a temei 
primului studiu.

— Este într-adevăr, o lipsă a 
noastră, a recunoscut ing. Alexandru 
Auslender, director general al Direc
ției generale de montaj, instalații și 
mecanizare din M.C.I.

Constatare tardivă, care nu scuză 
și nu schimbă cu nimic lucrurile. 
Dacă am admite prin absurd această 
lipsă de cuprindere a temei din pri
mul caz. atunci cum să interpretăm 
amînarea aplicării rezultatelor celui 
de-al doilea studiu, încheiat și el 1 
întreprinderea 4 construcții-montaj 
din Iași, desemnată să-l experimen
teze (de ce singură ?), n-a respectat 
nici una din cele două programări 
făcute pină acum.

La tel și balotizarea așteaptă aus
picii mai generoase ca să poată de
veni o realitate practică.

— Problema este irezolvabilă, cere 
importuri considerabile de mașini 
speciale și bandă de legat — ne-a 
spus tov. Romul Marta. Fondurile 
valutare de care dispunem nu ne 
permit un asemenea efort. Vom a-

gajat în această 
stîrnească interes 
aproape necunoscut și însuși un di
rector general îi sortește, aprioric, 
eșecul ? La plenara C.C. al P.C.R. din 
decembrie anul trecut s-au subliniat 
în mod deosebit, sarcinile mari ce re
vin industriei materialelor de ’ con
strucții în domeniul sporirii produc
ției, pentru a recupera rămînerile în 
urmă existente în acest sector. In acest 
scop, s-au alocat și se vor aloca și 
în viitor însemnate fonduri de inves
tiții. Dar înțelegerea acestui impera
tiv numai prin prisma construirii 
unor noi capacități de producție, fără 
ca, în același timp, să fie gospodărită 
cu cea mai mare grijă producția rea
lizată în cele existente, reprezintă o 
optică eronată, o risipă evidentă’ de 

^valori materiale. . De acșe
factorilor de răspundere

,do,uă ministere întrebarea : cit timp 
modernizarea transportului cărămizi
lor va mai rămîne un subiect de dis
cuții sterile, un deziderat neîmpli
nit ?

(Urmare din pag. I)

de forță de muncă suficientă, supra
fețe care nu pot fi folosite rațional 
să se organizeze exploatarea lor prin 
asociații intercooperatiste. Sint pre
vederi care trebuie aplicate și nu date 
uitării.

Legea cu privire la apărarea, con
servarea și folosirea terenurilor agri
cole a creat o bază juridică pentru 
a preveni neajunsurile, care s-au ma
nifestat în acest domeniu. Cu toate 
că au fost reglementate condițiile în 
care anumite terenuri pot ti scoase 
definitiv sau temporar din circuitul 
agricol — aprobai ea Consiliului de 
Stat pentru terenurile arabile, viticole 
și pomicole, precum și pentru cele pe 
care s-au executat lucrări de îmbună
tățiri funciare, și a Consiliului de Mi
niștri pentru celelalte categorii de te
ren — unele întreprinderi și instituții 
încalcă flagrant aceste prevederi. Ti
tularii de investiții nu s-au preocupat 
îndeajuns de identificarea terenurilor 
neagricole, slab productive sau pentru 
găsirea unor soluții care să conducă 
la folosirea unor terenuri neagricole 
in vederea amplasării diferitelor 
obiective. Din această cauză au fost 
scoase din producția agricolă supra
fețe mari de teren. In cei aproape 
doi ani de ia aprobarea legii a fost 
scoasă din producție agricolă 6 su
prafață de 38 000 ha. dintre care 13 000 
ha definitiv. Că nu se procedează 
gospodărește o demonstrează urmă
torul fapt. In anul 1969. față de 1967, 
suprafața scoasă definitiv din pro
ducția agricolă a crescut cu 50 la 
sută, în timp ce volumul lucrărilor 
de construcții-montaj, pentru toate 
sectoarele de activitate din fondurile 
de investiții ale statului a fost mai 
mare cu numai 15 la sută, față de 
realizările anului 1967. De aci și con
cluzia că este necesar să se depună, 
i.i continuare, eforturi în vederea 
mnpîasarii obiectivelor pe o supra
față cît mai restrînsă. pe terenuri de 
categorie inferioară și. deci, de va
loare cit mai mică.

Cele mai mari neajunsuri au 
fost determinate de faptul că mulle 
unități au continuat sg facă lucrări 
de investiții pe terenurile agricole,

este folosit pe deplin?
Nu numai rațiuni de eficiență, dar mai ales 

complexitatea producției în industria con
structoare de mașini reclamă o sincronizare 
perfectă în toate detaliile organizării activi
tății economice, pe tot parcursul circuitului 
aprovizionare-producție-desfacere. Reușesc 
centralele industriale din această ramură să 
nu fie simple venigi intermediare, adminis
trative în activitatea de aprovizionare-desfa- 
cere, ci să formeze un tot unitar cu unitățile 
subordonate, să organizeze direct, nemijlocit, 
această activitate ? Am căutat răspuns la a- 
ceastă întrebare în cursul investigațiilor la 
Centrala industrială de utilaj energetic, meta
lurgic și pentru construcții din Capitală.

Se cuvine să precizăm de la început că, în 
primul trimestru al anului, pe ansamblul cen
tralei, sarcinile prevăzute la producția marfă 
vindută și încasată au fost îndeplinite în pro
porție de 104 la sută. Ar fi greu să ex
primăm cifric, cit de mare a fost contribuția 
centralei la obținerea acestor rezultate ; dar 
nu poate fi tăgăduit, sprijinul pe care ea l-a 
acordat unităților subordonate în depășirea 
unor situații dificile în aprovizionarea cu-ma
terii prime, în desfacerea producției.

Cu toate acestea, în cursul investigațiilor 
am întîlnit și împrejurări care dovedesc că 
mecanismul activității comerciale a centralei 
este susceptibil de multe îmbunătățiri. Unui 
din argumente ni-1 oferă cazul uzinei „23 Au
gust" din Capitală, care face parte din cen
trala amintită. Ea a rămas anul trecut în res
tanță cu unele tipuri de locomotive Diesel hi
draulice. In consecință, un număr de suban- 
samble a rămas neutilizat, majorînd stocul 
existent la sfîrșitul anului trecut. încă din 
primele zile ale acestui an s-a știut, că, dacă 
aprovizionarea trimestrului I se va face con
form planului și contractelor încheiate, se vor 
imobiliza, în final, peste 20 milioane lei în 
stocuri de subansamble. Furnizorii nu au ac
ceptat însă să-și reducă livrările. Situația a 
fost sesizată centralei. A urmat un schimb 
de scrisori și telexuri între părțile interesate, 

■ dar furnizorii nu au cedat.
Considerăm că, in această împrejurare, bi

roul' executiv al centralei trebuia să exami
neze, împreună cu centralele colaboratoare, 
posibilitățile de diminuare a livrărilor la sor
timentele respective, iar capacitățile devenite 
disponibile în uzinele furnizoare să fie folo
site pentru executarea altor comenzi imediat 
utile economiei naționale. Factorii de condu-Ing. Cristian ANTONESCU

într-una din secțiile întreprinderii pentru aparataj electric pentru construcții-București
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fără a avea aprobările prealabile pri
vind scoaterea lor din producția agri
colă. Fabrica de cărămidă Satu Mare, 
fără a avea aprobările respective, a 
transformat in carieră de argilă 11 
ha teren arabil, clasa întii de ferti
litate, aparținînd cooperativei agricole 
„Someșul". în 16 localități din ju
dețul Argeș au fost scoase din cir
cuitul agricol însemnate suprafețe de 
teren de către întreprinderea de re
țele electrice și numai după ce lu
crările au fost executate s-a cerut 
avizul Ministerului Agriculturii și 
Silviculturii. Este o dovadă că a- 
tunci cînd nu se aplică cu seve
ritate legea, se găsesc oameni care

nalează pe terenurile scoase tempo
rar din producția agricolă și care, in 
mod obișnuit, după terminarea lu
crărilor, ar trebui redate imediat 
agriculturii. întreprinderea de dru
muri și poduri Iași, după terminarea 
unor lucrări de modernizare a drumu
rilor (șantierele Vatra Moldovei și 
Ciocănești) a lăsat în stare de degra
dare terenurile folosite temporar. 
Multe suprafețe au fost lăsate intr-o 
adevărată paragină de către Trustul 
de construcții Timișoara, după ce a 
terminat lucrările in județul Caraș- 
Severin.

Pe lingă terenurile care le sînt 
atribuite, unele înțreprinderi. șantiere

cere ai centralei nu au acționat însă în acest 
sens, ci s-au mulțumit să organizeze un cir
cuit de hirtii, să trateze oarecum detașat pro
blema, ca și cum nu l-ar privi direct. Or, sta
tutul, cadru al noilor organisme economice, 
precizează clar că centrala se preocupă de di
mensionarea justă a stocurilor din Întreprin
derile în subordine, adoptă măsuri pentru 
preîntîmpinarea formării de stocuri supranor- 
mative. Ceea ce înseamnă că centrala trebuie 
să verifice cu atenție nu numai calculele ca 
stabilesc necesarul de materii prime și mate
riale al întreprinderilor, dar și să acționeze 
pentru oprirea aprovizionărilor neraționale.

Că centrala, diferitele compartimente ale 
acesteia cunosc încă puțin problemele din 
unități și nu acționează cu operativitate pen
tru soluționarea lor eficace o demonstrează 
și următoarea situație pe care am întîlnit-o 
la Uzina de mașini grele București. La srir- 
șitul anului trecut, exista aici o cantitate de 
cărămizi silica care acoperea nu numai con
sumul pentru trimestrul I 1970, dar și o bună 
parte din necesarul pentru trimestrul II. To
tuși, în primele trei luni ale anului s-au 
procurat fără rost cărămizi într-o cantitate 
aproape egală cu cea consumată efectiv în 
aceeași perioadă. La fel s-au petrecut lucru
rile și cu cărămizile din magnezită și crom- 
magnezită care se procură din import. S-ar 
părea la prima vedere că 
intră in sfera de atribuții 
In realitate, centrala avea 
suri operative și radicale, 
tarea" fondurilor în materiale ce nu se folo
sesc imediat influențează direct situația eco
nomică atit a uzinei, cît și a centralei.

Acestea sînt citeva aspecte care oglindesc 
o fațetă a activității comerciale a centralei : 
aprovizionarea tehnico-materială. Cum stau 
lucrurile în domeniul desfacerii producției ? 
Din totalul contractelor scadente la 31 mar
tie a. c., 3,1 la sută nu erau onorate ; valoric 
ele reprezentau doar 1,6 la'sută din producția 
contractată. Ni s-a precizat că este vorba de 
anumite piese de schimb, piese forjate sau 
turnate și in nici un caz de utilaje complexe. 
Considerăm că acesta este un punct de ve
dere eronat, contrar legii contractelor 
economice, care este categorică și nu 
admite tratarea preferențială a obligațiilor 
asumate. Chiar dacă este vorba de piese de 
schimb, de piese turnate sau forjate, sub nici 
un motiv nu trebuie încălcate contractele.

In materie de desfacere, îndeosebi în legă
tură cu contractarea de produse la export, 
tov. Nicolae Ilieș, director comercial al 
U.M.G.B;, ne relata, că centrala industrială a 
preluat in parte stilul de muncă al fostelor 
direcții generale. Dacă specialiștii uzinei con
stată unele neclarități in documentația teh
nică, acestea se rezolvă in urma unui șir de 
corespondențe intre uzină, centrală, intreprin- 
derea de comerț exterior, beneficiar extern. 
Pentru mărirea operativității, uzina trimite 
centralei numai... copii ale corespondențe i. 
Dar in acest mod centrala află întotdeauna 
cu întirziere elementele noi care intervin in 
relațiile cu beneficiarii externi.

Din cele arătate se desprinde clar necesita
tea ca centrala industrială să-și sporească ca
pacitatea de a se integra in activitatea eco- 
nomico-comercială a întreprinderilor, pentru 
a dirija și organiza cît mai bine procesele de 
aprovizionare și desfacere. In acest sens, ser
viciile de aprovizionare și desfacere, celelalte 
compartimente ale centralei trebuie să se 
debaraseze in mod hotărit de practicile biro
cratice, să nu se rezume la colectarea infor
mațiilor economice, ci să conlucreze strins 
intre ele, ca și cu specialiștii din unități, in 
examinarea și luarea celor mai potrivite de
cizii in minimum de timp.

această chestiune 
ale întreprinderii, 
datoria să ia mă- 
pentru că „înghe-

din cauza extinderii haotice a vetrei 
satelor și a perimetrelor orașelor. 
Deși iegea a prevăzut ca în termen 
de 6 luni ministerele și celelalte or
gane centrale ale administrației de 
stat să revizuiască și să supună apro
bării Consiliului de Miniștri norma-’ 
tivele privind terenurile necesare 
construirii diferitelor obiective indus
triale. agricole, social-culturale, căi 
de comunicație etc., după atita vreme 
de la expirarea termenului prevăzut 
aceste normative nu sînt încă apro
bate. De asemenea, s-a prevăzut ca 
în termen de un an de la apariția 
legii. Comitetul de Stat pentru Eco
nomie și Administrația Locală și Mi

PĂMÎNTUL
procedează așa cum îi taie capul. Și 
dacă asemenea lucruri fac organele 
centrale — am dat numai două exem
ple dintre multe altele de acest fel 
— asemănător procedează și unele 
unități de interes local. Anul trecut, 
fără să aibă aprobări prealabile, nu
meroase întreprinderi din județul Bo
toșani — întreprinderea de con
strucții-montaj. întreprinderea de 
gospodărie comunală, întreprinderea 
pentru industrializarea cărnii — au 
organizat cariere de argilă sau de ni
sip. au depozitat gunoaie și reziduuri 
pe terenurile cooperativelor agricole 
Botoșani Săveni, Stănești și ale în
treprinderii agricole de stat Cătămă- 
răști. îmreprinderea „Producția" și 
întreprinderea de construcții-montaj, 
ambele din județul Suceava, și-au ex
tins perimetrul destinat balastierelor 
și au circulat cu mijloace de trans
port peste terenurile agricole înveci
nate distrugind culturile.

Cele mai multe neajunsuri se sem

distrug culturile agricole prin crearea 
unor drumuri în paralel cu șoselele 
existente sau prin neluarea unor mă
suri de protejare a terenurilor agri
cole din imediata apropiere. Prin 
construirea primului fir al autostrăzii 
București-Pitești, datorită faptului că 
s-au făcut lucrări de umplutură, fără 
să fie prevăzute șanțuri de evacuarea 
apelor provenite din ploi și topirea 
zăpezilor, mari suprafețe cultivate 
cu grîu. aparținînd cooperativelor 
agricole din Căteasca, Rătești și Ciu- 
pa au fost acoperite cu apă. Cit pri
vește circulația pe lingă drumurile 
existente a devenit deosebit de frec
ventă. Anul trecut, pe drumul na
țional Botoșani-Săveni, din cauză că 
nu au fost luate măsuri care să per
mită circularea pe partea carosabilă, 
s-a creat un drum în paralel, distru- 
gîndu-se astfel mult teren arabil. Și 
cite situații de acest fel nu se în- 
tilnesc !

Foarte mult teren agricol se pierde

nisterial Agriculturii și Silviculturii 
să revizuiască și să delimiteze vatra 
satelor și perimetrul construibil al 
orașelor. Or, nici această prevedere 
nu a fost dusă la îndeplinire. Toate 
acestea impun mai multă exigență 
din partea consiliilor populare în ce 
privește gospodărirea fondului fun
ciar, sarcină care le revine direct.

