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Către Alba curge un torent

casele sînt mindre și proaspete dar de materiale de construcție Adunările ge-

nerale ale sa-
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Prin efortul intens al statului
pentru reconstrucție

SATE NOI AU RĂSĂRIT

Pînă la 29 iulie, prin în
treprinderea județeană e- 
conomică cooperatistă Satu 
Mare s-au distribuit — în 
condițiile avantajoase sta
bilite de hotărîrea partidu
lui și guvernului referitoa
re la sprijinirea populației 
sinistrate — mari cantități 
de materiale de construc
ție : 2 784 000 cărămizi,
918 000 țigle, 2 978 tone ci
ment, 781 m.c. cherestea 
rășinoase, 241 m.c. bile- 
manele, 614 tone var și al
tele. în perioada ce ur
mează vor mai intra în 
depozitele întreprinderii 
5 488 000 cărămizi, 13 000 
tone ciment, 3 000 tone var, 
650 m.c. cherestea rășinoa
se, 430 m.c. bile-manele, 7 
milioane țigle și altele. VA
LOAREA TOTALĂ A MA
TERIALELOR DE CON
STRUCȚII REPARTIZA
TE PÎNA ÎN PREZENT 
PENTRU REFACEREA 
FONDULUI LOCATIV DE 
LA SATE DISTRUS DE 
INUNDAȚII DEPĂȘEȘTE 
SUMA DE 37 MILIOANE 
LEI.

Să alegem, pentru repor
tajul nostru, o singură co
mună din județ.

de nerecunoscut. Trecem pe drumul 
principal al satului, de-a lungul că
ruia se înșiruie case mindre din că
rămidă sau blocuri prefabricate. Un 
vizitator care mă însoțea, fiind pen
tru prima oară în acest sat, se între
ba surprins : „Bine, dar nu văd nici

Intre localitățile județului Alba, a- 
fectate de catastrofala revărsare a 
Mureșului din luna mai a.c., se nu
mără și comuna Șibot. Apele învolbu
rate au inundat aici peste 500 hec
tare terenuri agricole și sute de case, 
din care 29 locuințe au fost distruse

După două luni: 
VEȘTI DIN ZONELE LOVITE

o casă distrusă ? ! Chiar aici au fost 
inundațiile ? Și ce-i cu casele astea 
„la roșu" — au rămas așa, nefinisatc. 
dinainte de inundații ?"

Am zimbit de naivitatea — foarte 
sinceră — a însoțitorului ; trebuie

complet, 21 avariate grav, iar ale 146 
impreună cu dispensarul comunal, bi
blioteca comunălă, sediile poștei și 
C.A.P.-ului au fost avariate parțial. 
Valoarea pagubelor pricinuite cetățe
nilor (fără a socoti pe cele ale uni
tăților de stat și cooperatiste) s-au 
ridicat pe comună la peste 3 milioane 
lei.

Oamenii nu și-au pierdut Insă cum
pătul. Așa cum au ridicat stavile în

calea apelor, ferind de la distrugere 
importante valori materiale și salvînd 
numeroase vieți omenești, au pornit 
hotăriți — sub conducerea organelor 
locale de partid și de stat — la acți
unea de refacere. Consiliul popular a 
stabilit, in zona neinundabilă, 66 Io
turi pentru case noi. Au fost făcute 
măsurătorile, s-au tăiat străzi noi, 
iar peste 30 locuințe au și fost am
plasate. Concomitent, a început acți
unea de inminare, celor 196 familii 
sinistrate, a C.E.C.-urilor, reprezen- 
tind ajutorul statului pentru refacerea 
căminelor. Pînă acum, 60 cetățeni din 
comună care au mai mulți copii și au 
primit cu prioritate C.E.C.-urile au 
Început să-și refacă locuințele, sau 
să-și construiască altele. Lor li s-au 
livrat 110 tone ciment. 30 tone 
var. 10 000 bucăți țiglă și alte 
materiale de construcții. Intre ei 
s* numără Marin ZIate ou 4 copii, 
Nicolae Mihai și Eugen Filipaș cu 
cite 2 copii. „Nu găsim cuvinte —

Eugen BERGHIANU

(Continuare în pag. a V-a)
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Am poposit luni seara ia Potău, 
comuna Medieșul Aurit, județul Sa- 
tu-Mare. unul din satele pe care 
„potopul" din mai le-a nimicit ne
cruțător. Au fost distruse numai 
aici, în acest mic sat, aproape 100 de 
case și alte multe bunuri materiale, 
iar întreaga suprafață agricolă a 
C.A.P.-ului, de 1 200 hectare, a fost 
inundată.

Dar la numai două luni și jumăta
te de la dezlănțuirea stihiilor So
meșului, peisajul satului Potău este

Printre comunele din județul Sibiu, lovite de ape, se numără și co
muna Dîrlos. Aplicîndu-se prevederile hotărîrii partidului și guvernu
lui privind ajutorarea populației sinistrate, s-au acordat ajutoare 
bănești în valoare de 550 000 lei cetățenilor comunei și 1 615 000 lei 
la C.A.P. Grigore Langa (în fotografie) ne-a declarat: „Cei 23 00C 
lei primiți în numerar, ca și materialele de construcție — procurate în 

condiții avantajoase — mi-au asigurat noul cămin'

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, l-a 
primit, miercuri la amiază, pe vice
președintele Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene, Zăng Zun 
Thek, conducătorul delegației gu
vernamentale coreene aflate în vi
zită în țara noastră.

La întrevedere au luat parte Io
sif Banc, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Grigore Bârgă- 
oanu, vicepreședinte al Comisiei 
guvernamentale de colaborare și 
cooperare economică și tehnică.

Au fost de față Kang lăng Sap, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, și Zan Song Nam, vice
președinte al Comitetului pentru 
relații economice cu străinătatea.

In cursul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordia
lă, prietenească, au fost abordate 
probleme referitoare la posibilită
țile de dezvoltare în continuare a 
relațiilor de colaborare dintre Re
publica Socialistă România și Re
publica Populară Democrată Co
reeană.

(Agerpres)

TIMIȘOARA (coresponden
tul „Scînteii"). — In zona in
dustrială din sudul munici
piului Timișoara a Început 
construcția unui nou și im
portant obiectiv economic : 
fabrica de aparate electrice 
de măsurat. Noua unitate in
dustrială va fi echipată 
cu utilaje și instalații de 
înaltă tehnicitate, procesul 
de fabricație fiind aproape 
în întregime automatizat. 
Aici se va realiza o gamă 
largă de produse : contoare 
electrice, voltmetre, aparate 
magnetoelectrice, watmetre 
și alte aparate de măsură și 
control electrice cu caracte
ristici de funcționare la ni
velul produselor similare din 
țări cu veche tradiție în acest 
domeniu.

Miercuri, 29 iulie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, l-a primit, la Mangalia-Nord, 
pe Omann Sigurd, președintele 
Partidului Socialist Popular din 
Danemarca, care se află la odihnă 
în țara noastră.

La primire a participat tovarășa

Ghizela Vass, șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

într-o atmosferă prietenească, a 
•vut loc un schimb de păreri cu 
privire la unele probleme interna
ționale, la dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două partide și po
poare.

In pagina a iii-a
Zile de maxim efort pe ogoare

La recoltarea griului
și la însămînțarea

culturilor succesive
să fie folosite din plin
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Cu fața către

cititori

toate forțele mecanice
și manuale

ÎN JUDEȚUL TELEORMAN

S-a terminat recoltatul griului
Comitetul județean P.C.R. 

’Teleorman a anunțat că în 
cursul zilei de miercuri coo
perativele agricole de pro
ducție și întreprinderile a- 
gricole de stat din județ au 
terminat recoltarea griului 
de pe cele 124 129 ha culti
vate. Datorită organizării 
judicioase a muncii, folosirii

cu randament sporit a mași
nilor, în acest an recoltatul 
s-a încheiat cu 8 zile mai 
devreme față de anul trecut.

In prezent toate forțele 
sînt concentrate pentru ter
minarea însămînțării celei 
de-a doua culturi.

(Agerpres)

VĂ SATISFACE PREZENTAREA
ACTUALITĂȚII SOCIAL-POLITICE 

LA TELEVIZIUNE?
Prezența activă și convingătoare în actualitate, deși s-au făcut progrese evi

dente, continuă să fie deficitară pe micul ecran" • „Numai prin lărgirea ariei de 
investigație, printr:un continuu efort de aprofundare a problemelor politice, econo
mice, sociale, umane la ordinea zilei televiziunea își poate îndeplini funcția educa
tivă pe care o are" • „Este încă prea mare procentul «emisiunilor moarte» Spu

ma de vorbe nu poate ține locul bogăției de idei și de semnificații"

hl fiecare zi, milioane de oameni, 
de pe tot întinsul țării, urmăresc 
emisiunile T.V. care — datorită ex
tinderii rețelei de stații de radiorelee 
— pot fi recepționate astăzi de 85 la 
sută din populația orașelor și sate
lor noastre. Acest public imens — 
foarte diferit ca vîrste. profesiuni, 
nivel de pregătire, preocupări, prefe
rințe — a învestit studioul de tele
viziune cu mandatul de a pregăti 
pentru el un program cu înalte va
lențe educative, divers și totodată 
echilibrat în care fiecare oră de emi
sie să aibă girul calității, să răspundă 
interesului unor cercuri cit mai largi 
de telespectatori. Evident, „arhi
tectura" programelor de televiziune 
implică o muncă de concepție com
plexă, profund responsabilă.

In ancheta de față ne propunem să

[Astăzi, o raită prin tîrguri
• 0 „instituție" comercială cu tradiții de secole — și cu multiple probleme noi și 
necercetate • Accesul este interzis comerțului civilizat ? • Marfa „de la foc", igiena 

nimănui se transformă în raiul samsarilorși... „moartea căruțelor" ® Cînd perimetrul

ne ocupăm de un compartiment de 
mare importanță al acestor programe, 
a cărui însemnătate decurge din 
funcția socială, educativă a televi
ziunii.

La Congresul al X-lea al partidu
lui. tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
arăta că televiziunea trebuie să de
vină „o tribună de dezbatere capti
vantă a problemelor economice, poli
tice, sociale și etice care preocupă so
cietatea noastră", „un instrument de 
masă pentru perfecționarea multila
terală a omului, pentru formarea 
conștiinței socialiste a tuturor cetățe
nilor patriei".

Pătruns de marea răspundere ce-i 
revine, studioul de televiziune a de
pus eforturi pentru a răspunde aces
tor cerințe, pentru a pune in va
loare mijloacele sale specifice de 
informare și influențare a opiniei 
publice. Preocuparea e sesizabilă in 
structura programelor, în obiectivele 
unor emisiuni și rubrici noi, cu ca
racter social-politic, economic. Se 
poate însă afirma să ansamblul e- 
misiunilor de actualitate onorează 
creditul acordat de telespectatori, că 
ele întrunesc — din punct de ve
dere al conținutului, al încărcăturii 
de idei, al gradului de interes actual, 
al ținutei de prezentare — condițiile 
calitative necesare pentru a determi
na opțiunea marelui public ?

Ne-am propus să consemnăm răs
punsurile unor telespectatori de 
profesii dintre cele mai diverse, din 
diferite zone ale țării.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU I
T-»  x „7 _ Z**7 , „2 T J . 7 « . f «1 D starul i h li A C*« 7 â z» T? n 01 0 rtPreședintele Consiliului de Stat p.1 Republicii Socialiste România
Am apreciat felicitările dumneavoastră, ale poporului și Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România, adresate cu ocazia zilei na
ționale a Republicii Arabe Unite. »

Mulțumindu-vă pentru sentimentele nobile pe care le-ați exprimat, 
sper că legăturile de cordialitate și prietenie existente între țările noas
tre se vor întări și dezvolta continuu în avantajul lor reciproc și aJ 
promovării păcii mondiale bazate pe justiție.

împreună cu considerația mea față de persoana dumneavoastră, vă 
transmit cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de bună
stare și prosperitate pentru poporul român.

GAMAL ABDEL NASSER

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a adresat o telegramă de felicitare președintelui Re
publicii Columbia, Carlos Lleras Restrepo, cu prilejul zilei naționale a 
acestei țări.

în răspunsul său, președintele Carlos Lleras Restrepo a transmis 
cordiale mulțumiri pentru urările primite.

Vechimea tradiționalelor 
tîrguri populare se pierde 
în negura anilor și-n abur 
de legendă. De peste secole, 
mai dăinuie „hrisoave" care 
arată de obicei vag : „Cam 
prin anul o mie și... se ți» 
neau aici de două ori pe 
lună tîrg și obor de vite".

Evocăm aceasta nu numai 
pentru a sublinia vechimea 
tradițiilor tîrgurilor — ci și 
realitatea sa ca fenomen 
comercial organizat din ne
voia oamenilor de a face 
schimb de mărfuri, de a 
cumpăra și vinde, de a se 
întllni și cunoaște, de a-și 
împărtăși experiența. Ir. 
forme, desigur, noi, speci
fice. dar din aceleași ne
cesități — mai ales în ulti
mii ani. adică o dată cu creș
terea volumului de mărfuri 
tîrgurile s-au înmulțit ș: 
s-au dezvoltat fără prece
dent. Acum, in fiecare ju
deț sînt organizate anual 
bilunar sau săntăminal 4—5 
tîrguri. E de-ajuns să le vi
zitezi. pentru a-ți face o 
imagine exactă asupra tran-

sformărilor de fond pe care 
in vremea 

adevărat că 
înainte vre- 
vind

le-au suferit 
din urmă. Este 
și astăzi, ca și 
me. la tîrg se 
cumpără vite, păsări, 
țe. cereale, produse 
ce. Dar, in același 
apare cu tot mai multă in
tensitate o nouă structură 
de mărfuri. Apar articole 
industriale, de larg consum, 
tirgul devine un bun loc de 
intilnire dintre oraș și sat, 
iar pe această bază „cifra de 
afaceri" e în continuă creș
tere. Prin urmare, el are 
acum pentru cetățenii din 
mediul rural o importantă 
aparte, un puternic rol eco
nomic și social.

Cum este organizat și 
cum se desfășoară un tîrg ? 
Am văzut multe tîrguri bine 
întemeiate, organizate in
tr-un cadru acceptabil. La 
Polovraci (Gorj), de pildă, 
tirgul e locul de intilnire a 
zeci de mij,^ de oameni : 
producătorii olteni, arge
șeni și ciobanii sibieni, ce 
coboară de la munte cu pro-

și se 
semin- 
casni- 
timp.

dusele lor specifice, cu 
turmele de oi. Nu absentea
ză comerțul de stat, coo
peratist, unitățile meșteșu
gărești, de alimentație pu
blică. De asemenea, sînt or
ganizate numeroase jocuri 
distractive. Tirgul e nu nu
mai un prilej de valorifica
re a produselor, ci și un 
teren de divertisment, un 
fel de sărbătoare populară.

La Nedeea — Brașov am 
găsit un veritabil „trust", în 
care sînt reunite. intr-un 
perimetru unic, mai multe 
tîrguri mici. Marfa ? Tot ce 
dorești ! Mii și mii de ar
ticole. De la banala ață de 
cusut, pînă la animalele de 
rasă. Am putea aminti o 
puzderie de tîrguri înteme
iate gospodărește, de un 
real folos populației, cu re
zultate economice conside
rabile. Am constatat insă, 
in același timp, că în nume
roase localități aceste ma
nifestări atît de populare 
au fost puse, în agenda 
preocupărilor gospodărești

locale, la index sau chiar 
pe... linia moartă.

Am vizitat pe îndelete 
și tirgul cu o veche 
tradiție din Călugăreni. Și 
ce-am constatat ? Aria des
tinată lui e un maidan cu 
hopuri și băltoace împrej
muit cu gard. Și aici sînt 
adusă mărfuri. Dar aproape 
toate aparțin producătorilor 
particulari. Comerțul de 
stat e reprezentat doar de 
vreo două barăci care des
fac... bere caldă. In aceste 
barăci și-au pus organizați
ile comerciale locale spe
ranța să satisfacă cererea a 
mii și mii de oameni? 
Din cauza lipsei totale a 
oricăror amenajări (plato
uri, umbrare, bănci, mese), 
legumele, fructele, articole
le de consum sînt așezate 
direct in pulberea tăpșa
nului. Tolerînd o asemenea 
situație, primăria comunei

Ce emisiune de

actualitate văplace

mai mult, și de ce?

Răspunzînd acestei Întrebări, 85 
dintre cei 120 de persoane chestionate 
au pus pe primul loc al preferințe
lor Agenda politică. După cum ob
serva prof. Petre Bucșa, din Cluj, 
această emisiune, care și-a cîștigat 
repede popularitatea, demonstrează

că „telespectatorii de cele mal dife
rite categorii doresc și sint receptivi 
la comentariile de actualitate care a- 
bordează cu claritate, cu miez, în- 
tr-un stil personal, ferit de formule 
șablon, aspecte și probleme ale vieții 
politice și sociale". Cuvinte de apre
ciere am întîlnit în ancheta noastră 
și cu privire la conținutul și calita
tea comentariului politic de actuali
tate și din emisiunile în limbile ma
ghiară și germană ; dar asupra sem
nificațiilor multiple și ample ale a- 
cestui important act politic, asupra 
conținutului și calității acestor emi
siuni, contribuției lor la populariza
rea politicii partidului, a realităților 
sociale ale patriei, ne propunem o 
anchetă specială, dat fiind specificul 
emisiunilor respective.

Condiția ecoului pozitiv pe care-1 
au cele mai bune emisiuni de ac
tualitate este nemijlocit legată 
de faptul că evită generalitățile, 
nu caută să epateze prin demonstra
ții de erudiție sau prin intortochieri 
de stil, ci vin cu argumente care au 
darul să convingă. „Tocmai de aceea 
mulți telespectatori se adună în ju
rul receptoarelor și comentează apoi 
problemele puse în dezbatere" — a i 
precizat mai mulți interlocutori.

în același sens ne-a vorbit și 
strungarul Gheorghe Gheorghiu de 
la Uzina metalurgică din Iași, 
care a sugerat în același timp 
televiziunii „să îmbogățească emisiu
nile de acest gen, in sensul prezen
tării mai prompte și mai multilate
rale a politicii interne și internațio
nale a partidului nostru", Ing. Au
rel Vlaicu, inginer șef la Uzina de 
sîrmă și produse din sîrmă Buzău, a 
subliniat faptul că „Agenda politică" 
(ca și alte cîteva rubrici. între care 
recentul „Fapt divers") este o emi
siune în progres, care și-a găsit în 
bună măsură personalitatea, în pri
mul rînd, datorită universului de Idei 
social-politice, principiilor 
care militează.

O rezonanță deosebită 
asemenea, rubricile de

pentru

au, de 
politică

D. COSTIN

(Continuare în pag. a IV-a)
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LA CONSILIUL POPULAR JUDEȚEAN VILCEA

Scrisori
J

și

care-și așteaptă răspuns

CETĂȚENESC
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Deși pare absurd, am 
auzit de la organe comer
ciale responsabile că pu
blicul manifestă o vădită 
preferință spre covoarele 
vișinii. Nu este vorba de 
acelea care, pe un fond 
roșu, au tot felul de de
sene multicolore, ci de 
covoarele într-o singură 
culoare, vișinie, mai pre
cis rezultanta finală a 
combinării unor puncte 
negre cu altele roșii. Pe 
ce se bizuie, de fapt, a- 
ceastă afirmație ? Răs
punsul este foarte 
piu : producătorii
vrează o mare 
titate de covoare colora
te astfel. Ele ajung 
magazine

sim- 
li- 

can-
în 
e 

drept, și de cîteva co
tare

însoțite,

Cele aproape 2 000 de scrisori 
reclamați!, sesizări, propuneri 
primite de la începutul anului 
pînă acum la Consiliul popular al 
județului Vîlcea oferă posibilitatea 
cunoașterii principalelor probleme 
care-i preocupă pe cetățenii din o- 
rașele și satele județului. Ce sem
nalează ei consiliului județean ? O 
analiză atentă a conținutului scriso
rilor reliefează frecvența unor lip
suri legate de activitatea consiliilor 
populare comunale, de gospodărirea 
fondului silvic al localităților rurale, 
unele deficiențe din sectoarele sa
nitar și comercial.

Cum e și firesc, numărul ridicat 
de sesizări existent la un moment 
dat într-un sector sau altul de acti
vitate impune din partea comitetu
lui executiv județean acțiuni efi
ciente pentru depistarea cauzelor 
care stau la baza lipsurilor semnalate 
și pentru înlăturarea lor. Așa cer 
normele legale, așa se petrec lucru-

rile, de bună seamă, in majoritatea 
județelor. Alteori însă din cau
za lipsei unei munci mai cuprinză
toare. de sintetizare a problemelor 
semnalate de cetățeni în scrisori, 
intervenția comitetului executiv nu 
se face în suficientă măsură simțită. 
Din această cauză, unele scrisori ră
ni n nesoluționate luni și luni de 
zile, nu se trag nici un fel de con
cluzii din ele. nu este informat co
mitetul executiv asupra conținutului 
lor și, drept consecință, lipsurile 
semnalate continuă să se manifeste.

Din constatările făcute rezultă că 
unii vicepreședinți nu exercită un 
control asupra felului cum se rezol
vă scrisorile în cadrul compartimen
telor de a căror activitate răspund, 
fapt ce dă naștere la situații grave, 
la întîrzieri foarte mari și cu nimic 
justificate în soluționarea doleanțe
lor cetățenilor. Iată o astfel de si
tuație — dintre multe altele — în- 
tîlnită la direcția județeană pentru

4000 de minute

George POPESCU

EU N-AM FURAT 
NICI 0 CĂRĂMIDĂ

NEA MARINE, 
EȘTI PREA 

PRETENȚIOS I

Impiegatul de mișcare 
Marin Niculae, din stația

care a intîrziat..

Rapidul

Ora 6,37. Rapidul 55 a plecat din 
Gara de Nord în direcția Ploiești — 
Buzău — Bae&u — Suceava, cu o 
precizie matematică. Ne bătea gîn- 
dul că, mergind tot așa, vom a- 
junge la destinație „la secundă". 
Dar se vede treaba că nu întotdea
una ziua bună se cunoaște de di
mineață. Nici n-a plecat trenul bine 
din gară și, în apropierea „triaju
lui". face o escală (scurtă ce-i 
drept — „doar" de vreo 30—40 de 
secunde !) Mai merge nițel și pe la 
Chitila se mai... odihnește oleacă. In 
sfîrșit, ajungem la Ploiești. Opri
rea reglementară — după „mers" 
— este de 2 minute, cea efectivă 

. mult mai mare : trenul rapid 55 
zăbovește nu mai puțin de 28 de 
minute ! „Locomotiva are ceva 
defect" — sînt lămuriți călătorii. 
Desigur, se înțelege și nimeni nu 
pretinde să pornească trenul cu o 
locomotivă defectă, dar ceea ce nu 
se poate pricepe este cum se face 
că „s-a stricat" după abia 60 km 
de la ieșirea din depou 7 Cine i-a 
făcut în acest caz revizia și i-a dat 
liberă trecere ?

