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în cîteva zile trebuie încheiată 
însămîntarea culturilor duble 9

Sîmbătă, 1 august, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, l-a 
primit la Mangalia Nord pe preșe
dintele Vecei Executive Federale a 
R.S.F. Iugoslavia, Mitia Ribicici, 
care se află într-o vizită neoficială 
în țara noastră la invitația preșe
dintelui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer.

La primire au luat parte tovară

șii Ion Gheorghe Maurer, precum 
și Nicolae Ecobescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și Va- 
sile Șandru, ambasadorul României 
la Belgrad.

Au fost prezenți Iakșa Petrici, 
adjunct al secretarului de stat pen
tru afacerile străine al R.S.F. Iugo
slavia, și Iso Njegovan, ambasado
rul Iugoslaviei la București.

Cu acest prilej, a fost subliniată 
cu satisfacție evoluția ascendentă a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre România și Iugoslavia, ex-

ia Ribicici
primîndu-se de ambele părți 
ța de a dezvolta în continuare, 
multilateral, aceste relații. A fost 
efectuat, totodată, un schimb de 
păreri cu privire la unele probleme 
actuale ale vieții internaționale.

După convorbire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu soția, Ele
na Ceaușescu, au reținut la dejun 
pe oaspetele iugoslav cu soția sa, și 
celelalte persoane oficiale române 
și iugoslave. (Agerpres)

ZIUA Șl NOAPTEA 
SĂ SE LUCREZE

CU MAXIMĂ INTENSITATE!
o ÎN TOATE UNITĂȚILE, CULTURILE DUBLE SĂ FIE ÎNSĂMÎNȚATE PÎNĂ LA ULTI MUL DIN HECTARELE PRE
VĂZUTE • CU TOATE FORȚELE Șl MIJLOACELE SĂ SE LUCREZE ÎN SCHIMBURI PRELUNGITE • ORICE TĂRĂGĂNA

RE SE VA RESIMȚI ÎN BALANȚA RECOLTEI

Au mai rămas doar cîteva zile prielnice în care mai pot 
fi insămințate cele aproape 500 000 de hectare in cultură 
dublă, timp care trebuie folosit intens pentru ca această 
importantă lucrare să poată fi terminată, in toate unitățile 
agricole, pe întreaga suprafață prevăzută. De aceea, se 
impune să fie grabnic concentrate toate forțele și mijloa
cele mecanice și manuale la eliberarea terenurilor de paie, 
la efectuarea arăturilor și insămințarea porumbului și ce
lorlalte culturi succesive. Oră de oră trebuie să se lucreze 
din plin, deoarece fiecare zi ciștigată înseamnă un plus de 
recoltă. Insămințarea integrală a suprafețelor prevăzute 
are o mare însemnătate economică in condițiile acestui an. 
cind trebuie făcut totul pentru a obține o producție cit mai 
mare de pe fiecare palmă de pămint, care să contribuie la 
diminuarea pagubelor provocate de inundații. O deosebită 
atenție trebuie acordată insămințării terenurilor amena
jate pentru irigat, unde se pot obține cele mai mari pro
ducții la culturile succesive. Ținind seama de timpul 
inaintat, de starea de umiditate a solului, este imperios 
necesar ca organele de partid, de stat și agricole, condu
cerile unităților agricole socialiste să ia măsuri urgente 
și energice pentru folosirea tuturor posibilităților la semă
natul culturilor duble, paralel cu recoltarea, transportul și 
depozitarea griului și a celorlalte culturi. Mai presus de 
orice, este nevoie de o organizare temeinică, de o judicioa
să repartizare a forțelor, astfel incit fiecare lucrare să se 
execute cu maximă rapiditate, in bune condiții.

(Citiți în pațjina a III-a raidui-anchetă 
organizat în județele Sălaj, Ialomița și 
Iași).

Campania de însăminjare a porumbului în cultură dublă 
nu contenește nici o clipă la cooperativa agricolă din 

Afumați, județul Ilfov Foto : M. Cioc
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DIALOG CETĂȚENESC Noul complex de xileni de la Rafinăria Brazi. Cele zece instalații montate aici sînt dotate în cea mai mare 
parte cu utilaje românești Foto : Gli. Vințilă

Un an după un sfert de veac

După două luni: VEȘTI DIN ZONELE LOVITE DE INUNDAȚII

CU SPRIJINUL PUTERNIC AL STATULUI

Se reface grabnic 
avuția obștească 

a cooperativelor agricole
Cu sprijinul multilateral acor’dat 'de stat—-fonduri 

bănești, materiale de construcții, mașini și unelte 
agncole, cadre de specialitate, semințe etc. — ță
ranii cooperatori din zonele lovite de inundații au 
acționai energic pentru reînsămînțarea culturilor 
distruse, pentru refacerea patrimoniului obștesc di
minuat de calamități. Concentrîndu-și eforturile a- 
supra reconstrucției adăposturilor zootehnice și a 
altor clădiri, cu caracter productiv distruse sau ava
riate de furia apelor, pentru reîntregirea numărului 
de animale, țăranii cooperatori din județele afecta
te de calamități refac și sporesc avuția obștească, 
izvorul puterii economice a cooperativei agricole, 
ceea ce corespunde propriilor lor interese și ale în
tregului popor.

STIVE DE CĂRĂMIZI, CIMENT,

ȚIGLĂ - VIITOARELE CONSTRUCȚII

GOSPODĂREȘTI

In urmă cu două luni și jumătate, 
peste cooperativele agricole de pro
ducție situate pe MUREȘ și TlRNA- 
VE a trecut, ca un tăvălug pustiitor, 
calamitatea. Mii de hectare de culturi 
•— porumb, grîu. legume — au fost 
distruse. Grajduri, magazii, saivane, 
răsadnițe «i alte construcții au fost

dărîmate sau avariate. Apele au lovit 
în averea obștească a multor coope
rative agricole de producție. In pre
zent. în unitățile agricole din județul 
Alba, afectate de inundații, munca de 
reparare a construcțiilor avariate se

(Continuare în pag. a III-a)
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Perimetrul geografic și 
uman de la poalele Țible- 
șului, Rodnei și Călimani- 
lor, pe harta țării este 
circumscris sub o titula
tură toponimică cu stră
vechi rezonanțe : Bistrița- 
Năsăud.

Un județ tînăr pe plaiuri 
de epos și legendă, pe pă- 
mînturi ce au dat spirituali
tății românești personali
tăți de talia lui George 
Coșbuc și Liviu Rebreanu.

DESTINUL CONTEMPORAN 
Al UNUI STRĂVECHI

BISTRITA-NASAUD
Un județ care reflectă, la 
parametri substanțiali și 
elocvenți, ascensiunea ver
tiginoasă a întregii țări în 
cei 28 de ani de viață li
beră și demnă a poporului 
nostru.

— In scurtul răstimp de 
cind județul nostru a luat 
ființă ca unitate adminis
trativă distinctă — ne spu
nea, prefațîndu-ne impre
siile, tovarășul Adalbert 
Crișan, prim-secretar al Co

mitetului județean de par
tid, președintele Consiliului 
popular județean — putem 
afirma că principalele e- 
forturi au fost îndreptate 
spre ceea ce am numi, cu 
o expresie generică, „cu
noașterea șl defrișarea te
renului". S-au investigat, ca 
niciodată în trecut, posibili
tățile de ridicare economică 
a acestor meleaguri, por
nind de la prețioasa indi
cație a conducerii partidu

lui de a ne axa atenția mai 
ales pe scoaterea la lumină 
și punerea în valoare a 
avuțiilor naturale ale solu
lui și subsolului nostru. Ac
țiunea de explorare nu s-a 
limitat însă la avuțiile 
inerte, ci s-a extins și la 
cele vii, la capacitățile u- 
mane, mai prețioase decît

Victor BTRLADEANU

(Continuare în pag. a III-a)

ZIUA MARINEI

„Să fii primul 
si cel mai 
->

exigent 
controlor 

al muncii tale!“
Ne aflăm într-o uzină cu un vechi 

stagiu pe lista celor care și-au cîști- 
gat o meritată faimă pentru buna ca
litate a produselor — „Strungul" din 
Arad. Ca și strungul în sine, calitatea 
lui "are un autor colectiv, se naște 
dintr-un simț colectiv al răspunderii 
pentru calitate.

E suficient să. se producă un sin
gur scurt-circuit, într-o zonă cit de 
periferică a unei rețele electrice, pen
tru ca întregul circuit să fie afectat. 
Comparația ne este sugerată de unele 
abateri individuale de la normele ca
lității care afectează autorul colectiv, 
strădaniile miilor de oameni încor
porate în această pretențioasă mașină 
numită strung. In urmă cu cîteva 
luni, pornind de Ia o situație concre
tă. deloc plăcută pentru colectivul 
uzinei din Arad (în primul trimestru 
49 de strunguri nu absolviseră exa
menul de calitate), am făcut o inves
tigație, urmărind cauzele care au 
concurat la un asemenea rezultat ne
dorit. Ancheta realizată atunci nu s-a 
mal publicat, paginile ziarului fiind 
între timp solicitate să oglindească 
dramaticul „război cu apele". Reve
nind. zilele trecute. în uzină, am 
avut o surpriză destul de neplăcută : 
de a regăsi perpetuate aceleași defi
ciențe !