Este adevărat că legea consideră 
contravenții care sancționează toa
te cazurile de ocupare a terenurilor 
agricole, micșorai ea suprafețelor agri
cole schimbarea, fără aprobare legală, 
a categoriei de folosință a terenurilor, 
construirea de locuințe și anexe gos
podărești. în afara vetrei satelor și a 
perimetrului construibil în orașe etc. 
Este adevărat că au fost aplicate a- 
menzi. Dar cine le-a plătit ? în majo
ritatea cazurilor, nu persoanele vino
vate de producerea pagubelor, ci orc 
ganizațiile socialiste ceea ce, evident, 
este în contradicție cu prevederile le
gii. Ce le pasă conducătorilor de șan

Corneliu CARLAN

tiere sau de intreprinderi dacă statul 
plătește pentru neglijențele lor? Din- 
tr-un sondaj asupra modului cum au 
fost executate 10 amenzi în sumă de 

1 255 000 de lei, aplicate de Ministerul
Agriculturii și Silviculturii unor uni
tăți industriale și șantiere, a rezultat 
că in toate cazurile, amenzile au fost 
recuperate nu de la cei vinovați, ci au 
fost trecute, in majoritatea cazurilor, 
pe conturi. Și cind nu se dă nimic 
din. buzunarul propriu, este normal 
ca încălcările în ceea ce privește fo
losirea terenurilor arabile să se am
plifice. Cum să se facă ordine in 
această privință cînd exemplul rău 
este dat tocmai de către organe ale 
Ministerului Agriculturii și Silvicul
turii, forul care trebuie să asigure 
evidența și controlul folosirii rațio
nale a terenurilor agricole. In siste
mul de irigații Terasa Brăilei, pentru 
repetate încălcări ale Legii cu privire 
la apărarea, conservarea și folosirea 
terenurilor agricole, concretizate în 
ocuparea unor suprafețe mai mari 
de teren decit cele necesare și de
gradarea culturilor, s-au aplicat Trus
tului de construcții și îmbunătățiri 
funciare Galați amenzi în sumă de 
50 000 de lei. Numai că aceste amenzi 
au fost anulate în totalitate de către 
același minister.

Programul amplu, aprobat de con
ducerea partidului, privind gospodă
rirea rațională a resurselor de apă, 
extinderea lucrărilor de irigații. îndi
guiri. desecări și combaterea eroziunii 
impune, cu și mai multă stringență, a- 
plicarea prevederilor Legii cu privire 
la apărarea, conservarea și folosirea 
terenurilor agricole. Folosirea rațională 
a pămîntului, creșterea fertilității lui, 
prin efectuarea lucrărilor de irigații, 
desecări și combaterea eroziunii so
lului vor contribui la sporirea pro
ducției agricole, la ridicarea, pe o 
treaptă superioară, a agriculturii so
cialiste, ca ea să satisfacă din plin 
necesitățile de viață ale celor ce mun
cesc de la orașe și sate. Protecția 
solului trebuie să devină o acțiune 
de masă, pe care organele centrale și 
locale, fiecare cetățean al țării, tre
buie să o sprijine îndeaproape. Este 
în interesul generației actuale, cit și 
a! celor viitoare, care vor trăi pe 
acest pămint.

• Contractul sau 
decizia — intre 
ciocan și nicovală

Uzina „Electromotor" 
Timisoara a încheiat 
cu Secția Expediție C’u- 
mionaj-C. F. R. Timi
șoara un contract po
trivit căruia operațiile 
de manipulare si trans
port a tuturor materia
lelor si mărfurilor în
tre gară si uzină cad in 
sdreina acestei secții 
specializate a căilor fe
rate. La 20 martie 1970 
sosește pe adresa uzi
nei un vagon cu balast. 
Dar S.E.C. refuză să-l 
descarce. Motivul : a 
primit un ordin de la 
Direcția generală miș- 

t care si comercial din 
Departamentul Căilor 
Ferate prin care i se 
interzice să mai trans
porte pietriș, nisip, ba
last. Discuțiile intre 
părțile contractante au 
durat mai multe zile. 
Uzina „Electromotor" a 
invocat contractul, 
S.E C. s-a temut mai 
mult de dispoziția fo
rului tutelar decit de 
consecințele nerespec-

tăril obligațiilor asu
mate.

Pînă la urmă, uzina 
„Electromotor" a plătit 
9 040 lei locații, iar 
S.E.C. a încălcat ordi
nul si a efectuat trans
portul. Nu intenționăm 
să apreciem dacă dis
poziția direcției gene
rale amintite se justi
fică sau nu. Cert este 
că ea a sosit cu destulă 
întirziere (cînd. o parte 
din contracte erau 
deja încheiate) pentru 
a crea confuzii, încur
cături. Nici acum uni
tatea prestatoare de 
servicii — S.E.C. nu 
Știe cind a procedat le
gal, la început, cînd a 
ascultat de ordin, sau 
ulterior cind și-a în
deplinit obligația con
tractuală ? Desigur cel 
mai in măsură să o 
scoată din această di
lemă este Departamen
tul Căilor Ferate. Poate 
aflăm cu acest prilej și 
cine se cuvine să su
porte daunele.

■

• Amplasare gîndită 
în rate

o Una pe

alta in prăvălie

a c. însă, tir- 
s-au trezit că 
din conven- 

fost luată ih

,L

în cadrul asociațiilor 
intercooperatiste de 
creștere a păsărilor din 
județul Dolj, (la care 
s-a asociat un mare 
număr de cooperative 
agricole) s-a prevăzut 
construirea a două 
complexe avicole mo
derne. Organele locale 
le-au amplasat inițial 
la Darnic și la Mîr- 
șani, în sudul județu
lui. Ultimul, cel de la 
Mirșani, era situat 
mare distanță 
șeaua asfaltată, 
asemenea drum 
nu exista nici 
ranție că ouăle 
vor sparge 
transportate de 
cule cu sisteme 
mortizare

la 
de șo- 
pe un 

incit 
o ga- 
nu se 
chiar 
vehi- 
de a- 

perfectă. 
După ce studiile teh- 
nico-economice au a- 
juns într-un stadiu 
avansat, după ce s-a

cheltuit multă energie, 
ambele amplasamente 
au fost mutate pe locuri 
considerate mai potri
vite scopului propus. 
Nu ne îndoim că re- 
amplasarea a fost ne
cesară. Dar de ce 
s-a gîndit „in rate" ? 
De ce s-a pierdut un 
timp prețios, care du
ce la întirzierea lucră
rilor ? Ar fi cit se 
poate de normal ca a- 
cum, o dată ce ampla
sarea se consideră de
finitivă, să se treacă la 
recuperarea timpului 
pierdut, la devansarea 
lucrărilor, in interesul 
cooperativelor agricole 
care vor beneficia de 
veniturile încasate — 
și în folosul consuma
torilor de ouă și carne 
de pasăre.

Intre întreprinderea 
de industrie locală 
„Ciocanul" din Tirgo- 
viste si uzinele „6 Mar
tie" din Zărnesti a fost 
semnată anul trecut o 
convenție, potrivit că
reia unitatea tîrgovis- 
teană urma să preia 
fabricația a două pro
duse : robinetul pentru 
tuburile de oxigen si 
redactorul de presiune 
Prețui reperelor — se 
menționa în convenția 
încheiată la 15 octom
brie 1969 — va fi cel 
realizat de uzină. Ace
eași precizare, referi
toare la preț, se poate 
citi șt intr-un alt do
cument — o minută 
contractuală încheiată 
la 6 ianuarie a.c. In 
februarie 
govistenii 
stipulația 
tie nu a
seamă de uzina din

Zărnesti, de vreme ce 
prețul cu care au fost 
facturate cele două 
produse era mal mare 
cu 114 478 lei. Imediat 
ce s-a aflat despre a- 
ceastă „răsturnare" de 
preț, intre cele două 
unități s-a declanșat un 
aprig duel de hirtii. Li
tigiul a aiuns. in cele 
din urmă, la centrala 
industrială, care a dat 
indicații să se respecte, 
prețul din contract. Se 
părea că diferendul vă 
fi aplanat După mai 
multe contacte infruc
tuoase intre reprezen
tanții celor două între
prinderi. „cazul" a a- 
juiis spre rezolvare la 
arbitraj Oricare ar fi 
verdictul acestui orga
nism, este cert că. în
tr-o operație economică 
care ar fi trebuit să se 
desfășoare fără nici o 
complicație, una din 
părți a escamotat ade
vărul.

1
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t.A.T.C. „I. L. Cara- 
Casandra): Menajeria 
premieră — (în limba 
20.

„A. Davlla" din Pitești 
„Lucia Sturdza Bulan- 

saia din Bd. Schitu Măgu-

ancheta pedagogică

FE-

CO-

VII-

11

L. Cara-

ION GRIGORESCU

ta t r

My fair 
țiganilor

9; 11,30;

DRU- 
I. RA-

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român); Con
cert de muzică populară româ
nească dat de orchestra „Barbu 
Lăutaru". Dirijor Ionel Budișteanu
— 17; 20.
• Opera Română: Coppeha — 11; 
Bal mascat — 19,30.
• O.S.T.A. (la Sala Palatului): 
Concert de muzică ușoară — 19,30.
• Teatrul de operetă: 
lady — 10,30; Voievodul
— 19.30.
• Teatrul National „I.
giale" (sala Comedia): Coana Chi- 
rița — 10,30: Travesti — 20: (sala 
Studio): Moartea ultimului golan
— 10,30; Al patrulea anotimp — 
19.30.
• Teatrul de comedie: Nlcnlc — 
10.30; 20.
• Teatrul Mic: Emigrantul din 
Brisbane — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara- (sala 
Magheru): O casă onorabilă — 10: 
B’ărbațl fără neveste — 19,30; (sala

PATRIA —
21,15.
o pasăre cîntătoare: 

— 10; 12,45; 15,30

Individualizarea
cinema

actului educativ sporește
puterea de influențare

a universității
Firesc, creșterea considerabilă a 

rumărului de studenți din ultimele 
iouă decenii determină la noi — ca 
ie altminteri în numeroase alte țări
- preocuparea pentru adoptarea 
tnor forme de individualizare a în- 
’ățămintului și, îndeosebi, a muncii 
ie educație. în acest context major 
i-a înscris, între altele, numirea 
mor îndrumători de (rupe de stu- 
lenți. Roadele n-au întîrziat să 
>e arate. Dar ele nu sînt încă 
oe măsura așteptărilor. Aprecierea 
i confirmă un sondaj făcut de foru- 
ile de învățămînt la citeva luni de 
a desemnarea îndrumătorilor și a 
grupelor pe care urmau să le în
drume. Cu acest prilej s-au vizitat 
17 institute de învățămînt superior 
din București, Iași, Timișoara și Cra- 
ova și s-au cerut părerile a 900 de 
■adre didactice și 1 200 de studenți din 
52 de facultăți. Concluzia care s-a 
mpus e fără echivoc : o măsură de 
nsemnătale deosebită pentru per- 
'ecționarea procesului instructiv-e- 
lucativ s-a înecat în unele facul
tăți în formalismul scriptic și admi
nistrativ. Și nu se putea tntîmpla 
iltminteri, acolo unde „acțiunea" s-a 
redus la întocmirea unor liste lă
sate la „inspirația" secretariatelor 
tehnice.

Recent, la unele facultăți bucu
reștene — agronomie, horticultura, 
medicină veterinară, farmacie, me
dicină generală, construcții civile, 
hidrotehnică, instalații, drumuri și 
poduri etc. — am putut consemna o 
seamă de măsuri care vizează de
pășirea stărilor de fapt amintite, cel 
puțin din punct de vedere organiza
toric. Dar rămîne surprinzător că din 
50 de studenți ai acestor facul
tăți, 40 au răspuns la întrebările pri
mitoare la îndrumătorii lor cam așa : 
,îmi scapă numele tovarășului"; 
,ne-am întilnit o singură dată" ; 
,ne-a indicat să-l mai căutăm' ; 
,1-am mai văzut pe alee"... Cum 
se explică asemenea stări de fapt ? 
Am încercat să formulăm un răs
puns, solicitînd opiniile 
ducători de instituții de 
superior din Capitală.

— Aș dori să remarc, 
prof univ. dr. Ștefan Puiu, prorector 
al Institutului agronomic „Nicolae 
Bă'cescu", că unii colegi și-au limitat 
atribuțiile de îndrumare la discuții 
generale, la invitații amabile sau e- 
ventuale întîlniri „protocolare". Gre
șită este și optica potrivit căreia în
drumarea individuală a studenților 
ar fi sinonimă cu o dădăceală sau 
cu un fel de meditație dată celor 
rămași în urmă la învățătură. Cred 
că funcția ei de manifestare, ca la
tură a dialogului universitar, esle 
cu totul alta : să influențeze cu tact 
pedagogic evoluția studenților noș
tri deopotrivă pe linia pregătirii 
profesionale și a educației socialiste. 
Cu experiența de viață, cu autorita
tea de dascăl, fiecare cadru didactic
— profesor, conferențiar, șef de lu
crări, lector, asistent — are datoria 
nobilă să prevină orice abdicare de 
la normele conduitei universitare. 
Totodată, slntem datori să ajutăm pe 
student să-și formeze o imagine cit 
mai exactă asupra lumii contempo
rane, să cunoască sensul dezvoltării 
acesteia, succesul forțelor care nilll- 
tează pentru progres, pentru socia
lism, contradicțiile profunde ale so
cietății capitaliste etc. Pe baza aces
tei temeinice cunoașteri, pe baza stu
dierii atente și însușirii politicii par
tidului nostru, să devină un om activ, 
un militant pentru dezvoltarea socia
listă a României. Or, din păcate, ase
menea lucruri le credem deseori 
prea cunoscute pentru a le repeta. 
Și greșim.

unor con- 
învățămînt

ne spunea

în aceeași ordine de idei, confe
rențiarul universitar dr_ ing. Dumi
tru Oprea, prodecan al Facultății 
de horticultura, spunea : „Formalis
mul pe acest tărîm se manifestă, 
deseori, îndeosebi în absența pre
ocupărilor de educație socială. A ve
nit la mine să se plîngă un muncitor, 
tatăl studentei T.M., din anul III. 
«Fata mea, zicea el, îmi spunea că 
se duce la facultate, dar mă mințea. 
Intr-o zi am urmărit-o. N-a coborît 
unde trebuia, nu știu în ce lume ne
cunoscută și-a mînat pașii». Neliniș-

tea și durerea unui părinte, a con
tinuat interlocutorul, trebuie să fie 
și ale noastre. «Lumea necunoscută» 
poate să fie lumea unor influențe 
vătămătoare, din afară, aduse de 
undele radiofonice, de cărți și re
viste, poate fi dorința oarbă de a 
■ mita mode și concepții ce ne sînt 
străine".

Evident, asemenea situații — cu 
tot caracterul lor particular — tre
buie să dea de gîndit. Pentru că ele 
se explică în bună măsură prin fap
tul că permanența educației sociale, 
în dialogul profesor-student, rămîne 
încă deseori un deziderat. Numeroase 
cadre didactice consideră că eficien
ța în procesul de împlinire cetățe
nească a tînărului student trebuie 
privită de profesor cu ochii unei 
autoexigențe mereu sporite, că este 
eronată optica acelor pedagogi care 
se închistează în perimetrul propriei 
lor discipline și rămîn pasivi față de 
manifestările iresponsabile ale unor 
studenți, catalogîndu-le pur și simplu 
„păcate ale tinereții". După cum este 
de așteptat ca prea lungile discuții 
despre structura optimă (din punct 
de vedere numeric) a unei grupe să 
se încheie cît mai grabnic. Aceasta 
este cu atît mai necesar cu cît dis-

cuțiile amintite constituie un pretext 
de tergiversare a unor acțiuni de 
conținut.