...Din nou la drum. încă vreo 
5—10 km și stop 1 Odihna „bine
meritată" după un drum atît de 
lung : încă 7 minute. Și așa. cînd 
mergind, cînd odihnindu-se, rapidul 
intră în stația Bacău. Coborim și 
ne adresăm operatorului-șef de. la 
regulatorul de circulație, Ion Savin :

— Ce consecință are întîrzierea 
rapidului pentru rețeaua de căi fe
rate pe care o coordonați 7

— în primul rînd, neajunsuri 
pentru călătorii care doreau să 
ajungă la destinație în cel mai 
scurt timp. în al doilea rînd, sosi
rea rapidului cu intîrziere provoacă 
dereglarea și întîrzierea altor 4—5 
trenuri. Datorită unor asemenea 
situații, în săptămînă 11—15 iulie, 
indicele de regularitate al trenuri
lor „în parcurs" a fost doar in.re 
82 și 89 la sută.

Am urmărit, timp de o săptă- 
mină, circulația unor trenuri din 
sectorul regionalei București. Iată 
citeva cifre care ar trebui să dea 
de gîndit forurilor de resort : intre 
16 și 22 iulie peste 250 de trenuri 
au întîrziat — numai pe r„za a- 
cestei regionale — circa 4 000 de 
minute ! După cum sintem infor
mați, întîrzierile trenurilor sint des
tul de frecvente pe distanțele Ti
mișoara — București, Suceava — 
București, Baia-Mare — București, 
Mangalia — București. Ce „fenome
ne insolubile" determină oare ase
menea dereglări ale sistemului dp 
căi ferate 7

— Cea mai mare parte a întîr
zierilor șe datoresc unor restricții 
de v.iteză impuse de lucrările ample 
de modernizare, de consolidare și 
dublare de linii, întreținere și 
extindere, cît și condițiilor atmo
sferice — ne-a spus ing. Vasile 
Visarion, dispecer central în direc
ția mișcării din Departamentul căi
lor ferate.

în afara acestor cauze OBIECTI
VE sînt și altele, mai puțin... obiec
tive. Le-am descoperit în cele din 
urmă în analizele și informările pe
riodice ale Direcției regionale C.F.R. 
București. Notăm cîteva din aceste 
cauze a) prelungirea timpului de 
mers, datorită faptului că locomo- 
tivele nu sînt solicitate rațional, iar 
personalul de pe locomotive nu 
urmărește cu strictețe timpul dc 
mers (78 de cazuri soldate cu 387 
minute intîrziere) ; b) defectarea 
locomotivelor și vagoanelor datorită 
reparațiilor de proastă calitate sau 
nepriceperii personalului de bord 
(16 cazuri cu 319 minute intîrziere) : 
c) îndrumarea greșită — accelera
tul 421 pleacă cu 26 minute întîr- 
ziere (vinovății : operatorul Tăcu 
Vladimir, șeful de tură Ion Opres- 
cu, Dianu Tudor și Ciobanu Euge
nia fiind sancționați) ; d) orienta-

rea sau încrucișarea greșită a unor 
trenuri. ...

Este deci evident că o serie de 
abateri de la orarul stabilit se da- 
toresc încălcării disciplinei, negli
jenței și slabei pregătiri profesiona
le a unora din lucrătorii C.F.R. Am 
fost asigurați că asemenea abateri 
sînt sancționate cu asprime și 
promptitudine. Nu punem la îndo
ială acest lucru. Dar ne întrebăm : 
nu înseamnă oare că sancțiunile au 
o slabă eficiență, că nu-și realizea
ză rolul educativ 7 Credem că este 
cazul ca organele de resort să ia de 
urgență măsuri pentru lichidarea 
întîrzierilor de tren, care, devenind 
frecvente, „macină" timpul cetățeni
lor, pentru întărirea ordinii și dis
ciplinei la calea ferată.

probleme de muncă și ocrotiri socia
le (director Alexandru Popa). O bă- 
trînă de 83 de ani din comuna Co- 
păceni, Imobilizată Ia pat în urma 
unui accident, a cerut. în luna iunie 
a anului trecut, sprijinul consiliului 
popular pentru a fi internată in
tr-un spital sau cămin de bătrîni. 
Acestei solicițări însă, vreme de a- 
aroape un an de zile (!), nu i s-a a- 
cor.dat nici o atenție. Scrisoarea a 
zăcut, neatinsă. în sertarul unui 
funcționar lipsit de răspundere și 
omenie.

Multe scrisori semnalează aspecte 
negative privind gospodărirea pădu
rilor comunale : exploatarea lor ne
rațională, abuzuri în repartizarea 
materialului lemnos, furturi de lem
ne din pădure etc. Rezolvarea tutu
ror acestor scrisori, care vizează un 
sector important din viața satelor, 
este încredințată însă unui singur 
om, tehnicianul Mihai Dinescu. ca
re, oricît s-ar strădui, nu poate face 
față noianului de sesizări ce-i sînt 
date să le cerceteze. Așa se face că 
în sertarul său stau nerezolvate la 
ora actuală circa 50 de sesizări și 
reclamații. multe din ele încă din 
luna ianuarie. Este inexplicabil de 
ce nu sînt antrenați, pentru rezol
varea acestor scrisori, și alți sala- 
riați ai consiliului popular, cărora 
le sînt repartizate puține scrisori.

Tntr-un alt compartiment al con
siliului popular, direcția sanitară, 
sesizările — atît cele primite direct 
de la oameni, cit și cele primite de 
la diferite toruri centrale — sînt ți
nute într-o totală neorînduială, mul
te fiind uitate, de luni și luni de 
zile, prin sertare. Ca să fie găsite 
unele dintre ele. al căror mod de 
rezolvare ne interesa cu deosebire, 
a fost nevoie de îndelungi căutări, 
ca, atunci cînd au fost în sfîrsit gă
site, să se constate că ele nu căpăta
seră încă soluționarea. Cîteva exem
ple numai : scrisoarea lui Dumitru 
Dobriță din comuna Ghioroiu, adre
sată conducerii Ministerului Sănă
tății la 24 februarie a.c., în care pe
tiționarul cerea internarea soției 
sale într-un spital* a fost primită la 
direcția sanitară a jndețului la 6 
martie. La 13 martie, dr. Titus Cea
pă. directorul direcției sanitare, a 
repartizat-o pentru rezolvare medi
cului inspector Ion Bratu. cu indi
cația de a face adresă (sic 1) către 
spitalul din Bălceștl pentru a aduce 
bolnava la consult de specialitate la 
Rîmnicu Vîlcea. E de mirare, dar 
această simplă adresă (dacă mai era 
nevoie de ea atîta timp cit solici
tarea putea fi făcută telefonic) n-a 
fost înaintată de medicul inspector 
nici după trei luni. Și mai mult a 
ținut in sertar acest medic inspector 
sesizarea lui Gheorghe Dabu din 
Păușești — Măglaș. ce l-a fost re
partizată pentru cercetare la 8 de-

cembrie 1969 și pe care a rezolvat-o 
abia în timpul anchetei noastre.

Dar nu numai unii medici inspec
tori tărăgănează soluționarea scriso
rilor primite, ci chiar și directorul 
direcției sanitare, dr. Titus Ceapă ; 
el a ținut timp de patru luni de zile 
nerezolvată reclamația lui Ilie Urs 
din satul Mitrofani, cu privire la u- 
nele abateri ale personalului mediu 
sanitar de la dispensarul sătesc. 
„Regretăm sincer aceste neglijențe 
și vă făgăduim că vom lua măsuri 
ca ele să nu se mai repete" — ne-a 
declarat secretarul comitetului exe
cutiv, Ștefan Babu.

Este adevărat că la 20 iunie a. c. 
comitetul executiv al consiliului 
popular județean a analizat activi
tatea de rezolvare a scrisorilor și 
sesizărilor oamenilor muncii. Din 
capul locului trebuie spus însă că 
— așa cum reiese din materialele 
ce ne-au fost prezentate — cu pri
lejul acestei analize n-au fost scoa
se în evidență adevăratele cauze ale 
modului defectuos de rezolvare a 
scrisorilor, n-au fost adoptate hotă- 
rîri de înlăturare a lipsurilor, n-au 
fost pedepsiți exemplar cei care ne
socotesc grosolan o principală înda
torire de serviciu : respectarea ce
tățenilor, a scrisorilor primite de la 
ei. De aceea, măsurile făgăduite de 
tovarășul secretar al comitetului e- 
xecutiv sînt... ineficiente.

Ne-am oprit doar asupra cîtorva 
cazuri de abateri de la normele le
gale de rezolvare a scrisorilor pri
mite la Consiliul popular județean 
Vîlcea. Ele sînt însă numeroase și 
privesc nu numai depășirea terme
nelor. ci și rezolvarea formală, de 
ochii lumii, a unor scrisori. Existen
ța unor atari lipsuri nu poate fi 
trecută cu vederea. Prejudiciați 
Intr-un fel sau altul, mulți cetățeni 
se văd nevoiți să ocolească consiliul 
județean și să ceară sprijin pentru 
rezolvarea unor probleme ce intră 
In competența directă a acestuia fo
rurilor centrale de partid și de stat. 
Este edificator în această privință 
faptul că anul trecut s-au primit la 
diferite foruri centrale aproape 4 000 
de scrisori conținînd solicitări ce 
trebuiau adresate Consiliului popu
lar județean Vîlcea. în timp ce con
siliului i s-au adresat direct doar 
1 450 de cetățeni.

Iată de ce organizarea judicioasă a 
rezolvării scrisorilor în toate com
partimentele consiliului popular și 
întărirea spiritului de răspundere al 
fiecărui salariat în parte se impun 
ca măsuri temeinice, așteptate de 
cetățeni ca necesități stringente. 
O analiză profundă, urmată de mă
suri, se dovedește a fi necesară.

voare de un albastru 
cu negru, verde brad cu 
negru sau — căzînd în 
extrema cealaltă — bej 
leșinat ori altă nuanță a- 
semănătoare prafului. 
Prezentate într-o astfel 
de „ambianță", cele viși
nii sînt, desigur, mai ac
ceptabile. De aici con
cluzia, foarte convenabilă 
pentru producători, cum 
că publicul n-ar dori alt
ceva decît covoare vișinii. 
Ca atare, 80 la sută din 
producția acestor covoare 
este, axată pe vișiniu...

Cum s-a ajuns la o ase
menea monotonie ? Ce a 
favorizat „acapararea" 
războaielor de țesut de 
către unul și același co
vor 7 Pentru a da răspuns 
acestor întrebări trebuie, 
mai intîi, depănată scur
ta istorie a covoarelOr 
„tufted", cum le spun 
specialiștii, sau a moche
telor, denumire mai cu
noscută publicului. Cu doi 
ani în urmă, Fabrica de 
covoare din Cisnădie a 
fost înzestrată cu instala
ții specializate în produc-,, 
ția acestui tip de covoare. 
Pentru început s-a ofe
rit comerțului, spre ale
gere, o cartelă cu 13^ cu
lori și combinații colo- 
ristice. Dintre acestea, 
în magazine au ajuns 
vreo patru, predominantă 
fiind, cum am mai spus, 
culoarea vișinie, 
40 000—50 000 m.p. 
mestrial. Admițînd 
începutul a fost prudent, 
era de așteptat ca, așa 
cum e în firea lucrurilor, 
pașii următori să 
îndrăzneți. Dar 
pași nu au fost 
Cartela a rămas 
poartă data 9. XI. 1968. 
iar numărul mostrelor tot 
13. Comerțului i se ofe
ră, invariabil, aceleași 
nuanțe — care, dacă nu 
sînt prea violente, sînt 
prea șterse — astfel în-

cam 
tri- 

că

fie mai 
acești 
făcuți. 

aceeași,

Dilema mochetei

Roșu și negru
sau

negru și roșu?

in funcțiu- 
instalații, 

timp. De 
interesat, 
se poate

constatări duc 
la întrebarea : 

se folosește

fabrica 
să încalce 

contractuale, 
'...., nu 

contract. Ce

tit contractele se axează 
tot pe vișiniu, singura cu
loare care, cit de cit, se 
vinde.

Aceste 
inevitabil 
de ce nu 
prețioasa materie primă 
— lîna — pentru a se pro
duce acele sortimente care 
să placă cumpărătorilor 7 
La direcția de resort din 
Ministerul Comerțului

de la Cisnădie ar putea 
să producă și covoare în 
desene geometrice, cu 
motive florale simple, 
covoare cu desenul in re
lief. Toate aceste inter
venții au rămas insă fără 
răspuns și, ceea ce este 
mai grav, ele nu au avut 
vreun ecou practic : livră
rile către bazele comer
ciale păstrează aceleași 
proporții de culori, ne-

Alexandru STROE 
Gheorghe PÎRVAN

Interior aflăm că s-au 
făcut nenumărate Inter
venții, ultima adresată 
ministrului adjunct care 
coordonează acest sector, 
prin care se cerea — 
printre altele, privitoare 
la covoarele „tufted" — 
și îmbogățirea sortimen
tului acestora. Specia
liștii afirmă că, POT fi 
prezentate într-o gamă 
mult mal variată, nu 
numai coloristică ; după 
părerea lor, cu une
le adaptări, Instalațiile

schimbate de la primele 
loturi.

Considerînd că o expli
cație la fața locului se 
impunea, am pornit către 
Cisnădie, unde am avut 
o convorbire cu tovarășul 
□prea Carabulea, direc
tor tehnic al combinatu
lui textil. Dînsul i 
informat că fabrica 
covoare urmează să 
dezvolte considerabil 
următorii ani : alte 
instalații tufting vor 
tra în funcțiune, ceea ce

ne-a 
de 
se 
in 

4—5 
• in-

va însemna o producție 
anuală cu un milion de 
metri pătrați mai mare 
decît în prezent, într-o 
gamă sortimentală foarte 
variată. Este o veste bună 
pe care o consemnăm ca 
atare. Dar pînă în 1973, 
data punerii 
ne a acestor 
mai este încă 
aceea ne-am 
îndeosebi, ce . _ . 
face ca, în condițiile ac
tuale, să se pună la dis
poziția cetățenilor co
voare mai frumoase. In
terlocutorul nostru ne-a 
asigurat că se poate re
produce oricare sortiment 
din colecția fabricii. Cer- 
cetînd-o însă, am dat tot 
peste cele 13... Curat ghi
nion ! în pragul apro
piatelor contractări cu 
comerțul, schimbările 
sînt insesizabile : aceleași 
culori tari, aceleași com
binații de puncte. Ad- 
mițînd că instalațiile nu 
permit realizarea unor 
desene oricît de simple, 
de ce nu s-au folosit mă
car alte culori, mai calde, 
așezate la interferența 
dintre cele două grupe 
cromatice actuale — „vio
lente" și „moarte" 7

După opinia multora 
dintre interlocutorii noș
tri, situația zugrăvită 
mai sus se datorește fap
tului că fabrica mizează 
prea mult pe avantajele 
statutului de unic pro
ducător al acestui tip de 
covoare. în virtutea ace
luiași avantaj, 
își permite 
prevederile contract 
livrînd ce-1 convine, 
ce scrie în 
părere au — în fața aces
tei inadmisibile situații — 
forurile de resort ale Mi
nisterului Industriei U- 
șoare 7

Rodica ȘERBAN

Cum poate să înceteze un penibil
joc de-a „v-ați ascunselea"

DIN NOU DESPRE EVAZIONISM LA ÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR PĂRINTEȘTI
în ultimii ani, presa, radioul, te

leviziunea au combătut cu tărie 
abandonul familial, cazurile in 
care unii părinți — mame 
sau tați, dar in special tați — fug 
dintr-un loc intr-altul, se înca
drează pe perioade scurte în cit 
mai multe unități, se pretează la 
tot felul de tertipuri, numai și nu
mai ca să li se piardă urma și să 
se sustragă de la răspunderea 
morală și materială ce le revine

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.I

Cică la Plopșor-Gorj, 
satul Piscuri, s-a început 
in 1964 construirea unei 
școli de 8 ani, prevăzută 
cu 4 săli și un atelier. In 
’65 au fost terminate doar 
două din săli și apoi lu
crările au stagnat. De a- 
tunci și pină acum, restul 
de materiale au fost în
străinate. Scrisoarea ne 
mai informează că anul 
trecut s-a inceput tot in 
comuna Plopșor, dar în 
satul Văleni, construirea 
altei școli, după același 
„patent".

— Dacă n-au terminat-o 
p-aia, de ce au început-o 
pe asta ? Unde sint sobele 
de teracotă care trebuiau 
să fie in cele două săli ? 
Unde sint materialele care 
au dispărut ? Unde sint 
banii care s-au strins pen
tru pietruirea șoselei din
tre Plopșor și Groșerea ? 
Unde sint...

Și uite-așa, semnatarul 
scrisorii (Anghel Dijmă- 
rescu) din Plopșor mă 
ține numai în întrebări de 
parcă...

Tovarășe Anghel, noi 
dăm în ziar întrebările. 
Vinovății au să răspundă.

Pasărea, susține cu tărie 
că noua lor clădire s-a 
executat după proiectul 
unei locomotive Diesel.

— Cum adică ?
— Dieselul are coș de 

fum ?
- Nu !
— Aflați că nici noua 

clădire care s-a construit 
anul trecut nu are coș I

— Și astă iarnă v-ați 
încălzit la primus ?

— S-a făcut in pripă o 
sobă de teracotă...

— Și fumul de la sobă 
II împachetați și-l dați a- 
fară în baloturi ?

— S-au spart niște pe
reți, pe urmă alți pereți. 
S-a introdus un burlan 
rudimentar pînă la hornul 
de la sala releelor de la 
etajul 1. De fumul de 
astă iarnă am scăpat. A- 
cum a venit perioada pra
fului. Au apărut niște fi
suri în plafonul biroului 
de mișcare și au pus niște 
stîlpi de lemn susținători.

— Ziceai că această clă
dire a fost ridicată 
anul trecut. Intr-un 
te...

— Asta-i situația,
rea mea e că nu numai 
constructorii sint de 
ci și proiectanta.

— Proiectanții ? 1 
ce ? Stația e lingă 
ferată ?

— E pe locul unde tre
buie să fie.

— Atunci ? îl puteam 
învinovăți dacă proiectau 
stația C.F.R. la 15-20 km 
de linia ferată. Să facem 
atîta caz pentru că au 
uitat să facă un coș și că 
se dărimă puțin o stație 
nouă ? Nea Marine, 
prea pretențios I

abia 
an să

Păre-

vină,

De 
calea

de Nicuță TÂNASE

lui unificat al orașului 
este amplasată la subsol. 
Se zice că în secția asta 
și cînd trece stropitoarea 
l.G.O.-ului pătrunde apă, 
Dar mi-te cînd plouă. In 
zilele de 5—7 iulie, cînd 
la Turnu Măgurele a 
plouat mai iu spor, apa a 
ajuns pînă la nivelul pa
turilor in care erau bol
navii. Adăugind, lingă ce

lelalte 26 de semnături, șt 
pe a noastră, trimitem 
scrisoarea mai sus, cu ru
gămintea să „coboare" ci
neva să ia măsuri ur
gente l

bîjbîie pe scări, unii Iși 
mai scrîntesc și picioare
le... Au reclamat la șefii 
cu lumina, și dumnealor, 
fețe luminoase, le-au spus 
reclamanților :

— Duceți-vă și căutați-l 
pe neplatnic și pe urmă 
punem siguranța la 

în aceeași scrisoare 
mai găsit o dandana 
fel de frumoasă ce se 
trece la parterul aceluiași 
bloc. Aici funcționează a- 
limentara nr. 84, care are 
uri frigider ce nu funcțio
nează din cauză de de
fect. Aici se alterează fel 
de fel de alimente. Se fac 
procese-verbale de scăde
re. dar frigiderul nu se 
repară. Gestionara, s-a 
adresat șefilor ei de\ mai 
multe ori. A arătat că ne- 
repararea frigiderului 1- 
duce, după sine, pagube 
mari.

Știți ce t-au spus șefii 
gestionarei ? ne întreabă 
semnatarul scrisorii.
- Ce 7
— Dacă nu-i convine. 

să-și dea demisia.
Și noi sintem de aceeași 

părere. Să-și dea demisia. 
Dar nu gestionara...

loc.
am 

la 
pe

— O să fiu mulțumit de 
el? — l-a întrebat pe 
vinzător.

— O să fii prea mul
țumit. Om te-am făcut.

ești

UN SPITAL 
CARE ÎMBOLNĂ
VEȘTE BOLNAVII

Alaltăieri am primit de 
la Turna Măgurele o scri
soare cu 26 de semnături 
Secția medicală a spitalu-

S-A CĂSĂTORIT 
SEMESCU, 

S-A STRICAT ȘI-UN 
FRIGIDER

Un cititor din Lupeni, 
Aleea Plopilor, Bloc B 4, 
ne aduce la cunoștință că 
un colocatar de-al lui și-a 
găsit o femeie prin jude
țul Sălaj, s-a căsătorit cu 
ea. și a rămas acolo. La 
plecare a uitat insă să 
plătească lumina. Drept 
pentru care au venit elec
tricienii de la l.L.L.E. și 
iu scos siguranța de la 
tablou. Ghinionul celor
lalți locatari a fost că, o 
iată cu scoaterea siguran
ței de la apartamentul cu 
pricina, s-a stins și lumi
na de pe scări. Locatarii

NU MĂ MUT 
LA SIBIU

co-Niculae Sinas din 
muna Tălmaciu a intrat 
la magazinul din comună 
și a cumpărat un aparat 
de radio portativ „Alba
tros".

Iți dau și certificat de ga
ranție. Să asculți și „Unda 
veselă".

Nea Niculae a fost in
tr-adevăr mulțumit de a- 
parat, o săptămînă. Pe 
urmă, pentru că era por
tativ, s-a dus cu el înapoi 
la negustor.

— Nu știu ce are, dar 
nu mai merge.