Iată de ce sondajul făcut atunci. își 
menține actualitatea. Ce stavile men
țin același nivel nesatisfăcător al ca
lității ? Să reconstituim cîteva verigi 
slabe :

Ion Toduță, șef de echipă accesorii, 
din secția montaj general. Echipa s-a 
făcut vinovată pentru... resturile de 
mîncare și șpan găsite în baia lichi
dului de răcire.

— Cum s-a întîmplat ?
Omul ridică stînienit din umeri î
— Mai rămîne cîteodată șpan în 

batiuri. în cutia de viteze. Unii spun l 
nu-s plătit să curăț și pentru alții.

— Sînteți ultimii care lucrați înă
untrul acestei cutii ?

— Da. noi sîntem...
— Și cine ar trebui să curețe *
— Ar trebui să nu se murdărească.^
— Evident.'Dar o dată ce se îhtîm- 

plă așa. e oare firesc să nu îndrep
tați neglijența altora numai pentru 
că nu intră în „atribuțiile" dumnea
voastră ?

— S-a întîmplat. Acum nu se mai 
întîmplă...

Ce valoare mai are. într-un astfel 
de caz. propria muncă — o dată ce 
felul îngust de a-și privi îndatoririle 
'anulează eforturile tuturor celorlalte 
verigi ? Iar asta, pentru un pumn de 
șpan ce s-ar fi cerut curățat, pentru 
un mic efort suplimentar... Aici, în 
acest refuz ..de a da de la tine", se 
relevă un punct de legătură dintre 
calitatea producției și calitatea umană. 
Linsa de aderență la interesele gene
rale (implicit și ale lor) i-a împiedi
cat pe acești oameni să vadă că sfera 
de acțiune a calității muncii trece

Mihai CARANFIL

a-

TEMERARII ÎNTINDERILOR ALBASTRE
Cei mai mulți știu 

că „marea albastră" 
este nu arareori 
plumburie, cu 
opt luni din două
sprezece ; că pangli
cile fluturinde ale be
retelor sini bătute a- 
desea de ploi, de lapo- 
viță, de zăpada spul
berată. Distanțele de 
sute și mii de mile nu 
le străbați cîntind la 
mandolină, ci cu efor
turi, adesea eroice, cu 
stăpînirea deplină a 
legilor navigației, 
multă pregătire, 
vigația e Și artă, 
curaj, și romantism, șl 
trudă, și... rău de 
mare. Rămîn la ti
mona marilor călătorii 
acvatice cei puternici, 
cei care îndrăgesc via
ța de marinar poate 
tocmai pentru aspri
mea ei.

Așadar, fie că navi
ghează pe remorchere, 
șlepuri fluviale sau 
străbat mările și ocea
nele lumii la bordul 
motonavelor, cargou
rilor, traulerelor 
mineralierelor cu 
cotorul fluturînd 
catarg, fie că servesc 
patria socialistă ca

marinari pe navele 
militare sau veghează 
la pulsația cărăușiei 
pe apă — în porturi, 
la ecluza de la Porțile 
de Fier, sau făurind 
noi vase pentru flota 
fluvială și maritimă a 
țării — cei pe care ti 
sărbătorim azi, de 
„Ziua Marinei", se bu
cură de stima și pre
țuirea întregului po
por. Marele pavoaz 
inălțat pe toate navele 
noastre, acum cind în
tregul popor intimpi- 
nă cea de-a 26-a ani
versare a eliberării de

sub jugul fascist prin 
remarcabile succese, a- 
nunță, in același timp, 
momentul tradițional 
de bilanț al realizări
lor numerosului eșalon 
cutezător și harnic — 
marinarii flotei mili
tare și comerciale, 
muncitorii din porturi 
și șantiere navale.

Privită din perspec
tiva anilor de con
strucție socialistă, flota 
maritimă a țării se în
scrie intr-un sistem 
circulator dinamic.
Ritmuri susținute ra
cordate ritmurile

dinamice ale întregii 
economii. Șantierele 
navale din Galați, 
Brăila, Constanța, Ol
tenița, Tumu-Seve- 
rin, care au cunoscut 
o puternică dezvol
tare in procesul in
dustrializării socialis
te, pun in fiecare an 
la dispoziția flotei 
maritime și fluviale 
tot mai multe nave, 
de tonaje sporite, 
construite la nivelul 
tehnicii mondiale, tn 
acest efort de dezvol
tare continuă a bazei 
materiale naviga-

ției se oglindește am
ploarea avintului nos
tru economic.

Navele comerciale 
moderne asigură schim
bul de mărfuri cu pes
te 80 de țări de pe 
glob. Numai in
cest ultim an al 
cincinalului flota ma
ritimă va transporta 
mărfuri de 4,4 ori mai 
mult ca in 1965, iar 
flota fluvială cu 70 la 
sută mai mult. Mesa
gere ale poporului 
nostru care, sub con
ducerea partidului, iși 
consacră întreaga sa 
energie și capacitate 
construcției socialis
mului, echipajele ma
rinărești dau dovadă 
ie multă pricepere și 
abnegație in îndepli
nirea responsabilă a 
îndatoririlor ce le re
vin.

Un salut fierbinte 
adresează in această 
ti întregul nostru po
por echipajelor mari
nei noastre militare, 
celor care, dind dova
dă de un inalt devo
tament și dragoste 
față de partid și pa
trie, străjuiesc cu fer
mitate apele teritoria-

le și litoralul româ
nesc. Mijloacele teh
nice corespunzătoare 
pentru îndeplinirea 
misiunilor ce le sînt 
încredințate presu
pun o perfectă cu
noaștere, întreținere 
și mînuire a lor, com
petență și 
militară 
Strădaniile 
nate de 
bravilor noștri 
tari marinari 
flectă în calificative
le „bine" și „foarte 
bine" dobîndite la e- 
xerciții și aplicații.

...Temerarii întin
derilor albastre. Pe 
nave comerciale sau 
militare, muncind în 
porturi sau în șantie
rele navale, pe acești 
oameni ai apelor ii a- 
nimă hotărîrea fermă 
de a contribui cu toa
te forțele la înflorirea 
și întărirea României 
socialiste. In această zi 
de sărbătoare, sub flu
turarea marelui pa
voaz, un cald senti
ment de prețuire ii în
conjoară ve cutezăto
rii apelor.

pregătire 
superioară, 

încunu- 
succes ale 

utili
se re-

Nicolae MARGEANU

(Continuare in pag. a V-a)
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POMI FRUC- 
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O
ți se face
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în producția de artizanat

• CITE-UN PIC, CÎTE-UN PIC ...SE ACUMULEAZĂ CIS
TERNELE • DE UNDE SE IA APA PENTRU STROPITUL 
STRĂZILOR ? O CLIENȚII CARE SE „ÎMPRUMUTA" DIN 

REȚEA...

ce să-ți mal 
actul ăsta scrie 
alb că soțul du- 
căzut ’în război, 
pe asta și gata.

gard din Mediaș — o carte de vizitd a orașului de pe Tîrnave în 
plinâ înflorire economică și socială Foto : M. Andreescu

Numeroase scrisori sosite la re
dacție semnalează că în unele zone 
ale Capitalei se resimte adeseori 
lipsa de apă potabilă. In unele 
cartiere, apa nu curge ore sau 
chiar zile in șir sau nu urcă la 
etajele superioare. Cetățenii, in a- 
cest caz, sint nevoiți să procure 
apă de la vecinii aflați la parter, 
sau de la gurile de apă ale șan
tierelor de construcții. Cum se ex
plică aceste prelungite anomalii 
și ce se întreprinde pentru ca defi
citul de apă să fie înlăturat ? 
întrebarea se impune a fi pusă 
cu atît mai mult cu cit sint 
cunoscute eforturile ce se de
pun pentru soluționarea favorabilă 
a cererii crescinde de apă, iar pla
nurile de perspectivă dau garanția 
că intr-un termen relativ scurt se 
va asigura normalizarea situației in 
acest domeniu. Ne-am adresat pen
tru a aduce unele clarificări in a- 
ceastă acută problemă tov. ing. 
Androne Negrea, director tehnic al 
Direcției generale de gospodărie co
munală a municipiului București, 
care ne-a răspuns :

— Intr-adevăr, alimentarea cu apă 
a Capitalei nu se face la nivelul 
cerințelor, ceea ce atrage după sine 
justificate nemulțumiri din partea 
cetățenilor. Deficitul se resimte a- 
cum, în mijlocul verii, cînd consu
mul de apă potabilă crește. In ulti
mii ani, Capitala s-a dezvoltat ver
tiginos, prin darea în folosință a 
unui mare nurnăr de blocuri de lo
cuințe și, în mod firesc, condițiile 
noi de confort create cetățenilor 
reclamă și un consum ridicat de 
apă. Bunăoară, dacă în 1968 consu
mul maxim de apă realizat a fost 
de 641 mii mc pe zi, în 1969 a 
ajuns la 747 mii mc, iar în cursul 
acestui an, in luna iulie, la 803 mii 
mc.