— Bineînțeles, releva cu îndreptă
țire conferențiarul universitar dr. 
ing. Constantin Guțu. prorector al 
Institutului de construcții din Bucu
rești, educația exclude rețetele, pen
tru că modalitățile ei de manifestare 
trebuie gîndite de fiecare cadru di
dactic, în funcție de specificul 
facultății, de nivelul de pregătire 
profesional și politic al grupelor. Tac
tul pedagogic, raporturile de la 
om la om — care să nu afecteze, 
fără îndoială, respectul studentului 
față de profesor — capacitatea de a-1 
înțelege pe student, de a-1 influența 
în permanență, sînt obligații de la 
sine înțelese. Asemenea modalități de 
muncă nu exclud, însă, sancțiunile, 
dacă eforturile educative se izbesc 
de straturi impenetrabile. în de
cursul semestrului ai doilea, de 
exemplu, numai în două luni am 
sancționat. în special pentru absențe, 
441 de studenți din întregul institut. 
Cred Că cifra reprezintă tot atîtea 
motive de meditație pentru cei care 
și-au asumat parte în dialogul în
drumării".

Cum se știe, în ședințe ale orga
nizațiilor de partid, studenți și pro
fesori comuniști cumpănesc laolaltă 
ce au de făcut împreună pentru pre
gătirea cit mai temeinică și educa
rea multilaterală a tineretului stu
dios. La dezbaterile din senatele și 
consiliile profesorale, reprezentanții 
asociațiilor studenților exprimă punc
tul de vedere al colegilor lor în pro
bleme de însemnătate hotăritoare 
procesului instructiv-educativ, ca 
în alte chestiuni care se referă 
viața studenților în cămine, 
cantine sau în afara facultăților, 
asemenea, profesorii și studenții con
lucrează strîns în cercuri științifice 
și la sesiuni de comunicări. Aceste 
punți de legătură între profesori și 
studenți trebuie să se conjuge cu în
drumarea Individuală, cu preocuparea 
directă. nemijlocită a profesorului 
pentru formarea tînărului intelectual.

Victor VISINESCU

• Bănuiala: 
14; 16,30; 19;
• ...Să ucizi 
REPUBLICA 
18,15; 21.
• Picioare lungi, degete lungi: 
LUCEAFĂRUL - 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,45, BUCUREȘTI - 9; 
11,15, 13.30. 16,15; 18,45; 21, MO
DERN - 9,30; 11,30; 13,45: 16; 18,15; 
20,30.
• Comunistul: CAPITOL — 10: 
12,30; 17,15; 19,45.
• Tunelul: CENTRAL — 8.45;
10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 18,45; 20,45.
• Iubita lui Graminia: FESTI
VAL - 8,45; 11; 13,30; 16; 18.30; 
21, FAVORIT — 15,30; 18; 20,30.
• Colonia Lanfieri: VICTORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Tatăl meu, căpitanul: LUMINA
- 9,30—16 în continuare; 18.15;
20.30.
• Program de desene animate 
pentru copil: DOINA — 10.
• Asterix și Cleopatra: DOINA
- 11,30; 13,30; 16: 18,15; 20,30, FLO- 
REASCA - 15, 17,30; 20, AURORA
- 9; 11,15, 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• De ce?; Vîrsta opțiunilor; Re
generarea; Cum s-a născut harta; 
Dialog cu sculptura; Ciocirlia: 
TIMPURI NOI - 9—21 în conti
nuare.
• Parada comediei : CINEMATE
CA (sala Union) — 14,30; 16,30.
• Splendoare în Iarbă: FERO
VIAR - 8: 10,45; 13,30; 16,15; 19,15, 
EXCELSIOR - 9,15; 12; 14,45: 17,30;
20.30. MELODIA — 9; 12; 15,15; 
18: 20 45, GLORIA — 9: 11.30; 14,30; 
17.30* 20 30.
• Elvira Madigan: GRIVITA — 
16; 18,15: 20.30.
• Fecioara care-mi place: ■ ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
16.30; 19.
• Ultima dragoste: BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,30.
• Domnișoara doctor: DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, CIU
LEȘTI - 15,30; 18; 20,30, ARTA — 
15,30; 18; 20,15.
• Mol! Flanders: BUCEGI - 11; 
16, 18,15; 20,30, VOLGA - 16; 18.15;
20.30. MIORIȚA - 15; 17,30; 20.
• Visul domnului Gentil: LIRA
- 15,30; 18; 20,30.
• Mireasa era în negru: 1 
MUL SĂRII - 15,30; 17.45; 20. 
HO VA - 15,30; 18, 20,30.
• Winnetou în Valea Morți! 
RENTARI - 15.30; 18; 20,30.
• In fiecare seară la ora 11: 
TROCENI - 15,30; 18; 20,30.
• Ghici, cine vine Ia cină?: 
TORUL - 17; 19,30, PROGRESUL
- 16; 18,30.
• Prea mic pentru un război atît 
de mare: MOȘILOR — 15.30; 18. 
e Căldura: MOȘILOR - 20,30.
• Prieteni fără grai: MUNCA — 
16; 18, PACEA - 16,45; 19,15.
• Jocul care ucide: TOMIS — 
9,30—15,30 în continuare:. 18; 20.15, 
FLAMURA — 11; 17; 19,30.
• Via Mala; FLACARA - 15,30; 
18; 20,15.
• Sherlock Holmes: VITAN — 
15,30; 18; 20,30.
o Stăpîn pe situație : UNIREA — 
15,30; 18; 20.15.
• Republica fetelor ; POPULAR
- 15,30; 18; 20,15.
• La Nord prin Nord-Vest: CRÎN- 
GAȘI — 15,30: J9.
• Păcatul dragostei: COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
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„Arta este oglinda ceâ 
mai pură în care se răs- 
fringe ireproșabil sufletul 
unei națiuni" — scria în 
1926 Nicolae Tonitza, sinte- 
tizind astfel într-o expre
sie memorabilă rolul pe 
care imaginea artistică il 
are în exprimarea unor 
realități specific naționale. 
Mesajul social desprins de 
artist din confruntarea în
tre destinul individului și 
destinul societății, în con
dițiile apariției și afirmării 
unei atitudini tot mai com
bative promovate mai ales 
de organizațiile muncito
rești și de presa lor, a de
terminat crearea unui în
treg ciclu de desene a că
ror virulent exprima ati
tudinea etică a autorului lor, 
un fundamentat punct de 
vedere social și estetic. Iată 
de ce prezența celor citeva 
desene de N. Tonitza („So
cialismul", studiile pentru 
„Grevă") In cadru! expozi
ției de grafică militantă, re
cent deschisă în sala Dal
les, prefațează printr-un 
exemplu de prestigiu pre
zentarea unei întregi direc
ții artistice românești — 
cea a graficii militante. De 
.altfel, exemplul lui N. To- 
’nitza nu este singurul. I se 
pot alătura cele ale lui Fr. 
Șirato sau N. Cristea care, 
investigînd cu un sentiment 
de profundă simpatie dar 
și de revoltă aceeași lume 
a celor mulți, același uni
vers al oamenilor obligați 
să suporte consecințele u- 
nei lumi nedrept clădite, 
formulează un protest lucid 
împotriva societății bur
gheze bazate pe inechitate, 
pe asuprire, pe lipsa de 
omenie. Sînt exemple 
care demonstrează că 
desenul, gravura, cu in
finite posibilități de mul
tiplicare, pot deveni o forță 
activă, transformatoare de 
conștiințe, mobilizatoare de 
energii. Sînt exemple care, 
raportate 1a creația contem
porană, pun în evidentă 
una din permanențele cul
turii românești care-și află 
acum o nouă șî convingă
toare expresie : poziția de 
artist-cetățean. care parti
cipă la frămîntările epocii 
sale, care luptă pentru în
făptuirea idealurilor colec
tivității din care face parte. 
Este vorba de continuarea 
pe planul artei a unei no
bile tradiții de atitudine 
civică — aceea de a se in-

ARTISTICĂ
Expoziția de grafică 

militantă din sala Dalles
spira din momentele hotă
ritoare ale istoriei poporu
lui, de a le interpreta în 
opere contemporane, cu 
mijloace de expresie con
temporane. în expoziție 
sînt numeroase lucrările 
care încearcă să surprindă 
și să fixeze cu un 
simț de răspundere 
nea conștiinței unui 
popor, destinul lui, 
momente ale luptei 
făurirea umanismului 
cialist contemporan, 
sublinieze continuitatea tra
dițiilor spirituale progre
siste, constructive ale artei 
noastre. Inițiativa celor ce 
au organizat expoziția de 
a rememora prin interme
diul unor realizări plastice 
succesive momente mari 
ale procesului adînc de 
transformare a conștiințe
lor ce a avut loc de-a lun
gul deceniilor, sub directa 
influență a ideilor partidu
lui comunist, a creșterii 
continue a spiritului revo
luționar al maselor, își do
vedește din plin virtuțile.

Trecerea de la .lucrările 
de grafică militantă, deve
nite aproape clasice ale lui 
N. Tonitza spre realizările 
ultimilor ani este marcată 
de citeva gravuri care re
levă prezența unor con
științe artistice apte > să 
descopere fie o stare de 
lucruri, generalizată (Aurei 
Jiquidi — „Internaționala"
— 1932, Vasile Dobrian — 
„Glasul nostru este glasul 
istoriei", — „Pensionat" — 
1937, Gh. Ivancenco — „Na
ționalizarea industriei", 
„Reconstrucția* — 1959), fie 
să sugereze posibilități de 
generalizare prin interme
diul unor cazuri particula
re înfățișate de artist (P. 
Erdos — „Proletarii", „Mi
nerii" sau Florica Cordescu
— „Cor de bărbați").

Relația pe care o stabi
lesc între creator și exis
tență lucrările cele mai 
recente din punct de ve
dere cronologic dezvăluie 
aceeași dorință de a sur
prinde și fixa esența unor 
realități, subliniindu-le, în 
același timp, semnificațiile. 
Procesul istoric de infinită 
complexitate al gîndirii u-

înalt 
imagi- 
întreg 
marile 
pentru 

80- 
să

mane care se apleacă asu
pra acestei realități trans- 
tormînd-o, ideile filozofice 
ale timpului sînt încorpora
te cu îndrăzneală și inge
niozitate în domeniul prin 
excelență rațional al grafi
cii. Predomină aici ima
gini mai complexe, compo
ziții care narează, evocă, 
simbolizează fapte, gîn- 
duri, aspirații, in care or
ganizarea imaginii este 
realizată preponderent cu

(lucrările lui Constantin 
Nițescu), ori momente în
cărcate de semnificații ale 
reconstrucției, ale alfabeti
zării șl muncii la sate (de
senele simple, concise ale 
lui C. Piliuță). Alături de 
compozițiile figurative cu 
plurale momente și acțiuni 
umane, ce narează cu clari
tate, dinamism, amploare, 
momentele luptei, sînt pre
zente în expoziție și frag
mente de peisaj înnobilate 
de prezența omului, care 
vorbesc despre eroismul 
timpurilor moderne (Gh. 
Ivancenco — „Vase în con
strucție", Ileana Nicodin — 
„Barajul din Valea Uzu
lui"). Respectînd specifici-

Glasul istoriei'1VASILE DOBRIAN

elabo- 
de re- 
rapor-

StudiO): CInd luna e albastră — 
10.30: Enigmatica doamnă „M“ — 
16. ■ ’
• Teatrul Gluleștt: Geamandura
— 10; Omul care a văzut moartea
— 15; Cursa de șoareci — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă": Roata 
morii — 10; Poveste neterminată
— 15: Emlnescu șt Veronica — 20.
• Teatrul evreiesc de stat: Mazel- 
tov ! — 11; Golem — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei): Aventurile Iui 
Plum-Plum
• Studioul 
giale" (sala 
de sticlă — 
germană) —
• Teatrul 
(la Teatrul 
dra" —
reanu): Secret de familie
• Teatrul sattrlc-muzical „C. Tă-
nase" (sala Savoy): La grădina 
„Cărăbuș" — 11; 19,30; Boeing-
Boelng — 16; (sala din Calea Vic
toriei nr. 174): Ntcuță... la Tănase
— 19,30.
• Ansamblul artistic al U.G.S.R.: 
Ritm’76 — 20.
• Circul de stat: Spectacol pre
zentat de Circul mare din Moscova
— 10: 16: 19,30.

ajutorul unei gîndlri 
rate care ține seama 
gulile genului, de 
furi și cerințe de expresie, 
în funcție de subiectele 
tratate. De la descriere Ia 
evocare, de la narațiune la 
prezentarea sintetică, de la 
alegorie la simbol — lucră
rile recompun o lume de 
luptă, de muncă și gîn- 
duri, o lume creată după 
legile adevărului și ale 
frumosului. Graiul metafo
relor, dens ca ideile pe care 
le comunică, însuflețește lu
crări cum sînt cele semnate 
de Marcel ' Ghirnoagâ 
(„Vremea asupririi", „Sfir- 
șitul asupririi"), Dan Cioca 
(„Evocare"), Ion Donca 
(cele trei lucrări din ciclul 
„Prosperitate") sau Done 
Stan (cete trei lucrări in
titulate „Prometeu"). De 
cele mai multe ori lu
crările corelează expresi
vitatea ființei umane, de 
valoare tipologică, catego
rială, cu nevoia de a for
mula imaginile după exi
gențele unor limbaje cu 
caracter simbolic. Asocierea 
lor are efecte de ordin ex
presiv. ca în lucrarea lui 
Iulian Olariu 
petroliștilor", 
pulsul 
multiplicat 
miini. 
lizată 
strict 
strat 
neori 
luptei pentru libertate și 
prosperitate („Doftana", 
„Pămînt", „Pîine" de 
ton Perussi), evocă 
mente ale luptelor 
Podul Băneasa sau 
berării deținuților

„Jurămîntul 
în care im- 

gestulai vibrează 
în zeci de 

Figura umană rea- 
în trăsături laconice, 
esențiale, cu un sub- 
dens, reconstituie u- 
momentele mari ale

An- 
mo- 

la 
eli-

de 
ale
politici

tatea genului, lucrările lui 
Traian Brădean din ciclul 
„Celor ce au vrut pămînt", 
C. Baciu („6 Martie", 
„Cooperatorii") sau Fred 
Micos („Mișcările greviste 
din 1920") impresionează 
prin dramatismul ori căl
dura umană ce o degajă.

Deschisă în momentele a- 
niversării centenarului naș
terii lui V. I. Lenin era fi
resc ca o serie de lucrări, 
printre 
cele ale 
vei sau ale lui Gh. Ivancen
co să se oprească la portre
tul de o expresivă concen
trare al marelui gînditor și 
conducător revoluționar. 
Aceeași preocupare de a 
reprezenta chipul lui Lenin 
este reluată de Radu Ste- 
flea, Pavlin Nazarie. Aurel 
Predescu, C. Pohrin etc. cu 
mijloacele specifice ale a- 
fișului, adueîndu-se, și pe 
această cale, un cald oma
giu celui ce a fost conducă
torul Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

Interesul pasionat pentru 
faptul devenit istorie, par
ticiparea lucidă, responsa
bilă la evenimentul con
temporan, adeziunea intimă 
la temele tratate marchea
ză, desigur, cu mijloace 
specifice fiecărui artist, de
cizia în a exprima o con
știință civică, preocuparea 
de edificare a unei arte cu 
adinei înțelesuri sociale, cu 
o bogată tradiție militantă, 
de a surprinde în desen și 
gravură graiul viu. semni
ficațiile majore ale vieții 
noastre sociale, ale istoriei 
de luptă și muncă a po
porului român.