— Asta-i o problemă 7 
Urcă-te dumneata cu el in 
tren și du-te la cooperati
va „Tehnica nouă" și o să 
vezi ce-o să mai meargă I

S-a dus la Sibiu, și l-au 
reparat ca să meargă pa
tru zile. S-a dus iar la 
.^Tehnica nouă", l-a făcut 
să mai meargă o săptămi- 
nă. Ca să nu mai lungim 
vorba, aparatul portativ a 
fost purtat de 16 ori la 
„Tehnica nouă". L-a tri
mis și la București, dar 
t-a fost retumat. A chel-' 
tuit omul, cu drumurile și 
cu învoirile de la serviciu, 
aproape 1000 de lei. De 
ascultat muzică n-are la 
ce Mă întreabă dacă nu 
cumva sînt amator să-l 
cumpăr eu. L-aș lua cu 
dragă inimă, dar n-am 
atîta timp la dispoziție să 
mă duc cu el la „Tehnica 
nouă". în orice caz, am 
să-ți caut un client Poa
te pe cineva de la „Elec
tronica"...

pentru întreținerea propriilor lor 
copii. Este adevărat, legea 
poate determina pe acești pă
rinți infirmi sufletește să-și 
iubească copiii ; dar legea îl obligă 
să plătească pensie de întreținere, 
să le asigure cele necesare traiu
lui. Cum se explică faptul că nu au 
fost curmate și îngrădite aceste 
situații degradante, că unii copii 
sînt frustrați de drepturile ce li se 
cuvin : pensia de întreținere și alo
cația de stat ?

...Au trecut 6 ani de zile de cînd 
inginerul Constantin Gherasim, ori
ginar din Craiova, și-a părăsit soția 
și pe cei doi copii minori, Marinela 
și Adrian, astăzi in virstă de 7 și 
respectiv 12 ani, „uitînd" cu 
desâvîrșire să le mai asigure Între
ținerea. A fost acționat în judecată 
de soția sa legitimă ; hotărîrea 
judecătoriei din Buftea nu s-a pu
tut pronunța decît după 9 luni, de
oarece C. G., ca să nu fie desco
perit, a schimbat, la intervale scurte 
de timp, întreprindere după între
prindere. S-a angajat la C.I.L. Că
lărași, apoi, cînd a simțit că „1 
s-a luat urma", s-a mutat la I.C.M. 
Gura Văii, de aici la Complexul 
minier Leșul Ursului, la I.M. 
Fundul Moldovei și, în continuare, 
la întreprinderea minieră Dobro- 
gea, la Exploatarea minieră Altin- 
Tepe din comuna Stejarul, județul 
Tulcea. Stătea cîte 2—3 luni și își 
lua tălpășița. Și cum, potrivit nor
melor in vigoare — după cum ne 
relata tov. Ioan Condor, președin
tele judecătoriei din Buftea — cu
antumul pensiei se stabilește ținin- 
du-se cont de veniturile obținute 
in ultimeie 6 luni, instanței i-a fost 
imposibil să soluționeze mai ope
rativ cererea petiționarei.

Nu ar fi oare indicat ca, in ase
menea cazuri, de sustragere inten
ționată de la obligațiile paterne, 
cînd reaua voință este limpede ca 
lumina zilei, organele de miliție, 
procuratură și de justiție, acțio- 
nind prin dispozițiile legii penale, 
să-i cheme la ordine pe evazioniști, 
rezolvind rapid și eficient astfel de 
procese 7 Dar să revenim la situația 
de față. în ciuda hotărîrii date, 
care l-a obligat pe C. G. la plata 
unei pensii de 700 lei lunar, cei doi 
minori nu au intrat nici pină in 
prezent in posesia drepturilor lor.

Prezentăm și un alt caz, la tel 
de reprobabil. Ion M. Doană din 
Tr. Severin, după ce și-a completat 
studiile a părăsit soția și fetița sa 
in virstă de 6 ani. Și în această 
situație, justiția noastră și-a făcut 
datoria, obligindu-1 la plata unei 
pensii de intreținere de 300 lei lu
nar. Dar fugarul I. D. a găsit o 
„portiță" de scăpare, reușind să se 
strecoare prin ea și să nu dea fa
miliei nici un ban. Un mic calcul 
arăta că, doar in anul 1969, el a 
făcut datorii, față de copilul său, 
în valoare de 3 600 lei, socotind 
numai pensia de întreținere !

Scrisorile sosite la redacție sur
prind pe evazioniști în cele mai 
diferite ipostaze. Tov. Liviu 
gornei, președintele 
Drăgășani

nu-i

Pod- 
judecătoriei 

_ . Vîlcea, ne relevă că
Marin Măgădan, din comuna Cre- 
țeni (Vîlcea), tată >a doi copii, om 
fără căpătîi, care ducea o viață 
parazitară, a fost obligat, în anul 
1968, să plătească cîte 200 de lei 
lunar pensie de întreținere, ținîn- 
du-se seama că este apt de muncă. 
Ca să scape de această îndatorire, 
a luat însă pe unul dintre fiii săi

cu el, cu toate că era la școală, șl 
a inceput să vagabondeze prin ora-

. șui "Drăgășani. Actul comis este cu 
atît mai nociv, cu cît el lezează 
latura morală a formării propriului 
copil. M. M. a mers pină acolo 
îneît și-a transformat copilul în 
cerșetor ! Se naște Întrebarea : de 
ce nu au intervenit la timp, pentru 
a împiedica o asemenea situație, 
autoritatea tutelară, miliția sau 
procuratura ?

Ce măsuri trebuie luate pentru ca 
aceste elemente, certate cu legile, 
să nu se mai sustragă de la înda
toririle părintești, legale, pe care 
le au 7 Tov. It col. P. Căbu- 
lea, locțiitor al șefului Direcției 
de evidență a populației din I.G.M. 
— ne-a răspuns că dacă toate 
organizațiile socialiste ar pretinde 
persoanelor care se angajează să 
facă dovada că au fost luate in 
evidența organelor de miliție — prin 
efectuarea mutației sau aplicarea 
vizei de flotant — s-ar îngrădi 
mult posibilitatea evazioniștilor de 
a-și ascunde locul de muncă. In
terlocutorul nostru opina apoi ca 
la angajare (pe durată determinată 
sau nedeterminată), unitatea să 
pretindă solicitantului carnetul de 
muncă, in care să fie menționate 
atît perioadele prestate in produc
ție, cît și obligațiile de ordin pecu
niar ale titularului.

Tov. Titus Morega, procuror-șef 
al Procuraturii județene Vîlcea, a 
ținut să precizeze că ar fi necesar 
ca intreprinderiie să ceară, in mod 
obligatoriu, declarații scrise de la 
cei pe care ii angajează, in care să 
se specifice dacă au sau nu de 
plătit vreo pensie de întreținere. 
Totodată, unitatea să fie obligată 
să ceară asemenea relații și de la 
autoritatea tutelară din localitatea 
unde cel în cauză își are familia, 
împotriva funcționarilor care igno
rează indicațiile amintite să fie 
luate măsuri de sancționare. în 
depistarea datornicilor de pensii de 
întreținere — așa cum remarca 
tov. C. Măncscu, director al Direc
ției legislației muncii din Ministe
rul Muncii — o contribuție substan
țială o pot aduce, și ar trebui să 
și-o aducă unitățile in care aceștia 
lucrează, respectind intru totul dis
pozițiile legale cu privire la anga
jare. Astfel, să nu se mai încadreze 
pe viitor persoane care nu prezintă 
nota de lichidare de la ultima orga
nizație socialistă unde a lucrat, 
notă pe care să fie consemnate de
bitele noului salariat.

Fără îndoială, răspunsurile con
semnate reprezintă tot atîtea su
gestii care, alături de modalitățile 
reglementate prin acte normative, 
ar putea bara, într-o șl mai mare 
măsură, calea abandonului de la 
îndatoririle părintești. Dată fiind 
importanța majoră a problemei în 
discuție este necesar ca organele 
competente — Ministerul Justiției. 
Tribunalul Suprem, Procuratura 
Generală, Miliția, alte organe cen
trale — să inițieze măsuri care, pe 
de o parte, să-i determine pe 
evazioniști să-și îndeplinească în
tocmai datoriile părintești pe care 
Ie au, iar pe de altă parte să 
oblige unitățile respective să proce
deze de așa manieră, incit să nu 
mai faciliteze evaziunea materială 
a unor oameni ce 
toririle elementare 
lor copii.

nesocotesc înda- 
față de propriii

/

Dumitru MINCULESCU

*
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A : A,-; '• , DIN ÎNTREPRINDERI

0 BUNĂ ORIENTARE
IN CENTRUL DEZBATERILOR

EFICIENTA PRODUCȚIEI
Bilanțul încheiat de co

lectivul Uzinei mecanice 
din Timișoara la capătul 
primului semestru din a- 
cest an este în general rod
nic. Sarcinile de plan la 
principalii indicatori au 
fost îndeplinite și chiar 
depășite, uzina livrînd in 
plus economiei naționale 
un număr de 43 macarale, 
poduri rulante și alte mij
loace de ridicat și transpor
tat. Relevînd aceste 
cese, darea de seamă 
zentată în adunarea 
nerală a 
salariaților de ing.
Bagiu, directorul general al 
uzinei, s-a axat în princi
pal pe evidențierea unor 
neajunsuri care s-au făcut 
simțite in întreprindere, a 
analizat detaliat cauze
le care au determinat 
nerealizarea planului la 
unele sortimente, supunînd 
dezbaterii direcțiile in 
care trebuie îndreptate e- 
forturile colectivului pen
tru îndeplinirea integrală a 
planului și a angajamen
telor în acest an, precum 
și a sarcinilor sporite pe 
1971.

In același spirit analitic, 
de înaltă 
față de mersul 
întreprinderii, 
fășurat și 
Ing. Tiberiu 
că tușul

suc- 
pre- 
ge- 

reprezentanților 
Ioniță

rînd, multe mașini și uti
laje au stat ore în șir, de
oarece muncitorii care tre
buiau să le deservească au 
lipsit de la lucru. De alt
fel, numărul absențelor ne
motivate la această uzină 
este în creștere, în primul 
semestru, ele însumînd 
27 000 om-ore, cu 3 500 om- 
ore mai mult decît în peri
oada corespunzătoare a a- 
nului trecut. Vorbitorii au 
criticat pe cei care nesoco
tesc disciplina în producție, 
subliniind necesitatea ca în 
fiecare secție, la fiecare loc 
de muncă să se desfășoare 
o intensă activitate educati
vă, să fie revitalizată opi
nia de masă împotriva celor

sînt scoase din circuitul 
productiv datorită defecțiu
nilor care apar ca urmare 
atît a întreținerii necores
punzătoare, cit și a repara
țiilor de slabă calitate efec
tuate de echipele de între
ținere. El a propus ca a- 
ceste echipe să fie alcătuite 
numai din muncitori cu 
înaltă pregătire profesiona
lă și a cerut, totodată, con
ducerilor secțiilor să res
pecte întocmai graficele de 
reparații. La rindul său, 
maistrul Otto Melentovici a 
criticat neajunsurile sur
venite în aprovizionarea 
tehnico-materială a locuri
lor de muncă, atrăgînd a- 
tenția că tocmai din cauza

Uzina mecanică Timișoara

responsabilitate 
treburilor 

s-au des- 
dezbaterile. 

Sonda, lă- 
. 1 Nicolae Barbiș, 

ing. Nicolae Bîrliga și alți 
vorbitori au insistat, în cu- 
vîntul lor, asupra modului 
în care sint folosite mași
nile și utilajele. Din cifrele 
și faptele prezentate a re
ieșit că acestea au fost mai 
slab utilizate chiar decit 
anul trecut. Dacă în primul 
trimestru se părea că lucru
rile merg relativ bine, in-, 
di’cele de utilizare a mașini- - 
lor și instalațiilor attngîna 
77,6 la sută, în trimestrul 
următor capacitățile de 
producție au fost mult mai 
slab încărcate, astfel că in
dicele amintit a scăzut ia 
68 la sută. Neajunsurile în 
utilizarea capacităților de 
producție se datoresc mai 
multor cauze. în primul

care încalcă normele obli
gatorii ale muncii uzinale.

Critici îndreptățite i-au 
fost aduse comitetului de 
direcție al uzinei pentru 
că nu a manifestat su
ficientă preocupare pen
tru asigurarea necesaru
lui de forță de muncă cali
ficată, în vederea utilizării 
din plin a tuturor mașinilor 
și utilajelor și, în special, a 
mașinilor-cheie la care se 
impunea cu stringență 
funcționarea în toate cele 
trei schimburi. Vorbitorii au 
cerut comitetului de direc
ție luarea unor măsuri efi
ciente pentru calificarea 
prin ucenicie, la locul de 
muncă, a noi contingente de 
muncitori, în special pen
tru sectorul de prelucrări 
mecanice'; totodată, s-a 
cerut comitetului de direc
ție să asigure condiții în 
vederea extinderii zonelor 
actuale de deservire a uti
lajelor de către muncitori 
cu înaltă pregătire profesio
nală. In aceeași ordine de 
idei, lăcătușul Ion Secoșan 
a arătat că unele utilaje

practicii de a se aproviziona 
cu „de toate pentru “ 
cum a procedat pînă 
compartimentul de 
vizionare în uzină, 
strîns stocuri supranormati- 
ve de materii prime și ma
teriale în valoare de 
milioane lei, pentru 
se plătesc mari sume 
bani drept penalizări.

Atenția participanților la 
dezbateri s-a concentrat, de 
asemenea, și asupra redu
cerii cheltuielilor materiale 
de producție și, în primul 
rînd, a consumului de me
tal, elementul cu ponderea 
cea mai ridicată în struc
tura prețului de cost ai 
produselor realizate de uzi
nă. Evidențiind faptul că, 
în primul semestru, Alvțf-s 
Iul planificat al cheltuielilor 
la 1 000 de lei producție 
marfă a fost respectat și că 
s-au economisit 143 tone de 
metal, șeful de echipă Ni
colae Braga, economistul 
Iosif Boroș și alți vorbitori 
au arătat că această preți
oasă materie primă poate fi 
mai bine gospodărită și

toți-1, 
acum 
apro- 
s-au

46 
care 

de

valorificată. în acest scop, 
ei au propus ca serviciile 
de concepție să acționeze e- 
nergic și urgent în direc
ția revizuirii tehnologiilor 
de fabricație și a gamei de 
produse aflate în produc
ția curentă, pentru înlocui
rea celor învechite, iar la 
asimilarea noilor utilaje să 
se țină seama de nivelul 
atins pe plan mondial în 
vederea realizării unor mij
loace de ridicat și transpor
tat suple, cu greutate re
dusă, dar cu performanțe 
funcționale superiore. Prin 
punerea în circuitul pro
ductiv a acestor însemnate 
rezerve interne, au sublini
at vorbitorii, uzina va pu
tea îndeplini în mod exem
plar sarcinile de producție 
pe acest an și angajamente
le majorate asumate in în
trecerea socialistă.

Cifrele de plan pe anul 
viitor prevăd o creștere a 
producției cu 50 de mili
oane de lei. Pentru reali
zarea integrală a acestor 
sarcini sporite a fost ela
borat un plan cuprinzînd 
peste 70 de măsuri tehnico- 
organizatorice care vizează, 
în primul rînd, creșterea 
productivității muncii, prin 
mai buna utilizare a spații
lor de producție, a mașini
lor, instalațiilor și a timpu
lui de lucru. Adunarea re
prezentanților salariaților 
a subliniat 
cesitatea 
lucru pe 
hale de

însă și 
ca ritmul 

șantierul 
poduri 

prevăzută să 
în funcțiune 
cest an, să 
rat, pentru 
riclita în nici 
lizarea planului pe 1971. De 
asemenea, ministerul de re
sort a fost solicitat să dea 
un sprijin mai substanțial 
uzinei, în special in ce pri
vește asigurarea materiale
lor și utilajelor prevăzute a 
fi aduse din import — pro
blemă care depășește com
petența întreprinderii.

Cezar IOANA
corespondentul „Scînfeii*

na
de 

noii 
rulante, 

intre parțial 
încă în a- 
fie accele- 

a nu pe- 
un fel rea-

Ocolul

BRAȘOV (corespondentul 
„Scînteii"). — La Institutul poli
tehnic din Brașov a fost experi
mentată cu succes prima pompă 
electromagnetică de inducție 
construită la noi în țară în sco
puri industriale. Lucrarea a fost 
executată la întreprinderea de 
industrie locală după proiectul 
de diplomă al tînărului inginer 
Hans Barth. Noul tip de pompa 
denumită „MHD" 
hidro-dinamică) este destinată 
vehiculării mercurului tehnic în 
industria chimică. Ea aduce 
o serie de noutăți, constituind e- 
lemente originale față de mode
lele funcționale realizate în alte 
țări. Motorul MHD a fost proiec
tat pentru un debit de 70 țf/h la 
o presiune de 5 atmosfere. Pom
pa funcționează fără nici un ele
ment mobil, nefiind supusă uzu
rii mecanice, fapt care îi asigură 
o lungă durată de funcționare.

0 REALIZARE ORIGINALĂ 
DUPĂ UN PROIECT 

DE DIPLOMĂ

(magneto-
t
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DEBITAREA CALOTATĂ 
A BUȘTENILOR

SUCEAVA (corespondentul 
„Scînteii"). — în scopul valorifi
cării superioare a masei lemnoa
se, în fabricile de cherestea din 
județul Suceava au fost încercate 
mai multe soluții tehnice, în zeci 
de variante. Cele mai bune re
zultate economice s-au obținut 
prin folosirea procedeului de de
bitare caiolată a lemnului rotund 
de rășinoase.

Procedeul constă în eliminarea 
aproape completă a deșeurilor și 
rumegușului, încă din prima de
bitare a bușteanului. Calotele 
(părțile lateral^) rezultate din a- 
ceastă debitare — și care nu iși 
găseau înainte o întrebuințare 
industrială corespunzătoare — 
sînt acum destinate producerii 
celulozei. Pe această bază, eco
nomia județului Suceava va cîș- 
tiga anual pînă la 20 000 mc buș
teni rășinoase, care pot fi utili
zați in scopul obținerii altor sor
timente. cu întrebuințări indus
triale mai ridicate. De remarcat 
că noua tehnologie se poate apli
ca tără nici un fel de investiție 
bănească. Dimpotrivă, aplicarea 
ei duce la scoaterea din fabri
cile de cherestea a unor utilaje 
care pot fi folosite în alte sec
toare ale industriei lemnului, iar 
productivitatea muncii crește cu 
circa 20 la sută. In prezent, teh
nologia de debitare calotată a 
buștenilor de rășinoase se folo
sește la fabrica de cherestea din 
Brodina, urmind ca treptat să 
fie extinsă și la celelalte unități 
de industrializare a lemnului din 
județ.

Pământului de 700 de ori
V

ZILNIC, LA SĂVINEȘTI, 27 MILIOANE DE KILOMETRI
DE FIRE ȘI FIBRE DIN RELON

Imaginea panoramică a Săvineștiu- 
lui durează, privită din fereastra ac
celeratului, cîteva minute. Se văd și 
se pot citi înscrisurile de pe vîrful 
clădirilor înalte : „U.F.S.", „RELON", 
„MELANA"... Sînt denumiri create 
de chimia noastră modernă. Fabricile 
de pe această platformă industrială 
urcă pe trepte înalte de valorificare 
gazul metan și produsele petroliere. 
Valoarea inițială a acestor materii 
prime crește de zeci, de sute de ori, 
în noile produse : melana și relonul.

Apropierea munților (cînd e senin 
se vede Ceahlăul), face ca cerul de 
la Săvinești să fie limpede, de un 
albastru deschis. Lumina se resoarbe 
în sticla construcțiilor. Cu ani în 
urmă, eram tot aici și scriam că, 
într-un cîmp pustiu, au fost bătuți 
țărușii ce prefigurau perimetrul pri
mei fabrici de relon din țara noastră. 
De atunci și pină azi s-au adăugat 
altele : în 1967 — „Relon II", in pri
măvara anului trecut — „Relon III" 
(unitate construită cu proiecte și teh
nologie românești), apoi „Melana II" 
și „Melana III", ultima find pusă in 
funcțiune în trimestrul I a.c. și, de 
asemenea, construită 
proiectelor și 
V-ați întrebat 
fi lungimea 
relon produse 
pere din ziua 
23,55 ? De ce

i tot pe baza 
tehnologiei românești, 
vreodată care ar- putea 
firelor și fibrelor de 
la Săvinești, cu înce- 
de 13 aprilie 1959, ora 

_ _ _ tocmai de atunci ? — 
va fi vrînd cineva să ne întrebe.

— Pentru că din acpa zi și din acel 
ceas, în prima instalație • construită 
pe această platformă industrială — 
secția poliamid — s-a început fabri
cația relonului românesc, ne-a spus 
directorul de producție de la Centrala 
industrială de fibre chimice Săvi
nești, inginerul Valeriu Momanu, 
care lucrează aici din 1958, de la ter
minarea facultății.

Pentru industria noastră chimică, 
evenimentul acesta are adîncă sem
nificație, iar martori activi la împli
nirea lui (prezenți și azi în uzină) 
au mai fost : maiștrii Simion Strejan 
și Ștefan Hogaș, inginerul ^principal 
Ion Birgeanu ' 
șef de echipă), 
șef de echipă 
mulți alții.

Revenind la
la lungimea firului, trebuie sâ ară
tăm că n-am izbutit să realizăm cal
culul dorit. în compensație, inginera 
Ligia Cojocaru, șefa laboratorului 
textil relon, ne-a comunicat o cifră 
spectaculoasă : numai intr-o singură 
zi, la Săvinești se fabrică circa 27 
milioane kilometri de fire și fibre 
de relon. Fiecăruia îi este la înde- 
mînă să compare această cifră cu 
ce vrea. Să-și închipuie, bunăoară,

(pe atunci muncitor, 
Ion Radu, în prezent 
la aceeași secție, și

întrebarea cu privire

cite ori s-ar putea ocoli pămînțul 
firul de Săvinești „tors“ într-o zi.

In următorii cinci ani, chimia Sâ- 
vineștiului va cunoaște o nouă dez
voltare, care va depăși pe aceea din 
ultimii zece ani. Nu-i>greu de ima
ginat cum va arăta, la sfîrșitul ur
mătorului cincinal, înfățișarea indu
strială a acestor locuri cu potențele ei 
tehnice moderne, dar mai ales uma
ne, înaripate de transpunerea in viață 
a prevederilor celui de-al X-lea 
Congres al partidului.

Săvineștiul va deveni. în 1975, un 
uriaș al industriei noastre chimice, 
afirmîndu-se tot mai mult și in re
lațiile comerciale internaționale, atît 
prin produsele livrate direct, cit și 
prin intermediul mărfurilor româ
nești, la a căror fabricare colaborează 
intens cu alte ramuri economice. Ne 
gindim, în primul rînd. la diversita
tea de articole de industrie ușoară, de 
uz casnic, industrial, în care masele 
plastice cuceresc mereu noi utilizări, 
la anvelopele pentru autovehicule, a 
căror durabilitate în exploatare este 
hotărîtă de calitatea rețelelor de cord 
produse la Săvinești, la îngrășămin- 
tele chimice fabricate și livrate în 
saci de polietilenă, și la multe altele.

Și, pentru că ne-am referit la va
rietatea de produse ale Săvineștiului, 
se poate arăta că firele și fibrele sin
tetice se realizează în peste 70 de sor
timente. Fibrele care compun un fir 
sintetic polifilamentar sint cu mult 
mai subțiri decît o geană: într-un 
sintetic se înmănunchează de la 
pînă la 140 de fibrile, în funcție 
destinația, de utilizarea firului.