— Creșterile consumului de 
apă, de care vorbiți, erau lesne 
de prevăzut. Se știe, de pildă, 
că in fiecare an se construiesc și 
se dau in folosință mii de apar
tamente. In ce măsură s-a asi
gurat corelarea debitului de apă 
cu cerințele crescinde ?

— In ultimii doi ani s-au dat în 
folosință noi obiective menite să 
ducă la creșterea debitului de apă. 
Amintesc frontul subteran Arcuda, 
cu 115 puțuri forate și apeductul 
de 12 km, cane asigură 15 mii mc 
pe zi : apeductul 4 Bicu-Bragadiru, 
cu un spor zilnic de 100 mii mc ; 
stația de pompare din Drumul Ta
berei cu un rezervor de acumulare 
de 17 mii mc ; s-au pus în funcțiu
ne artera Ferentari-Sălaj pentru 
injecție în rețea din stația Sud și 
arterele de legătură de ia stațiile 
de pompare din Drumul Taberei 
spre zonele Ghencea — Bd. Păcii. 
Evident, toate aceste amenajări 
aduc un 6por mare de apă, dar deo
camdată insuficient pentru satis
facerea nevoilor întregului oraș, 
Iar debitul redus afectează presi
unea — ceea ce se resimte la clădirile 
cu etaje care nu dispun de hidro- 
foare.

— Cum se explică faptul

că în unele sectoare ale ora
șului — Amurgului—Pucheni, 
Berceni-Sud^.2, Pantelimon, Obor 
— ca să ne referim, concret, nu
mai la citeva din zonele semna
late în scrisorile primite de la 
cititori — lipsa apei potabile se 
face in mod sistematic simțită?

— în sistemul de distribuție a 
apei, datorită unor greșeli făcute 
de-a lungul anilor, există o neu
niformă repartiție a stațiilor de 
pompare pe teritoriul orașului ; se 
constată o mal bună alimentare cu 
apă în jumătatea de vest și sud 
(Calea Griviței, Drumul Taberei,

funcțiune, se poate spune că ali
mentarea cu apă a Capitalei va fi 
In întregime echilibrată.

— Scrisorile primite de la ci
titori semnalează și un alt as
pect ce nu poate fi neglijat : 
în ciuda faptului că există acest 
deficit, apa nu este gospodărită 
rațional, se înregistrează mari 
pierderi pe rețeaua de distri
buție. Care sînt cauzele ?

— Căile pierderilor de apă pota
bilă sînt multiple. înlăturarea risi
pei depinde, în primul rind, de ce
tățeni. In multe cazuri, ei dovedesc 
lipsă de interes pentru restrîngerea

Floreasca) și o alimentare slabă în 
sectoarele din nord-est (Pantelimon, 
Obor). în zonele Amurgului—Pu
cheni, Berceni-Sud 2 și altele, lu
crările edilitare de acest gen sînt 
mult rămase în urmă. Pentru a face 
cit de cit față cerințelor de consum 
de apă s-a recurs la unele soluții 
de moment — alimentări parțiale 
din rețele de joasă presiune, pu
nerea in funcțiune a cite unui puț 
și altele — care nu sint în măsura 
să rezolve pe deplin problema ali
mentării cu apă. în vederea reme
dierii acestei situații, in prezent se 
lucrează la stația de pompare Nord 
și la aducțiunca de la stația de tra
tare Roșu pînă la stația Nord, o- 
biective ce vor fi terminate in 1972. 
Pentru a crea condiții bune de ali
mentare a cartierelor Colentina, 
Pantelimon, Gara de Est, se află în 
curs de execuție arterele Titan șl 
Nord-Băneasa. La sfirșitul lunii au
gust a acestui an va fi dată parțial 
in folosință stația de tratare Roșu, 
cu o capacitate de 85 mii mc/zi, 
pentru ca, în final, în 1971. să ajun
gă la 250 mii mc. în 1972, cind 
tot acest ansamblu va fi pus în

consumului de apă, mai ales in zo
nele termoficate, unde locatarii au 
la dispoziție apă rece și apă caldă 
menajeră. Dintr-un control efec
tuat de specialiștii noștri, în mai 
multe locuințe, a rezultat că in 
circa 30 la sută din apartamente 
instalațiile sanitare sînt defecte, lâ- 
sind să se piardă mari cantități de 
apă. Se înțelege că, în actualul sis
tem, cînd sînt folosite contoare co
mune, nu-1 putem determina pe 
fiecare locatar să-și raționalizeze 
consumul de apă. De aceea, ape
lăm la conștiința civică și la înțe
legerea cetățenilor de a gospodări 
cit mai bine apa, de a anunța ope
rativ unitățile noastre, ori de cite 
ori se simte nevoia unei reparații.

O mare risipă de apă se înregis
trează și în unitățile industriale. 
Cu toate că întreprinderile mari, 
pentru a evita scăderea presiunii 
apei în rețeaua de alimentare a o- 
rașului, și-au creat surse proprii de 
alimentare cu apă, prin săparea a 
300 puțuri, ele continuă încă, din 
oomoditate, să se aprovizioneze din 
rezervele noastre. Ar mai trebui 
amintit, de asemenea, și consumul 
de apă ridicat ce se constată în re
țeaua orașului pentru stropirea 
străzilor și a zonelor verzi. Există, 
ce-i drept, o înțelegere cu între
prinderea de salubritate a orașu
lui, în care se prevede să se folo
sească apa din lacurile Băneasa, 
Floreasca, apa industrială de la 
Grozăvești, Cernica. Dar nu întot
deauna această convenție este res
pectată. Cei peste 5 000 mc, care se 
consumă zilnic în acest scop, pro
voacă scăderea simțitoare a pre

siunii In instalații, afectînd o în
treagă zonă a orașului.

Nu este mai puțin adevărat că a- 
eeste pierderi se datoresc și între
prinderii de canal apă. Sînt nenu
mărate cazurile cînd echipele de 
reparații nu intervin prompt, tă
răgănează înlăturarea unor defec
țiuni. Datorită scăpărilor de apă, 
tîrziu identificate sau tîrziu 
diate, se risipesc zilnic peste 
mc de apă potabilă, adică 
sută din consumul total. De 
se impune ca întreprinderea 
tită să-și mobilizeze toate forțele, 
pentru înlăturarea operativă a de
fecțiunilor ivite, să ia măsuri dras
tice împotriva celor care lasă să se 
Irosească apa. Evident, dacă s-ar 
avea mai mult în vedere aceste 
„robinete" ale risipei de apă, dacă 
ar exista o preocupare constantă 
pentru economisirea apei, pentru 
buna ei gospodărire atunci în mare 
parte sesizările și reclamațiile în
dreptățite ale unor locatari nu ar 
mai avea obiect.

Intr-adevăr, observațiile tova
rășului director Negrea sînt înte
meiate. Ele merită întreaga atenție 
și din partea cetățenilor ca și din 
partea unităților vizate. Cineva 
îmi relata că la New York, în sta
țiile de metrou, domina un expre
siv afiș, înfățișind un robinet din 
care se scurgea o imensă picătură 
de apă. Legenda acestui afiș era, 
în fapt, un apel către cetățeni de 
a nu risipi apa, avertizînd că orice 
risipă care se face afectează ne
mijlocit o familie, un conorășean. 
Problema alimentării cu apă este 
specifică tuturor metropolelor. So
luționările ce se cer aduse nu lip
sesc de răspundere, de partea de 
contribuție pe fiecare locuitor al 
orașului. Trebuie să fie conjugate 
eforturile atît la Direcția generală 
de gospodărie a apei, cit și la în
treprinderea de specialitate, cit și 
ale cetățenilor, beneficiarii acestor 
servicii, pentru ca apa să fie cit 
mai rațional gospodărită. Trebuie 
să fie evitate toate anomaliile 
semnalate care, în prezent, peri
clitează buna alimentare cu apă a 
orașului.

Pentru a fi repusă în 
dreptul de pensie, ne 
scrie Paraschiva Copaci, 
văduvă de război, domici
liată în comuna Greci, 
a trimis dosarul la Ofi
ciul de pensii din Mehe
dinți. Bucuroși că le-a 
mai venit ceva de lucru, 
funcționarii de aid și-au 
suflecat mînecile și cu 
entuziasm și-au zis : „hai 
să ne apucăm de treabă!". 
In dosar exista un act 
că soțul văduvei a dispă
rut în război, dar... Au 
rugat-o în scris pe vădu
vă

nu le slăbim entuziasmul 
cu care lucrează conștiin
cioșii funcționari cu lea
fă de la stat. Vă sfă
tuim să continuați dv. 
corespondența cu dum
nealor. Poate-i află mai 
marii lor din Mehedinți 
și-i invită la un taifas cu 
cal'eluță. Oricît, sînt mai 
ușor de chemat decît un 
mort de la groapă. " Eugen Galea, din Si

biu, ne-a invitat să fa
cem o plimbare cu trenul 
de la Arad la Timișoara 
și apoi de la Timișoara la 
Caransebeș și să ne ui
tăm atent intr-o parte și 
alta a liniei 
ce admirăm

mult
va fi posesor de 
— cu cap însă.

de
soțul ei nu s-a întors în
tre timp de acolo de unde 
plecase. Femeia s-a dus 
la primăria comunei, de 
unde a fost îndrumată să 
se adreseze, mai intii, ar
hivei militare. Aici a fost 
servită cu promptitudine. 
Cu dovada sosită de la 
arhivă s-a dus iar la pri
mărie.