Marina PREUTU

care amintim 
Ligiel Maco-

adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări

Revistele pot fi
cu adevărat instrumente
de cultură.

într-un articol Intitulat 
„Revistele, instrumente 
de cultură", publicat în
tr-un număr recent șl 
„Contemporanului" (nr. 
16/17 aprilie a.c.), poetul 
Radu Cîrneci. redactor-șef 
al revistei „Ateneu", ex
primă unele opinii judi
cioase cu privire la me
nirea publicațiilor de cul
tură ce apar în diverse o- 
rașe din țară, centre cu 
vechi tradiții literar-ar- 
tistice și științifice, cit și 
cu privire la obiectivele 
pe care aceste publicații 
sînt chemate să le reali
zeze pentru a-și putea 
configura o tot mai pre
cisă individualitate. Ară- 
tînd că revistele lunare 
editate la Craiova sau 
Bacău, la Pitești, Oradea, 
Brașov sau Constanța răs
pund unei „creșteri consi
derabile a Intelectualității 
noastre — profesori, ingi
neri, medici, arhitecți, 
scriitori, cercetători în di
verse sectoare ale econo
miei și culturii — dornici 
de participare la viața a- 
tît de bogata a Cetății, 
la edificarea timpului so
cialist*. autorul articolu
lui precizează, pe bună 
dreptate, că asemenea re
viste „sint destinate a 
reflecta și promova cu 
precădere fenomenul cul
tural din aceste regiuni,

Dar cum?
1

contribuind astfel la îm
bogățirea vieții literar- 
artistice a țării", că „dînd 
prioritate activităților de 
creație locală de bună ți
nută, promovînd valorile 
culturale, științifice ale 
județului respectiv, con- 
semnînd în același timp 
fenomenul general de cul
tură. se ajunge implicit la 
un echilibru necesar", la 
„armonioasa îmbinare a 
fenomenului de cultură 
local de calitate, cu acela 
ai culturii naționale în 
care se Integrează".

Sînt, fără îndoială, idei 
care întrunesc adeziunea 
unanimă, idei pentru care 
am militat, de 
și în ziarul 
intr-o suită de 
cole consacrate reviste
lor locale de cultură. în
tre care șl revistei „Ate
neu”. Subliniind străda
nia comună diverselor co
lective redacționale de a 
transpune 
principiile

altfel, 
nostru 

arti-

în realitate 
_______ programatice 
sub semnul cărora și-au 
început activitatea, de a-și 
impune un profil distinct 
în peisajul publicisticii 
noastre, remarcam însă 
faptul că se manifestă tot
odată și unele deficiențe, 
atît în echilibrarea spa
țiului afectat diferitelor 
sectoare ale vieții sociale, 
culturale și științifice, în

probiemelor 
la aspectele o- 
realitâțile ime- 
zonei geografi-

adecvarea 
dezbătute 
ferite de 
diate ale 
ce pe care revistele o cu
prind, cit și în consecven
ța cu care sint promova
te și încurajate tinerele 
talente, cu deosebire cele 
din zona în care 
respectivele 
Tocmai 
mareînd justețea 
telor de 
te în 
de redactorul-șef 
revistei din Bacău, 
dem că ele ar fi putut fi 
întregite printr-o raporta
re nemijlocită la activi
tatea practică a revistelor 
de cultură, și 
mul rînd a 
tei „Ateneu", 
serie de observații asupra 
modului concret în care 
colectivul redacțional iși 
propune să realizeze sar
cinile de mare răspunde
re care-i stau în față, să 
evite „provincialismul", 
care, ca meptalitate — 
după cum se arată și în 
articolul citat — amenin
ță uneori. în diferite for
me de manifestare, publi
cațiile noastre. împiedi-

apar 
publicații.’ 

de aceea, re" 
' . punc-

vedere exprima- 
plan teoretic 

al
cre-

în pri- 
revis- 

printr-o

cîndu-le să intre „în 
circuitul național cu va
lori proprii, aducind fie
care zestrea sa specifică". 
Pentru că, pentru un a- 
devărat constructor — iar 
o revistă de cultură este 
menită să îndeplinească 
tocmai un asemenea rol 
în constituirea tezauru
lui spiritual al contempo
raneității — nu este su
ficient să știe ce are de 
construit, ci și cum tre
buie să construiască pen
tru ca edificiul pe care-1 
ridică să răspundă, într-a- 
devăr ceior mai înalte 
axigențe. împărtășirea ex
perienței dobîndite în a- 
ceastă direcție, cu reali
zările și minusurile sem
nalate și în analiza făcu
tă în coloanele „Scînteii", 
ar fi adus un spor de 
calitate și, mai ales, de 
utilitate intervenției pu
blicate în .Contempora
nul", ar fi înlesnit, prin- 
tr-o argumentare dedusă 
din fapte, confruntarea 
atît de necesară a princi
piilor teoretice cu trans
punerea lor în practică 
Chiar în cuprinsul publi
cațiilor enunțate.

Gh. DAN

Nedorit spectacol
al erorilor

Televiziunea, cinema
tografia, ansamblurile ar
tistice, editurile abordează 
frecvent arta și tradițiile 
populare din frumoasa 
Țară a Oașului, activita
te ce se înscrie lăudabil 
pe linia valorificării co-

morilor folclorice din a- 
ceastă zonă a județului 
Satu Mare. Fapt regreta
bil este insă că mulți 
dintre cei care-și asumă 
răspunderea publică a 
prezentării cărții de vizi
tă a Oașului folcloric co

mit, adesea, erori supă
rătoare. Bunăoară. în 
„Nunta oșenească" inter
pretată într-un spectacol 
al ansamblului „Perinița" 
pașii de dans au fost de
parte de a reprezenta rit
mul oșenesc ; la fel, nici 
costumul, steagul de nun
tă, colacii, ștergarul, cu
nuna, șorțul, penele do
pului, desagii nu erau cei 
specifici zonei Oașului. 
Respectului pentru auten
ticitatea creației popu
lare i-a luat locul un bi
zar amalgam folcloric al 
zonelor Oa'ș-Maramureș- 
Lăpuș.

Nici cinematografia n-a 
fost absentă în acest 
„spectacol al erorilor". 
De pildă, în filmul „îm
pușcături pe portativ" am 
făcut cunoștință cu un 
„dans oșenesc artificiali
zat", care amintește foarte 
palid de vigurozitatea jo
cului din

Nu de 
lucrarea 
nunților* 
țoiu) editată de către Co
mitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă și Casa 
centrală a creației popu
lare. tn care de asemenea 
se strecoară un șir de e- 
rori privind expresii din 
graiul oșenesc și denu
miri de localități din Oaș. 
Iconografia lucrării de
monstrează o necunoaște
re a delimitării zonelor 
folclorice. Cei doi colaci de 
nuntă specifici oșenești 
din imaginea de la pagi
na 595 sînt at.ribuiți.... ma
ramureșenilor la fel ca 
și olul de nănaș din Vama 
și turta dulce din Negrești 
Oaș de la pagina 596. O

necunoaștere a individua
lității celor două zone 
folclorice (Oaș și Mara
mureș) o atestă și foto
grafiile 
575 și 576.

în acțiunea de valorifi-

de la paginile

care folclorică este de 
dorit ca erori cum sint 
cele evidențiate mai sus 
să nu-și facă simțite re
gretabila prezență.

Prof. Vasile CRISTEA

Datorii editoriale

Oaș.
mult a apărut 

„Spectacolul 
(autor loan Mei.

Am primit de curînd 
din partea tovarășei Stela 
Marin, bibliotecar șef la 
Biblioteca municipală Tîr- 
goviște, o amplă scrisoare 
care 
nia 
ției 
semnalării unor ____ _
editoriale a căror activi
tate se cere îmbunătățită. 
Reținem, propunindu-le a- 
tenției editurilor interesa
te. pasajele cele .mai 
semnificative.

„Profesorii de limbă și 
literatură română și ele
vii ne solicită 
gă beletristică, 
studii critice, 
cunoască cît 
opera unor < 
ia cunoștință de cele 
mai pătrunzătoare Inter
pretări. să afle date des
pre viața acestora. Noi 
însă nu putem întotdeau
na să le satisfacem dorin
țele exprimate din cauza 
absenței din bibliotecile 
comunale a literaturii cri-' 
tice. Situația este valabilă 
atît pentru bibliotecile co
munale din județul nostru, 
cit și pentru Biblioteca mu
nicipală Tîrgoviște. La un 
număr de aproape 6 000 de 
cititori și la un fond de

sg înscrie pe li- 
preocupărilor tedac- 
noastre în sensul 

sectoare in aceste con- 
de critică li-

monografii și 
pot fi găsite 

bibliotecii tir-

pe lin
și multe 

dorind ?ă 
mai adînc 

scriitori, să 
i de

carte de 60 000 de volume 
nu avem nici o sută de 
titluri de acest gen, iar 
ceea ce totuși există nu 
poate fi împrumutat decît 
in mică măsură fiind uni
cate. Cîți din cei intere
sați pot citi 
diții cărțile 
terară ?“

Lista de 
studii care 
în rafturile
goviștene (listă care înso
țește și argumentează 
convingător pledoaria co
respondentei noasire) este' 
edificatoare : doar 36 de 
titluri dedicate istoriei li
teraturii române. De 
aceea, pe bună dreptate, 
tovarășa Stela Marin 
încheia scrisoarea cu 
stăruitor apel la adresa 
diturilor : „Așteptăm

r
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PROGRAMUL I

10.15
11.15

12,00
12.35
13.35

Deschiderea emisiunii. Mati
neu duminical pentru copii. 
Ora satului. , 
Concert simfonic : 
nr. 2, op. 16 în la 
Brahms.
De strajă patriei. 
Emisiune în limba
închiderea emisiunii de di
mineață.
Deschiderea 
după-amiază. 
Oliver Twist
în lumea circului. 
Casa luminilor, 
estradă realizat 
nea finlandeză. 
Telejurnalul de
Noutăti cinematografice. 
Festivalul national al artei 
studențești — ediția 1970. 
Transmisiune de la Iași. 
Spectacol de varietăți. 
Parada filmelor muzicale.

Serenada 
major de

maghiară.

emisiunii de 
Film serial : 

(VI).
18.00
18,30 Spectacol de 

de televiziu-

seară.

20,00
21,00
22,15 Telejurnalul de noapte.
22,30 Telesport.
23,00 închiderea emisiunii progra

mului I.

îșî 
un 
e- 
o

sporire a titlurilor de cri
tică literară pe măsura 
interesului cu care ele sint 
primire".

Subscriem la acest 
punct de vedere și aștep
tăm măsurile concrete ale 
editurilor.

R. CONSTANTINESCU

PROGRAMUL II

Fil- 
„Prin

Deschiderea emisiunii, 
mele documentare 
Vrancea" și „Grădina publi
că".
Seară de balet : „Scara". In
terpretează balerinii Teatru
lui muzical din Constanta.
Arta plastică. Prin expoziții 
bucureștene.
Roman-foileton : „Război șl 
pace" (reluarea episoadelor 
VII șl VIII).
închiderea emisiunii progra
mului II.

"1

1

i !

i

■

■
■ \

■
1
1 i
• 1
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■FAPTUL] 
iDIVERS 
I------------- 1
| Colec- 
| ționarul | 
de amenzi

Paul Bădiță, salariat la întră- * I prinderea „Electrofar", a intrat ■ 
in restaurantul „Grivița" și, cu 
o mină foarte gravă, a început • I 
să legitimeze consumatorii. Se I transformase subit în „organ de
control, reprezentant al forței pu- | 
blice”! între cei legitimați, iden- 

Itifica rapid autorii unor contra- I 
venții imaginare, obligîndu-i să 
plătească „pe loc" amenzile co- • 
răspunzătoare. Cuantumul îl sta- . 
bilea, de la caz la caz, între 50 
și 500 lei. Celor ce n-aveau bani | 
le reținea buletinele. La sfîrșit 

Iînsă, cind tocmai se gindea că I 
și-a făcut suma, i-a venit și lui : 
rîndul să se legitimeze. In pre- ' 
zent i se întocmește dosarul ■ 
pentru a-și căpăta actele abso
lut necesare pentru o bună pe- | 
rloadă de timp de aici înainte.

I Nu „în 
viitor", ci I 
pe ecran

Primire

la Consiliul de Miniștri

Cronica zilei

Sîmbătă dimineața, vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România Ion 
Pățan a primit delegația condusă 
de Nikola Filipovici, directorul 
Institutului pentru prețuri din Iu
goslavia, care se află în țara noas
tră la invitația Comitetului de Stat 
pentru Prețuri.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat intr-o atmosferă prieteneas
că, au luat parte Gheorghe Gaston 
Marin, președintele Comitetului de 
Stat pentru Prețuri, precum și Iso 
Njegovan, ambasadorul R.S.F. Iu
goslavia la Buciirești.

(Agerpres)

LUCRĂRILE CELEI DE-A Xl-A SESIUNI
A COMISIEI MIXTE ROMANO-IUGOSLAVE
DE COLABORARE TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ

între 20 și 24 aprilie 1970 au avut 
loc la București lucrările celei 
de-a Xl-a sesiuni a Comisiei mix
te româno-iugoslave de colabora
re tehnico-științifică. în cadrul 
lucrărilor s-a examinat îndeplini
rea prevederilor protocolului sesiu
nii precedente a comisiei și a fost 
convenit programul de colaborare 
tehnico-științifică pentru perioada 
următoare. în baza protocolului 
încheiat cu această ocazie, cele 
două părți iși vor transmite docu-

mentații vor acorda asistență teh
nică și vor delega specialiști pen
tru cunoașterea reciprocă a reali
zărilor tehnico-științifice, în special 
în domeniul agriculturii, 
construcțiilor de mașini, 
petrolului, alimentare și

Cu prilejul sesiunii, 
iugoslavă a vizitat unele 
industriale din România, 
sesiunii s-au desfășurat 
spirit de prietenie și înțelegere re
ciprocă.

industriei 
chimiei, 

ușoare, 
delegația 
obiective 
Lucrările 

într-un

Sîmbătă după-amiază s-a îna
poiat în Capitală ministrul poște
lor și telecomunicațiilor, Mihai 
Bălănescu, care a făcut o vizită în
R. F. a Germaniei, la invitația mi
nistrului federal al transporturilor, 
poștelor și telecomunicațiilor Georg 
Leber.

Printre persoanele oficiale pre
zente la sosire, pe aeroport, se afla 
Erich Stratling, ambasadorul R. F. 
a Germaniei la București.