Inițial, instalațiile pentru fibre 
relon au fost proiectate pentru o pro
ducție anuală considerată maximă. 
Dar specialiștii Săvineștiului au avut 
o altă părere, aceea că printr-o mai 
bună organizare a muncii și efectua
rea unor lucrări de întreținere și re
parații ireproșabile, ei pot crește 
substanțial fondul de timp productiv, 
randamentul instalațiilor, cu aproape 
40 la sută, ceea ce se poate echivala, 
în 1970, cu o producție suplimentară 
de circa 20 milioane lei.

Am apelat la acest exemplu pen
tru a sublinia efortul care caracteri
zează pe muncitorii, tehnicienii și 
inginerii de Ia Săvinești, de a depăși 
parametrii proiectați la toate insta
lațiile puse în funcțiune. Cineva a 
denumit acest efort „ozonarea conti
nuă a producției". Metafora are în 
vedere vecinătatea munților. Dar nu . 
numai atît. Procesul este mai pro
fund. El reflectă o stare de eferves
cență creatoare generală, în care oa
menii își definesc personalitatea de 
stăpini ai uzinelor în care lucrează și, 
în același timp, de beneficiari nemij
lociți ai bunurilor produse de ei. 
Procesul la care ne referim are două

de 
cu

automatizareacoordonate tonice : 
completă a producției și tinerețea co
lectivului (25 de ani, medja de virstă). 
Prima dintre coordonatele amintite 
sugerează efortul cerebral, ceea ce și 
explică faptul că majoritatea mun
citorilor de bază au pregătire medie 
sau în curs de însușire. A doua coor
donată ne dezvăluie vigoarea colecti
vului, căruia îi stau în putere tot 
mai mari împliniri în muncă.

în contextul descris își găsesc o- 
glindire și realizările de pe liniile 
tehnologice de fire relon textile,' in
dispensabile azi pentru industria de 
confecții, lenjerie, tricotaje, ciorapi, 
stofe, pentru tapițerii ș.a.

Iată una dintre cele peste 1 200 de 
lucrătoare în fabricile de relon: Elena 
Ciuraru. Cu 11 ani în urmă, ea Iși' 
începea munca la o mașină din a- 
ceastă secție, între timp a învățat, 
s-a perfecționat. De doi ani este teh
niciană. Și 
sutele.

Pentru a 
producției
inginerul Vasile Mihăilescu, șeful ser
viciului producție din cadrul centra
lei industriale. Colectivul de aici a 
obținut — ne spune el — peste plan.

melană

cu suc- 
în in-

ca ea sînt cu zecile și cu

avea o imagine a creșterii 
la Săvinești îl cităm pe

ln primul semestru al anului (reți
neți : peste plan, in șase luni — n.a.) 
un volum de fibre de melană cores
punzător întregii producții de 
din ănul 1965 1

Fibrele de melană înlocuiesc 
ces lina și se întrebuințează
dustria ușoară, fie singure, fie in a- 
mestec cu alte fibre naturale, sin
tetice sau chimice, la producția de 
stofe și tricotaje. Anul viitor sg pre
vede o producție de melană care 
poate echivala cu lîna de la peste 5 
milioane de oi. Sarcina de plan pe 
semestrul I a.c. s-a depășit și la 
alte sortimente, cum ar fi : firele 
tehnice, granulele plastice, rețelele 
cord, ingrășămintele chimice — azo
tat de amoniu, sulfat de amoniu și 
uree. De exemplu, numai cu îngrășă
minte chimice produse la Săvinești 
s-ar putea încărca o garnitură de va
goane de la Piatra Neamț pînă la 
Mangalia.

Platforma industrială a Săvineștiu- 
lui își va spori mereu contribuția la 
dezvoltarea și modernizarea econo
miei naționale. Și, o dată cu faima 
ei, va crește mereu faima chimiștilor 
din locurile unde se vede
Ceahlăul.

<5-,

La cooperativa agricolă din
se desfășoară fără întrerupere

TG. MUREȘ

NOI CAPACITATI
DE PRODUCȚIE

serie de unități indus-într-o _
triale din județul Mureș vor fi 
puse în funcțiune măi multe ca
pacități de producție, în timp ce 
altele au și fost integrate în 
circuitul producției. Printre a- 
cestea se află cîteva capacități 
în cadrul întreprinderii de uti
laj pentru industria ușoară din 
Tg. Mureș, dotate cu utilaje de 
înalt randament, între care o li
nie de montaj pentru un nou 
tip de război de țesut recent a- 
similat în producție.

La alte obiective, cum ar fi 
Combinatul chimic din Tîrnă- 
veni, se află în construcție cup
torul nr. 6 de carbid și o insta
lație de bicromat de sodiu. Pe 
platforma chimică a orașului 
Tg. Mureș sînt în curs de cons
trucție noi capacități de produc
ție, a căror valoare reprezintă 
16 la sută din întregul volum de 
investiții pe județ. Prind, de a- 
semenea, contur final noi capa
cități în cadrul Combinatului 
textil de la Sighișoara și al u- 
nităților de exploatare și prelu
crare a lemnului de la Reghin și 
Sovata.

Zile de maxim efort pe ogoare

si la însămintarea culturilor
7

succesive să fie folosite din plin
toate forțele mecanice

Actuala campanie de recoltare a 
intrat în faza în care orice oră, 
orice zi pot cîntări greu în balanța 
recoltei. în cea mai mare parte a 
țării, în ultimele zile, vremea a 
fost deosebit de favorabilă, permi- 
țînd intensificarea lucrărilor agri
cole de sezon. Din 
lizate la Ministerul 
Silviculturii rezultă 
sfîrșitul zilei de 29 
prinderile agricole 
strins recolta de grîu de pe 78 la 
sută din suprafața cultivată, iar 
cooperativele agricole de pe 63 la 
sută. în județele Brăila, Buzău, 
Constanța, Galați, Ialomița, Ilfov, 
Teleorman, Tulcea, recoltatul 
griului a fost încheiat sau este pe 
terminate.

întreprinderile agricole din zona 
I climatică, în care sînt cuprinse 
aproape toate județele de mai sus, 
au recoltat grîul de pe 87 la sută 
din suprafață, serioase rămineri 
in urmă înregistrindu-se numai în 
unitățile din județele Bihor și Ti
miș, care au realizat această lu
crare doar în proporție de 45 și 
respectiv 47 la sută. I.A.S.-urile 
din zona a II-a au recoltat grîul 
de pe 73 la sută din suprafață, iar 
cele din zona a III-a de pe numai 
21 la sută. în aceste zone se im
pune urgentarea recoltării mai 
ales în întreprinderile agricole din 
județele Caraș-Severin, Neamț, 
Botoșani, Cluj, Brașov, Sibiu, Bis
trița și Suceava, care au strins re
colta de pe suprafețe cuprinse 
între 6 și 43 la sută.

în cooperativele agricole din 
zona I, care au toate aproximativ 
aceleași condiții de climă, griul a 
fost strîns de pe numai 83 la sută 
din suprafața cultivată, datorită 
ritmului nesatisfăcător înregistrat 
mai ales în județele Arad, Bihor 
și Timiș. Nici în județele Olt și 
Dolj realizările de pînă acum nu 
sînt pe măsura forțelor mecanice

datele centra- 
Agriculturii și 
că, pînă la 

iulie, între- 
de stat au

și manuale existente în unitățile 
cooperatiste. Rămase în urmă cu 
această lucrare sînt și cooperati
vele agricole din județele Neamț, 
Botoșani, Bacău. Caraș-Severin, 
Argeș din zona a II-a, în care s-a 
recoltat grîul de pe numai 58 la 
sută din suprafață, precum și uni
tățile din toate județele zonei a 
IlI-a, în care procentul de 23 la 
sută arată că recoltatul se află 
de-abia la început.

Din aceleași date centralizate la 
Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii rezultă că, în continuare, în- 
sămințarea culturilor succesive se 
desfășoară intr-un ritm nesatis- 
făcător. Pînă Ia sfîrșitul zilei de 
ieri, în întreprinderile de stat a 
fost însămînțată doar 42 la sută 
din suprafața stabilită, iar în coo
perativele agricole — 36 la sută. 
Față de posibilitățile pe care le 
au, sînt rămase în urmă cu această 
lucrare I.A.S.-urile din județele 
Olt, Timiș, Buzău, Constanța, Ia-

si manuale
lomița, unde decalajul dintre re
coltat și însămînțarea culturilor 
succesive 
lucrurile 
cole din
Constanța, Timiș, Dolj, «Olt.

Considerăm că, în aceste 
specialiștii din întreprinderile de 
stat și cooperative, organele jude
țene de partid și cele agricole tre
buie să supravegheze și să con
troleze continuu felul in care se 
muncește în cîmp, să intervină 
prompt pentru înlăturarea orică
ror deficiențe care stînjenesc des
fășurarea lucrărilor la recoltare. 
Este nevoie, de asemenea, să se 
acorde o atenție deosebită însă- 
mînțării culturilor succesive, capi
tol la care rezultatele de pînă 
acum nu sînt pe măsura condițiilor 
favorabile oferite de climă și nici 
a potențialului mecanic de care 
dispun atît întreprinderile agri
cole de stat, cît și cooperativele 
agricole de producție.

este mare. La fel stau 
și în cooperativele 
județele Bihor,

agri-
Arad,

zile,

Sultanul inovatorilor
își încasează tributul•••

relatat 
Ștefan Mol- 
de la Grupul 

petrochimic 
In scrisoarea

Sever UTAN

Uzina de fibre sintetice Săvinești: Aspect din sectorul înfășurare mătase de la Poliamid II

Cazul ni l-a 
inginerul 
dovanu, 
industrial 
Borzești.
pe care a trimis-o re
dacției, a încercat sâ 
dea răspuns la o acută 
problemă : de ce in ul
timii ani mișcarea de
inovații și invenții de
la uzina chimică Bor
zești, unitate compo
nentă a grupului indus
trial, se află într-un vi
zibil impas 7 Semnata
rul scrisorii afirmă că 
tot mai puțini sînt cei 
care se încumetă să 
prezinte cabinetului teh
nic propuneri de inova
ții și invenții ; chiar 
cînd există propuneri 
valoroase, multe dintre 
ele sînt respinse fără 
temei, sau sînt cu greu 
icceptate pentru apli
care. Prezentind în a- 
cest sens cîteva exem
ple ilustrative, autorul 
scrisorii conchide iro
nic : „N-au avut șanse 
de izbîndă (inovațiile și 
invențiile) din 
„imperfecțiunii" 
tivului de autori", 
pectivii inovatori 
mis să-l coopteze 
tor și pe ing. 
Haș, directorul
chimice din cadrul gru
pului, pînă nu de mult 
director tehnic a] fostu
lui combinat chimic din 
Borzești.

Dacă așa stau lucru
rile, desigur este o si
tuație alarmantă. Din- 
tr-un promotor al nou
lui, așa 
funcția de 
ce o deține, acest con
ducător de

cauza 
colec- 

Res- 
au o- 
ca au- 
Teodor 
uzinei

cum o cere 
răspundere
întreprin-

dere s-a transformat 
intr-un factor-frină al 
oricăror idei novatoare 
care nu-i aduc un ciștig 
material personal cit 
mai însemnat.

Gravitatea faptelor 
ne-a determinat să ne 
adresăm conducerii gru
pului industrial. Răs
punsul primit din par
tea tovarășului ing. Pe
tre Bunea, directorul 
general al grupului, 
uluiește, pur și simplu. 
Să cităm citeva pa
saje : „Cele sesizate

NOTE

sînt juste, directorul u- 
zinei (Teodor Haș) dind 
dovadă de atitudine ar
bitrară prin respingerea 
unei propuneri valoroa
se (n.r. — este vorba de 
inovația intitulată : Pre- 
încălzirea și filtrarea 
gazelor de reacție) care, 
aplicată, ulterior, aduce 
economii anuale de 
cîteva milioane lei". 
După ce se arată că la 
o altă inovație, înregis
trată în 1967, experi
mentarea și aplicarea în 
practică nu a fost so
luționată nici pînă azi, 
în răspuns se precizează 
fără echivoc : „In ca
zurile cînd propunerile 
sint făcute de directo
rul uzinei sau cînd a- 
cesta e cointeresat, fiind 
cooptat ca, autor, de obi
cei cu inginerul șef de 
sector sau cu șeful de 
secție (n. r. — deci 
incorectitudinea mai

are aliați !), propu
nerea este examina
tă cu toată atenția și 
se iau toate măsurile 
pentru buna desfășura
re a experimentărilor și 
apLicării. Nu fac excep
ție nici invențiile rezul
tate in urma studiilor 
întreprinse de serviciul 
de cercetări". Tot din 
scrisoarea directorului 
general al grupului re
ținem că, din cele zece 
propuneri de invenții 
cite au1 fost făcute din 
1968 încoace la uzina 
chimică, ing. Teodor 
Haș apare în scris ca 
coautor la 9 dintre ele. 
Este de-a dreptul spec
taculoasă „avalanșa î- 
deilor" care l-a copleșit 
numai în doi ani pe di
rectorii uzinei chimice 
din Borzești.

După atîtea crude a- 
devăruri. așteptam să 
citim și surpriza finală: 
măsurile care au fost 
luate. Din păcate tocmai 
despre acest lucru nu se 
amintește nimic în răs
punsul primit. Scrisoa
rea se încheie brusc cu 
asigurarea că „vom de
pune toate eforturile și 
vom lua și în continuare 
măsurile necesare pen
tru reglementarea aces
tor situații". Din acest 
final, deducem — cum 
s-ar spune — că vino
vății sînt... bine, mersi. 
Totuși, părerea noastră 
este că pentru cite au 
făcut merită să fie și 
bine... răsplătiți. Așa 
cum li se cuvine — ca 
să fie, măcar o dată, 
„pe dreptate".

loan ERHAN
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VĂ SATISFACE PREZENTAREA
ACTUALITĂȚII SOCIAL - POLITICE

cinema
CU FAȚA

(Urmare din pas- I)

LA TELEVIZIUNE?
externă. De la „dorința de a ști ce 
e nou în lume" pe care ne-a mârtu- 
risit-o pensionarul ceferist Alecu 
Vilcu, pînă la interesul față de „co? 
mentarea principalelor evenimente 
politice de pe agenda internațională" 
manifestat de muncitorul tipograf 
Constantin Udrea de la Tipo
grafia din Turnu Severin, în cadrul 
anchetei a fost evidențiată și motiva
tă audiența de care se bucură „pa
gina externă" a televiziunii. Aprecie
rilor pozitive 11 s-au alăturat și unele 
observații privind „caracterul rigid, 
lipsit de putere de comunicare al co
mentariilor citite inexpresiv de unii 
invitați (de altfel, colaboratori nici 
nu din cei mai reprezentativi) ai 
acestor emisiuni" (ing. Aurelia Spi- 
ru), sau faptul că imaginile trans
mise prin tele-foto nu sint folosite 
ca pretext al unor comentarii 
mai ample, subliniind de pildă sem
nificațiile sociale, politice ale unei

greve, ale unor mișcări de tineret etc. 
(Sandu Stelian, mecanic auto).

Reținem in mod deosebit, ca una 
din ideile repetat și insistent subli
niate, sugestia, dorința și necesitatea 
ca emisiunile externe să fie mult 
mai bogate in relatarea de știri și 
evenimente, să-și lărgească în mod 
considerabil aria de cuprindere, să 
reflecte actualitatea internațională 
mai amplu, mai diversificat.

De asemenea, telespectatorii re
levă faptul că televiziunea ar trebui 
să folosească intr-o măsură cu mult 
mai mare materialul ilustrativ, res
pectiv să ilustreze știrile și comenta
riile prin secvențe de filme și jur
nale, telefoto-uri, diferite materiale 
documentare. Nu „știrea citită", ci 
„imaginea comentată" trebuie să 
formeze „piesa" uzuală a acestor 
emisiuni. „Credem, sîntem convinși 
că există în această privință încă 
foarte multe posibilități slab valori
ficate" — se arată în numeroase răs
punsuri primite.

Ce observații aveți asupra modului cum

e prezentată actualitatea social-politică

pe mitul ecran ?

Exponent al opiniei multor munci
tori, tehnicieni, ingineri din Uzina de 
utilaj chimic „Grivița Roșie", mais
trul Vasile Ciobanu, directorul 
clubului acestei importante întreprin
deri bucureștene, ne-a spus .că urmă
rind programele T.V. are sentimen
tul că nu există o concepție clară șl 
consecventă privind structura și efi
ciența emisiunilor de actualitate, că 
aria de investigație a acestor emisiuni 
este limitată și situată parcă sub 
semnul improvizației, că realizarea 
este adeseori deficitară, redusă ca fi
nalitate. Emisiunile pe probleme de 
etică, cele consacrate educației pa
triotice, cetățenești au o pondere 
prea mică, uneori se opresc asupra 
unor aspecte insuficient de semnifi
cative, alteori au un caracter festiv, 
ocazional — cum se intîmplă ade
seori în cazul evocării tradițiilor 
luptei revoluționare, evocări ce ar 
trebui să devină permanente în pro
gramele T.V., cu deosebire în emi
siunile pentru tineret.

In altă ordine de idei, interlocuto
rul — ca și strungarul Ion Cercel, 
de la aceeași întreprindere — a rele
vat lipsa de interes practic al mul
tora dintre emisiunile consacrate pro
pagandei tehnice care, în loc să com
penseze carențele activității editoriale 
de specialitate, sint sărace în noutăți, 
răspund in mică măsură preocupări
lor și necesităților actuale ale celor 
care lucrează efectiv în producție.

Am înregistrat numeroase rezerve 
cu privire la emisiunile economice 
care — după părerea ing. Aurel 
Vlaicu — „par adeseori un fel de 
reportaje publicitare ilustrate. Nu 
sint concluzive și nici profunde. 
Comparativ cu anchetele economice 
publicate în ziarele centrale, emisiu
nilor respective ale televiziunii - le 
lipsește tocmai profesionalismul, cu
noașterea adîncă a situațiilor anali
zate. Se trece adeseori peste faptul 
concludent și important, care, pentru 
a fi descoperit presupune efort și 
competență. Apoi, multe probleme- 
cheie din economie — precum prac
tica și teoria conducerii, formarea și 
folosirea cadrelor, organizarea cerce
tării științifice etc. — rămin în afara 
preocupărilor emisiunilor economice, 
sau sint tratate superficial".

Ing. Teodor Bunea, secretar al 
Comitetului municipal P.C.R. Buzău, 
a stăruit asupra lipsei de audiență a 
acestor emisiuni : „Nu numai calita
tea lor, adică conținutul de idei, ci și 
marele balast de , vorbe, prețiozitățile 
stilistice, excesul de cifre și procente 
care înghite mai mult din jumătatea 
timpului afectat, contribuie la aceas
ta. La ce intrebări răspunde „Tribu
na economică", de exemplu ? La 
foarte puține. In loc să fie lăsate 
faptele să se confrunte, se țin pre
legeri disimulate, un fel de confe
rințe academice, în locul unei dez
bateri vii, directe, cu oamenii cei 
mai în materie, capabili să aducă 
ceva nou, să descifreze sensul unor 
acțiuni, să le explice scopul și im
portanța, problemele care apar in 
realizarea lor — intr-un cuvint să 
aducă o reală contribuție de clarifi
care și înțelegere. In loc să asis
tăm la dezbateri eficiente, com
bative, folositoare nemijlocit muncii 
practice din unitățile economice, as
cultăm discuțiile — de cele mai mul
te ori aduse la același numitor — ale 
unor oameni care cîteodată au to
tuși ceva să spună, dar nu Ii se dă 
prilejul (a se citi : ideile lor nu sint 
puse in valoare de mijloacele speci-

arfice ale televiziunii). Consider că 
putea constitui un punct forte emi
siunea „Actualitatea economică", 
dacă din cuprinsul ei n-ar lipsi an
cheta social-economică — care ar 
trebui să confrunte oamenii angre
nați in procesul industrial, să con
stituie contribuții directe la soluțio
narea unor probleme economice ma
jore.

Șeful secției aiito — grupul de șan
tiere I.C.H. Porțile de Fier, ing. Mi
hai Stancu, susține că „în contrast 
cu unele emisiuni interesante, plăcute 
(de pildă „Mai aveți o întrebare ?“) 
„Agenda economică" și „Cabinetul 
economic T. V.“, chiar dacă au o te
matică mai mult sau mai puțin preci
zată, sint de cele mai multe ori fără 
utilitate, atît pentru specialist, care 
află prea puține lucruri noi, cit și 
pentru publicul larg. Se intîmplă ca 
aceste emisiuni să fie atît de simplis
te, sau formale, incit ai 
scopul lor a fost doar 
umple un loc rezervat 
După părerea mea, se 
unui contact mai direct 
rilor acestor emisiuni 
fapt, problemele

impresia că 
aceia de a 
in program, 
simte lipsa 
al realizato- 

___ ______ ________ cu viața. De 
dezbătute uu sint 

lămurite pe deplin, lucrurile rămin 
— ca și la unele anchete sociale — 
la jumătatea drumului. Aș dori să 
văd emisiuni economice pline de di
namism, să ascult și să particip, desi
gur pe cale afectivă, la discuțiile ce 
se poartă la T.V., să nu am senti
mentul că sint invitat permanent al 
unor conferințe ce se desfășoară me
reu după același tipic. Să nu fim 
considerați, telespectatorii, ca niște 
oameni ce au obligația să asculte 
orice li se oferă, pentru că tot nu au 
încotro 1"

După părerea tov. Ifrim Leaua, 
președintele C.A.P. Puiești, județul 
Buzău, ultimele emisiuni „Viața sa
tului" vădesc un progres, apropiin- 
du-se de ceea ce așteaptă de la o 
emisiune duminicală pentru sate. 
Acest progres lipsește însă în emi
siunile „de lucru", care de multe ori 
nu stirnesc interesul celor cărora li 
se adresează, chiar dacă tema lor 
este actuală. „Poate că nici limbajul 
acestor emisiuni nu este destul de 
diferențiat față de emisiunile econo
mice obișnuite, poate că specialistul 
care ni se adresează prin televiziune 
uită că stă de vorbă cu muncitorii 
ogoarelor și vorbește la fel ca într-o 
ședință de la minister" — ne spune 
agronomul Ioan Pancu. Prof. Toma 
J ura tu, directorul căminului cultural 
din comuna Podenii Noi, remarca 
absența din programele televiziunii 
a unor aspecte importante ale vieții 
satului — cum ar ti educarea mate- 
rialist-științifică, universul de pro-' 
blcme cu care se confruntă tineretul 
sătesc, de la cele etice pînă, de pil
dă, la cultivarea interesului și dra
gostei pentru munca în agricultură. 
Apropierea mai directă de viața sate
lor ar sugera televiziunii multe teme 
pasionante, de o acută însemnătate 
socială și politică.