— îmi dați dovada pro
misă ?

— De 
dăm ? In 
negru pe 
mitele a 
O trimiți

A trimis adeverința la 
Mehedinți și funcționarii 
de aici au expediat o altă 
adresă văduvei, care sună 
cam așa : „Noi sintem 
convirlși că soțul dumita- 
le e mort, dar ne trebuie 
la dosar o dovadă de la 
comună, care să ateste că 
nu s-a întors".

Femeia a intrat în po
sesia dovezii salvatoare. 
A trimis-o la Mehedinți și 
a așteptat pensia. S-a tre
zit însă cu tot dosarul 
înapoi. Dosar bineînțeles 
nerezolvat. Disperată, ne 
roagă s-o ajutăm.

Noi le-am trimite o scri
soare, dar ne e teamă să

Constantin Curcan, 
Buzău, pretinde că 
banal autosifon i-a stimu
lat pofta de călătorii prin 
țară. L-a cumpărat anul 
trecut, s-a servit ce s-a 
servit de el și, deodată, 
fisss ! S-a defectat capul 
autosifonului. Prima dată 
a pornit în căutarea u- 
nui cap de autosifon în 
Buzău și orașele limitro
fe. A luat la rind, pe 
urmă, magazine specia
lizate din Moldova și nor
dul Moldovei, a trecut în 
Muntenia, de aici au ur
mat Transilvania și Ba
natul. Cineva l-a sfătuit 
să se adreseze la „Elec-

trometal" Timișoara, adi
că la „tatăl“ autosifonului. 
S-a adresat și 1 s-a răs
puns că asta nu este o 
problemă. Să trimită prin 
poștă, în contul nr. 046094, 
52 de lei și 60 de bani și 
se face cu-n cap de auto
sifon. A trimis suma so
licitată în mai și. de a- 
tunci așteaptă... Ne roa
gă să intervenim în legă
tură cu această problemă. 
Ceea ce am și făcut. Am 
luat legătura cu corespon
dentul nostru din Orien
tul îndepărtat, care-1 cu
noaște pe directorul 
briqii din Timișoara,

de pomi fructiferi plan
tați de miini de gospo
dari, cu douăzeci de ani 
în urmă, să trimitem fe
licitările domniei sale, Di
recției regionale C.F.R. , 

Am acceptat invitația, 
am făcut plimbarea cu 
trenul, dar ne abținem 
să trimitem felicitările. 
Pomii sînt într-adevăr 
frumoși, dar supraîncăr- 
cați cu... omizi și, mal 
ales, cuiburi care la 
primăvară vor face varză 
pomii. Omizile însă nu 
sînt îngrijorate, 
trivă, sînt vesele 
dispuse — cum 
cu pomii se apucă 
sumat traversele, 
asigurat 1

La bufetul „Miorița" 
Pitești, ne eerie Gheorghe 
Cruceanu, am asistat la o 
scenă penibilă. A intrat 
un cetățean, a cerut o 
bere și responsabila, Ana 
Stănculescu, i-a dat o to
cană de cartofi.

— Bere am cerut.
— îți dau și berea după 

ce mănînci tocana.
— Dar abia am mlncat.
— Ia-o în sufertaș. 

mănînci cînd 
foame.

— Sufertașe
— încercați 

metal".
— Și dacă 

pină nu cumpăr și o ma
șină de tocat carne, ori o 
albie de spălat rufe ?

Și fabrica de bere » 
chiar în Pitești. Ce-avețl 
de zis, ne întreabă Gheor
ghe Cruceanu.

Nimic ! De ce să-i su
părăm pe tovarășii de la 
T.A.P.L., Dacă-și pun 
dumnealor ambiția putem 
să ajungem șl mai rău. De 
pildă, 6ă nu-ți vîndă un 
sirop, pină nu cumperi și 
chioșcul. în orice caz, e 
mai ușor să umbli cu un 
sufertaș după tine decît 
cu un chioșc.

Noua și moderna

Mal mulți locatari 
jurul pieței Matache 
celaru ne sesizează 
la centrul de recuperarea 
ambalajelor de pe str. 
Baldovin Pîrcălab, colț cu 
Cameliei, e un responsa
bil tare șugubăț, face niș
te glume colosale.

Lunea vin oamenii cu 
sacoșele încărcate cu sti
cle și borcane, dar nu 
vine el.

Marțea vin șt oamenii 
cu sticle și borcane, vine 

el, dar nu colectează 
»cît sticle de % litri.
Miercuri primește doar 

sticle de un litru.
Joi face pauză.
Vineri ar primi orice 

fel de sticle și borcane, 
dar n-are bani cu ce să 
plătească, așa că închide 
din nou.

Simbătă are 
primi sticle și 
dar n-are lăzi.

Duminica de, 
mul. repaus duminical.

„Ce-ar fi să facă și to
varășii din conducerea 
I.R.V.A. o glumă cu el și 
să-1 desfacă contractul de 
muncă", propun semnata
rii scrisorii.

Noi ne abținem să fa
cem propuneri de teama 
să nu se încurce mai rău 
borcanele.

Prin comuna Pîngărați 
— Neamț trece un pîrîu. 
Treaba lui, poate să trea
că, veți zice dv. pe bună 
dreptate. Dar uite că mai 
mulți cititori din această 
localitate ne informează 
că unul, Vasile Onțanu, 
care se laudă că are nea
muri mari și lui nu-i poa
te face nimeni nimic, nu 
mal lasă pirîul să-și vadă 
de mersul lui. îl înfundă 
cu bolovani și apa, nemai- 
avind unde să se ducă, o 
ia razna prin țarina oa
menilor, le inundă ogoa
rele, casele.

Păgubașii s-au dus la 
primar, l-au adus la fața 
locului. A constatat și 
dumnealui că Onțanu s-a 
făcut stăpîn pe pîrîu și pe 
deasupra mai bagă și 
bețe-n... apă, dar de luat 
măsuri nu a luat.

Dacă nu sînteți cumva 
și dv. rudă cu el, ne în
treabă cei care semnează 
scrisoarea, criticați-1 pu
țin. poate...

Nu sintem 
Onțanu, nici 
drept pentru
cern o sinceră autocriti
că...

De ani de zile, artizanatul ro
mânesc, sub patronajul coopera
ției meșteșugărești, cunoaște o im
presionantă dezvoltare. Creațiile 
meșterilor noștri populari, concre
tizate într-o inepuizabilă gamă de 
obiecte — covoare, împletituri, țe
sături, confecții, picturi, sculpturi 
din lemn sau os, păpuși — toate 
inspirate din vechiul, minunatul și 
bogatul nostru folclor, sînt cunos
cute azi în toată lumea. Au luat 
ființă numeroase centre de creație, 
secții și cooperative profilate pe 
producerea și lansarea pe piața 
internă și externă a mărfurilor 
artizanale.

Nu de puține ori însă, în magazi
nele sau raioanele de artizanat, 
găsim „creații" cu totul străine de 
frumoasa tradiție și de valoarea 
artistică a meșteșugurilor populare. 
Maladia pseudo-autenticului ame
nință uneori artizanatul. Uniformi
zarea, nerespectarea specificului 
local, falsificarea unor motive de
corative sau a unor materiale folo
site, pătrunderea în fondul de 
mărfuri artizanale a unor produse 
fără nici o valoare funcțională sau 
artistică — acestea ar fi cîteva din 
simptomele „maladiei" amintite. In 
prezent se fac încercări meritorii 
de a apropia cit mai mult producția 
artizană de autenticul artei popu
lare — de la atragerea unor ves
tiți meșteșugari din satele noastre 
spre cooperative sau diversificarea 
produselor pe baza specificului lo
cal, pînă la crearea în cadrul 
UCECOM a unul organism spe
cializat — Direcția centrală de artă 
populară și meșteșuguri artistice.