★
Delegația Organizației Poporului 

din Africa de Sud-Vest (Namibia) 
— S.W.A.P.O. — formată din Sam 
Nujoma, președintele organizației, 
și Peter Katjavici, reprezentantul
S. W.A.P.O. la Londra, care a făcut 
o vizită în țara noastră la invitația 
Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, a pără
sit sîmbătă dimineața Capitala. La 
plecare, delegația a fost condusă 
de prof. Stanciu Stoian, secretar 
general al Ligii române de priete
nie cu popoarele din Asia și Afri
ca, și Constantin Vasiliu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

★
Delegația Ministerului Comerțu

lui Interior, condusă de Ion Ol- 
teanu, adjunct al ministrului, care, 
la invitația Ministerului Comer
țului Interior al R. S. Cehoslovace, 
a participat la deschiderea primu
lui Tîrg internațional de bunuri 
de consum de la Brno, s-a înapo
iat sîmbătă în Capitală.

Sîmbătă a părăsit Capitala dele
gația Asociației producătorilor de 
pompe din Marea Britanie, care a 
făcut o vizită în țara noastră.

în timpul șederii în țara noastră, 
oaspeții au avut întrevederi la mi
nistere economice, Camera de Co
merț, întreprinderi de comerț ex
terior și au vizitat unele obiective 
industriale.

★
Participanții la Reuniunea recto

rilor universităților europene, orga
nizată de Universitatea din Bucu
rești, sub egida UNESCO, au plecat 
sîmbătă dimineața într-o călătorie 
prin țară, în cadrul căreia vor vi
zita monumente cultural-istorice 
și întreprinderi industriale.

★
Cu prilejul sărbătoririi a 10 ani 

de la întemeierea Universității din 
Beirut, între 27 aprilie și 9 mai, in 
capitala Libanului se organizează 
o expoziție internațională de carte.

La această manifestare, Româ
nia participă — prin intermediul 
Centralei Cărții — cu 120 de titluri 
din domeniile cercetării economi
ce și social-politice, precum și cu 
lucrări despre țările arabe reali
zate de autori români și traduceri 
din literatura arabă. O. selecție re
prezentând volume de artă și lu
crări de sinteză despre cultura și 
știința românească completează 
standul țării noastre la această ex
poziție internațională.

(Agerpres)

-

DE LA C.E.C
de Economii și Consem- 
informează titularii libre-

Sărbătoarea națională
a Tanzaniei

%
♦
F

♦ ♦
I

I

Vedere din capitala Tanzaniei, Dar Es Salaam

t
4

J

I

I De la o vremel pe ecranele 
cinematografelor din orașul 
Satu-Mare, jurnalele de actuali- 

Ități apar ca o floare rară. E 
drept, spectatorilor sătmăreni le 
erau prezentate, de obicei, cu o 
intirziere de trei săptămîni și 

I unele dintre ele nu prea mai 
erau de... actualitate. In ultimele 
luni Insă ei n-au mai putut vi-

Iziona nici măcar jurnalele de 
actualități... intirziate. Pentru că 
mai multe ediții ale acestora 
(jurnalele de la nr. 3 și pină la 

19 inclusiv, precum și nr. 12) au 
fost... sărite. întreprinderea ci
nematografică județeană a sesi- 

Izat Direcția difuzării filmelor 
Cluj și studioul „Al. Sahia", dar 
deocamdată, in afară de promi- 

Isiunea că „se vor lua măsuri pe 
viitor" — nimic.

| Era chiar 
■ casierul...
• într-una din zilele trecute, pe I șoseaua Giurgiu-Daia, lucrătorul

de miliție Gheorghe Todică a 
găsit un portmoneu în care se 
aflau 2 400 lei, un buletin de I identitate și o legitimație de ser
viciu. Dumitru Dorobanțu din 
comuna Comana iși luase adio 

Ide la bam și de la acte. Ieri a 
intrat insă în posesia lor, fiin- 
du-i în minate de lucrătorul de 

I miliție împreună cu avertismen
tul de a nu păți la fel și cu banii 
pe care-i are în... casierie. în- 
trucît păgubașul nu era altul de- 

Icit casierul de la ocolul silvic 
din localitate.

| Protecția 
| muncii nu se 
. alarmează

în timp ce încerca să repare 
Iun funicular, muncitorul Pușcaș 

Pal de la U.E.I.L. Orșova, sec
torul Herculane, a fost surprins 
de un buștean și accidentat 

I mortal. In ziua următoare, o 
tragedie asemănătoare avea să 
se intimple in parchetul Valea 

I Săriții din cadrul C.E.I.L. Tg.
Mureș. Nu sînt singurele cazuri. 
In primele trei luni ale acestui 
an au avut loc 25 de accidente 

I (soldate cu invalidități de 
muncă), cauzate de manipularea 

I necorespunzătoare a materia
lelor, iar alte 12 de mânuirea de
fectuoasă a unor utilaje. „Foto
grafierea" fiecărui caz in par- 

Ite a scos la iveală nume
roase deficiențe legate de or
ganizarea proceselor tehnologice, 

I supravegherea și instruirea mun
citorilor, precum și de înfăptui
rea unor măsuri absolut obliga
torii pentru asigurarea securită- 

Iții muncii. Concluzia se impune 
de la sine : factorii responsabili 
din Ministerul Industriei Lem- 

Inului trebuie să deruleze fil
mele cu încetinitorul și să ia 
rapid măsurile corespunzătoare.I Mai durează 

| partida?
Ilon Apetrei, responsabil a) 

restaurantului „Cireșica" din 
Piatra Neamț, trăia pe picior

Imare. Pasiunea vieții lui era 
barbutul. De unde să ia însă 
parteneri pe măsură ? în cele 
din urmă a găsit doi, dar...

Iunul și unul : Dumitru Sava, 
șeful unui depozit de vinuri, și 
Constantin Băltog, responsabilul

Iunui centru de carne. într-o 
noapte, cind „potul" ajunsese 
la peste 20 000 lei, cei trei s-au 
luat la ceartă. Au urmat sancțiu- 

Inile dictate de lege, iar a doua 
zi — o inventariere amănunțită 
în toate cele trei unități' La cen- 

Itrul de carne și la depozitul de 
vinuri — minusuri mari în ges
tiune. La restaurantul „Cireșica" 
— plusuri. Tuturor „jucătorilor" 
li s-au desfăcut imediat contrac
tele de muncă. Acum, lui Sava 
și Băltog li se stabilește amă
nunțit nota de plată. Ion Apetrei 
a plecat pe litoral, unde, se 
pare, a găsit vacant tot un post 
de responsabil de. restaurant. 
Prin ce minuni îi cade mereu 
dubla cea mare ?

Rubrică redactată de :
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu spriiinul corespondenților 
„Seînteii"

SEMNAREA UNUI PROTOCOL
DE COLABORARE ȘTIINȚIFICĂ

I

s-au încheiat convorbi- 
delegația română, con-

Sîmbătă 
rile între 
dusă de prof. Gheorghe Buzdugan, 
președintele Consiliului Național 
al Cercetării Științifice, și delega
ția bulgară, condusă de prof. Ivan 
Popov, președintele Comitetului 
pentru știință și progres tehnic.

în urma convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, de înțelegere reciprocă, con
ducătorii delegațiilor au semnat un 
protocol care prevede principale
le direcții de colaborare între cele

organisme în domeniul cer-două 
cetăriloi științifice și tehnice.

La solemnitatea semnării docu
mentului au asistat acad. Ilie Mur- 
gulescu, directorul Centrului de 
chimie-fizică, membrii delegațiilor 
română și bulgară care au parti
cipat la tratative, precum și amba
sadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești, Spas Gospodov.

După semnare, prof. Gheorghe 
Buzdugan a oferit un dejun în 
cinstea delegației bulgare.

(Agerpres)
/

In primul trimestru al anului 
1970, Administrația de stat Loto- 
Pronosport a atribuit participan- 
ților la sistemele sale de joc sute 
de mii de lei premii —- în auto
turisme. excursii peste hotare și 
bani.

Vn nou prilej de a obține au
toturisme îl constituie concursul 
special Pronoexpres din 6 mai 
1970, care oferă participanților

premii in autoturisme „DACIA 
1 300“, „DACIA 1100”, „MOSK
VICI 408”, „SKODA 1000 
M. B“ „TRABANT 601“, in 
numai nelimitat, excursii la 
Roma, Florența și Istanbul, pre
cum și numeroase premii în bani.

Amănunte în legătură cu acest 
concurs se pot obține la agențiile 
Loto-Pronosport.

Casa 
națiuni 
telor de economii cu dobîndă și 
cîștiguri în autoturisme că trage
rea la sorți pentru trimestrul 
1/1970 va avea loc în sala clu
bului finanțe-bănci din Capita- 
Id, marți 28 aprilie a.c.

Majorlnd numărul 
în autoturisme față 
la sorți anterioară, cu 
tragerii la sorți din 28 aprilie, 
Casa de Economii și Consemna- 
țiuni va acorda 348 autoturisme 
din mărcile VOLGA M 21, DA
CIA 1 300, MOSKVICI 412, RE
NAULT 10, DACIA 1 100, SKODA 
100 S. FIAT 850 și TRABANT 601.

Totodată, Casa de Economii și 
Consemnațiuni aduce la cunoștin
ță titularilor libretelor de econo
mii pentru construirea de locuin
țe că la data de 28 aprilie a.c., 
va avea loc în aceeași sală și 
tragerea la sorți pentru trimes
trul 1/1970 a acestor librete de e- 
conomii, la care vor fi acordate 
cîștiguri în bani, cu valori de 
35 000 lei, 25 000 lei și 15 000 lei.

După cum este cunoscut, depu
nătorii pe libretele de economii 
cu dobîndă și cîștiguri în autotu
risme și cei pe libretele de eco
nomii pentru construirea de locu
ințe beneficiază, la iei ca toți cei
lalți depunători, în aiara avanta
jelor specifice libretelor respecti
ve, și de avantajele generale ale 
economisirii la.C.E.C.: garantarea 
de către stat a sumelor depuse, 
acestea puțind fi restituite oricînd 
la cerere ; păstrarea secretului 
privind numele depunătorilor și 
operațiunile etectuate; scutirea 
de impozite și taxe a depuneri
lor, dobînzilor, cîștigurilor etc.

In atenția

(Urinare din pag. I)

respective. într-un mure nu
măr de cazuri valoarea scă
dea sub jumătate și numai 
rareori echivala prețul ofi
cial.

Situație contradictorie : 
în fapt, autoturismele s-au 
vindut cu sume care au de
pășit cu mult prețul oficial, 
iar în forme, sumele înscri
se au fost sub prețurile ofi
ciale. Sub raport moral și 
juridic avem evident cje-a 
face aici cu două culpe. 
Prima : realizarea unor ve
nituri ilicite din vînzare cu 
suprapreț a unor bunuri. A 
doua : sustragere de la 
ta unor sume 
tului. Și nu 
două...

De ce ?
— Taxele de 

pra vînzărilor 
me s-au 
unor instrucțiuni ale Minis
terului de Finanțe care lasă 
la aprecierea părților eva
luarea bunurilor mobile, ne 
spune Gh. Ciobanu, șeful 
Notariatului sectorului 5. 
Aceste taxe s-au aplicat a- 
supra sumelor declarate de 
contractanți sub sancțiune 
penală, deoarece aceleași 
instrucțiuni prevăd că : „or
ganele financiare care vor 
constata declararea unor 
valori vădit diminuate, care 
au condus la sustragerea in 
parte de la plata taxelor 
de timbru cuvenite bugetu
lui, vor sesiza procuratura". 
Așa că. în această privință, 
instrucțiunile au fost sufi
cient de clare...

Am adresat, pe rînd, șe
fului secțiunii financiare a 
sectorului 1 București, Gh. 
Huțu, și șefului secțiunii fi
nanciare a sectorului 2, Al. 
lonescu, aceeași întrebare : 
„In cite cazuri ați sesizat 
procuratura, potrivit preve
derilor legale, pentru de
clararea la încheierea con
tractelor a unor sume di
minuate 
fost identic : .

— E adevărat, toată lu
mea știe că de regulă auto
turismele se vînd cu sume 
peste prețul lor oficial — 
ne spune Al. lonescu — dar 
ea organ financiar am fosf 
obligat să iau de bună va
loarea declarată de părți și 
inscrisă în contract, fiindcă 
practic n-am avut nici o 
posibilitate de control.

— Ca să fi putut face o 
comparație între suma de
clarată și suma reală plă
tită de cumpărător — spu
ne și Gh. Huțu — mi-ar fi 
trebuit un act de expertiză 
tehnică, care să stabilească 
cel puțin valoarea reală a

datorate 
într-un

pla- 
sta- 
caz,

asu-notariat 
de autoturis- 

încasat pe baza

Răspunsul a 
„Niciodată".

cîștigurilor 
de tragerea 

prilejul

în vederea reproducerii pește
lui, pescuitul sportiv a fost oprit 
între 27 aprilie — 30 mai, am
bele zile inclusiv, în toate apele 
din zona colinară și de șes din 
județele : Argeș, Arad, Bacău, 
Bihor. Brăila, Buzău, Caraș-Se- 
verin, Constanța, Dîmbovița, 
Dolj, Gorj, Galați, Ialomița, Iași, 
Ilfov, Mehedinți, Olt, Prahova, 
Satu-Mare, Teleorman, Timiș, 
Tulcea, Vaslui, Vîlcea și Vran- 
cea.

în celelalte județe, pescuitul 
sportiv este oprit în perioada 
4 mai — 6 iunie, ambele zile in
clusiv.

Poporul tanzanian sărbătorește 
astăzi împlinirea a șase ani de 
Ia constituirea Republicii Unite 
Tanzania. Ca o expresie a năzu
ințelor comune ale populației țării, 
organele supreme ale puterii 
din Tanganica și Zanzibar au 
ratificat la 26 aprilie 1964 acor
dul de unire a celor două state 
într-unul singur.

In intervalul de timp restrîns 
care a trecut de la această dată, 
poporul tanzanian a depus în
semnate eforturi pentru consoli
darea independenței și dezvol
tarea multilaterală a tânărului 
stat, pentru lichidarea cît mai 
grabnică a grelei moșteniri colo
niale, pentru propășirea econo
mică, socială și culturală. Cel 
de-al doilea program de dezvol
tare economică a țării trasează 
ca sarcină de strategie econo
mică punerea bazelor industriei, 
diversificarea și modernizarea a- 
griculturii. O importanță deose
bită este acordată valorificării 
resurselor interne umane și 
teriale, întăririi sectorului de 
din economia țării.

Se prevede construcția

ma- 
stat

din

numeroasefondurile statului a 
fabrici. Un accent deosebit se 
pune pe preluarea treptată de 
către stat a comerțului exterior. 
Eforturi însemnate vor fi făcute 
în continuare pentru lichidarea 
analfabetismului, formarea de ca
dre naționale. în capitala țării a 
început să funcționeze una din 
cele mai mari universități din 
Africa.

Pe planul politicii externe, 
Tanzania acționează pentru li
chidarea colonialismului și rasis
mului pe continentul african, 
paralel cu promovarea unei poli
tiei de colaborare cu toate sta
tele lumii. în acest cadru, între 
România și Tanzania s-au stabi
lit relații prietenești. Schimburile 
reciproce de delegații au dus la 
o mai bună cunoaștere între cele 
două țări și popoare, contribuind, 
totodată, la lărgirea legăturilor 
economice și de altă natură din
tre țările noastre.

Cu prilejul Zilei naționale a 
Tanzaniei, poporul român urează 
poporului tanzanian noi succese 
pe calea progresului economic și 
social.

A. B.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

mașinii sau declarațiile u- 
nor martori. Or, nu aveam 
cum să obțin nici una, nici 
alta.