Au fost exprimate critici și la a- 
dresa sferei tematice înguste și a 
superficialității unor anchete sociale, 
lipsite de finalitate educativă (prof. 
Ion Grințescu, de la Liceul nr. 
5, Ploiești), a banalității unor repor
taje filmate, care repetă lucruri 
vechi, cu aerul că fac mari descope
riri (Gerhard Krauss, mecanic 
de precizie). In sfirșit, un alt aspect 
invocat de mulți participanți la an
chetă îl constituie insuficienta valo
rificare a mijloacelor specifice tell-* 
nicii de televiziune.

Este o idee reluată de mulți te
lespectatori care cer ca în prim- 
planurile micului ecran să apară 
mai frecvent oamenii înaintați al 
societății noastre, promotorii mer
sului ei înainte, figuri remarcabile 
de muncitori, țărani, intelectuali — 
oameni de cultură dar și reprezen
tanții intelectualității tehnice. Aces
tor oameni să li se solicite mai frec
vent opiniile, să se desfășoare dis
cuții cu ei în probleme de actuali
tate, să li se prezinte faptele, expe
riența etc. Am reținut ideea, formu
lată în răspunsuri ; „este adevărat 
că în trecut au existat exagerări de 
tipul „idilizării" eroilor pozitivi — 

- dar asemenea erori de prezentare nu 
Înseamnă că asemenea eroi nu exis
tă sau că trebuie să se ajungă la 
reticență în a vorbi despre ei, in a-i 
aduce în cadrul ecranului".

Prof. univ. Ilie Grămadă, de la U- 
niversitatea „Al. I. Cuza" din Iași, ca 
și alți participanți Ia anchetă, s-a re
ferit la prezența formală a omului în 
reportajele de actualitate. Actua
litatea din economie este înfățișată 
stereotip — cam aceleași mașini, 
cam aceleași șarje, cam aceiași 2—3 
muncitori, cam aceeași sală de dis
pecerat ; după cum reportajele din 
agricultură se rezumă cam la aceiași 
oameni care frămîntă spicul în mină, 
la aceleași combine etc. Micul ecran 
oferă „peisaje de muncă", dar pei
saje exterioare, care nu conving. 
Atita timp cit omul nu va deveni 
clementul central, individualizat, 
viu și spontan al acestor relatări, 
atita timp cit redactorii, reporterii, 
regizorii, operatorii nu vor aduce 
cu și mai multă insistență in prim 
pian gindirea și acțiunea umană, 
televiziunea va rămine deficitară in 
acest domeniu esențial al atribuții
lor ei.

Observații asemănătoare celor pri
vind actualitatea internațională s-au 
făcut — încă și mai pronunțate — 
în legătură cu jurnalul intern : o 
actualitate mai diversă, mai bogată, 
mai cuprinzătoare, incit telespectato
rul să poată vedea tot ce s-a petrecut 
realmente mai important, mai intere
sant in țară, in diferitele domenii de 
activitate, in diversele sfere ale vieții 
cotidiene. O rupere hotărită cu sche
matismul rigid al limitării știrilor la 
subiecte de „industrie — agricultură 
— cultură" ; o paletă mult mai bo
gată a faptelor și evenimentelor la 
zi, de larg Interes cetățenesc. Tot
odată — aceeași solicitare de a se 
pune accentul principal pe imagine, 
pe filmul sau fotografia evenimen
tului și nu pe citirea știrii „despre 
eveniment"

Spicuim cîteva opinii desprinse 
dintr-o discuție avută cu acad. Au
rel Avramescu. După părerea sa, 
conferința de presă T.V. cu par- 
ticijferea ministrului învățămîntului, 
Mircea Malița, a demonstrat conclu
dent cit de important este ca tele
viziunea să aducă pe micul ecran 
oameni care au capacitatea de 
a stimula schimbul viu de idei, 
de a captiva cercuri largi de 
ascultători. tn genere, televiziu
nea ar trebui să devină un ferment 
al gindirii înaintate, o tribună de 
afirmare a inteligenței, a spiritului 
creator. Asta ține de oameni — de 
cei care pregătesc și conduc diferi- 

emisiuni, ca și de cei a Căror

18,00 „Mult e dulce ș’ frumoasă..."
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SIparticipare e solicitată de studio, 
presupune combaterea riguroasă a 
inerției. Or, aici apar numeroase 
inconsecvențe. Toată lumea urmă
rește, de pildă, telejurnalul. Dar 
tocmai telejurnalul are o compoziție 
eterogenă, actualitatea internă este 
lipsită de știrile curente cele mal 
Importante ; tn același timp, su
biectele de producție nu conving 
pentru că sint stereotipe șl pen
tru că întrebările reporterilor și răs
punsurile celor solicitați sint rupte 
de limbajul obișnuit ; televiziunea ar 
trebui să elimine acest jargon arid, 
care sufocă personalitatea, ideile, 
gindurile vil Apoi, abuzul de texte 
greoaie, citite adeseori fără cursivi
tate sau memorate și „recitate" școlă
rește, artificial, inexpresiv de oameni 
care ar trebui să discute spontan, să 
se adreseze direct telespectatorilor. 
Desigur, nu oricine poate fi de
gajat într-o emisiune de tele
viziune ; uneori rigoarea cifrelor 
impune lectura. Dar alegerea oa
menilor — după criterii de compe
tență — este un lucru esențial. 
Spontaneitatea poate fi pregătită, 
elaborată — este o treabă a studiou
lui Uneori insă — ca în cazul „Stu
dioului N" — ea devine ostentativă, 
impietînd asupra succesiunii ideilor, 
ducînd la întreruperea unor fraze. E 
vorba despre măsură. In sfirșit, te
leviziunea ar trebui să definească 
mai exact rolul, atribuțiile condu
cătorilor de discuții. Am urmărit 
emisiuni de știință în care repre
zentantul televiziunii, in loc să fie 
un animator al dezbaterii, se erija 
în participant, impiedieîndu-i pe 
specialiștii solicitați anume «ă-și 
dezvolte pînă la capăt ideile.

Maistrul Mihai Ababei, președin
tele comitetului sindicatului de 
la Uzina metalurgică Iași — a atras 
atenția asupra necesității unei pre
zentări mai ample și mai conclu
dente a activității din județele țării, 
precizînd că nu e vorba despre „aco
perirea" unei arii geografice prin 
subiecte întîmplătoare, ci despre o 
acțiune eficientă bazată pe cunoaș
terea problemelor specifice fiecărui 
județ, a oamenilor care lucrează in 
diferite domenii, despre intrarea 
efectivă a televiziunii in viața Șan
tierelor, a intreprinderilor, in așa fel 
incit micul ecran să ofere o imagine 
densă și cuprinzătoare a realității, 
răspunzînd interesului și preocupă
rilor telespectatorilor din toate col
țurile patriei

In cadrul anchetei au fost frec
vent amintite relatările televiziunii 
de pe fronturile bătăliei împotriva 
calamităților naturale, relatări care 
au demonstrat — în condiții de ex
cepțională tensiune — capacitatea 
reporterilor, operatorilor T.V. de a 
surprinde viu, emoționant, autentic 
realitatea, de a pune în valoare 
personalitatea, spontaneitatea, modul 
de a gîndi, a vorbi și,a acționa al 
omului obișnuit. Au fost informații, 
reportaje, interviuri, discuții — toate 
sau aproape toate — pline de adevăr 
uman. S-a remarcat că aceste relatări 
au constituit un etalon, o cotă a au
tenticității și a eficientei educative 
sub care n-ar trebui să coboare nici 
una dintre emisiunile de actualitate 
ale televiziunii. Intr-adevăr, o expe
riență a cărei fructificare s-ar solda 
numai cu rezultate pozitive.

Reluări la cererea telespecta
torilor : filmul artistic ..Re
becca" — producție a stu
diourilor engleze.
închiderea programului de 
dimineață.
Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba maghiară,

emisiune de conf. dr. Sorin Stati. 
18,25 La volan — emisiune pentru conducătorii auto. 
18,40 .. ......................................
19,05
19,20
19,30

20,00
21,20
21,50
22,05
22,45
23,00

20,00
21,00

Cadran internațional.
Aspecte de la „Dinamoviada" internațională de box.
1 001 de seri — emisiune pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară.
PROGRAMUL I
Roman foileton • „Moara de pe Pad" (I) 
Idei contemporane. „Om, umanism".
Poșta T.V. Prezintă Ion Bucheru.
Din carnetul cu amintiri al „Cerbului de aur". 
Telejurnalul,de noapte.
închiderea emisiunii programului I.
PROGRAMUL II
Interludiu enesclan.
Arte frumoase. Prin muzeele lumii — „Galeria 
Washington.
Seară de operetă. 
Film serial : „Trei prieteni" — episodul al VI-lea.

21.30
22,00 ,__ ______ _______ ,_______
22.30 închiderea emisiunii programului II.

națională" din

I
*
*
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Ce ați recomanda studioului de televiziune 

pentru a spori ecoul și eficiența 

emisiunilor de actualitate?

în cadrul anchetei a fost amplu 
argumentată necesitatea unei con
cepții mai clare, mai unitare asupra 
programului T.V. in ansamblul său, 
cit și în ce privește obiectivele, 
țelurile fiecărei emisiuni. Astfel s-ar 
evita dispersarea emisiunilor, apari
ția unor emisiuni care — după cum 
observa dr. Ioan Popescu, de la 
spitalul C.F.R. Turnu Severin — sint 
prea puțin interesante pentru specia
liști și inaccesibile marelui public. 
Atractivitatea — de atîtea ori absen
tă din emisiuni, de atîtea ori negli
jată, subapreciată sau înlocuită prin 
jocuri exterioare de imagini — este, 
și ea, o problemă de concepție.

în același sens, tehnicianul princi
pal Lascăr Constantin, de la 
Uzina metalurgică Iași, ca și alți 
telespectatori cu care am discutat, 
considerind limitat orizontul și 
slabă eficiența emisiunilor etico, 
educative, propun studioului organi

zarea unor anchete, dezbateri pe 
teme majore, de larg interes pentru 
perfecționarea /omului, a relațiilor 
între oameni, între individ și socie
tate, mobilizind în acest scop cele 
mai bune forțe și mijloace ale tele
viziunii. Investigații cu aparatul de 
filmat în mină, înfățișarea „pe viu" 
a rezultatelor deplorabile, uneori tra
gice, la care duce neglijarea acțiunii 
educative, „procese" in studiu, cu 
factorii direct răspunzători de ase
menea cazuri — iată citeva din su
gestiile concrete formulate.

Ds o deosebită importanță este 
remarca formulată de juristul 

’ Stan lancu : „Nu numai sondarea 
universului sumbru al delincventei 
sau prezentarea unor cazuri limită, 
care reclamă intervenția societății, 
pot alimenta aceste emisiuni. Ele tre
buie să prezinte și reversul meda
liei, mizînd pe forța exemplului 
înaintat".

• Sunetul muzicii : PATRIA — I; 
12,45; 16,30; 20,15.
• Monștrii : REPUBLICA — 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, SALA 
PALATULUI — 17,15 (seria de bi
lete — 3349); 20,15 (seria de bilete
— 3359).
• Jandarmul se însoară : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 
16,30; 18,15; 21, FAVORIT — 10; 
13; 15,30; 18; 20,30, GRADINA DOI
NA — 20,30, GRADINA FESTIVAL
— 20,15.
• Petrecerea i CAPITOL — 8,15; 
11,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45, MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.15; 20,15, ARENELE ROMA
NE — 20,45.
• Ciclul „Succese de altădată": 
GRĂDINA CAPITOL — 20; 22.
• Căsătorie în stil grec : FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Dreptul de a te naște : VICTO
RIA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, BUCEGI - 10; 16; 18,30, la 
grădină — 20,30, FLOREASCA — 
15,30; 18; 20,30.
•

&
Pan Wolodyjowski: CENTRAL 
9,30; 13; 16,30; 20.
Anicika : LUMINA — 9,30—15.30 
continuare ; 18,15; 20,30.

_ Salutări din Ada Kaleh ; Geo
metria dură ; Oameni de seamă ai 
agriculturii romănești (seria a 
Ii-a); Băiatul și porumbelul : TIM
PURI NOI — 9—21 în continuare.
• Program de desene animate 
pentru copil: DOINA — 10.
• Bănuiala s DOINA — 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.

S Marile manevre — 9; 11; 13; Ar- 
colul 420 — 15,30; Frumusețea 

diavolului — 18,30; Minăstlrea din 
Parma — 20,15 : CINEMATECA 
(sala Union).
e Argoman snperdiabollcul : FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,13; 
20,30, EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Această femeie :
10,30; 16; 18,15; 20,30, iu.mo — 
11,15; 13,30; 16; 18,15, la grădină 
20,30, FLAMURA — 11; 15,45; 18,15; 
20,30.
• Afurisitul de bunic : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,15; 
17,45; 20.
• My fair lady : BUZEȘTI — 16, 
la grădină — 20,15.
• Marile vacanțe : DACIA — 
t,45—20,30 în continuare, ARTA — 
15,30; 18, la grădină — 20,30.
• Departe tn 'Apus : UNIREA — 
15,30; 18.
• Moll Flanders : GRADINA UNI
REA — 20,30.
• Cei 1 800 de 
Mabuse : LIRA 
dină — 20,15.
• Sub semnul _______  _
DRUMUL SĂRII — 15,30; 17,45;
20, GRĂDINA PROGRESUL PARC 
— 20,15.
• Aventurile lui Juan : FEREN
TARI — 15.30; 18; 20,15.
• Străinii : CIULEȘTI — 15,3»; 
18; 20,30, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15, la grădină — 20.30.
* Subiect pentru o schiță î CO- 
TROCENI — 15,30; 17,45; 20.
• Ferestrele timpului : PACEA — 
15,30: ia; 28,15.
• Omul care nu poate fl acuzat : 
VOLGA — 16; 18,15; 20,30.
• Freddy și cîntecul preriei: VII
TORUL — 16; 18.
• Armando ; Calul alb : VIITO
RUL — 20.
• Salariul groazei : MIORIȚA — 
11; 14,30; 17,15; 20, VITAN — 18, 
la grădină — 20,15.
• Marele semn albastru : MOȘI
LOR — 15,30.
• Așteaptă pînă se întunecă : 
MOȘILOR — 18, la grădină — 20,30, 
CRÎNGAȘI — 15,30; 18; 20,15, RA
HOVA — 15.30; 18, la grădină — 
20,15.
a Operațiunea Lady Chaplin: 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
• Vînătorul de căprioare : MUN
CA — 16; 18; 20.
• Joc dublu în serviciul secret: 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15.
• Misteriosul X din Cosmos : 
FLACĂRA — 15,30; 18; 20,30.
• Familia T6t: PROGRESUL — 
15,30; 18.

GRIVIȚA — 
TOMIS — 9;

ochi ai doctorului 
— 15,30; 18, la gră-

lui Monte Cristo : 
17,45;

tatr
• Teatrul de operetă (la Teatrul 
de vară „Herăstrău") : Suzana 
— 20.

A

note de lectură • note de lectură • note de lectură

Florentin POPESCU
»

„Obsesia păsărilor"
Meditativ și grav în u- 

nele accente, plin de vita
litate și frenezie naturisti- 
că în altele, mesajul li
ric al debutantului Floren
tin Popescu poate fi consi
derat semnificativ pentru 
sensibilitatea unei întregi 
categorii de tineri poeți 
care își caută cu tenacitate 
un timbru propriu. Prezent 
sporadic în paginile unor 
reviste literare, autorul în
cearcă de-abia cu acest vo
lum să-și configureze/' în 
dimensiuni mai exacte, 
profilul, chiar dacă își mai 
trage încă uneori sevele din 
lirica unor maeștri ca Ba- 
covia și Barbu sau din a- 
ceea a lui Nichita Stănes- 
cu. Deși placheta nu pare 
a fi organizată in jurul u- 
nei idei, al unui motiv cen
tral (in treacăt fie spus, a- 
cea „obsesie a păsărilor" nu 
transpare cu evidență din 
versuri), o radiografie a 
ei demonstrează existența

unor motive predilecte cum 
este cel al strămoșilor, al 
trecerii ireversibile a tim
pului, care dau cărții într-o 
bună măsură o atmosferă 
unificatoare.

Nota definitorie a poeziei 
lui Florentin Popescu izvo
răște nu din iluzoria „mo
dernitate", din mimarea u- 
nor tristeți cețoase pe care 
poetul se străduiește să le 
imagineze prin savante pu
neri în scenă, ci din explo
rarea filonului unei lirici 
tradiționaliste, cu autentic 
simț a! naturii. Scrisul său 
îl dovedește a fi un bun cre
ator de atmosferă : „ninge 
liniștit pe prispe o noapte / 
iepurii — adorm cu dinți-n 
rădăcini / prunii fierb în 
alambice dansul de-o vară / 
acolo spune basme pe sub 
ierburi un rîu / clopotul 
bisericii s-a aburit de lună / 
și boii in grajduri adorm 
pe restie / visînd finețele

verii ucise..." („Drumul"), 
într-o astfel de lume, gra
nițele dintre regnuri se to
pesc, vegetalul inundă mi
neralul „pereții se rup și 
se sfarmă / lemnul podelei 
se-ntoarce în verde" („La 
o cumpănă aspră"), sunetele 
pădurii dobîndesc sonori
tăți stranii, neobișnuite. 
Deasupra plaiurilor de ba
ladă plutesc umbrele mari 
ale strămoșilor, tn albia a- 
cestor „izvoare de suflete" 
el se caută neliniștit pen
tru a se integra unei mari 
primeniri. „Coasa-n cuvin
te" e întreruptă uneori de 
gravitatea meditației lu
cide.

Presimțirea anotimpului 
senectuții înfiorează in u- 
nele poezii confesiunea, a- 
nimismu! cedează locul 
versului confruntat de mari 
întrebări existențiale. A- 
țintirea voită a meditației 
asupra acestor neliniști nu 
este insă înspțită întotdea

una de o autentică tensiune 
emoțională. Sensibilitatea 
este minată pe alocuri de 
clișee imagistice halucina- 
torii, terifiante. Că poetul 
n-are vocația marilor sfî- 
șieri lăuntrice, o dovedește 
calchierea acordurilor ba- 
coviene (sesizabile chiar 
din titluri ca „Femeia de- 
ntuneric se despletea bar
bar") și barbiene, Identifi
cabile mai ales in partea a 
doua a plachetei ce conține 
ciclul „Muntele magic". 
Componentele acestuia nu 
au o continuitate, un flux 
liric unitar. Trăiesc prin 
citeva reușite disparate in
tr-o construcție bazată pe 
o desuetă virtuozitate — a- 
crostihul. Este de sperat că 
în cărțile viitoare, influen
țele nereceptate selectiv 
vor dispare pentru a face 
loc unui timbru individual 
mai pronunțat.

loan ADAM

CĂTRE CITITORI
Franz LIEBHARD

Cartea a devenit plinea noastră 
spirituală cea de toate zilele. Cînd 
producția de cărți atinge in toată 
lumea o jumătate de milion de titluri 
anual, viața oamenilor nici că se poa
te concepe fără carte.

Ar merita firește să se analizeze 
cu grijă relația carte-om la popoare
le cu vechi tradiții culturale, perioa
dele de înflorire și cele de scădere 
relativă. O astfel de cercetare ar tre
bui să la în seamă o serie întreagă 
de considerente, de la baza socială 
și de la relațiile de producție ale 
bunurilor materiale, pînă la fenome
nele cele mai ascunse ale gindirii și 
simțirii omenești.

Prin carte înțelegem acî bele
tristica, puterea ei minunată de 
a influența cugetul, de a contribui 
la modelarea conștiinței, la direcțio
narea ei. Aceasta este o lege funda
mentală a relației carte-om. In orice 
direcție se parcurge istoria literatu
rilor ,mai vechi și noi, această lege o 
întîlnim pusă în practică, chiar dacă 
apare uneori tn veșmînt străin, trans
formată, transpusă, ascunsă. Această 
lege este vocea vieții, vocea corului 
înmiit care leagă omul de carte.

Complexității omului ca ființă so
cială cu toate conexiunile lui îi co
respunde și multiplicitatea efectelor 
cu care cartea îl iradiază pe om. 
Existența omului fiind condiționată 
și legată de societate, este firesc ca 
literatura să țină seamă de această 
primordialitate. Ființa socială a omu
lui poate fi consolidată și promovată 
de literatură. Intr-un fel sau altul 
orientarea morală 
a omului este ac
tivată — fie in
tr-o direcție pozi
tivă în ceea ce 
privește comple
xul vieții în so
cietate și evalua
rea justă a bine
lui și a răului în 
existența socială, fie, prin contrast, 
către o non-rezistență față de 
infiltrațiile spirituale ce tind să 
dezechilibreze viața spiritului, să 
denatureze realitățile progresului 
riiilenar, cucerit printr-atîtea sa
crificii, să pună sub semnul între
bării sau chiar să distrugă imaginea 
ideală a omului dezbărat de tare 
animalice. Trecutul cunoaște o sea
mă de campanii, ba chiar de cruciade 
care și-au îndreptat forțele cu o în- 
dîrjire diabolică împotriva acestei 
imagini ideale, tinzînd s-o tulbure, 
s-o înjosească, s-o doboare și s-o 
distrugă. Cele mai mari ruguri pen
tru a distruge cărțile s-au ridicat 
pe temeliile anti-umanismului ; și în 
era noastră ele au fost aprinse, focul 
fiind întețit de demonia fascistă.

în ciuda tuturor pericolelor și opu
nerilor însă, literatura umanistă, o- 
rientată către, omul adevărat, a reu
șit nu numai 6ă se mențină, ci chiar 
să facă progrese tot mai simțite. în 

. toate timpurile s-au găsit maeștri s-o 
slujească cu credință. Arborele ge
nealogic al literaturii umaniste în
cepe cu Homer, cu neuitatul său pre
cept : „Silește-te să fii un om bun“. 
Tot ceea ce e mai strălucit în viața 
spirituală a tuturor popoarelor se 
înscrie într-această filiațiune. Oare 
mai este nevoie de vreo altă dovadă 
că literatura cu fața îndreptată către 
oameni, către progresul social și 
moral continuu corespunde unei ne
cesități spirituale înnăscute a omului 
de a se strădui să se autoperfecțio- 
neze ?

Ca și în domeniul istoriei generale 
ca atare, totul se desfășoară în co
nexiuni și în perimetrul istoriei spi
rituale. Nu este desigur o în- 
tîmplare că gindirea socialistă, 
concepția socialistă despre uni
vers și despre om este pe veci 
legată de idealul spiritual al uma
nismului. De aci și faptul de netă
găduit că pretutindeni în lume so
cialismul se impune ca straja uma
nismului literar, că etosul socialist 
are puterea și se bucură de respectul 
necesar pentru a fi recunoscut ca 
păstrătorul moștenirii noastre cultu
rale. De altfel, aceste valori literare, 
cu toate diferențele naționale și psi
hologice, și-au găsit unitatea spiri
tuală pe plan mondial de abia în 
condițiile istorloo-sociale ale socia
lismului.