In acest context, inițiativa unei 
cooperative din Tg. Neamț ni s-a 
părut demnă de subliniat și mai 
ales de urmat. Cooperativa se 
numește „Arta decorativă", întru
nește peste 700 de meseriași și 
este profilată în producerea obiec
telor de artă populară — covoare, 
țesături, costume populare, sculp
turi, foarte apreciate atît in țară, 
cit și în străinătate. îndrumată 
competent de U.J.C.M. Neamț 
de specialiștii din 
cooperativa a inițiat un studiu am
plu al artei populare, extraordinar 
de bogată în această parte a ță
rii. Au fost făcute investigații în
delungate și au fost puse în va
loare noi modele și sortimente de 
obieote de artă populară. Cu ulti
mele creații s-a organizat o ex
poziție la care au fost invitați spe
cialiști în artă — artizani, cerce
tători, critici, cooperatori, folclo
riști — din toată țara. Această ex-

Ș>UCECOM,

poziție — deschisă in frumoasa 
Casă de cultură a orașului Tg. 
Neamț — a impresionat profund 
pe specialiști. In standurile ei au 
fost expuse : covoare moldovenești 
cu modele vechi» de peste* 150 de 
ani, găsite în casa copilăriei lui 
Ion Creangă sau în alte sate ale 
județului, o ladă de zestre veche 
de sute de ani, o adevărată biju
terie în lemn, ștergare diafane din 
fire de bumbac sau in, împodobite 
cu motive rar întîlnite azi. Să mai 
menționăm trăistuțele, cergile din 
lină mare țurcană, bătute în pivele 
Pipirigului, confecțiile pentru co
pii, împodobite cu fabuloase bro
derii cu motive naționale din 2ona 
Oglinzi și Pipirig, sculpturile din 
lemn dăltuite de cunoscutul meș
ter Popa Nicolae din Tîrpești, ca- 
trințele superbe de pe Valea Oza- 
nei, bundițele înflorate cu fîșii de 
piele colorate, cum puțini meșteri 
mai știu azi să facă, la Ghindă- 
oani, și costumele populare de 
acum 60—70 de ani, cu broderii de 
mărgele colorate. Fiecare exponat 
a respectat întocmai modelul au
tentic, începînd de la culoare și 
pînă la detaliile motivelor de po
doabă.

După vernisajul acestei originale 
expoziții, cooperativa a rugat invi
tații să participe la un colocviu pe 
tema : ..Valorificarea autenticității 
folclorului în producția artizanală". 
Au urmat dezbateri interesante, 
pline de pasiune. De la simplul ar
tizan și pînă la profesorul univer
sitar, toți au subliniat același lu
cru : chiar în condițiile unei mari 
producții de artizanat, autenticita
tea artei noastre populare trebuie 
păstrată cu strășnicie. Au fost 
făcute apoi nenumărate propuneri 
pentru „cooperativa folclorică" din 
Tg. Neamț. Iată citeva dintre ele : 
să se trimită cooperatorii la muzee 
de artă populară și etnografie, pen
tru a-și ridica nivelul cunoștințe
lor generale și profesionale ; să se 
creeze echipe mixte de cercetători 
și cooperatori pentru depistarea 
unor elemente autentice de artă 
populară necesare producției, mai 
ales a celor pe oale de 'dispariție : 
Institutul de etnografie și folclor să 
trimită specialiști la Tg. Nemț, 
pentru a expune în fața creatorilor 
de artizanat un ciclu de lecții. Ex
poziția, ca și colocviul de la Tg. 
Neamț au fost o manifestare pil
duitoare, care ar trebui urmată și 
de alte cooperative meșteșugă
rești.

Ion PREDA 
corespondentul „Scînteii

ZALAU. (Corespondentul „Scînteii). — Rețeaua de 
cadre medico-sanitare din județul Sălaj s-a îmbo
gățit cu un nou „buchet" de oameni în alb : în ziua 
de 31 iulie s-au prezentat la centrul de județ 
aproape 170 de cadre medii: asistente medicale și de 
pediatrie, tehnicieni dentari și laboranți, precum și 
30 de surori medicale, absolvenți și absolvente ai 
școlilor de specialitate din Tirgu Mureș, Oradea. 
Bistrița etc. După cum ne-a informat tovarășul 
Petru Dragoș, vicepreședinte al consiliului popular 
județean, prin prezentarea acestora la posturi, peste 
două treimi din necesarul de cadre medii medicale 
ale județului vor fi acoperite.

FOCȘANI (Corespondentul „Scînteii"). — Pe în
treg cuprinsul județului Vrancea, mii de cetățeni 
desfășoară ample acțiuni de înfrumusețare și gos
podărire mai bună a satelor. De la începutul anului 
și pînă acum, gospodarii vrînceni au construit 62 000 
mp trotuare de beton, numeroase poduri și podețe, 
au pietruit 630 000 mp străzi, au amenajat 300 hec
tare zone verzi, plantate cu 400 000 arbori și arbuști 
ornamentali. Valoarea lucrărilor se ridică la peste 
57 milioane lei.

Tot prin contribuția voluntară a cetățenilor, în 
acest an se vor da in folosință 61 săli de clasă si la
boratoare, patru dispensare, iar in comunele Bolo- 
tești, Garoafa, Soveja și Nănești vor fi terminate in 
curind noile cămine culturale.

Mult suspină călătorii 
— în unele localități — 
pînă le e dat să se vadă 
în posesia unui bilet de 
tren. De ce ? Iată-ne la 
Constanța. în biroul șefu
lui agenției de voiaj 
C.F.R. intră un călător.

— Am cerut ieri o re
zervare de loc pentru Si
biu. Mi-am pierdut cu 
treaba asta o dimineață. 
Azi trebuie să stau din 
nou la rînd. Nu credeți că 
este cam mult ?

într-adevăr, este mult, 
chiar prea mult. Dar șeful 
agenției, tovarășa Stroe, 
nu poate decît să-1 conso
leze : „Toată lumea aș
teaptă la rind. Nu putem 
face excepții". Și cită 
lume așteaptă... 1 Sute de 
persoane.

— La ora prînzului — 
ni se explică, fluxul soli- 
citanților de bilete devine 
normal.

Cozile dispar. Este firesc. 
La ora prînzului, oamenii 
veniți pe litoral au cu to
tul alte reflexe... Atunci, 
toată lumea se îndreaptă 
spre cantine și restau
rante. Cei mai mulți se 
scoală de dimineață șt se 
duc la agenție. Numai că, 
In cazul de față, nu se 
confirmă zicala din po
por „cine se scoală de 
dimineață departe ajun
ge". Pe litoral trebuie să 
te adresezi agenției cu 
zece zile înainte ca să 
obții mult rîvnitul bilet, 
cu loc rezervat.

Din cele constatate la 
fața locului, precum și 
din scrisorile primite de 
la cititori reiese că acti
vitatea multor agenții de

>
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voiaj este grevată încă de 
serioase lipsuri. Se cuvine 
menționată, în primul 
rînd, insuficiența persona
lului calificat. La Mamaia, 
singura casieră de servi
ciu nu prididește să facă 
față numărului mare de 
cereri. Responsabila agen
ției și funcționara de la 
informații oferă cu 
promptitudine și amabi
litate explicații. Dar că
lătorii preferă tichete de 
călătorie și o deservire 
mai operativă. „De ce nu 
eliberați și dv. bilete" -- 
întreabă cetățenii. „N-a
vem gestiune, aici se lu
crează cu bani" — vine 
răspunsul. Casierul asudă, 
in timp ce alți doi salari- 
ați ai agenției îl privesc 
compătimitor...

Iată-ne și în București. 
Cu mult înainte de ivi
rea zorilor, numeroși soli- 
citanți se aflau ieri la 
poarta agenției 
laj C.F.R. c* 
lea Victoriei, 
prînzului, toate 
le pentru data de 10 
august. la trenurile cu 
locurile rezervate pentru 
litoral, erau vîndute. Apro
ximativ, la aceeași oră, 
numeroși călători, din cel 
care cu zece zile in urmă 
nu apucaseră un loc re
zervat, se aflau la ghișeul 
din Gara de Nord care 
vindea tichete fără ioc 
pentru rapidul de Con
stanța. La ghișeele vecine, 
casierii erau puțin sau 
deloc solicitați. De ce nu 
s-ar fi putut vinde tiche
te și la aceste ghișee ? Iar 
în tren, deseori, unii ou 
tichete fără loc constată 
cu uimire că rămîn totuși

compartimente întregi ne
ocupate.

Calitatea acestui gen de 
deservire a cetățenilor 
cunoaște chiar o deterio
rare în București, datorită 
spațiului insuficient și 
impropriu în care își des
fășoară, în ultima vreme, 
activitatea biroul agenției 
din Calea Victoriei. Aici 
numărul ghișeelor de de
servire s-a redus la mai 
puțin de jumătate. Nume
roase agenții de voiaj din 
alte orașe se cer de ase
menea 
că ar 
relare operativă a capa
cității 
garniturilor 
variațiile cererii de bilete 
pentru locuri rezervate șl 
o satisfacere mai atentă a 
solicitărilor permanente 
pe anumite direcții, mal 
ales în sezoanele de „vîrf" 
turistic. Spre Brașov, de 
pildă, acum, în toiul verii, 
în primele ore ale dimi
neții nu există 
tren accelerat 
(rapidul 25, foarte util, 
încă n-a fost repus în 
circulație). Este cunoscu
tă, de asemenea, solicita
rea transportului feroviar 
spre litoral. Mersul trenu
rilor prevede suficiente 
garnituri care se pun in 
circulație cu „aviz spe
cial". In ciuda cerințelor 
Insistente, citeva din a- 
ceste trenuri nu circulă.