Prin urmare, instrucțiuni
le sint clare, dar... inefici
ente ! Iar în acest cadru 
vînzarea-cumpărarea de au
toturisme a luat 
cazuri aspecte 
devenind pentru 
cupație" curentă.
piu, în 18 luni, Constantin 
Cuzdrioreanu, tinichigiu la 
cooperativa „Tehnometali- 
ca“, a cumpărat 4 mașini 
(2 „Renault 16", o „Volga" 
și o „Skoda 1000 MB") și a 
vindut trei ; în doi ani și 
jumătate, medicul Constan
tin Răducanu a cumpărat 
4 mașini (între care un 
..Ford Taunus" și un „Opel 
Record") și a vîndut trei ;

in multe 
oneroase, 

unii o „o- 
De exem-

salariat la întreprinderea 
de construcții energetice, în 
numai doi ani și jumătate 
a cumpărat 7 mașini dintre 
cele mai scumpe (două 
„Volga", un „Ford-Taunus", 
un „Peugeot", un „Fiat 
1500", un „Fiat 1300", un 
„Mercedes") și a vîndut 
șase ! Semnificativ : acest 
„pasionat" al volanului se 
„plictisea" uimitor de repe
de de fiecare marcă, în răs- 
timpuri-fulger (între 27 și 
50 de zile). Nu trebuie să 
fii expert ca să înțelegi me
canismul și mobilurile aces
tei curse automobilistice...

Desigur, 
procedează 
cauțiuni, 
nu poate 
o mostră, 
de 21 de

cei în cauză 
cu multe pre- 

adevărul insă 
fi eludat. Iată 
într-un răstimp 

luni, șoferul

NU EXISTĂ
nFRINE TARI1 ?
în numai 7 luni, Irimuș Ve- 
reș, mic meseriaș, a vîndut 
trei autoturisme etc., etc.

E de înțeles pasiunea u- 
nora pentru automobilism, 
pasiune atit de răspîndită 
în zilele noastre, ca și sa
tisfacțiile pe care le oferă 
o mașină proprie celui în
drăgostit de volan. La fel 
de firească e și năzuința 
acelor posesori de auto
turisme care, cu trecerea 
timpului, își doresc o altă 
mașină, mai încăpătoare, 
mai frumoasă și, renun- 
țind la prima mașină, fac 
eforturi, economisesc cîști
guri dobindite prin muncă 
pentru a și-o procura. Dar 
ce legătură poate fi între 
acești oameni și cei pen
tru care autoturismul s-a 
transformat intr-o sursă 
permanentă de negoț, care 
au ajuns să-și schimbe ma
șinile cum ar schimba că
mășile ? E limpede pentru 
oricine că astfel de „pasiuni 
automobilistice" nu reflectă 
decît tendințe de căpătuială 
rapidă pe căi necinstite.

Fanait Leu Constantin,

Ion Condeescu a cumpărat 
cinci autoturisme și a vîn- 
dut patru. Pasiune de auto
mobilist ? Din acte rezultă 
cu totul altceva... în două 
cazuri (dintr-o imprudentă 
a lui Condeescu, desigur) 
s-au evidențiat în actele de 
vînzare sume cu mult mai 
mari decît cele înscrise în 
actele de cumpărare ale 
respectivei mașini. Astfel, 
Un „Moskvici 408“ cumpă
rat cu 30 000 de lei a fost 
revîndut, după trei luni și 
jumătate, cu 45 000 lei. iar 
o „Volga" cumpărată cu 
52 000 lei a fost revîndut.ă 
patru zile mai tirziu cu 
62 500 lei. Beneficiul net, 
mai corect spus, venit ilicit 
net din speculă (dovedită 
prin acte». într-un an de 
zile : 25 000 lei.

Exemplele din ancheta 
noastră au fost culese prin 
sondaj, într-o zonă de in
vestigație relativ limitată. 
Neîndoios însă, o cercetare 
sistematică de către organe
le competente ar fi în mă
turi să descopere și să ba-

reze numeroase alte aseme
nea ilegalități.

Pe marginea acestor fe
nomene, a mijloacelor de 
prevenire 
practicilor 
ancheta noastră 
tat opinia unor 
răspundere.

— Astfel de aspecte 
ne spune 
mii Hatos, 
ministrului 
apar ca urmare a cererii 
mari de autoturisme pe 
piața internă, în raport cu 
posibilitățile încă limitate 
de a satisface această cere
re. Firește, pe măsura dez
voltării industriei noastre 
de autoturisme, care va fi 
în măsură să acopere cere
rile, asemenea fenomene 
vor dispărea. Pină atunci 
insă trebuie acționat 
ferm, prin toate mijloa
cele împotriva speculei cu 
autoturisme, acest canal 
de obținere a unor veni
turi ilicite în flagrantă con
tradicție atit cu legile cit 
și cu morala societății so
cialiste. In acest sens se 
impune ca recenta Hotărî- 
re a Consiliului de Miniștri 
142/1970 cu privire la taxe
le de timbru și Legea pri
vind bunurile dobîndite ili
cit să fie energic, consec
vent aplicate. Socotesc, de 
asemenea, că este oportun 
să se studieze posibilitatea 
aplicării și a altor măsuri 
menite să contribuie la în
chiderea oricăror „portițe" 
de speculă cu autoturisme.

In această ordine de idei, 
tovarășul colonel Gheorghe 
Ștefăneasa, șeful serviciu
lui circulației din Inspecto
ratul Miliției București, 
este de părere că ar fi ne
cesar un act normativ prin 
care să se stabilească mo
dalitățile concrete de efec
tuare a vînzărilor-cumpără- 
rilor de autoturisme ; de a- 
semenea, aceste tranzac
ții să se tacă în cadrul 
unei întreprinderi anume 
destinate.

Pe parcursul investigației 
noastre am colectat nume
roase alte propuneri Intere
sante, judicioase, care ar 
merita să rețină atenția to
rurilor de resort. Esenția
lul constă în a se crista
liza măsuri eficiente, ca
drul legal 
pună capăt 
speculative, 
și-au făcut 
mul achiziționărilor de au
toturisme, sfidind legile și 
normele de echitate ale so
cietății noastre.

TURNEUL ZONAL de calificare 
pentru campionatul mondial feminin 
de șah a continuat la Vrnjacka Ban
ja (Iugoslavia) cu desfășurarea par
tidelor din runda a 4-a. Polihrorîiade 
(România) a obținut victoria la olan
deza Hemskeerk în 32 de mutări. K. 
Jovanovici (Iugoslavia) a pierdut la 
Gertrude Baumstark (România). ,Ko- 
narkowska-Sokolov (Iugoslavia) a 
cîștigat la Dobson (Anglia). Restul 
partidelor au fost întrerupte.

Fruntașa clasamentului continuă să 
fie Baumstark (România) cu 4 punc
te, urmată de Ivanka (Ungaria) — 3 
(1) puncte. Polihroniade (România) — 
3 puncte, R. Jovanovici (Iugoslavia) 
— 2,5 (1) puncte etc.\

RECORDMANUL MONDIAL în 
probele de 1 500 m și o milă, ameri
canul Jim Ryun, care nu a participat 
la nici un concurs internațional in a- 
cest sezon, a anunțat oficial că-și va 
face reintrarea anul viitor. Ryun a 
declarat că intenționează să fie pre
zent la startul concursurilor ce vor 
avea loc în 1971 pe teren acoperit în 
S.U.A.

gată de tânărul belgian Eddy Peel
man, cronometrat in 4h 29’15”. în cla
samentul general conduce olandezul 
Rene Pijnen, înaintea spaniolului O- 
cană și' a belgianului Van Springel. 
Pentru desemnarea primului purtător 
al tricoului violet înaintea etapei Ca- 
dix-Jerez a avut loc o probă-prolog 
(contra crpnometru individual).

MECIUL PENTRU TITLUL MON
DIAL DE BOX la cât. mijlocie, din
tre deținătorul centurii, italianul Ben- 
venuti, și șalangerul său oficial, a- 
mericanul de culoare Bethea, va avea 
loc la 26 mai în localitatea iugoslavă 
Umago. Gala se va desfășura într-o 
arenă descoperită, care poate găzdui 
pînă la 10 000 de spectatori. Localita
tea maritimă Umago se află la gra
nița cu Italia, în apropierea Triestului, 
orașul in care locuiește Nino Ben- 
venuti.

atletic desfășurat la Moines (Jowa), 
cea mai bună performanță mon
dială in proba de 4X220 yarzi cu 
timpul dp 1’21” 7/10. Pină în prezent, 
cel mâi bun rezultat din lume era de 
1’22” 1/10 și aparținea echipei Cole
giului din San Jose.

DE 
conti- 

Franța 
S.U.A..

CAMPIONATUL MONDIAL 
HOCHEI 
nuat la 
a învins 
iar Chile 
nata Japoniei'. Echipele 
și Portugaliei au terminat la egali
tate (2—2).

PE ROTILE a
Buenos Aires, 
cu 8—2 echipa

a întrecut cu 9—2 selecțio- 
Argentinei

con-

din

și combatere a 
prezentate în 

am solici- 
factori de

tovarășul 
adjunct 

finanțelor
E-
al

în măsură să 
unor tendințe 

parazitare, care 
„vad" pe tări-

„CUPA ITALIEI" la baschet mas
culin a fost cîștigată în acest an de 
formația Ignis Varese, deținătoarea 
„Cupei campionilor europeni". în fi
nala popularei competiții italiene, 
baschetbaliștii de la Ignis Varese au 
învins cu scorul de 75—66 (34—32) 
echipa Simmenthal Milano.

FEDERAȚIA DE BASCHET DIN 
CUBA a definitivat lotul celor 12 
jucători care vor participa la cam
pionatele mondiale de baschet mascu
lin, programate luna viitoare în Iu
goslavia. Din lot fac parte : Alejandro 
Urgellez, Juan Pozo, Juan Domeco, 
Pedro Chappe, Tomas Herrera, Mi
guel Calderon, Rafael Canizares, 
Francisco Varona, Conrado Perez, 
Rupperto Herrera, Oscar Varona și 
Franklyn Standar.

PRIMA ETAPA A TURULUI CI
CLIST AL SPANIEI, disputată între 
Cadix și Jerez (170 km), a fost riști-

SELECȚIONATA DE FOTBAL A 
BRAZILIEI, care va întîlni astăzi in 
meci amical la Sao Paulo echipa Bul
gariei, s-a antrenat vineri timp de 70 
de minute. Antrenorul echipei, Zagalo, 
a anunțat că în formația pe care o va 
alinia, Tostao va juca în locul lui 
Pele. în linia de mijloc va juca și 
Rivelino.

IN CAMPIONATUL ALBANEZ DE 
FOTBAL. după etapa a 18-a, în
clasament pe primul loc
tinuă să se afle echipa 17 Nen- 
dori Tirana. Cîteva rezultate
această etapă : Labinot—Dinamo
Tirana 2—2 ; Besa—Tractori 0—0 ; 
Flamurtari—Vllaznia 0—0 ; Scander- 
beg—Lokomotiva Durres 1—1 ; 17
Nendori—Combinatul textil Tirana 
3—0.

ORAȘUL MARIBOR (Iugoslavia) va 
găzdui în zilele de 7, 8 și 9 mai me
ciul de tenis dintre echipele Iugo
slaviei și Poloniei, din cadrul primu
lui tur al „Cupei Davis" (zona euro
peană). Echipa Iugoslaviei pentru a- 
ceastă întîțnire cuprinde pe Zeliko 
Franulovici, Nikola Spear, Bora Jo
vanovici și Zlatko Ivancici.

IN
CURS 
șurat la 
maniei), sportivul vest-german Tho
mas Zacharias a cîștigat proba de 
săritură în înălțime cu performanța 
de 2,16 m

CADRUL UNUI 
DE ATLETISM 

Seesen (R. F. a
CON- 
desfă- 

Ger-

ECHIPA DE ȘTAFETA A 
UNIVERSITĂȚII DIN TEXAS a 
corectat, în cadrul concursului

IN RUNDA A 11-A a turneului in
ternațional de șah de la Rovinj, Ghi- 
țescu a întrerupt cu australianul 
Brown. Fischer a cîștigat la Kurajița. 
Alte rezultate : Hort—Smislov re
miză; Petrosian—Ivkov remiză ; Mi- 
nici—Nicevski 1—0 ; Marovicl—Par
ma remiză ; Uhlmann—Korcinoi re
miză.

Fischer (S.U.A.) conduce în cla
sament cu 9 puncte, fiind urmat de 
Petrosian (U.R.S.S.) și Hort (Ceho
slovacia) cu cite 7 puncte.

CONTINUINDU-ȘI PREGĂTIRILE 
în vederea turneului final al campio
natului mondial de fotbal, echipa Pe
rului a susținut la Lima un meci de 
verificare în compania echipei bra
ziliene „Internazionale“-Porto Ale
gre. Fotbaliștii peruvieni au obținut 
victoria cu 2—0 (1—0).

Biografia Rovinarilor
(Urmare din pag. I)

desenează în smalțuri al
bastre Carpații. Cum tre
buie să fie munca acestor 
oameni, aici, pe cîmpia 
plană, sub cerul gol, a- 
tunci cînd vin ninsoarea, 
ploaia sau viscolul ? ■

Lucrurile nu sint atît 
de simple cum le prezintă 
Octavian Chiosea, cu mo
destia aceea atît de fi
rească, atît de bine știută, 
a omului care muncește, 
luminat de o perspectivă 
In iarna acestui an, unul 
dintre excavatoarele bri
găzii pe care o conduce, 
comandat de Vasile Hui- 
du, a suferit o defecțiu
ne. Ortacii au remediat-o 
în aceeași zi. Adică, n-a 
mai plecat nici unul aca
să după orele schimbului 
și, prin ninsoarea care-i 
orbea, singuri sub cerul 
de fum și gheață, au re
parat defecțiunea, munciți 
de unul și același gînd ■ 
să se piardă cît mai puți
ne ore. să se piardă cît 
mai ouțin lignit. Eveni
mentul, patetic pentru un 
observator din afară, s-a 
consumat simplu, firesc, 
stingîndu-și reverberații

le în huruitul excavato
rului înviat. Și dacă vom 
adăuga că aceiași oameni, 
aceeași brigadă, a căror 
sarcină e să răspundă de 
„descopertă", adică 
dezvelirea stratului 
pâmînt, au renunțat, la 
sfîrșitul anului, la avan
sul De care-1 cuceriseră, 
mutîndu-se în stratul de 
cărbune, ca să dea ajutor 
unei brigăzi rămase în 
urmă, nu vom face decît 
să încercuim simbolic un 
gest care aici, la Cicani, 
înseamnă aceeași replică 
dată timpului, aceeași 
înaltă conștiință a muncii 
și a creației.

Cu biografia sa și cu 
biografiile oamenilor pe 
care se sprijină, Rovina- 
rii, exploatare carbonife
ră de un tip inedit, pro
pune măsuri inedite rit
murilor înaintării, valori 
inedite timpului, măsurat 
nu în lungime ci în in
tensitate. 1 
„mină la zi' 
a început să dea cărbune. 
Octavian Chiosea și orta
cii brigăzii sale erau niș
te tineri țărani, oameni 
cu un orizont limitat la 
ograda casei și la ondu
larea de covor oltenesc,

d*> 
d®

Cînd prima 
“ tomânească

policrom și suav, a blîn- 
delor dealuri gorjene. 
Specialiști ai agregatelor 
de înaltă tehnicitate, caire 
scot din vatra pămîntului 
milioane de tone de „pîi- 
ne neagră", pîine pentru 
industrie, aceiași oameni 
și-au împins orizontul de 
viață și de gîndire pînă 
la acel punct ideal în care 
„eu" și „noi" sînt unul, 
în care orizontul unuia 
singur se suprapune și se 
confundă cu acela al tu
turor, al patriei, al po
porului.