Variate sînt căile de acces la forma 
supremă a idealului umanist, la cel 
socialist, îndrituit a desăvîrși și a 
încununa actele spirituale. Să ne gîn- 
dim la „Cîntare omului" și la po
ziția ei în cadrul operei atît de mul
tilaterale a maestrului. Iată că aici, 
spre sfîrșitul unei vieți de poet, fla
căra inspirației s-a mai ridicat încă 
odată pînă la culmile posibilului 
pentru a Ilumina omul, creatorul unei 
lumi întrutotul schimbate pe care 
Arghezi a cunoscut-o nemijlocit. Să 
ne gîndim, de asemenea, la cei care 
— precum Louis Aragon și Johannes 
R. Becher, unul de o parte și celă
lalt de cealaltă parte a Rinului —

puncte de vedere

și-au găsit adevărata voce de abia 
după multe căutări. Trecînd peste 
cioburile condamnării pur literatu
rizările a crizelor burghezo-capitalis- 
te și a prăbușirilor morale, trecînd 
peste dada și pletora de isme, peste 
strigătul nearticulat al tensiunilor 
expresionismului, peste evaziunea 
suprarealistă, ei au ajuns pînă la 
acel punct de unde au putut fi an
trenați de mărețul fluviu al socialis
mului, cu care s-au înfrățit pentru 
tot resitul vieții lor. Așa a devenit 
Aragon cintărețul irezistibil al spi
ritualității luptătorilor comuniști din ( 
rezistența patriei sale franceze, iar 
Becher a profetizat atît prăbușirea 
acelei Germanii pline de hybris cit și 
salvarea marilor valori ale gindirii 
și ale creației poetice germane prin 
și in socialism.

Această confluență a literaturii zi
lelor noastre cu umanismul plenar 
este tot atît de vizibilă și la cei mai 
mari prozatori contemporani. Pen
tru a ne rezuma la două exemple, fie 
menționat aci mai întîi Romain Rol
land și ancorarea sa, tîrzie, tot mai 
hotărită în spiritualitatea socialistă 
și, apoi, ultima operă a lui Heming
way, „Bătrînul și marea", un testa
ment și un imn de slavă adus omu
lui, o mărturisire triumfală a cre
dinți! în om, în autodepășirea aces
tuia în lupta curajoasă și perseve
rentă cu stihiile, cu furtuna, cu vre
melnica dispariție a soarelui sub ori
zont.

Ceea ce e mai măreț în literatura 
socialistă este tocmai această relație 

inepuizabilă și i- 
nepuizată cu o- 
mul, puterea ei 
de a-i influența 
conștiința, acest 
resort, interior ca- 
re-i permite scri
sului să fie me
reu apropiat de 
ceea ce progre

sează și se ridică la om spre culmi 
tot mai impresionante.

Deja prin moștenirea ei, adine în
rădăcinată în realitățile naționale și 
sociale și profund legată de poezia 
populară de o vitalitate ieșită din 
comun, care nu și-a pierdut nicicind 
contactul cu trecutul îndepărtat, li
teratura română a fost de totdeauna 
și intr-un mod foarte pronunțat o- 
rientată spre oameni și spre stăruin
țele acestora de a-și croi o soartă mai 
bună. In cadrul transformărilor so
cialiste ce au atins toate domeniile 
de existență ale colectivității umane, 
nimic mai natural ca scrisul să fi pri
mit nenumărate impulsuri care l-au 
îndreptat spre făgașul lui firesc.

A existat insă, fără îndoială, și o 
perioadă în care s-au încercat expe
rimente literare de dragul experi
mentului ; astăzi încă se fac pe 
alocuri tentative similare de a. 
răsturna totul, de a scoate toa
te ușile din țițîni. Inițial s-au 
pus in discuție modalitățile de 
â-i cuceri pe cititori ; au fost și dis-; 
parate încercări de a anula orien
tarea umanistă a conținutului, de a 
distruge echilibrul necesar mai ales 
din punctul de vedere al formei ; de 
aci mai e un pas pînă la îndepăr
tarea de realitățile vieții ca „funda
ment" al literaturii și, în cele din 
urmă, la denaturarea limbajului 
însuși. Dar se știe că întorcindu-se 
spatele oamenilor ca reper inaliena
bil s-ar ajunge la punerea lor în dis
cuție ca primitori indrituiți ai operei 
literare.

Se aude adesea că limba ar fi fost 
compromisă — pasămite — îmbătrt- 
nită în era energiei atomice, a ci
berneticii, a revoluției tehnice. Oare 
nu contează că acest nou a 
fost conceput, formulat și pus 
în practică în această limbă „înve
chită" ? Herder numea creația poeti
că „limba maternă a neamului 
omenesc", o considera culmea lite
raturii. Să rămînem credincioși aces
tei limbi universale și încringă- 
turilor ei : limbile naționale, pen
tru că această limbă este capabilă 
să exprime tot ce este adevărat și 
fericește pe om, tot ce purifică con
știința, tot ce ne ridică la lupta întru 
promovarea noului, pentru ca să fim 
în stare să ținem pasul cu societatea 
socialistă, cu măreția tot mai evi
dentă a omului, cu trecerea societății 
umane în sferele tot mai înaintate 
ale societății socialiste și, deci, uma
niste.

Este evident că tot ce se opune 
realității, concepută și resimțită uma
nist, tot ceea ce se opune devenirii 
omului nu poate fi acceptat de crea
torul autentic, care are datoria sacră 
'față de cuvint și idee de a ancora cu 
scrisul său acolo unde se află fîntîna 
noului în literatură, care știe că ade
vărata modernitate constă în găsirea 
omului, în înălțarea lui prin cuvînt.

FRAȚII SAROIAN
Ș

Producție o studiourilor sovietice

cu : F. Deviation, H. Abraamian, G. Djanibekian
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DIVERS
Pe cărări
de munte

Timp de două săptămini, șapte 
pionieri din Focșani conduși de 
profesorul Adrian Iacovache au 
schimbat peisajul urbanistic cu 
cel montan. Constituiți în echi
pajul „Simion Mehedinți", ei 
vor străbate, urmind un traseu 
inedit, Munții Vrancei, încercînd 
să deschidă noi poteci turistice, 
pionierești. „Planul" echipei mai 
prevede culegerea de material 
floristic și folcloric specific zo
nei vrîneene. între obiective : 
Cascada Putnei, legendarii munți 
dtn comuna Vrînceoaia, păstră- 
văria Lepșa și numeroase alte 
frumuseți nebănuite ascunse in 
codrii de veacuri. Un mod re
creativ și, în același timp, in
structiv de petrecere a vacan
ței 1

„Talciocul"
de... peste 
drum

Pasajul „Villagros" din Capi
tală. Loc cunoscut, pentru că 
aici îșt desfășoară activitatea 
magazinele de consignație. De 
citva timp încoace și-au făcut a- 
pariția niște negustori suspecți. 
Adăpostiți in umbra gangului, 
tot soiul de indivizi practică un 
„înfloritor" comerț ilegal, fără 
ca nimeni să le tulbure existen
ța. Se comercializează orice. 
Brelocuri și ochelari de soare, 
obiecte vestimentare, articole de 
parfumerie etc. Si cînd te gin- 
dești că aceste tranzacții, care 
amintesc de faimosul talcioc, se 
află vizavi de... Inspectoratul 
miliției municipiului București !

Ultima cursă
Recent, organele de miliție au 

fost sesizate că în cadrul Auto
bazei 2 Giulești, mai mulți șo
feri se îndeletnicesc constant cu 
efectuarea unor curse ilegale. 
Organele de anchetă au con
statat că, 
de doi ani, 
10 șoferi ai 
efectuaseră, 
de parcurs, i 
Prejudiciul produs se cifrea
ză la... 201 447 lei. Senzațio
nal este însă un alt amănunt. în 
tot acest timp, conducerea auto
bazei le-a acordat „pentru buna 
întreținere a autovehiculelor și... 
economii la volan" premii și sa
larii însumînd 59 000 lei. Ce să 
mai spunem 7 Șoferii în cauză 
au plecat în ultima cursă (via 
tribunal). Dar pe conducătorii 
autobazei cine-i scoate din 
„pana" organizatorică (excepțio
nal de gravă) în care se află 7

intr-adevăr, 
un număr 

i amintitei 
falsificînd 
numeroase

timp 
de

baze 
foile 

curse.

I
I
I

MINISTRUL INDUSTRIEI 
METALURGICE A PLECAT 

LA MOSCOVA
Miercuri la amiază a plecat la 

Moscova Nicolae Agachi, ministrul 
industriei metalurgice, pentru a 
examina cu organele de resort din 
U.R.S.S. problemele privind extin. 
der'ea colaborării între cele două 
țări în domeniul siderurgiei.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, au fost prezenți A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

INTÎLNIREA COMPOZITORULUI 
MIKIS THEODORAKIS 

CU ZIARIȘTI
Miercuri, 29 iulie a.c., la sediul 

Uniunii Ziariștilor din Capitală, 
cunoscutul compozitor grec Mikis 
Theodorakis s-a întîlnit cu redac
tori ai presei centrale, Radiotele- 
viziunii române și ai Agerpres.

Oaspetele a fost salutat de Nes
tor Ignat, președintele Uniunii 
Ziariștilor, după care s-a între
ținut cordial cu ziariștii prezenți.

★

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a primit o te
legramă din partea ministrului a- 
facerilor externe al Republicii A- 
rabe Unite, Mahmud Riad, prin 
care acesta transmite mulțumiri 
pentru felicitările ce i-au fost a- 
dresate cu ocazia Zilei naționale a 
Republicii Arabe Unite.

★

Ambasadorul Republicii Peru la 
București, Hubert Wieland Alza- 
mora, a depus, miercuri la amiază, 
o coroană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socia
lism.

★
Miercuri după-amiază s-a înapo

iat în Capitală, venind din Cuba, 
brigada „23 August-România", 
formată din 33 de membri ai U- 
niunii Tineretului Comunist — me
canizatori, electricieni, strungari — 
care au luat parte, alături de ti
nerii cubanezi, la campania Za- 
frei.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
membrii brigăzii au fost salutați 
de Traian Ștefănescti, secretar al 
C.C. ăl U.T.C., președintele U.A.S.R., 
de activiști ai C.C. al U.T.C.

Au fost de față Jesus Guerrero, 
însărcinat cu afaceri a.i. al Amba
sadei Republicii Cuba la București, 
și alți membri ai ambasadei.

★

Miercuri dimineața a părăsit 
Capitala delegația Tineretului So- 
cial-Creștin din Belgia condusă 
de Michel de Grave, care, la invi
tația Comitetului Central al Uni
unii Tineretului Comunist, a făcut 
o vizită în țara noastră.

(Agerpres).

AU RĂSĂRIT

DIN MlLUL APELOR-
în comunele „Sătmarului", 

casele sînt mindre și proaspete
(Urmare din pag. I)

scuzat, avea toate motivele să fie ne
dumerit. Poposim la una din ca
sele acestea noi, „nefinisate", în 
care zărim un bunic cu nepoțica in 
brațe. Se numește Mihai Kanya, u- 
nul din membrii cooperatori vîrstnici, 
dar harnici. Locuiește aici cu bătri- 
na lui și cu familia ginerelui loan 
Resz, tată a doi copii. Bătrînul prin
de a repovesti momentele „specta
colului" groazei trăit în timpul i- 
nundațiilor : distrugerea casei (două 
camere, bucătărie și alte amenajări) 
și a mobilierului, pierderea celorlal
te bunuri, îmbrăcăminte, alimente, 
luate de ape... Apoi vocea i se mo
dulează în vibrații calde, emoționan
te. Au început să vină imediat aju
toarele în alimente, haine, Ii s-a asi
gurat cazare provizorie. Apoi, hotă- 
rîrea partidului și statului privind 
sprijinirea celor loviți de calamități, 
pentru refacerea grabnică a locuințe
lor distruse.

— Văd că aveți acum din nou pe-al 
dumneavoastră sub acoperiș. V-ați 
gîndit că o să aveți așa de repede o 
casă nouă, chiar mai mîndră ca îna
inte 7 - ,

— Eu vă spun drept, așa cum 
a fost — îmi răspunde bătrînul. 
Fie-mea s-a pus pe plîns, cînd a vă
zut atîta prăpădenie. Eu însă, care 
am trăit multe la viața mea, am 
simțit cu inima că nu trebuie, că 
n-avem motive să ne cuprindă dis
perarea. Gîndeam sincer : că avem 
un partid și o țară și că vom trece 
și peste greutățile astea. Și așa s-a 
și întîmplat. Pe alelalte timpuri, să fi 
fost cit de puternic lovit, n-avea 
cine să-l scoată pe om din durere. 
Noi am primit imediat 10 000 lei, din 
care ne-am cumpărat materiale de 
construcție trebuitoare cu preț re
dus, datorită înlesnirilor ce ne-au 
fost acordate de partidul și statul 
nostru — pentru care scrieți și la 
ziar că le adresez cele mai fierbinți 
mulțumiri din partea noastră.

Intervine în discuție și fiica bă- 
trinului, Maria Resz :

— Acuma se cheamă că sîntem a- 
proape mutați în casă, iar peste ci- 
teva zile va dispărea orice urmă de 
șantier. Și C.A.P.-ul a fost mereu 
alături de noi ; am fost ajutați cu 
căruțe, cu camion, că au fost multe 
de transportat, și cu multe alte aju
toare. Acuma și bărbatu-meu e pe la 
alte case, ajută și el cu priceperea

și munca lui la construcția celor
lalte locuințe. De-aia nu l-ați găsit 
acuma acasă.

M-am despărțit de acești oameni 
mulțumiți, harnici și de omenie toc
mai în clipele cînd, în noua lor lo
cuință, se petrecea un eveniment 
așteptat febril: electricianul satului, 
loan Micu, terminînd ultimele insta
lații, a răsucit solemn butonul unui 
întrerupător. în casă s-a revărsat o 
lumină albă, îmbietoare, reconfortan
tă. Ca o urare de binețe și viață 
lungă, de trăinicie și fericire în casă 
nouă.

Intr-un timp record s-a terminat 
„la acoperiș" și casa lui Andrei Ko
vacs, care, după cum ne mărturisea 
soția acestuia. Paraschiva Ko
vacs, datorită înlesnirilor acordate 
de stat — 17 000 lei ajutor gratuit, 
cu care au cumpărat materiale de 
construcții — este mai încăpă
toare, cu trei camere, una in plus 
față de vechea locuință distru
să de ape. Am notat textual o frază 
pe care a rostit-o din toată inima : 
„Bunul nostru partid a fost alături 
de noi tot timpul necazurilor, ajutîn- 
du-ne să le lăsăm în urmă, unul cite 
unul. Nu voi uita niciodată ce-au 
făcut partidul, statul pentru familia 
mea, pentru noi toți din satul 
nostru". Are cuvinte de recunoș
tință și pentru sprijinul oamenilor, 
care a fost neașteptat de prompt și 
generos. Numai la fundații au lucrat 
laolaltă 42 de consăteni dintre cei 
rugați să ajute, dar și alții, din pro
pria lor inițiativă.

Stăm de vorbă și cu președintele 
C.A.P. Potău, Gheorghe Apan, care 
ne mărturisește :

— Vrem să terminăm în timp cit 
mai scurt casele oamenilor. Hotărî- 
rea noastră este certitudine. Dovadă, 
înfăptuirile de pînă acum în munca 
noastră, prin sprijinul comitetului 
județean de partid, al Consiliului 
popular al comunei Medieșul Au
rit. Șl alte familii au locuințe
le terminate sau aproape termi
nate, aidoma celor pe care le-ați vi
zitat. Eșalonat, săptămînă de săptă- 
mînă. vor fi tot mai multe 
case puse sub acoperiș. Intîmpinăm 
ziua de mîine cu încredere, prin 
muncă neobosită pe ogoare și la re
construcția caselor. Cu cît vom lichi
da mai curînd rănile calamității, 
cu atîț mai ușor și mai spornic vom 
face să prospere cooperativa și gos
podăriile oamenilor.

Șantierele din 

împrejurimile 

Gherlei
Ne aflăm pe șoseaua ce duce în o- 

rașul Gherla ; de o parte și de alta 
a șoselei te întîmpină freamătul spe
cific șantierelor de construcție. Con
strucții de case. Case noi, frumoase, 
durabile. Case ale cetățenilor din sa
tul Băița, ale celor care au rămas cu 
gospodăriile distruse în urma ’inunda
țiilor. îndată însă după potolirea 
stihiei apelor dezlănțuite, ei au pri
mit loturi de pămînt, materiale de 
construcție, bani. Un grup de proiec- 
tanți de la întreprinderea de gospo
dărie orășenească și întreprinderea a- 
gricolă de stat au executat gratuit 
proiectele acestor case cochete, cu 
confort adecvat și necostisitoare. La 
rîndul lot, întreprinderile din orașul 
Gherla au sprijinit cetățenii din Băița 
la săpatul fundațiilor.

Vizităm una din casele noi, cea a 
tractoristului losif Chira, de la I.M.A. 
Gherla. Se află în fază de finisaj.

— Sint impresionat — spune el — 
de sprijinul prompt pe care parti
dul și statul ni l-au acordat pentru 
a ne reface căminele distruse. Perso
nal, am primit 15 000 lei, cantități în
destulătoare de ciment, țiglă, cheres
tea și alte materiale. întreprinderea 
mi-a dat tractor și remorcă pentru 
transportul materialului, iar- colegii 
au venit eu toții să mă ajute la de
molarea casei vechi, distrusă de ape, 
și la construcția casei noi. Fără a- 
cest ajutor, nu știu ce m-aș fi făcut.

— Și noi ne-am construit casă nouă. 
Veniți s-o vedeți, nu-i chiar gata, 
dar ne vom muta în ea pînă la toam
nă — ne spune Iuliana Ciciovan. Am 
primit de la stat 20 000 lei, materiale 
de construcții la prețuri reduse, iar 
muncitorii de la cooperativa mește
șugărească „Meseriașul" ne-au ajutat 
la săpatul fundației.

Pe drumul ee urcă pe vale înspre 
centrul satului Băița se află în con
strucție și alte case ale sinistraților : 
a lui Andrei Katana, losif Kulcsar, 
Iosif Katana, Iuliu Katana, losif Buia 
și alții.

Al. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

Către Alba.
(Urmare din pag. I)

Puntea
suspinelor

zece ani, lo-
Buciumeni 

și ei, ca toa- 
peste Ialomi-

Pină mai acum 
cuitorii comunei 
(Dîmbovița) aveau 
tă lumea, un pod 
ța. Podul a ținut cit a ținut, dar
in cele din urmă a trebuit să in
tre in reparații... Și tot în repa
rație e ținut. Sătenii, ori de cite 
ori merg la gară sau la Pucioasa, 
se desculță și trec prin vad. Ce
rerile lor repetate n-au avut „tre
cere" la consiliul popular comu
nal. Cazul a fost semnalat și in 
presă, fără vreun rezultat insă. 
Astfel stind lucrurile, sesizăm 
încă o dată organele de resort 
din cadrul județului. Poate in 
felul acesta edilii comunei se 
vor face luntre și (mai ales) 
punte și vor termina reparațiile.

cu sprijinul prompt și consistent al parti-îl mai

ne-au spus ei — să ne exprimăm mul
țumirea, sentimentul profund de re
cunoștință pentru sprijinul primit diiv 
partea partidului și statului. Cu acest 
inestimabil ajutor ne vom reface că
minele, vom construi case mai fru
moase și mai trainice ca înainte".

De remarcat că, în paralel, se re
fac și edificiile de folos obștesc. Dis
pensarul medical își reia in aceste zile 
activitatea, se repară sediul poștei, 
iar biblioteca comunală este mutată 
intr-un local corespunzător.

Situația este asemănătoare și în ce
lelalte localități din județul Alba 
care au fost inundate. Populației si
nistrate i s-au înmînat cecuri în 
valoare de peste 25 600 000 lei (din 
care 7 185 900 LEI IN MEDIUL RU
RAL) din ajutorul de stat, de 
30 600 000 lei puși Ia dispoziția jude
țului pină in prezent.

Secretarul comitetului de partid din 
Șibot, Vasile Rusu, ne spune : 
„Pagubele suferite de comuna noas
tră sînt mari. Dar mai mare, 
mai puternică e hotărîrea noastră de 
a reface totul, in cel mai scurt timp, 
și mai frumos, mai trainic decît îna
inte. Toți cetățenii comunei noastre, 
in frunte cu comuniștii, cu deputății 
din toate circumscripțiile, au sărit in 
ajutorul celor mai nănăstuiți de furia 
apelor dezlănțuite. Dar oricîtă voință 
și bunăvoință am fi avut, tot n-am 
fi putut ca intr-un timp atît de 
scurt să refacem căminele și bu
nurile distruse. Ne-au venit la timp 
in ajutor partidul și statul și nu gre
șesc dacă spun că toată suflarea ob- 
ștei de pe aceste meleaguri aduce 
cea mai vie, mai caldă și mai plină 
de recunoștință mulțumire partidului 
nostru, personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija pe care ne-o 
poartă, pentru îmbărbătarea și în
demnul de a ne înzeci forțele în 
munca noastră".

împrumută 
cineva ?

Aceasta e noua casâ pe care losif Chira din Bâița și-a construit-o 
dului și statului

(Urmare din pag. I)

drept cu totul 
care și-au fă- 
profesie din 

credințe a co- 
Un exem-

I

PECS- 
oraș al școlilor

Șoseaua ne poartă spre sud, de-a 
lungul Dunării, printre lanuri aurii și 
pilcuri de păduri. Ținta spre care ne 
îndreptăm, Pecs — localitate cu o ve
chime de peste dxă milenii — este 
considerată unul dintre cele mai fru
moase orașe ale Ungariei.

In lumina soarelui de vară, pito
rescul așezării, întregul peisaj în
conjurător, vegetația bogată, favori
zată de clima cu puternice influențe 
mediteraneene, monumentele arhi
tectonice de valoare, ca și noile con
strucții — totul încîntă privirile. Pă
trundem pe străzi înguste, cu clădiri 
îngemănate, datînd din veacuri tre
cute. trecem pe lingă celebra cate
drală ridicată încă în secolul al XI- 
lea pe locul unei și m’ai vechi bazilici 
romane, pe lingă geamia înălțată cu 
peste 300 de ani 
în urmă de cele
brul sultan Sulei
man al II-lea, ne 
oprim o clipă la 
muzeul Zsolnay 
și ajungem în 
Pecsul modern. 
Pecetea prezen
tului este suges
tiv imprimată o- 
rașului de între
prinderi industriale și miniere con
struite în ultimii ani, dar mai ales 
de noile cartiere de locuințe. Faima 
orașului a fost creată de tradiția sa 
universitară.