De ce nu se dă curs 
măsurilor eficiente, expe
rimentate pînă acum ? Se 
știe că, pentru a veni în 
întîmpinarea cerințelor că
lătorilor și a le asigura

condiții optime de voiaj, 
pe căile ferate a fost ex
tins sistemul de rezer
vare a locurilor la majo
ritatea trenurilor accele
rate și la toate trenurile 
rapide. Rezultatele obți
nute au fost încuraja
toare. Extinderea siste
mului n-a fost urmată însă, 
în aceeași măsură, de spo
rirea capacității de de
servire a agențiilor de vo
iaj C.F.R. și a unor 
trenuri de călători mult 
solicitate.

Anomaliile semnalate 
nu sînt de ieri, de azi. Se 
repetă în fiecare sezon 
estival, cu regularitate 
matematică, cu toate că 
pot fi înlăturate de către 
Ministerul Transporturilor 
și forurile din subordinea 
acestuia. Vizăm, între al
tele, perfecționarea și 
simplificarea operațiuni
lor la agențiile de voiaj, 
reintroducerea și extinde
rea deservirii cu bilete 
dus-lntors (măsura nu 
cere pregătiri speciale) 
sporirea capacității gar
niturilor de tren și intro
ducerea, în zilele de maxi
mă solicitare, a unor gar
nituri duble care să circu
le la scurte intervale între 
eli. Sînt, oare, inaccesi
bile formele civilizate, 
eficiente de deservire pe 
C.F.R. ? Este oare obliga
toriu oa vara, pe căldu
ră, glasul roților de tren 
să fie ca în cunoscutul 
cîntec „o șoaptă 
pine" ? Mai ales 
pinele călătorilor 
de mult auzite...
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In citeva însămintareaI

Ziua și
sa se

noaptea
lucreze

Se reface grabnic

avuția obștească
9 9

cu maximă intensitate!
(Urmare din pag. I)

In cooperativele agricole din județul SA- 
LAJ este mult întîrziată însămînțarea cultu
rilor duble, suprafețele semănate pînă acum 
fiind foarte mici, iar ritmul de lucru nesatis
făcător. Din totalul de 7 900 ha prevăzute 
s-au însămînțat, pînă la 30 iulie, doar 692 ha. 
Din raidul întreprins în diferite cooperative 
agricole rezultă că sint posibilități de a ur
genta această lucrare, dar mijloacele existen
te nu sînt judicios utilizate. O atare situație 
am constatat la C.A.P. Sărmășag. Din 60 de 
ha prevăzute s-au însămînțat doar 13 ha, ceea 
ce înseamnă prea puțin. Motivul acestei ră- 
mîneri în urmă, invocat de inginerul șef 
Emil Tunoghyi, este acela că forțele s-au o- 
rientat spre recoltare. Or, normal era să se 
lucreze concomitent atît la recoltare cit și la 
Semănat.

Grăbirea lnsămînțării culturilor succesive 
depinde, în mare măsură, de utilizarea între
gii capacități de lucru a tractoarelor. La co- 

lerativa agricolă din Carastelec, din cele 
100 ha stabilite s-au însămînțat doar 35. „Nu 
am reușit să terminăm această lucrare din 
cauza deselor defecțiuni la tractoare" — ne 
spunea inginerul cooperativei Nicolae Silaghi. 
Adevărul este că din cele 14 tractoare, 2—3 
sînt mereu defecte. Situații asemănătoare 
am consemnat și la cooperativele agricole 
din comunele Horoatu Crasnei, Cehul Silva- 
niei, Benesat, Halmășd, Șimleul-Silvaniei și 
altele.

Că este posibil să se realizeze mai mult, o 
demonstrează experiența unor cooperative 
agricole. De pildă, cooperativa agricolă din 
Măieriște, care dispune de condiții asemă
nătoare celei din Sărmășag, a reușit ca din 
cele 100 de ha stabilite să însămînțeze 72 ha. 
La Măieriște lucrau cu sîrguință pe cimp 
150 de cosași, iar alți cooperatori munceau 
de zor la eliberarea terenurilor destinate 
culturilor succesive. Președintele cooperativei 
agricole, loan Juca, este mereu în fruntea 
cooperatorilor la coasă și la alte lucrări, ofe
rind un bun exemplu. La fel se lucrează la 
cooperativa agricolă Lompirt, care mai are 
de însămînțat doar cîteva hectare. Rezulta
te bune au și cooperativele agricole din co
munele Nușfalău, Vîrșold, Someș-Odorhel și 
•Ițele.

—; Puteam să grăbim mult însămînțarea 
culturilor duble — ne spunea ing. Radu Con
stantin Ciultea, de la direcția agricolă jude
țeană. Dar nu puțini sînt încă aceia care mai 
cred că o zi pierdută n-ar însemna mare lu
cru.

Ultimele zile au constituit pentru coope
ratorii din județul IALOMIȚA zile de muncă 
încordată. Imediat după ce s-a încheiat re
coltatul griului, toate forțele au fost mobili
zate la insămînțarea culturilor succesive. 
Sînt unități care au însămînțat întreaga su
prafață planificată sau chiar au_ depășit-o. 
Cooperativa agricolă din Vișini însămînțase, 
pînă la 29 iulie, 135 ha cu culturi duble, față 
de 127 ha prevăzute. Și cooperativa agricolă 
din Smirna a realizat întreaga suprafață pla
nificată cu culturi succesive. Aceste rezultate 
nu sînt deloc întîmplătoare. Ca și în anii tre- 
cuți, s-au organizat schimburi de noapte, ast
fel că s-a lucrat într-adevăr fără întrerupe
re. Din suprafața însămînțată cu culturi du
ble, cea mai mare pondere o deține porum
bul — 274 ha.

Printre cooperativele agricole care au acor
dat o atenție deosebită acestei importante lu
crări se numără și cele din Reviga, Gh. Doja, 
Amara și altele. Mobilizînd toate forțele, coo
peratorii din Perieți au reușit ca, în numai 
două zile, să însămînțeze 230 ha cu culturi 
succesive. Chiar și numai acest exemplu ara
tă că există reale posibilități pentru accelera
rea și terminarea cît mai grabnică a însămîn- 
țării culturilor duble.

In unele unități, lucrările se desfășoară a- 
nevoios. La cooperativa agricolă din Ciulnița, 
președintele acesteia. Stan Lungu, a plecat

din cooperativă tocmai în aceste zile ca să 
repare un autocamion. Vicepreședintele coo
perativei, Gheorghe Ghica, ing. Ion Stroe și 
brigadierul Tudor Nicolae spuneau că însă
mînțarea culturilor duble este în întîrziere 
deoarece presele de balotat paie se defectează 
des și, din această cauză, nu se poate elibera 
terenul.

în județul IAȘI trebuie să se însămîn
țeze cu culturi succesive 29 200 hectare în 
cooperativele agricole și 1 030 hectare în 
I.A.S. Din acestea, o suprafață de 6 100 hec
tare s-a prevăzut să se însămînțeze cu po
rumb. Dar deși timpul este foarte înaintat, 
culturile succesive au fost însămînțate nu
mai pe o șesime din suprafața planificată. 
Multe cooperative agricole, printre care cele 
din Bivolari, Costuleni, Gorban, Ciortești, 
Holboca,- cu toate că au de însămînțat cul
turi duble pe suprafețe variind între 250 și 
400 ha, nu au realizat decît 50—150 ha. Coo
perative agricole din Uricani, Victoria, Vî- 
nători, Gîrbești, Mironeasa și altele nu au 
semănat nici un hectar. După felul în care 
se desfășoară lucrările, se pare că s-a așter
nut „uitarea" peste această sarcină de o deo
sebită importanță. Cazul cooperativei agri
cole din Scobinți este concludent în această 
privință. în prima parte a campaniei s-au 
semănat 72 hectare cu culturi duble ; în ul
tima săptămîna însă, nu s-a mai semănat ni
mic Sămînța a stat tot timpul scoasă în 
cîmp, dar tractoriști „uitaseră" să aducă se- 
mănătorile. La cooperativa agricolă Podul 
Iloaiei, există tractoare și semănători dispo
nibile. De altfel, 90 de hectare sînt pregătite 
pentru semănat. Lucrarea însă întîrzie deoa
rece specialiștii cooperativei n-au indicat 
tractoriștilor să însămînțeze această supra
față.

Ținînd seama că timpul nu așteaptă, că ori
ce zi cîștigată la efectuarea acestei lucrări 
înseamnă un plus de recoltă, este imperios 
necesar ca organele agricole, conducerile 
unităților agricole socialiste să ia măsuri 
pentru folosirea întregii capacități de lucru 
a tractoarelor și mașinilor, în așa fel încît 
peste tot să se realizeze suprafețele prevă
zute cu culturi duble.

Vasile RUSU 
Lucian CIUBOTARU 
Manole CORCACI 
corespondenții „Scînteii

sprijinul sta- 
___ ________ ... cantități în
semnate de materiale de construcție.