Un tânăr inginer, A- 
natolie Cojocaru, 
venit de numai pa

tru ani la Rovinari, ca 
absolvent al Facultății de 
construcții industriale, a 
ajuns în acest jșcurt răs
timp șeful 
inițiale care 
treprinderea 
ții angajată 
rea minei. = __
înainte de termen a ca
rierelor Gîrla. Tismana, 
Beterga, montarea înainte 
de termen a excavatoa
relor și benzilor transpor
toare din noile cariere, 
îndeplinirea planului pe

„T.C.M.M.", 
numesc în

de construc- 
în dezvolta- 
Inaugurarea

anul 1969 în 10 luni și 5 
zile sînt opera acestui 
„T.C.M.M." și, implicit, și 
a tânărului comunist di
rector de întreprindere, 
cîndva un pui de țăran, 
apoi brigadier la Salva- 
Vișeu, azi specialist și om 
de bază al Rovinarilor, 
decorat cu mai multe me
dalii și cu „Ordinul Mun
cii" clasa a IlI-a Anato- 
lie Cojocaru este — el 
însuși se recunoaște astfel 
— opera Rovinarilor, a 
ritmurilor înalte care au 
devenit aici o tradiție. Și, 
în același timp, aceste rit
muri sînt împinse mai 
departe de oameni ca el.

îi ascult povestea și,, 
din nou. mă gîndesc la 
orizonturile acestor ani, 
la aceste orizonturi care 
se lărgesc mereu, pornind 
de la ins și incluzîndu-1 
laolaltă cu mii și sute de 
mii ca el. Constante, în 
această perpetuă lărgire 
de planuri, în această 
amplă mișcare ce defi
nește construcția noastră, 
rămîn pasiunea vie a o- 
mului. notărîrea munca, 
creația sa. Biografia și 
biografiile Rovinarilor 
sînt. în acest sens, un 
simbol.
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RĂSCOALĂ SCRISOARE R. P. Chineză a lansat

IN HAITI
® BOMBARDAREA PALATU
LUI PREZIDENȚIAL ® DE
CLARAREA STĂRII DE UR
GENȚĂ • AUTORITĂȚILE 
HAITIENE AU CERUT S.U.A.

AJUTOR AERIAN

'•

-
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ADRESATĂ
DE W. BRANDT

cu succes primul său

satelit artificial
r

al Pămîntului

PORT AU PRINCE 25 (Agerpres).— 
Știri sosite din capitala haitiană 
anunță că echipajele a trei sau pa
tru vase aparținind gărzii de coastă 
s-au răsculat și au deschis focul asu
pra palatului președintelui Duvalier. 
Se relatează, de asemenea, că aero
portul din capitala haitiană a fost în
chis, in timp ce președintele Duva
lier a decretat „starea de urgență", 
încercările de a stabili o legătură te-k 
lefonică cu Port au Prince au fost za
darnice.

Agențiile de presă relevă că asigu
rările date de ambasadorul haitian la 
Washington, Arthur Bonhomme, po
trivit cărora guvernul ar fi stăpin pe 
situație, sînt infirmate de faptul că 
el a cerut oficial Departamentului de 
Stat intervenția unor avioane ameri
cane pentru asigurarea unei așa-zise 
„acoperiri" aeriene. Cererea a fost 
comunicată și ambasadorului ameri
can din Port au Prince. Totodată, 
ambasadorul haitian a solicitat o în
trevedere de urgență cu președintele 
Nixon pentru a discuta situația crea
tă prin răscoala marinarilor. Dorința 
•sa nu a putut fi îndeplinită, deoarece 
președintele Nixon a părăsit Wa
shingtonul plecînd la reședința sa de 
la Camp David.

Noua încercare de a-1 îndepărta pe 
președintele Duvalier de la conduce
rea statului nu a surprins pe obser
vatorii politici. Ea urmează unor în
cercări similare făcute în cursul ani
lor trecuți, dar care au fost înăbușite. 
„Papa Doc“, cum este numit Duva
lier de concetățenii săi, a instaurat 
un regim de teroare care i-a permis 
să se autoproclame președinte pe via
ță al statului. Celebra sa „Ton Ton 
Macoute", o poliție secretă speciali
zată în asasinate și torturi, a supri
mat treptat pe toți adversarii regi
mului, iar cei care au scăpat urmări
rilor s-au refugiat peste graniță.

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt american a de
clarat că Statele Unite nu vor acorda 
ajutorul aerian solicitat de dictatorul 
haitian, Duvalier.

Pe de altă parte, din capitala Re
publicii Dominicane se anunță că uni
tățile militare de la granița cu Haiti 
au fost puse în stare de alarmă. Pur
tătorul de cuvînt militar care a anun
țat această știre a reamintit că fron
tiera dintre Haiti și Republica Domi
nicană a fost închisă.

BONN 25 (Agerpres). — După cum ...... . . al 
al 
a 

adresat, „în calitatea sa de președin
te al P.S.D.G.", o scrisoare primului 
secretar al C.C. al P.M.U.P., Wla- 
dyslaw Gomulka. Agenția D.P.A. 
precizează că nu a fost făcut cunoscut 
conținutul acestei scrisori.

a
Ministerului
R.F.G., cancelarul Willy Brandt

anunțat un purtător de cuvînt
Afacerilor Externe

PEKIN 25 (Agerpres). — Agen
ția China Nouă anunță că, la 24 
aprilie 1970, R. P. Chineză a lansat 
cu succes primul său satelit arti
ficial al Pămîntului. Satelitul are 
o perioadă de rotație de 114 mi
nute pe o orbită al cărei perigeu 
este de 439 kilometri, iar apogeul 
de 2 384 km. înclinația orbitei 
față de planul ecuatorial este de 
68,5 grade. Satelitul are o greu
tate de 173 kilograme. EI emite pe 
o frecvență de 20 009 megacicli.

Agenția precizează că lansarea

cu succes a primului satelit arti
ficial chinez este un început bun, 
în dezvoltarea tehnologiei spațiale 
a R. P. Chineze.

în continuare se arată că Comi
tetul Central al P.C. Chinez feli
cită cu căldură pe muncitorii, co
mandanții și militarii Armatei 
populare de eliberare, oamenii 
știință, inginerii și 
pe toți cei care au 
munca de cercetare, 
lansare a satelitului.

tehnicienii 
contribuit 
construire

de 
Și 
la 
Și
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Ôctauui’Max/icS.U.A.

cuba i—roizra tico
O Cb

JAMAICA HAITI
Marea Caraibilor

Obținîndu-și independența în 1804, 
Haiti este una dintre primele repu
blici negre din lume. Ea are o supra
față de 27 750 kmp și o populație de 
5 'milioane locuitori. Potrivit statis
ticilor, 80 la sută din locuitorii țării 
sint analfabeți.

•■'IM

O mare demonstrație la Essen (R. F. a Germaniei), împotriva rdzboiului dus de S.U.A. în Vietnam

R. A. UMinistrul Abbas Zakidespre situația economiei tării• •

CAIRO 25 (Agerpres). — Ministrul 
economiei și comerțului exterior al 
Republicii Arabe Unite, Hassan Ab
bas Zaki, a prezentat in cadrul unei 
ședințe a C.C. al Uniunii . Socialiste 
Arabe un raport in care se subliniază 
că, în ciuda greutăților legate de 
război, viața economică în R.A.U. 
și-a continuat ritmul ascendent ca 
urmare a mobilizării întregului po
tențial al tării. In exercițiul financiar 
1968—1969, a spus Abbas Zaki, balan
ța de plăți a R.A.U. a fost activă. 
Exportul a crescut cu 24 la sută și 
a acoperit în întregime toate cheltu
ielile legate de Import. In urmă cu 
doi ani, valoarea globală a exporturi
lor R.A.U. reprezenta doar 75 la sută 
din sumele necesare acoperirii chel
tuielilor de import. Aceste succese, 
a declarat ministrul economiei și co
merțului exlerior, au fost, obținute 
datorită colaborării R.A.U. cu alte 
țări arabe, precum și datorită ajuto
rului primit din partea statelor so
cialiste. Pe viitor, aceste tendințe se 
vor dezvolta, punîndu-se accentul pe 
consolidarea colaborării cu țările ara
be vecine — cu Sudanul și Libia — 
și pe extinderea relațiilor R.A.U. cu 
țările socialiste.

Incidente
în Pakistanul

occidental

Evenimentele
din Asia de sud-est
• PROTEST ÎMPOTRIVA REPRESIUNILOR DIN CAMBODGIA
• PIERDERILE DE AVIOANE ALE S.U.A. ÎN

INDOCHINEZĂ
PENINSULA

SAIGON 25 (Agerpres). — Comite
tul Central al Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud a 
dat publicității o declarație în care 
condamnă masacrele comise în rîndul 
populației cambodgiene de origine 
vietnameză. Declarația cere încetarea 
imediată a campaniei de teroare și 
exterminare a cetățenilor cambod- 
gieni de origine vietnameză, elibera
rea tuturor persoanelor reținute și 
lichidarea lagărelor de concentrare.

SEUL 25 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția France Presse, Choi 
Kyu Hah, ministrul de externe al 
regimului de la Seul, a declarat că 
autoritățile sud-coreene studiază „cu 
atenție" problema trimiterii unor tru
pe în Cambodgia, în cazul în care 
autoritățile de la Pnom Penh vor 
face o cerere în acest sens. Această 
declarație este apreciată de observa
torii politici drept o confirmare 
a intenției Coreei de sud de a se 
amesteca în treburile interne ale 
Cambodgiei.

★
Un purtător de cuvînt al Coman

damentului militar al S.U.A. de la 
Saigon a anunțat că în decurs de o 
singură săptămînă au fost doborite

Viitoarele misiuni „Âpollo" 
nu vor întîrzia prea mult

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
într-o declarație făcută după audierea 
astronauților navei spațiale „Apollo- 
13“ in Comisia senatorială pentru ae
ronautică și spațiul cosmic, directorul 
general al N.A.S.A., Thomas Paine, a 
subliniat că se așteaptă ca defecțiuni
le care au dus la contramandarea mi
siunii „Apollo-13“ să poată fi ușor de 
remediat și că viitoarele misiuni „A- 

• polio" nu vor fi întîrziate prea mult.
Senatorul John Stennis i-a întrebat 

pe James Lovell și „Jack" Swigert 
dacă sînt de părere că astronauții sînt 
puși să înfrunte riscuri inutile. A- 
mîndoi astronauții au afirmat că nu 
s-au gîndit niciodată că misiunile

spațiale ar fi o suită de riscuri inu
tile.

In legătură cu viitoarea misiune 
„Apollo-14“, dacă se va hotărî ca de
barcarea să aibă loc în zona crateru
lui Fra Mauro, nu se exclude posibi
litatea ca o parte din echipajul „A- 
pollo-13" să participe la această mi
siune, Lovell, Haise și Swigert avînd 
deja pregătirea necesară. „Dacă mi 
s-ar cere să zbor din nou la bordul 
cabinei de comandă, cu siguranță că 
aș face-o", a declarat Swigert în fața 
Comisiei senatoriale. Și ceilalți astro- 
nauți au relevat că sînt gata să par
ticipe la o nouă misiune dacă li se va 
cere acest lucru.

COORDONATE ALE LUPTEI
PATRIOȚILOR LAOȚIENI

(Urmare din pag. I)

patriotice 
în impre- 
Dușmanul 

și cu tru- 
i și mitra-

triotic Lao și a forțelor 
neutraliste, se desfășoară 
jurări deosebit de grele, 
atacă puternic cu aviația i 
pele terestre, bombardează . 
liază masiv zonele eliberate. Aceasta 
nu face însă deqit să sporească com
bativitatea și dîrzenia forțelor patrio
tice, a întregii populații.

Laosul este o țară muntoasă și îm
pădurită masiv ; teritoriul său este 
întins, iar populația puțin numeroasă. 
Actualmente lupta pentru indepen
dență și libertate a laoțienilor se des
fășoară pe două fronturi : pe cîm- 
purile de bătaie și pe cel pașnic, con
structiv, materializat in succesele 
noastre din zonele eliberate.

— în regiunile eliberate, care 
cuprind două treimi din terito
riul laoțian, trăiesc peste jumă
tate din numărul locuitorilor ță
rii. Cum se desfășoară viața oa
menilor in aceste zone aflate 
sub autoritatea Neo Lao Hak- 
sat ?

— In cîuda intensificării atacurilor 
Inamice, in teritoriile eliberate se 
pun bazele unei vieți noi. Puterea 
revoluționară la toate nivelurile,, dar 
mai ales la cel a! satelor, s-a întărit. 
Agricultura și industria noastră au 
obținut o serie de succese impor
tante. In trecut, țăranii noștri obți
neau o singură recoltă de orez pe an. 
în urma extinderii sistemelor de iri
gație, producția de orez a crescut 
numai în 1969 cu 52 la sută în compa
rație cu 1968. Numărul cadrelor de 
specialiști din agricultură crește con
tinuu. înainte nu obțineam nici mă
car o tonă de orez la hectar în me
die ; acum ajungem la 2—2.5 tone, in

afară de faptul că în orezarii reali
zăm și alte culturi secundare.

Preocupat în principal de progresul 
agriculturii, partidul nostru acordă o 
atenție particulară creării sau dez
voltării diferitelor ramuri Indus
triale. In 1969 au fost create în 
zonele eliberate circa 30 de între
prinderi ale industriei ușoare și arti
zanale ; e vorba îndeosebi de țesă
torii, fabrici de confecții, ateliere me
canice de reparații etc. 660 de loca- 

, lități au ateliere proprii de fierărie. 
Pentru laoțieni, procurarea sării a fost 
întotdeauna o problemă serioasă. Noi 
ne putem mîndri că am reușit să re
zolvăm această problemă în zonele 
eliberate, prin exploatarea zăcămin
telor de Ia Phong Saly Qudom Xay 
din Laosul de sud.

In scopul ameliorării condițiilor de 
viață ale populației, C.C. al Frontu
lui Patriotic se preocupă de extin
derea continuă a rețelei cooperative
lor de vinzare-cumpărare. In 1969 
aveam 69 magazine regionale și 6 
grupuri mobile de vînzare a mărfu
rilor. Zona eliberată are propria sa 
monedă încă din 1961. In scopul im
pulsionării producției, în 1968 am 
emis o nouă monedă.

Ne îngrijim de dezvoltarea căilor 
de comunicație, pentru a ușura acti
vitățile comerciale și, în general, 
viața populației. In teritoriul contro
lat de Patet Lao sint cu 75 la sută 
mai multe drumuri (raportate la nu
mărul locuitorilor) decît în restul 
țării. Rețeaua noastră de învățămint 
cuprinde 22 de gimnazii și peste 2 000 
de școli primare ; avem 63 000 
elevi și 3 050 institutori la o popu
lație de 1,5 milioane locuitori. Cifra 
aceasta înseamnă de șase or| mai 
mult decît în timpul dominației co
loniale. în ultimii ani am Imprimat

peste 70 000 de manuale școlare. Din 
rîndul populației noastre adulte, care 
în trecut era analfabetă în proporție 
de 95 la sută, peste 60 000 de oameni 
urmează cursurile învățămîntului 
popular. In domeniul sanitar am ob
ținut, de asemenea, în ultimii ani, 
unele realizări. Astfel, în 1969 aveam 
13 spitale regionale, 57 spitale dis
trictuale, 5 spitale tradiționale, 46 
grupuri sanitare mobile.