Citisem ‘cîndva că vechea bibliotecă 
din Pecs deține un manuscris în care 
orașul este supranumit „Atena Un
gariei". Autorul, cum am' putut să 
mă conving, arăta că din cele mai 
vechi timpuri Pecsul s-a afirmat ca 
un oraș propagator și sprijinitor al 
științelor, culturii și artelor. Mărtu
rie a acestor tradiții stau și astăzi nu
meroase monumente de artă, unele 
datînd încă din perioada romanilor, 
ca si marele număr al instituțiilor de 
învățămint și cultură. în alte docu
mente vechi se atestă că prima școa
lă a fost înființată în oraș la înce
putul evului mediu. încă în 1367, 
adică cu peste șase secole în urmă, 
Ia Pecs a început să funcționeze cea 
dinții universitate din Ungaria și a 
cincea din Europa. Localitatea nu-și 
dezminte nici astăzi renumele de 
„oraș al școlilor și universităților" : 
aproape un sfert din populația Iui 
urmează cursurile școlilor de diferite 
grade și ale instituțiilor de învăță- 
mînt superior.

De pe înălțimea Mecsek privim 
panorama orașului. Undeva, în 
dreapta, se află clădirea vechii uni
versități. Nu departe se înalță corpu
rile edificiului modern al uni
versității de medicinăi Vizitînd-o, 
sîntem conduși prin vastele amfi
teatre, prin laboratoare, săli de curs, 
săli de club și studiu, prin clinica 
modernă, excelent utilată — școală 
pentru cei 1 500 de studenți. Ni se 
prezintă în detaliu orașul universi
tar al viitorilor medici : clădiri de 
cea mai nouă factură arhitectonică, 
un parc de odihnă și învățătură, o

CORESPONDENȚA 
DIN R.P. UNGARĂ

bază sportivă. întregul complex se 
încadrează armonios în noile contu
ruri ale orașului, subliniindu-i frumu
sețile.

Vizitînd universitatea de științe 
juridice și școala pedagogică, aflăm 
că studenții constituie aproape 5 la 
sută din întreaga populație a orașu
lui, față de 1 la sută cu 10 ani în 
urmă. De fapt, la Pecs, ca și în în
treaga țară, ultimul deceniu a mar
cat un puternic avînt în învățămîn- 
tul superior.

în această perioadă, numărul in
stituțiilor de învățămînt superior din 
Ungaria a crescut de la 30 la 91, iar 
cel al facultăților de la 51 la 127. 
Ca urmare, efeotivul studenților a 
sporit de la 34 000 la 81 000, iar cel 
al cadrelor didactice de la 4 500 la 

aproape 10 000. în 
ultimii ani, prin 
grija partidului, 
a organelor de 
stat s-au înfiin
țat noi institute 
pedagogice, de 
medicină, agrono
mie, . științe eco
nomice și tehnice. 
O caracteristică a 
învățămintului su

perior ungar o constituie faptul că 
încă din primii ani de după elibe
rarea țării învătămîntul tehnic a în
registrat o amplă dezvoltare, ceea ce 
concordă cu planurile de perspectivă 
ale dezvoltării economice și sociale 
a Ungariei. Industrializarea, dez
voltarea unor noi ramuri economice 
moderne, necesitatea unui mare nu
măr de cadre de specialiști au deter
minat noua orientare a învățămîntu- 
lui superior. La Veszprem s-a înfiin
țat un institut de pregătire a ingine
rilor chimiști, la Miskolc — un institut 
de pregătire a inginerilor rnetalur- 
giști, petroliști, constructori de ma- 
șini-unelte. S-au înființat, de aseme
nea, un institut special de științe eco
nomice, facultăți de pregătire a ingi
nerilor în domeniul electrotehnicii și 
electronicii, facultăți pentru pregăti
rea specialiștilor în domeniul meca
nizării agriculturii etc. Astăzi, in 
Ungaria funcționează 25 de facultăți 
tehnice și 17 agricole, care pregătesc 
cadrele de specialiști necesare dez
voltării în continuare, într-un ritm 
ascendent, a economiei naționale. O 
altă caracteristică a învățămintului 
superior ungar constă în dezvoltarea 
largă a învățămintului seral și prin 
corespondență. Aproape o treime din 
numărul total al studenților frecven
tează astăzi aceste forme de studiu.

...Părăsim Pecsul ducînd cu noi 
Imaginea celor 4 000 de studenți pe 
care-i adăpostește, a bogatei vieți 
universitare de aici, care ne ilustrează 
semnificativ uriașa dezvoltare pe care 
învățămîntul, îndeosebi cel superior, 
din Ungaria a înregistrat-o în anii 
construcției socialiste.

Al. PINTEA

Rezultatele îndeplinirii planului de stat 
pe primul semestru 1970

în R.S. Cehoslovacă în R. P. Ungară

Mai există — e 
izolat — indivizi 
cut o adevărată 
specularea bunei 
legilor de muncă,
piu grăitor: inginerul Alexandru 
Marinescu, în momentul de față 
șef al șantierului I.M.B. din ca
drul grupului de șantiere Sla
tina, aparținînd întreprinderii 
de stat pentru construcții hidro
tehnice Craiova. Invocînd dife
rite pretexte, apela la sentimen
tele subalternilor săi, împrumu- 
tînd diverse sume de bani. O da
tă, de două ori... La ziua sca
denței se făcea că uită. Discu- 
tîndu-i atitudinea, colectivul de 
salariați din care făcea parte l-a 
sancționat de două ori, în 1967 
și 1968. A promis să se îndrepte. 
Ajuns la Slatina, și-a dat, 
din nou, în petic. în două luni 
și jumătate a reușit să „împru
mute" de la diverși salariați 
suma de... 43 000 lei. Ne abținem 
să comentăm un astfel de com
portament ! O vor face, desigur, 
cei in drept.

de :Rubricâ redactata
Dumilru TÎRCOB
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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și igieniștii comunali. In
spectorii sanitari de la județ 
se abat deopotrivă de la 
cele mai elementare reguli 
sanitare. Primarul comunei 
părea complet nedumerit de 
observația pe care i-am a- 
cTus-o la cunoștință. „Păi, 
ce, tîrgul e magazin 7“ 
După părerea sa, numai 
și numai Ia magazinele din 
oraș marfa trebuie vîndută 
în oondiții civilizate. La 
tîrg, la Călugăreni. ea tre
buie „etalată" în pulberea 
maidanului, laolaltă cu gu
noaiele. cu resturile me
najere care infestează îm
prejurimile. Ar fi chiar 
atît de complicat să se reți
nă o parte din sumele (sub
stanțiale) provenite din ta
xele de intrare și din resur
sele locale ca să se pietru- 
iască drumurile de acces, lă
sate în paragină, să se 
confecționeze de asemenea 
cîteva zeci de mese, să se 
niveleze aria tîrgului, care 
acum se aseamănă cu un 
lac frămîntat de furtună 7 
Nu, n-ar fi complicat. Dar 
în mentalitatea gospodarilor 
locali a rămas această idee 
anacronică, potrivit căreia 
tirgul înseamnă neapărat 
maidan la margine de sat.

La rîndul lor, reprezen
tanții comerțului de stat și

în primul rînd ai serviciu
lui piețe și tîrguri din Mi
nisterul Comerțului Inte
rior sînt, după cum se vede, 
adepții aceleiași concepții. 
Uneori, meteoric, apar și 
prin tîrguri de felul celui 
de la Călugăreni mărfuri 
„de oraș". Dar ce mărfuri 7 
Tot ceea ce este „reformat", 
fără utilitate practică, tot 
ceea ce scapă prin ciurul 
controlului de calitate. Ast
fel, am văzut niște tablouri 
naive, realizate pesemne 
de vreo grădiniță de copii, 
niște carpete fără noimă și 
maldăre de... bice — proba
bil pentru mînat cu ele... 
tractoarele sau semănătorile 
mecanice 1 Cam atît se gă
sește — ca marfă adusă de 
organele comerciale — în 
tîrgul de la Călugăreni. 
„Marfa" respectivă nu se 
vinde. Ne-am convins că o 
atare stare de lucruri e re
zultatul următorului mod de 
a gîndi : „La țară va mer
ge". Viața a dovedit însă 
că la țară nivelul dei pre
tenții a crescut și că oriun
de cumpărătorii vor să 
procure mărfuri de calitate. 
E lucrul pe care unii dintre 
comercianți nu l-au putut 
încă sesiza sau nu-1 pot pri
cepe. Firește, nimeni nu se 
gîndește la amenajări cos
tisitoare, nu pretinde ca tîr
gul să fie pardosit cu mar

mură, împînzit cu magazine 
din beton armat, împodobite 
cu lambriuri și vitralii, iar 
mărfurile să fie numai din 
cele tip „Romarta". Nu 1 
Dar nici să fie un loc 
viran, plin de bălării, un 
maidan în care este aban
donată recuzita reformată a 
comerțului. Este necesar să

șui Urziceni, abia se crăpa
se de ziuă. Iată-ne la tîrg. 
Tablou incredibil. Chiar la 
intrare — o ripă supranu
mită plastic „moartea că
ruțelor". Mai încolo 7 O fîn- 
tînă părăsită, o basculă des
pre care nimeni nu știe a 
cui e și o tarabă. în fața a- 
celei tarabe, proprietatea

gustări. Nu șe știe că 
aici vine lume multă, să 
cumpere și să vîndă 7 Și 
era lume la tîrgul din Ur
ziceni. cită frunză 1 Numai 
comerțul de stat lipsea. Iată 
ce ne spuneau niște țărani 
veniți acolo de la zeci de 
kilometri :

— Ne trebuiau niște arti-

PRAGA 29 — Corespondentul A- 
gerpres Eugen Ionescu transmite : 
La Praga a fost dat publicității co
municatul Oficiului Federal de Sta
tistică al R.S. Cehoslovace cu pri
vire la îndeplinirea planului de stat 
pe primul semestru al anului.

Din comunicat rezultă că, in pri
ma jumătate a anului în curs, pro
ducția industrială a crescut, in com
parație cu perioada corespunzătoare 
a anului trecut, cu 8,3 la sută, de
pășind cu 1,8 la sută prevederile 
planului. Creșterea a fost asigurată 
in întregime prin sporirea cu 8,4 la 
sută a productivității muncii în in
dustrie. Printre ramurile industriale 
care au înregistrat sporuri deosebite 
se numără industria chimică (12,6 la 
sută) și cea constructoare de mașini 
(10,8 la sută). Producția globală de 
energie electrică a crescut cu 4,7 la 
sută. Sub cifrele stabilite de plan 
au rămas industria materialelor de 
construcții, cea de celuloză și hîr- 
tie, de sticlă, porțelan și ceramică.

Pe baza rezultatelor obținute în 
primul semestru in agricultură, se 
apreciază că în acest sector produc
ția nu va atinge nivelul anului tre
cut, deosebit de favorabil, dar că se 
va situa deasupra mediei ultimilor 
trei ani.

După cum arată comunicatul, în 
primul semestru al anului nu au 
fost îndeplinite unele cifre ale pla
nului de stat și continuă să existe 
o serie de lipsuri, în special în do
meniul îndeplinirii planului de in
vestiții.

BUDAPESTA 29 — Coresponden
tul Agerpres Alexandru Pințea 
transmite : La Budapesta au fost 
date publicității rezultatele îndepli
nirii planului economiei naționale a 
R.P. Ungare pe primul semestru. 
In comunicatul Direcției de Stat de 
Statistică se arată că producția a 
crescut în sectorul industriei socia
liste cu circa 8 la sută față de a- 
ceeași perioadă a anului trecut. Cele 
mai mari creșteri au fost înregistra
te în industria chimică — 15 la sută, 
construcțiile de mașini — 10 la sută, 
industria ușoară — 7 la sută.

Comunicatul precizează că nivelul 
producției industriei materialelor de 
construcții în ansamblu nu a atins 
în primul semestru nivelul existent 
cu doi ani în urmă, datorită redu
cerii producției în prima jumătate 
a . anului trecut și unei creșteri ne
însemnate (cu 3 la sută) în primele 
6 luni ale acestui an.

Se relevă că 87 la sută din sporul 
producției industriale a fost obținut 
prin creșterea productivității muncii.

Volumul investițiilor realizate a 
fost de peste 30 miliarde de forinți, 
depășind cu 6,5 la sută nivelul se
mestrului corespunzător din anul 
trecut. Exportul a crescut în primul 
semestru al anului curent cu 17 la 
sută, iar importul cu 33 la sută. Ve
niturile bănești ale populației au 
sporit cu 8 la sută față de perioada 
corespunzătoare a anului trecut, iar 
vînzările de mărfuri cu amănuntul 
cu 11,2 la sută.

a □
factorii de răspundere al 
consiliului popular local. Ni 
s-a vorbit despre niște... 
lupte pe care le-ar fi dus și 
le mai duc in continuare 
tovarășii din consiliu. în le
gătură cu organizarea tîr
gului ; de niște „reușite" pe 
care cică le-ar fi avut în 
această direcție. Ce putem

ASTĂZI, 0 RAITĂ PRIN TÎRGURI
se înțeleagă importanța 
economică și socială pe 
care o au tîrgurile în viața 
satelor — nemaivorbind 
de rolul și ponderea pe care 
le pot căpăta în circulația 
mijloacelor bănești, în in
tensificarea schimbului de 
mărfuri sat-oraș. Iar în 
alte localități tîrgurile — 
dacă se pot numi așa — în
trec de la distanță, în 
dezordine și penurie de 
mărfuri industriale, chiar 
pe c?l din Călugăreni.

...Cînd am ajuns în ora-

O.C.L. din localitate, se îm
bulziseră cîteva sute de oa
meni. Ne-am apropiat și 
am văzut un lucru... îndu
ioșător : comerțul local vin
dea oamenilor veniți cu tre
buri la tîrg... pîine goală ! 
Diferiții directori și funcți
onari locali sau confrații 
lor din direcția comercia
lă județeană nu aprecia- 
seră bine. în misterioasele 
lor calcule, volumul cererii 
și din nou — pentru a cîta 
oară 7 — unica tarabă a tîr
gului rămăsese în pană de

cole de fierărie. Dar de
geaba am venit la tîrg. Aici 
nu se găsesc de nici unele. 
Va trebui să facem calea 
Întoarsă și să ne ducem la 
magazinele din oraș. Tîrgul 
acesta (vechi de 250 de ani 
— n.n.) și-a pierdut tot ros
tul. Nu găsești aici nici mă
car apă de băut. Trebuie să 
vii de acasă cu desaga de 
merinde și cu bota de apă, 
ca atunci cînd pleci în pă
dure să dobori copaci".

Am avut și la Urziceni o 
convorbire (penibilă) cu

spune 7 „Lupta" e 'posibil 
să fi avut loc, dar despre 
„reușite" nu putem spune 
că ar fi vizibile...

Sîntem îndreptățiți să 
credem că tocmai poziția 
autorităților locale față de 
organizarea, gospodărirea și 
aprovizionarea tirgurilor a 
creat în aceste zohe comer
ciale climatul favorabil 
apariției unor dăunători 
sociali, a geambașilor, a 
speculanților și a altor 
elemente detracate, certa
te cu legile, dornice de

căpătuială. Profitînd de 
absența inspecției comer
ciale, de lipsa de mărfuri 
cerute de cetățeni, puzde
ria aceasta de indivizi, mi
șună prin tîrguri. Numai ce 
auzi :

— Ia limonada, ia limo
nada 1

— Hai să te-mbrac. Ief
tin, pomană 1

Limonada nu-i altceva 
decît apa de puț vopsită și 
amestecată cu vanilie, iar 
hainele — niște vechituri 
recondiționate. O marfă 
proastă, ieșită de prin a- 
teliere clandestine, vîndută 
la prețuri piperate. Tîrgul 
geme de asemenea marfă, 
iar naivi se găsesc destui. 
Negustorii aceștia clandes
tini lucrează la adăpostul 
toleranței autorităților, nu 
plătesc impozit, nu dau ni
mănui socoteală — nici 
pentru speculă, nici pentru 
altceva. In tîrg la Că
lugăreni a fost prins un 
fel de staroste al tu
turor samsarilor care a 
cîștigat dintr-un condei — 
într-o singură zi — 70 000 lei 
(cel puțin). Pe ce 7 Ion 
Banu, din Mihăilești, pen
tru că de el este vorba, a 
cumpărat „oficial" (cu acte 
false) cherestea de la mun
te (300 lei m.c.) și a vîn-

dut-o eu o mie de lei me
trul cub la tîrgul pomenit. 
Alți samsari și-au făcut o 
profesie de bază din specu
larea cerealelor. La Urziceni 
a fost descoperită o întrea
gă bandă... A luat amploare 
vînzarea băuturilor falsifi
cate, produse clandestin „în 
gospodărie" din te miri ce, 
adevărate pericole pentru 
sănătatea publică. In aceste 
condiții, îngăduința factori
lor responsabili și, în pri
mul rînd, a consiliilor 
populare, forurile cu puteri 
depline în raza lor de acti
vitate, este de-a dreptul 
incalificabilă.

Peste tot am primit asi
gurări că organele locale 
sînt convinse de importanța 
tîrgurilor, s-a exprimat a- 
probare față de ideea că 
organizațiile comerciale pot 
avea în tîrguri o bună oca
zie de plasare a mărfurilor, 
că se vor lua măsuri, că... 
etc. etc. Este bine. Dar din 
simpla recunoaștere a unui 
fapt și din promisiuni nu 
iese niciodată nimic. In 
consecință, este datoria or
ganelor comunale, a organi
zațiilor comerciale locale să 
pună umărul, practic și nu 
în vorbe, pentru urnirea 
lucrurilor din punctul mort 
în care se află.I
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Greva
docherilor
britanici
se apropie
de sfîrșit

HOTĂRÎREA DE RELUARE A LUCRU
LUI FĂRĂ SATISFACEREA DEPLINĂ 
A REVENDICĂRILOR PROVOACĂ 

NEMULȚUMIRI

„Docherii vor relua lucrul 
Această știre a fost anunțată 
ziariștilor de Jack ’ 
niunii generale a 
transporturi, după 
mineață, timp de 
mătate, conferința delegaților doche- 
rilor’a purtat discuții aprinse asuțira 
formulei avansate de „Comisia Pear
son". Recomandările acestei comisii 
speciale de anchetă instituită de gu
vernul britanic pentru a analiza cau
zele conflictului dintre docheri 
patroni — conflict care a dus 
declanșarea in urmă cu două săp- 
tămini a grevei ’ generale a celor 
47 0C0 de muncitori din toate portu
rile engleze — au fost în cele din 
urmă acceptate de către conferință 
cu 51 de voturi contra 31.

Aceste recomandări, după cum s-a 
anunțat, prevăd o creștere minimă

Jones, liderul 
muncitorilor 
ce miercuri 
două ore și

luni", 
ieri 
U- 
din 
di- 
ju-

Și la

CORESPONDENȚ A 
DIN LONDRA 

DE LA N. PLOPEANU

a salariilor docherilor, ceea ce, evi
dent, nu satisface pe deplin reven
dicările muncitorilor portuari. Toc
mai de aceea — scrie ziarul „Eve
ning Standard" — un număr însem
nat de delegați la conferință 
pronunțat pentru continuarea 
vei.

Miercuri dimineața, înaintea

s-au 
gre-

Miercuri dimineața, înaintea în
ceperii discuțiilor, cei 82 de delegați 
la conferință au fost întâmpinați de 
sute de demonstranți — reprezen
tanți ai docherilor din Londra, Li
verpool și Southampton — care 
le-au cerut să nu accepte nici un 
fel de soluție pină cînd patronii nu 
le vor satisface integral revendică
rile. Ulterior, cind au aflat de ho
tărîrea adoptată, participanții la de
monstrație și-au manifestat nemul
țumirea în fața delegaților care pă
răseau sala conferinței.

în cercurile observatorilor se pune 
întrebarea dacă dispoziția de a re
începe lucrul în dimineața zilei de 
luni, 3 august, va fi urmată de 
muncitorii din toate porturile. După 
cum scria miercuri dimineața ziarul 
„Daily Express", marți după amiază 
a avut loc un miting al reprezen
tanților celor 10 500 docheri din 
Merseyside, care au hotărît „să con
tinue singuri greva" în cazul in 
care conferința națională a delegați
lor va hotărî altfel. „Noi sîntem 
pregătiți să continuăm greva pînă 
la crăciun" — au arătat ei.

Știrea privind hotărîrea conferin
ței delegaților docherilor a fost pri
mită cu satisfacție de cercurile pa
tronale, ale căror pierderi de la în
ceputul grevei se cifrează la vreo 
450 milioane lire sterline. O serie 
de nave care au Ia bord mărfuri 
perisabile și, ca atare, părăsiseră 
porturile britanice pentru a se în
drepta spre alte țări, au primit or
din să se înapoieze în porturile bri
tanice.

ATACURI ALE FORȚELOR PATRIOTICE
ÎN VIETNAMUL DE SUD

și In cambodgia
SAIGON 29 (Agerpres) — Forma

țiuni de artilerie ale patrioților sud- 
vietnamezi au bombardat în timpul 
nopții de marți spre miercuri șase 
obiective americane și saigoneze, a- 
nunță agenția France Presse. Două 
dintre aceste bombardamente au lo
vit instalații ale trupelor S.U.A., 
printre care și cele ale cartierului 
general al diviziei de parașutiști 101 
din apropiere de Hue și o bază avia
tică, în apropiere de Nhatrang.

în ultimele 24 de ore, bombardie
rele strategice americane B-52 și-au 
continuat misiunile de luptă cu o 
intensitate sporită. Trei raiduri ale 
acestor fortărețe zburătoare au fost 
efectuate de-a lungul frontierei cam
bodgiene, la nord de localitatea Tay 
Ninh. Alte două raiduri au fost diri
jate spre zone din apropierea orașu
lui Da Nang și Platourilor înalte, 
unde comandamentul american pre-

supune că ar exista puternice concen
trări de forțe 
vietnamezi.

ale patrioților sud-

29 (Agerpres) — Deși 
de la Pnom Penh'

Președintele Mao Tzedun 
a primit delegația 
militară română

PEKIN — Corespondentul Ager- 
pres, Ion Gălățeanu, transmite: 
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, 
Mao Tzedun, a primit, în după-a- 
miaza zilei de 29 iulie, delegația 
militară română, condusă de ge
neral-colonel Ion Ioniță, ministru] 
forțelor armate.

La primire au fost prezenți Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Huan Iun- 
șen, șeful Marelui Stat Major al

armatei populare chineze de eli
berare, Ciu Hui-Tso, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, Siao Cin Kuan, adjunct al 
ministrului apărării, comandantul 
forțelor maritime militare.