Cooperativa din comuna Oarda, si
tuată în apropiere de Alba Iulia, a 
suferit pagube de peste 2 milioane lei. 
Aici, apele au scos din circuitul agri
col 248 ha teren arabil și au avariat 
majoritatea construcțiilor : 3 grajduri, 
două îngrășătorii și o maternitate 
pentru scroafe, 4 magazii, un saivan, 
300 m p de răsadniță. A scăpat nea
tins un singur grajd.

— Magaziile și grajdurile au fost 
imediat curățate de mîlul adus de ape 
— ne spune Petru Ciani, inginer a- 
gronom al unității. Două magazii au 
fost reparate. S-au reparat zidurile, 
s-au executat tencuieli noi. Acum se 
lucrează la repararea grajdurilor.

Zilnic, o echipă de 30 de muncitori 
reface la grajduri zidurile distruse, 
acoperișurile, instalează ieslele. Toți 
lucrează de zor, pentru că animalele 
(480 bovine) stau încă în cîmp, sub 
cerul liber. Dulgherii și zidarii au asi
gurat consiliul de conducere că pînă 
la sfîrșitul lunii august întreaga lu
crare va fi terminată, iar construc
țiile zootehnice vor arăta ca noi. 
Cu ajutorul primit de la stat, au fost 
procurate materiale de construcție 
în cantități suficiente : 7 000 kg ci
ment, 55 mc material lemnos, 
5 000 kg var și 12 000 bucăți înlocui
tori de cărămidă realizate pe plan 
local. Cooperativa are asigurată, de 
asemenea, și o repartiție pentru 3 000 
țigle necesare la refacerea acoperi
șurilor. Preocuparea pentru repara
rea construcțiilor zootehnice este cu 
atît mai imperioasă pentru coopera
torii din Oarda, cu cit la culturile 
vegetale nu s-a mai putut reface ni
mic. In viitor, cooperativa se va 
profila pe creșterea și îrtgrășarea 
bovinelor. Totul este gîndit temeinic, 
în perspectivă.

Tot pe malul Mureșului se află 
localitatea Drîmbar. Și aici apa a 
pătruns în construcțiile zootehnice 
și în sediul cooperativei. La graj
duri l-am găsit pe brigadierul zoo
tehnic Ion Magda. Un brîu negru 
înconjoară zidurile . albe ale grajdu
rilor.

— Acela a fost nivelul apei. In 
interior, însă, grajdurile arată cum 
au fost — ne-a explicat brigadierul. 
Au fost curățate, s-au efectuat re-

desfășoară din plin. Cu 
tului au fost procurate

parațiile necesare. Un grajd însă a 
fost avariat, iar altul distrus în între
gime. Amindouă vor fi refăcute. De 
la construcția distrusă au fost sortate 
materialele care mai pot fi între
buințate. Ziua de duminică a deve
nit, pentru toți cooperatorii, ziua re
facerii construcțiilor.

Cu ajutorul primit de la stat — 
ne-a spus președintele cooperativei, 
Nicolae Hărmănaș . — am achizițio
nat 40 tone ciment. 40 000 țigle, 
15 mc lemn de construcție, 
necesară, o executăm noi, 
cooperativei, întrucît în 
există o veche tradiție în 
meniu. Zilnic facem cite 2 000 bucăți

ZlylU"* 
țigle, 

Cărămida 
în cadrul 

comună 
acest do-

cărămidă. Săptămîna viitoare vom 
începe lucrul la fundațiile unui nou 
grajd, pe care 11 construim într-un 
alt loc, pe un teren mai ridicat. Con
struim și un sediu nou pentru coo
perativă. Dar, în primul rînd, ne 
preocupăm de asigurarea adăpostu
rilor pentru animale.

Și aici, ca și în alte localități din 
județul Alba, sectorul zootehnic re
prezintă o sursă importantă de veni
turi. De aceea, refacerea și dezvolta
rea acestui sector se bucură de toată 
atenția cuvenită.

Ștefan DINICA
corespondentul „Scînteii"

SE ÎNALȚĂ NOILE GRAJDURI, 
SE ÎNTREGESC CIREZILE...

CONTRASTE
• Din musafir, știința

devine gazdă

(Urmare din pag. I)

toate. Să nu se creadă 
însă cumva că, investi- 
gind posibilitățile de dez
voltare în viitor, au fost 
neglijate preocupările pen
tru rezolvarea marilor sar
cini curente. Totul s-a făcut 
din mers ! Așa se explică 
faptul că, dacă în 1965 pro
porția industriei în produc
ția globală a economiei ju
dețului reprezenta doar 40 
la sută, la capătul actualu
lui cincinal ne apropiem cu 
pași grabnici de o pondere 
industrială ce li s-ar fi pă
rut utopică bătrînilor bis- 
trițeni : jumătate din pro
ducția județului va fi dată 
de industrie !

Acestea sînt roadele po
liticii de extremă lucidita
te și îndrăzneală a partidu- | 
lui care, în cei 26 de ani de 
la eliberare, a dăruit un 
chip nou nu numai țării în 
ansamblu, dar și fiecărei 
zone geografice, mai ales 
celor vitregite în trecut. Iar 
pentru viitorul cincinal ne 
propunem ca ponderea in
dustriei s-o depășească sim
țitor pe cea a agriculturii, 
înscriind și mai hotărit a- 
ceastă parte a țării pe tra
iectoria progresului gene
ral al României socialiste...

Am purces la drum, 
pe valea Someșului 
Mare, spre unul din 
cele mai nordice 

puncte ale județului, loca
litatea Rodna. Mașina urca 
pante line și urcușuri a- 
brupte spre împărăția a- 
dîncurilor de la poalele 

munților de miazănoapte.
Străvechiul orășel minier 

Rodna ni s-a înfățișat pri
virilor cu impresionante 
vestigii ce-1 atestă înde
lungata prezență în istorie 
— îndeosebi ruinele unei 
biserici distruse de tătari 
în timpul marii năvăliri de 
la 1241 — dar mai ales cu 
splendida panoramă a că
suțelor noi, cochete, pur- 
tînd amprenta originală a 
arhitecturii montane, care 
aduc noului sosit o mărtu
rie convingătoare despre 
substanțialele prefaceri pe 
care le-a cunoscut în anii

Calamitățile naturale abătute asu
pra județului SATU-MARE au pro
vocat mari pierderi materiale unități
lor agricole cooperatiste : au fost 
distruse complet culturi agricole pe 
o suprafață de 47 538 hectare și par
țial de pe 29 910 hectare, în valoa
re de 49 662 000 lei. Au pierit în 
cursul inundațiilor un mare nu
măr de animale, pierderile ridicîn- 
du-se la 1 672 000 lei. Au fost dis
truse fonduri fixe în valoare de 
3 508 000 lei (32 clădiri zootehnice, 2 
clădiri speciale pentru 
produselor agricole etc), 
totale suferite 
cole din județ 
lei.

Am poposit 
una din unitățile agricole cel mai pu
ternic lovită de inundații : C.A.P. 
„Someșul" din apropiere de Satu- 
Mare. Aici au fost distruse complet, 
printre altele, 11 grajduri pentru 350 
bovine, un saivan de 500 oi, magazii 
pentru legume și alte destinații, un 
atelier pentru anexe, o șură pentru 
furaje și altele. Dar hărnicia, spiritul 
întreprinzător al cooperatorilor de 
aici nu s-au dezmințit nici în aceste 
împrejurări grele.

— Normalizarea progresează pas cu 
pas. Viața noastră depinde de refa
cerea grabnică a potențialului de pro
ducție — ne spune președintele coo-

depozitarea 
Pagubele 

de cooperativele agri
șe ridică la 57 681 000

sîmbătă dimineața la

lor se preconizează re
zolvarea problemei 
antiparazitării produ
selor electrice de uz 
gospodăresc. Cadrele 
didactice și cercetătorii 
de la catedra de ma
șini hidraulice a Insti
tutului politehnic Ti
misoara își aduc con
tribuția la optimizarea 
funcționării ventilatoa
relor pentru motoarele 
de răcire de la loco
motivele electrice, in 
timp ce colectivul ca
tedrei de chimie in
dustrială de la același 
institut participă la 
elaborarea unui studiu 
privind utilizarea ma
selor plastice in pro
cesul de fabricație a 
bunurilor de consum 
si a uneltelor electrice 
de mină.

După cum se vede, 
„Electromotor" 
găsit un aliat 
dejde : știința, 
din musafir, 
gazdă.