Toate acestea au putut ff realizate 
în condițiile luptelor grele purtate 
zi de zi de populație pentru apă
rarea libertății și independenței sale. 
Lupta patrioților laoțieni își trage 
seva din justețea idealurilor noastre; 
victoria ei este asigurată de patrio
tismul fierbinte, vitalitatea și forța 
creatoare a poporului nostru. La noi, 
în Laos, oamenii obișnuiesc să spună: 
„Imperialismul și reacțiunea nu pot 
să ne infrîngă, așa cUm nu pot să 
creeze din nimic foc, vînt sau lu
mină".

— Cum apreciază Frontul Pa
triotic Lao șansele soluționării 
problemei laoțiene, care este ca
lea ce trebuie urmată pentru 
atingerea acestui obiectiv ?

— Pacea va putea fi întronată In 
Laos numai dacă imperialiștii vor 
pune capăt intervenției și agresiunii 
sub toate formele împotriva țării 
noastre, vor aplica strict acordurile 
de la Geneva din 1962 privitoare la 
Laos, vor respecta riguros suverani
tatea. independența și integritatea 
teritorială a Laosului, precum și 
dreptul poporului laoțian la autode
terminare. fără amestec străin. îna
inte de orice, se impune încetarea 
bombardamentelor și atacurilor ame
ricane asupra zonei eliberate, crearea 
condițiilor pentru ca poporul laoțian 
să poată hotărî el însuși asupra tre
burilor sale interne.

36 de aparate 
dintre care 27 
bilanț, care se
15—21 aprilie, nu cuprinde 
pierderile din Vietnamul de sud, ci, 
după cum a afirmat purtătorul de 
cuvînt, pe cele din întreaga Indo- 
chină.

de 
de 
referă ia perioada 

numai

zbor americane, 
elicoptere. Acest
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CARACI 25 (Agerpres). — Agen
țiile de presă informează că în Pa
kistanul occidental au avut loc în 
ultimele 24 de ore mari manifestații 
de protest împotriva integrării fos
tului stat Bahawalpur în noua pro
vincie Pendjab. La Bahawalpur. in
formează agenția France Pres'se, au 
avut loc mari manifestații la care 
au participat aproximativ 40 000 de 
persoane. Poliția a deschis focul îm
potriva demonstranților, omorind 12 
persoane și rănind alte 21.

După anunțarea, la 31 martie, a 
hotăririi președintelui Pakistanului, 
Yahya Khan, de a împărți Pakista
nul occidental în patru noi provin
cii și a include statul Bahawalpur 
in provincia Pendjab au avut loc nu
meroase alte manifestații, soldate cu 
arestări.

TOKIO 25 — Corespondentul Ager
pres, F. Țuiu, transmite : Cea de-a 
33-a Convenție ordinară a Partidului 
Socialist din Japonia, Întrunită după 
înfringerea suferită de partidul 
cialist în alegerile parlamentare din 
decembrie anul trecut (partidul a 
pierdut 44 de mandate in Camera 
Inferioară a Dietei), și-a încheiat lu
crările la Tokio.

Luînd cuvîntul la o conferință de 
presă, Tomomi Narita, președintele 
reales al Partidului Socialist din Ja
ponia, s-a referit la programul adop
tat de convenție, care trasează sarci
nile actuale și viitoare ale formațiu
nii politice pe care o conduce. Prin
tre punctele principale ale acestui 
program, el a citat o hotărîre a so
cialiștilor de a lupta pentru anularea 
Tratatului de securitate japono-ame-

so-

rican. retrocedarea Insulelor Okina
wa fără arme nucleare și lichidarea 
tuturor bazelor militare străine de pe 
teritoriul nipon.

Programul stipulează, de asemenea, 
necesitatea ca Japonia să urmeze o 
politică neutră șl independentă. Pe 
plan intern, partidul iși propune in
tensificarea eforturilor 
nătățirea condițiilor de 
muncă ale populației.

Rezultatele alegerilor 
parțiale, care vor avea loc in iulie 
anul viitor, vor demonstra in ce mă
sură hotărîrile adoptate de cea de-a 
33-a Convenție ordinară a P. S. din 
Japonia, precum și programul său, 
au reușit să întărească poziția acestei 
formațiuni de opoziție pe arena 
litică a țării.

pentru îmbu- 
viață și de

parlamentare

po-

agențiile de presă transmit
După alegerile din Co

lumbia, Președintele în funcțiune 
al Columbiei, Carlos LIeras Restrepo, 
a anunțat vineri că o „a doua nu
mărătoare a voturilor" exprimate în 
cadrul alegerilor prezidențiale ce au 
avut loc duminica trecută va fi fă
cută duminica adeasta sub suprave
gherea unei comisii formate din per
sonalități civile. Hotărirea a fost 
luată ca urmare a acuzațiilor for
mulate de candidatul partidului ,.A- 
lianța națională populară", fostul 
dictator Gustavo Rojas Pinilla, potri
vit cărora rezultatele alegerilor care 
acordau victoria candidatului oficial, 
Misael Pastrana, ar fi fost falsifi
cate.

Guvernul Revoluționar 
Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud și Gu- 
vernul Republicii Arabe Unite au ho- 
tărît să ridice reprezentanțele lor di
plomatice la rangul de ambasade, 
anunță agenția Eliberarea.

Leonid Brejnev, ’ecretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., a avut o 
convorbire cu Aii Sabri, membru al 
Comitetului Executiv Suprem al Uni
unii Socialiste Arabe, conducătorul 
delegației uniunii la manifestările 
prilejuite de centenarul nașterii lui 
V. I. Lenin. La convorbire a partici
pat B. Ponomariov, secretar al C.C. 
al P.C.U.S.

Partidul unionist din Ir
landa de Nord «i a reafirmat, cu 
prilejul congresului său anual, încre
derea în primul ministru Chichester 
Clark, respingînd, cu o majoritate de 
74 de voturi, o rezoluție a aripii ex
tremiste. de dreapta care dezavua po
litica acestuia. în cuvîntareă rostită 
la congres, Chichester Clark s-a pro
nunțat împotriva propunerilor care 
cereau să fie adoptată o declarație 
unilaterală de independență a Irlan
dei de Nord.

Comunicatul comun ita- 
lO-iugOSlOV, dat Publicității în 
urma convorbirilor purtate la Roma 
de miniștrii comerțului exterior ai 
celor două țări, constată că relațiile 
economice bilaterale se dezvoltă con
tinuu în 
totodată, 
iugoslav 
sfîrșitul 
grad.

interes reciproc, 
ca un comitet 

să-și deschidă 
lunii iunie a.

S-a hotărît, 
mixt italo- 
luCrările la 
c. la Bel-

Președintele Boumediene 
a făcut o expunere în ședința 
mună a Consiliului Revoluției Alge
riene și a Consiliului de Miniștri 
asupra rezultatelor convorbirilor la 
nivel înalt algeriano—libiene, apre
ciind că vizita la Alger a președin
telui Consiliului Comandamentului 
Revoluției din Libia, colonelul Moa- 
mer El Gedafi, a constituit un mo
ment important in consolidarea 
relațiilor frățești existente între cele 
două țări.

co-

4

Q

■

In Uniunea Sovietică au 
început propunerile de 
candidați în vederea alege
rilor pentru Sovietul Suprem al 
U.R.S.S., cure vor avea Ioc la 14 Iu
nie. La 24 aprilie, în circumscripția 
electorală Bauman din Moscova, a 
fost propusă candidatura de deputat 
în Sovietul Uniunii a lui 
nev, secretar general al 
P.C.U.S.

sit sîmbătă la Cairo pentru o vizită 
de cinci zile, la invitația colegului 
său egiptean, Mahmud Riad. Se pre
cizează că vor fi' abordate chestiuni 
referitoare la situația din Orientul 
Apropiat și alte probleme internațio
nale, precum și colaborarea dintre 
Cehoslovacia și R.A.U.

P.C. din Cuba, vicepremler și minis- 
tru al forțelor armate ale Cubei.

L. Brej- 
C.C. al

de re-
cartierul
distrusă

0 delegație de partid și 
guvernamentală cubaneză 
a sosit intr-o vizită oficială Ia Ulan 
Bator. Delegația este condusă de 
Raul Castro, membru al Biroului 
Politic, al doilea secretar al C.C. al

Comisia C.E.E. a publicat 
recent raportul său trimes 
trial asupra situației conjunctural». 
a comunității. Deși conjunctura ră- 
mine favorabilă, se apreciază că rit
mul creșterii producției industriale 
s-a încetinit. Totodată, nivelul pre
țurilor a crescut, balanța comercială 
comunitară în relațiile cu terțe țări 
s-a deteriorat, iar rezervele brute 
în aur și devize au scăzut sensibil.

Clădirea biroului 
cruțări în armata din 
newyorkez Harlem a fost 
parțial in urma exploziei unei bombe
amplasate în interiorul ei. Nu s-au 
înregistrat victime. Autoritățile au 
deschis o anchetă, întrucit se aprecia
ză că este vorba de un act „subver
siv" din partea celor care se opun 
încorporărilor.

Un nou cutremur de pă- 
mînt s*a Produs vineri în vestul 
Turciei. Potrivit primelor informații, 
nu s-au înregistrat nici victima și 
nici pagube materiale. Acesta este 
al 27-lea cutremur produs în Turcia 
de la seismul înregistrat al 28 mar
tie și care a provocat moartea a 
peste 1 000 de persoane.

Situația tinde să se nor
malizeze în statul Trini 
dad-Tobago. 
Eric Williams, a

Primul ministru, 
în fața 

parlamentului, convocat in sesiune 
extraordinară, că guvernul deține 
controlul in țară încă de la începe
rea manifestațiilor inițiate de către 
adepții organizației „Black Power". 
Pe de altă parte, negocierile dintre 
răsculați și reprezentanții guvernu
lui au fost reluate, după ce intra
seră în impas. Răsculații cer însă în 
continuare acordarea unei amnistii 
generale. In ceea ce privește pre
zența navelor militare americane și 
britanice, un comunicat oficial infor
mează că gărzile de coastă au pri
mit ordinul de a cere tuturor ,.va- 

retragerea dincolo de 
teritoriale ale țării.

s'-’lor străine" 
limita apelor

declarat

0 nouă răpire în Guate
mala. Ciudad de Guatemala 
s-a anunțat că un cunoscut om de 
afaceri, Rudy Weissenberg, a fost 
răpit de indivizi neidentificați. Se 
apreciază că răpitorii ar ti membri 
ai aceleiași organizații — „Forțele 
armate rebele" — care au răpit și 
apoi au asasinat pe ambasadorul 
vest-german Von Spreti. Armata, 
care controlează în prezent întreaga 
activitate în țară, în urma instituirii 
„stării de asediu", efectuează cerce
tări asidue pentru a descoperi pe ră
pitori.

Peste 10 000 de persoane 
au participat la San Jose la o de
monstrație organizată în semn de 
protest față de tentativele companiei 
nord-americane .Alcoa" de a achizi
ționa zăcămintele de bauxită din 
Costa Rica.

Jan Marko, m,n,strul afaceri
lor externe al R.S. Cehoslovace, a so

CINSTIREA UNUI
SFERT DE VEAC

DE LA
Poporul italian a 

sărbătorit simbătă u- 
nul dintre cele mai 
importante și luminoa
se momente din isto
ria sa : împlinirea, a 
25 de ani de la elibe
rarea țării de sub fas
cism și nazism. în
semnătatea acordată 
acestei aniversări s-a 
reflectat în numărul 
manifestărilor organi
zate, cit și in subli
nierea in cursul lor a 
înaltelor valori pe care 
le simbolizează miș
carea de rezistență — 
libertatea, democrația 
și pacea.

La Roma, după ce 
s-a adus un ' emo’io- 

• nant omagiu victime
lor represiunii naziste 
de la Fosse Ardeatine. 
a avut loc manifesta
rea centrală de la Pa
lazzo Quirinale, in ca
drul căreia președin
tele republicii, Giu
seppe Saragat, și pri
mul ministru, Rumor, 
au evocat inaita va
loare patriotică a miș
cării de rezistență, ac
tualitatea Idealurilor 
ei. De asemenea, în 
toate centrele ptovin- 
ciale, orășenești și 
comunale mai impor
tante, la locurile de
venite istorice ca ur
mare a eroismului și 
sacrificiilor luptători
lor pentru libertatea 
și independența Italiei 
s-au organizat adunări 
festive, iar pe toate 
clădirile publice a fost 
arborat tricolorul ‘ta- 
lian.

O idee dominantă 
in discursurile rostite 
cu acest prilej a con
stituit-o angajamentul 
de a se apăra libei tă-

ELIBERARE
țile fundamentale ale 
poporului italian, de a 
se garanta funcționa
rea instituțiilor de
mocratice de a se res
pinge orice 
autoritare și 
riște. Aceste 
poziție au
ecou deosebit, dată fi
ind faza politică pe ca
re o străbate în prezent

tendințe 
aventu- 

luări 
avut

de 
un

CORESPONDENT A 
DIN ROMA

DE LA N. PVICEA

Italia. Și aceasta cu 
atit mai mult cu cit 
mișcarea de rezistență 
a însemnat lupta unită 
a patrioților de orien
tare politică și con
vingeri relig.oase di
ferite, atit impotriva 
nazismului care nega 
independența naționa
lă, cit și a fascismului 
oprimator, a însemnat 
lupta muncitorilor 
țăranilor pentru 
mancipare umană 
socială.

înscrilndu-se cu 
tere de aur în istoria 
Italiei, epopeea dra
matică a rezistenței, 
începută la 1 septem
brie 1943 și Încununa
tă de succes la 25 a- 
prilie 1945, a devenit 
astăzi simbolul luptei 
pentru democrație și 
progres social, pentru 
pace și libertate. La 25 
aprilie 1945 s-au deschis 
noi căi pentru .progre
sul Italiei, se spune în 
apelul adresat de par
tidul comunist popu
lației. muncitorilor și 
țăranilor. Victoria re-

și 
e-
și

li-

zistenței „a 1 
cerită prin 
tea tuturor 
democratice, 
a fost și 
luptelor victorioase din 
toamnă. Astăzi este 
necesară o nouă uni
tate populară pentru 
a înfăptui idealurile 
de libertate, de 
greș democratic, 
reînnoire radicală so
cială prevăzută 
constituția născută ca 
urmare a rezistenței". 
Astăzi, se spune și in
tr-o declarație a 
recțiunii P. S., 
cerința 
multă 
lorilor 
vărata 
politice, cînd ne apare 
tot mai clară înșelă
ciunea falsei libertăți 
neocapitaliste — mis
tificatoare — cînd a- 
mintirca acțiunilor 
din perioada toamnei 
sindicale recente este 
încă atit de vie — 
tocmai în această lu
mină ne apără învă
țămintele rezistenței".

Scoțindu-se in relief 
actualitatea idealurilor 
rezistenței italiene, re
prezentanți aj parti
delor democratice au 
subliniat totodată cu 
prilejul manifestărilor 
de simbătă că liber
tatea cucerită prin sa
crificiile celor din re
zistență nu trebuie 
considerată drept un 
cadou, ci un angaja
ment de a duce mai 
departe, in condițiile 
actuale, idealurile lup
tei pentru dreptate și 
justiție socială, pentru 
apărarea independen
tei țării.
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