A fost prezent, de asemenea, Au
rel Duma, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în R. P. Chi
neză.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

• DELEGAȚII ALE MIȘCĂRII DE REZISTENȚĂ PALESTINENE 
ÎN CAPITALELE ȚĂRILOR ARABE • R.A.U. Șl SUDAN AU 
SUSPENDAT EMISIUNILE DE RADIO ALE ORGANIZAȚIILOR 

PALESTINENE

Primele delegații ale mișcării pa- 
lestinene de rezistență, care urmează 
să expună pozițiile acesteia în capi
talele arabe, au părăsit marți seară 
Ammanul, anunță agenția France 
Presse. Conducătorii acestor delegații 
vor înmîna șefilor de stat ai țărilor 
vizitate mesaje din partea lui Yasser 
Arafat, președintele Comitetului Cen
tral al Rezistenței Palestinene, în 
care este explicată poziția organiza
țiilor palestinene în actuala etapă a 
evoluției situației din Orientul Apro
piat.

Pe de altă parte, după cum trans
mite agenția M.E.N., un purtător de 
cuvînt oficial al guvernului R.A.U. a 
anunțat că au fost suspendate în mod

provizoriu emisiunile unor organiza
ții de rezistență palestinene, care 
transmiteau pe lungimile de undă ale 
postului de radio Cairo. Purtătorul de 
cuvînt a explicat că această hotărîre 
a fost luată în urma opoziției acestor 
organizații față de acceptarea de că
tre R.A.U. a propunerii americane de 
soluționare a conflictului din Orien
tul Apropiat.

Se precizează că această hotărîre nu 
trebuie interpretată ca o întrerupere 
a ajutorului acordat mișcării de re
zistență palestinene.

Agenția M.E.N. anunță că o măsură 
similară a fost luată și de autoritățile 
sudaneze.

(Agerpres)
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agențiile de presă transmit

PNOM PENH 
comandamentul 
a deplasat acum citeva săptămîni 
un contingent de 4 000 de militari în 
importanta regiune strategică a pla
toului muntos Kirirom, in urma a- 
tacurilor repetate ale unităților for
țelor de rezistență populară, ultime
le două batalioane au părăsit pozi
ția, pierzînd astfel controlul șoselei 
numărul 4 între Kompong Son și 
Pnom Penh. Unitățile patrioților 
khmeri au acționat cu succes în ul
timul timp și în alte regiuni sau lo
calități din Cambodgia. Astfel, tot 
marți, aeroportul orașului Siem 
Reap a fost atacat și a devenit inu
tilizabil pentru cursele avioanelor 
militare ale regimului Lon Noi.

In sprijinul unei conferințe 
europene în problemele 

securității
2»
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Declarațiile ministrului
VARȘOVIA 29 — Corespondentul 

Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
Pierre Harmel, rhinistrul de externe 
al Belgiei, și-a încheiat vizita oficia
lă făcută la Varșovia, la invitația o- 
mologului său polonez, St. Jedry- 
chowski.

GRECO-TURCE
ATENA 29 (Agerpres) — Ciprioții 

greci și turci trebuie să fie în mă
sură să trăiască pașnic în insulă, iac 
Grecia și Turcia trebuie să-i ajute 
să găsească o soluție în această pro
blemă, a declarat Suleyman Demirel, 
primul ministru turc, într-un inter
viu acordat ziarului atenian „Acro
polis". El s-a pronunțat pentru o 
rezolvare „justă și onestă a problemei 
cipriote, care să poată satisface cele 
două părți". In continuare, referin- 
du-se la relațiile dintre Turcia și 
Grecia, Suleyman Demirel a subliniat 
că conducătorii celor două țări „tre
buie să-și aducă întotdeauna aminte 
că statele lor, dezvoltând prietenia 
dintre ele, vor obține mari avantaje".

★
ATENA 29 (Agerpres). — După o 

vizită oficială de două zile în Grecia, 
ministrul de externe cipriot, Spyros 
Kyprianou. a părăsit ieri, la prînz. 
Atena, plecînd spre Nicosia. In capi
tala elenă, Kyprianou a fost primit 
de primul ministru grec Ghiorghios 
Papadopoulos și a conferit cu noul 
secretar de stat la Ministerul de Ex
terne. Christos Xanthopoulos-Pa- 
lamaă.

de externe al Belgiei
In cadrul unei conferințe de pre

să, ministrul belgian, după ce s-a re
ferit la relațiile polono-belgiene, a 
subliniat că în ultimul timp în Euro
pa se înregistrează un progres pe 
calea soluționării problemelor secu
rității și colaborării. El a arătat că 
negocierile care se desfășoară in pre
zent vor accelera convocarea confe
rinței europene pe tema securității 
și colaborării pe continentul euro
pean. „Sper, a spus ministrul Harmel, 
că pînă la sfîrșitul acestui an se va 
înregistra un progres in direcția pre
gătirii multilaterale a respectivei în
tâlniri europene". în continuare, mi
nistrul belgian a subliniat rolul im
portant ce revine țărilor mijlocii și 
mici în vederea pregătirii corespunză
toare a întâlnirii europene, paralel cu 
importanța deosebită a reducerii 
înarmărilor și a mijloacelor de dis
trugere.

Convorbirile sovieto-vest- 
germOne. Miercuri- Andrei Gro- 
miko, ministrul afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice, și Walter Scheel, 
ministrul afacerilor externe al R. F. 
a Germaniei, s-au întâlnit din nou, 
continuind convorbirile din ajun. 
Concomitent, și-au continuat activi
tatea două grupuri de lucru consti
tuite marți, avînd misiunea de a pune 
la punct unele aspecte ale proiectu
lui tratatului de renunțare la folosi
rea forței în relațiile dintre cele două 
țări.

al Marelui Hural Popular al R. P. 
Mongole, ministru al afacerilor ex
terne, a încetat miercuri din viață la 
Ulan-Bator, după o boală grea și în
delungată, informează agenția Mon- 
țame.

anuale nete, 
ile străine, 
să încheie 
noi contracte 
sfîrșitul unei anumite perioade, la cel 
puțin 51 la sută din acțiunile lor.

Cît despre compani- 
acestea vor trebui 
cu statul Peruvian 
privind renunțarea, la

Guvernul Indiei a hotărît 
să stabilească relații diplo
matice cu R.D. Germană 13 
nivel consular. Pînă în prezent, cele 
două țări întrețineau relații prin in
termediul misiunilor comerciale.

Ambasada Republicii Socialis
te România din Statele Unite ale 
America a organizat, în colabo
rare cu Biroul O.N.T. din New 
York, o intilnire cu 
tanti ai principalelor agenții a- 
mericane de turism, 
aeriene ți ziariști. A fost pre
zentat, cu această ocazie, un film 
turistic și au fost furnizate in
formații asupra principalelor 
realizări ale turismului roma
nesc.

reprezen-

companii

Luvsontorjiin Toiv, membru 
al Comitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, deputat

LOS 
preș), 
bandei 
cuzată 
Sharon 
persoane a intrat deja 
fază decisivă. în ședința 
marți, principalul martor 
acuzării, Linda Kasabian, 
însăși membră a „familiei" 
duse de Manson, a relatat des
pre împrejurările în care au 
fost comise trei din cele cinci 
asasinate de la Villa Bel’Air. 
Potrivit depoziției ei, masacrul 
pus la cale in amănunt de 
Charles Manson, a fost sâvîrșit 
de Charles Watson, Susan At
kins și Patricia Kernwinkel.

înainte de a aborda acest 
moment-cheie al depoziției,

ANGELES 29 
— Procesul

Suspendarea temporară a 
apariției ziarului „Popular", 
organul C.C. al Partidului Comunist, 
a fost ordonată de autoritățile uru- 
guayene. Hotărîrea a atras protestul 
organizațiilor muncitorești și demo
cratice din Uruguay.

Semnarea unei legi pri
vind companiile industriale 
care activează în Peru3 Eost 
anunțată de președintele țării, Juan 
Velasco Alvarado. Potrivit legii, fir
mele indigene sînt obligate să spo
rească fondul de salarii cu o sumă re- 
prezentînd 10 la sută din profiturile

CC ■ ■crimei

(Ager- 
intentat 

lui Charles Manson a- 
de uciderea actriței 

Tate și a altor patru 
într-o 

de 
al 
ea 

con-

martora a relatat despre „filo
zofia" profesată de Manson, 
simbolizată prin expresia „hel- 
ter skelter" („scapă cine poate"), 
potrivit căreia țelul „familiei" 
era de a provoca în S.U.A. un 
război rasial și, prin acesta, „o 
debandadă generală". Asasina
tele de la Villa Bel’Air au fost 
comise în conformitate cu a- 
ceastă „filozofie".

Se știe că Linda Kasabian a 
acceptat să depună mărturie 
împotriva celorlalți membri ai 
bandei în schimbul promisiunii 
de a nu fi implicată in acest 
caz. Rolul ei a fost, de altfel, 
după cum a declarat procurorul 
Vincent Bugliosi, 
fiind însărcinată să 
pază.

secundar, 
stea de

Jonos Radar, prim-sccr«ar 
al C.C. al P.M.S.U., a primit, miercuri, 
delegația Adunării Naționale a R.D. 
Vietnam, condusă de Hoang Van 
Hoan, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, vicepreședinte al Comi
tetului Permanent al Adunării, care 
face o vizită oficială în R.P. Ungară. 
A avut loc o convorbire referitoare 
la relațiile dintre cele două țări și 
la alte probleme de interes reciproc.

A fost condamnat Ia mun
că silnică pe viață colone
lul Jaques Puati, pînă recent 
șef al statului major al armatei na
ționale congoleze. Postul de radio 
Kinshasa a transmis marți un comu
nicat, arătînd că această pedeapsă a 
fost pronunțată de un tribunal militar, 
care l-a găsit vinovat 
Puati de moartea a doi 
rîndul personalului său

pe Jaques 
angajați din 
de serviciu.

satelitul ar-„Cosmos-354",
tificial al Pămintului, a fost lansat 
miercuri în Uniunea Sovietică. La 
bordul satelitului se află aparataj 
științific pentru continuarea cercetă
rilor în spațiul cosmic.

Sir John Barbirolli a în
cetat din viață, miercuri> ia 
Londra. Remarcabilă personalitate a 
artei dirijorale mondiale, John Barbi
rolli, pe numele său adevărat Gio
vanni Battista, era în vîrstă de 70 de 
ani și fusese jnternat într-o clinică 
după ce a suferit un atac cardiac la 
29 mai a.c.

Deficitul bugetului S.U.A. 
pentru anul fiscal care s-a încheiat 
la 30 iunie a.c. se ridică la 2,9 mi
liarde de dolari.

Delegația tineretului din
ROmâlîîa condusă de V. Nicolcio-
iu, secretar al C.C. al U.T.C., care s-a

aflat în S.U.A. cu ocazia Adunării 
mondiale a tineretului, a făcut o i- 
zită de documentare prin diverse o.u- 
șe de pe coasta de nord-est, la Invi
tația Consiliului tineretului din Sta
tele Unite. Cu acest prilej au fost vi
zitate o serie de așezăminte cultura
le, centre de învățămînt, sedii ale 
organizațiilor de tineret etc. și a fost 
realizat un util schimb de păreri pri
vind viața, activitatea și preocupă
rile tinerei generații din cele două 
țări. Miercuri seara delegația tinere
tului din România a părăsit S.U.A. 
plecînd spre patrie pe calea aerului.

Cooperarea economică 
algero-mauritană. Intre Al- 
geria și Mauritania a fost semnat un 
acord economic, științific, tehnic și 
cultural. In vederea extinderii coope
rării algeBo-mauritane va fi creat și 
un comitet interguvernam'ental la ni
vel ministerial, care își va desfășura 
lucrările, alternativ, în capitalele ce
lor două țări. Alger și Nouakchott.

Președintele Nixon a sem
nat demisia dr. Thomas 
Paine din funcția de director al 
N.A.S.A. Agenția A.P., care a trans
mis informația, nu furnizează moti
vele acestei demisii.

CONTINUA CERCETĂRILE

AVIONULUI „AN-22"»1

MOSCOVA 29 (Agerpres). — Agen
ția TASS informează că în ultimele 
zile au continuat cercetări intense în 
regiunea unde s-a produs accidentul 
avionului sovietic „An-22“ care 
transporta spre Peru instrumente 
medicale destinate sinistraților. Cer
cetările sînt efectuate de un grup 
special de avioane sovietice și de 
nave ale fldtei comerciale a U.R.S.S., 
precum și de avioane și nave ale al
tor state. Operațiunile de căutare, 
precizează agenția TASS, se desfă
șoară în condiții meteorologice nefa
vorabile. Pină' în prezent, au putut fi 
găsite doar citeva obiecte care apar
țineau avionului „An-22“. Cercetările 
continuă.

Pompierii și marinarii estuarului Tamisa au fost angajați luni, timp de peste 
20 de ore. intr-o bătălie dramatică împotriva focului și a poluării. în urma 
ciocnirii cargoului spaniol „Monte Ulia" de un chei al rafinăriei de petrol 
din portul britanic Coryton, 500 tone de petrol s-au revărsat în apele Tanii- 
sei. în citeva secunde, petrolul s-a aprins. Peste 100 de pompieri, angajați 
intr-o luptă dîrză cu focul, au reușit să limiteze incendiul și să evite pagu
bele material^, dar pentru numeroase plaje de pe Tamisa a apărut primej
dia poluării. Au fost lansate la apă numeroase ambarcațiuni, de pe care s-au 
pulverizat mari cantități de detergenți. Astfel a fost înlăturat și ce) de-al 

doilea pericol. în fotografie : pompierii în timpul acțiunii

Pe străzile din Granada 
andaluză — care apare- în 
reclamele turistice ca ■ o 
oază a liniștii', cu vegeta
ție exotică și palate maure 
strălucind în soare — au 
avut loc zilele acestea in
cidente singeroase. Lucră
torii din sectorul construc
ții al acestui oraș au de
clarat grevă generală. Toa
te șantierele au fost în
chise, muncitorii au orga
nizat manifestații în spri
jinul revendicărilor lor e- 
conomice. Poliția — pe 
care populația Granadei a 
botezat-o nu 
pricina culorii uniformelor 
— „gristapo" — a interve
nit cu brutalitate. Rezulta
tul : trei morți, zeci de ră
niți, sute de arestări. Ulti
mele telegrame de presă a- 
nunță că-cei 12 000 de gre
viști din acest oraș sînt ho- 
tărîți să nu reia lucrul pînă 
cînd guvernul nu va ga
ranta acceptarea de către 
patronat a încheierii -unui 
nou contract colectiv.

în semn de solidaritate, 
In numeroase alte orașe 
ale Spaniei au fost declan
șate greve. La Madrid, 
sute de muncitori din ra
mura construcțiilor și a 
metalurgiei au încetat lu
crul ; au fost organizate 
acțiuni de protest la Bil
bao, Gijon, Sevilla ; peste 
1 700 de mineri din bazi
nul carbonifer al Asturiei 
sînt în grevă... După eve
nimentele din Granada, 
peste 300 de intelectuali, 
artiști, tehnicieni și alți re
prezentanți ai opiniei pu
blice din. Spania au adre
sat președintelui 
ului (parlamentul) de 
Madrid o scrisoare deschi
să în care se cere institui
rea unei comisii de anche
tă a responsabilităților 
„forțelor publice". în scri
soare se protestează, tot
odată, împotriva atitudinii 
presei spaniole „care în
cearcă să justifice acțiu-

numai din

Cortes- 
la

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Piața

nea forțelor de ordine", In 
timp ce incidentele de a- 
cest gen pun, de fapt, in 
lumină „un rău cu adînci 
rădăcini în lipsa de liber
tăți sindicale, de libertăți 
politice și în inexistența 
unor mijloace normale 
care să permită nu numai 
rezolvarea problemelor 
sindicale, ci și a prpble- 
melor cu caracter politic".

Agravarea tensiunii so
ciale în Spania este plasată

ca 10 miliarde de pesetas, 
sumă echivalentă cu peste' 
3 la sută din bugetul țării. 
Creditele respective, acor
date pentru... stimularea 
exporturilor, au fost folo
site în scopuri speculative. 
După sentința din mai a.c. 
a procesului care a început 
anul trecut, dosarul părea 
închis. Cercetările ulte
rioare au implicat însă 
nume ale unor personali
tăți politice, dezvăluite re-

de guvernator al Băncii 
Spaniei.

La aceste multiple pro
bleme interne, în domeniul 
vieții sociale și 
care confruntă în 
oficialitățile de la 
se adaugă, pe plan 
problema reînnoirii 
tului dintre Spania 
S.U.A. în vederea prelun
girii termenului menținerii 
celor patru baze america
ne pe teritoriul spaniol.

politice, 
prezent 
Madrid, 
extern, 

trata
și

„ITARÂ FIERBINȚI"
ÎN SPA NI A

său nu este dispus să ce
deze in problema sumelor 
cerute Washingtonului pen
tru folosirea bazelor mili
tare din Spania. Pe de 
altă parte, de .dincolo de 
Atlantic se anunță că nici 
partea americană nu este 
dispusă Ia concesii în a- 
cest domeniu. în cazul cînd 
un nou acord nu va fi 
semnat pînă la data de 26 
septembrie, S.U.A. ar tre
bui să evacueze bazele din 
Spania în termen de un 
an. Dată fiind însă însem
nătatea deosebită pe care 
Pentagonul o atribuie 
menținerii acestor baze, în 
special după evacuarea ba
zei aeriene de la Wheelus 
Field (Libia), în cercurile 
diplomatice spaniole și a- 
mericane se consideră că, 
pînă la urmă, cele două 
părți vor reuși să ajungă 
la un compromis. Firește, 
o cedare a Spaniei în a- 
ceastă problemă ar 
tribui la deteriorarea 
zițiilor guvernului, cu
mai mult cu cît opinia pu
blică, inclusiv unele cercuri 
politice, nu văd cu ochi 
buni prelungirea existenței 
bazelor militare americane 
pe teritoriul Spaniei. Unii 
exponenți ai acestor 
cercuri raționează în sen
sul următor : dacă guver
nul tot nu cere evacuarea 
bazelor străine, așa cum 
au făcut atîtea alte țări în 
ultimul timp, atunci 
puțin beneficiarul să 
tească o sumă 
cată.

Iată deci un 
de evenimente 
internaționale ce 
tează nemulțumirile mase
lor și cercurilor 
din opoziție, i 
prognozele acelor 
tori care anunță 
fierbinte" pentru 
social-politic din

INUNDAȚII
DE MARI PROPORȚII

India
16 milioane de persoane au 

afectate de inundațiile care 
produs în ultimele zile în 
indian Assam, anunță agențiile 
presă. Musonul care a bîntuit în a- 
ceastă regiune a provocat revărsarea 
fluviului Brahmaputra și a afluenți
lor' săi, inundfnd o suprafață agri
colă de 400 000 hectare și 
numeroase locuințe.

Pakistanul de

fost 
s-au 

statul 
de

distrugind

est
au rămas

B

con- 
po- 
atît

de către numeroși observa 
tori pe fundalul deterio
rării climatului politic ge
neral din țară. Intre fap
tele care se acumulează în 
acest sens poate > fi citată 
așa-numita „afacere Ma
tesa", Este vorba de o 
serie de membri ai grupului 
de presiune al tehnocrației 
catolice — „Opus Dei" — 
intrat in guvernul de la 
Madrid, cu prilejul rema
nierii din octombrie 1969. 
care sînt implicați într-Un 
scandal financiar fără pre
cedent.

După cum se știe, o so
cietate fictivă — „Matesa" 
— a obținut, prin metode 
frauduloase, credite din 
partea Băncii Naționale a 
Spaniei în valoare de cir-

cent, din rindurile cărora 
tac parte Juan Josă 
Espinosa San Martin șl 
FaUstino Garcia Monco, 
miniștri al finanțelor și res
pectiv al comerțului la data 
declanșării scandalului, 
care au părăsit posturile 
din octombrie 1969. Lista 
„politică" a celor implicați 
tn „afacerea Matesa" nu 
este încheiată, se sublinia
tă in cercurile de presă, 
ea incluzînd chiar membri 
ai actualului cabinet de 

la Madrid. Caracterul po
litic al „afacerii" a tost 
accentuat tn urma demi
siei, tn cursul săptăminii 
trecute, a fostului ministru 
de finanțe, Mariano Na
varro Rubio, din funcția

Luni a avut loc o ședință 
secretă a comisiei 
afacerile externe a 
tes-ului, în cadrul 
Gregorio Lopez Bravo, șe
ful diplomației spaniole, a 
prezentat un raport asu
pra stadiului tratativelor 
cu Washingtonul. Comen
tatori politici remarcă fap
tul că este pentru, prima 
oară cînd un membru al 
guvernului de la Madrid
examinează cu o comisie 
parlamentară această pro
blemă, ceea ce este de na
tură să evidențieze carac
terul spinos al negocierilor 
dintre, cele două părți. A- 
genția U.P.I., citind surse 
oficiale din Madrid, men
ționează că Lopez Bravo ar 
fi reafirmat că guvernul

pentru
Cor- 

căreia

Peste 30 000 de oameni 
fără adăpost ca urmare a gravelor 
inundații care au afectat mai multe 
regiuni, ale Pakistanului de est. în 
districtul Pabna, la nord de orașul 
Dacca, apele au distrus în întregime 
trei localități. Se anunță, totodată, 
că recoltele au fost compromise pe 
suprafețe întinse.

Nepal
Peste 280 de persoane 

dut viața ca urmare a 
și alunecărilor de teren __  _ . .
produs în Nepal din cauza ploilor 
torențiale. Zeci de case au fost dis
truse, iar culturile agricole au fost 
acoperite de apă pe întinse supra
fețe.

și-au pier- 
inundațiilor 
care s-au

mai
cel 

plă- 
ridi-

Șir 
interne

întreg
alimeh-

■ politice 
justificînd 

• observa- 
„o vară 

climatul 
Spania.

Viorel POPESCU

„ScînteU". Tei. 17 60 10, 17 60 20, Abonamentele se tac la oficiile poștale șl dlfuzortl din tntreprlnderl șl Instituții, Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Selnteli

Polonia
Pagubele pricinuite de recentele 

inundații din unele voievodate ale 
Poloniei au fost evaluate la aproxi
mativ 4 miliarde zloți, relatează a- 
genția P.A.P. Cel mai mult ati avut 
de suferit de pe urma revărsării u- 
nor rîuri voievodatele din sudul ță
rii și, mai ales, voievodatul Craco
via, unde apele au inundat cca. 
40 000 hectare de terenuri agricole și 
peste 100 de sate.

Apele au distrus peste 700 clădiri, 
40 de poduri pe șosele naționale și 
mai multe sute de poduri pe dru
muri locale. Din zonele calamitate 
au fost evacuate cca. 10 000 de per
soane.
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