La uzina „Electro
motor" din Timișoara, 
colaborarea dintre ști
ință și producție a de
pășit de mult pragul 
dezideratelor. Cu o tot 
mai mare stăruință 
conducerea uzinei ape
lează, în rezolvarea u- 
nor probleme complexe 
ridicate de producție, 
la sprijinul oamenilor 
de știință și al specia
liștilor din diverse ins
titute de cercetări. A- 
nul acesta, bunăoară, 
conducerea uzinei „E- 
lectromotor" a încheiat 
un protocol de colabo
rare cu cercetătorii de 
la Institutul de cons
trucții și proiectări 
electrotehnice din 
București, cărora li 
s-a solicitat să eluci
deze unele probleme 
legate de ameliorarea 
caracteristicilor elec
tromotorului de 11 kW 
cu 1500 turații pe mi
nut ; tot cu ajutorul

perativei, tovarășul Gheorghe Bogza. 
Din cele 11 obiective distruse, noi am 
și repus „pe picioare" nouă construc
ții. Grajdurile — pe care le refacem 
după un sistem mai modern — se 
înalță în ritm susținut. O mare parte 
din necesarul de materiale de cons
trucții o producem noi înșine, cu 
forțe proprii. Cu o betonieră și o 
masă vibratoare, am fabricat în ulti
mele săptămîni 24 000 blocuri de be
ton, echivalentul a 170 000 de cără
mizi.

Totodată, cu ajutorul primit de la 
stat, conducerea cooperativei a tre
cut și la refacerea efectivului de a- 
nimale. Bunăoară, a cumpărat 90 de 
capete tineret bovin, care vor asigura 
livrări importante de carne la stat 
(aproximativ 30 tone pînă Ia sfîrșitul 
anului, cu 20 tone mai mult decll 
prevederile inițiale).

Care este stadiul construcțiilor zoo
tehnice în celelalte unități coopera
tiste 1 In legătură cu aceasta ne-a 
informat tovarășul Vasile Manța, 
vicepreședinte al Uniunii județene 
a cooperativelor de producție Satu- 
Mare :

— In urma distrugerilor provocate 
de ape au rămas fără adăpost 21 000 
animale. Iată de ce — între alte o- 
biective majore ale refacerii — pe 
primul plan se situează acțiunea de 
reconstrucție a fondului de 
zootehnice, pe care sîntem 
s-o încheiem cel mai tîrziu 
15 octombrie. Cooperatorii 
purul de Sus și Valea 
execută, prin asociere două 
grășătoriî de taurine, în locul graj
durilor distruse în cele două uni
tăți. De asemenea, la Odoreu, co
mună puternic calamitată, și care se 
află în prezent în curs de reconstruc
ție, sistematizare și modernizare, se 
va construi un complex de 500 vaci 
de lapte prin asocierea cooperative
lor din Odoreu, Berindan și Mărti- 
nești — care au suferit deopotrivă de 
puternic de pe urma inundațiilor. Do
resc să menționez sprijinul 
substanțial sosit din partea 
Naționale a Cooperativelor 
de Producție. Astfel, numai 
ce privește materialele de construcție, 
au fost repartizate în mod gratuit u- 
nor unități cooperatiste calamitate 
din județul nostru : 300 000 cărămizi, 
30 000 țigle, 50 tone ciment, 120 tone 
var și

și-a 
de nă- 

care, 
devine

• Cu ouă și cu oțet!

material 
Uniunii 

Agricole 
în ceea

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii"

• 'S

altele.

Noi construcții zootehnice Io cooperativa agricolă „Someșul" din apropierea orașului Satu-Mare, in 
de furia apelor

1 £ _ Șa®

noștri traiul cotidian al mi
nerilor.

— Și cînd te gîndești că 
acum vreo douăzeci și ceva 
de ani au fost unii care vo
iau zor-nevoie să pună 
cruce minelor și așezării 
noastre — exclamă Nacu 
Ostace, unul dintre vete
ranii minei.

într-adevăr, în anii de 
după război se iviseră prin 
partea locului niște indivizi 
cu serviete umflate și cu 
aere importante care, fără 
să coboare în mină, fără să 
stea de vorbă, măcar în 
treacăt, cu minerii, hotărî- 
seră să închidă mina pen
tru că n-ar mai fi, chipurile, 
rentabilă. E drept, mina e 
foarte veche (există măr
turii ce dovedesc că aici se 
scotea minereu pe la 1232), 
dar straturile de avuții mi
nerale din jur sînt încă ex
trem de bogate. A fost o 
confruntare crincenă intre 
oamenii minei, care știau 
ce rezerve importante de 
minereu există prin aceste 
părți, și obtuzitatea biro- 
craților. Pină la urmă, cu 
sprijinul organelor locale 
de partid, minerii rodneni 
au făcut să * izbîndească 
punctul lor de vedere : mi
nele au rămas deschise, iar 
rezervele lor nu numai că 
nu s-au epuizat, dar s-au 
dovedit îndeajuns de bo
gate pentru a tripla pro
ducția ce se obținea în 
urmă cu două decenii.

— Numai în actualul cin
cinal — ne spunea direc
torul Exploatării miniere 
Rodna, inginerul Igor Bă- 
dașcu — s-au investit la 
noi, în medie, circa 20 de 
milioane de lei anual pen
tru a scoate la iveală noi 
zăcăminte și a le da în ex
ploatare. îndeosebi pe Va
lea Blaznei — dar și pe 
Valea Vinului, unde avem 
principalele guri de exploa
tare — s-au găsit mari și 
nebănuite rezerve de mine
reuri metalifere complexe. 
Și lucrările de prospecție 
n-au atins nici pe departe 
limita maximă...

Modificări fundamentale 
s-au petrecut in ultimii ani 
în însăși structura profe
sională a mineritului. Cu 
noua tehnică ce și-a în-

stăpînit definitiv domnia în 
abataj, cu perforatoarele e- 
lectrice și lifturile de ex
tracție ce înlesnesc enorm 
munca- și sporesc conside
rabil productivitatea, cu 
străpungerea umedă a pe
reților de minereu, care a 
înlăturat în bună măsură 
pericolul bolilor profesio
nale ce măcinau atîtea vieți 
odinioară, dar mai ales cu 
noua concepție ce se înce
tățenește despre responsa
bilitatea fiecăruia pentru 
contribuția adusă la efortul 
colectivi mina capătă tot 
mai mult aspectul unei u- 
zine subterane în care 
benzile rulante ale trans
portoarelor ordonează cu 
precizie ritmurile.

Perspectivele pe care 
noile zăcăminte descoperite

străjuit de bustul celui 
mai ilustru dintre ele
vii săi, George Coșbuc — 
a rămas și va rămine ca 
un ax al conștiinței de sine 
și al statorniciei întru gîn- 
dire și simțire luminată de 
înalte idealuri (tradițiile so
cietății de lectură a elevi
lor, „Virtus Romana Redi- 
viva", constituită încă din 
1870, au fost preluate și 
înălțate pe noi trepte de ac
tualele cenacluri și cercuri, 
(din rîndurile cărora s-au 
recoltat numeroși premianți 
ai olimpiadelor naționale 
ale elevilor, unu) dintre ei, 
Gheorghe Rusu, cîștigînd și 
un concurs internațional în 
R.F. a Germaniei).

Unica zestre „industrială" 
a Năsăudului era pînă nu 
de mult un atelier de mo-

bucurat timp de multe se
cole de un autentic presti
giu european, fiind fructul 
preferat ce se servea la 
ospețele casei imperiale de 
la Viena.

Reînvierii tradițiilor po
micole ale acestei zone, re
structurării lor pe baze 
științifice moderne, și-a în
chinat activitatea harnicul 
și entuziastul colectiv al 
cercetătorilor de la Stațiu
nea experimentală Bistrița.

Oltean de prin părțile 
Tismanei, doctorul în știin
țe loan Modoran, membru 
corespondent al Academiei 
de științe agricole, este de 
șaisprezece ani directorul ei.

își amintește ceea ce s-ar 
putea numi începutul sta
țiunii, vremea cînd aveau 
drept zestre primordială și

distruse 
Cristian

Orașul Bistrița se. 
desemnează la ori
zont cu fina brode
rie a superbelor sale 

creneluri, cu seînteierile de 
jăratic încins ale acoperi
șurilor țuguiate de olane 
purpurii. Păstrînd patina 
străvechiului burg transil
van — patină pe care o mai 
intîlnești la Sibiu, Sighișoa
ra sau Mediaș — Bistrița a- 
mintește prin arhitectura 
multora dintre edificiile 
sale (și chiar a unor în
tregi străzi), mai ales prin 
acele specifice galerii cu 
bolți, ce oferă vara um
broase adăposturi pietonu
lui, de vechimea ei atesta
tă prin documente istorice : 
cetatea a fost ridicată încă 
din prima jumătate a seco
lului al XIII-lea, a fost do-

BISTRIȚA-NĂSĂUD
le deschid Exploatării mi
niere Rodna sînt de-a drep
tul fascinante : chiar în a- 
cest an, bunăoară, începe 
construirea unei stații pro
prii de flotare (pînă acum 
minereul brut îl trimiteau 
dincolo de munți, la Baia 
Mare), care va îngădui mi
nerilor rodneni ca în 1972 
să devină furnizori nu de 
masă minerală informă, ci 
de minereuri curate, gata 
preparate pentru viitoarele 
lor „aventuri" industriale.

La întoarcerea de la 
Rodna — un scurt 
popas la Năsăud. 
Vechiul tîrg grăni

ceresc, înfundat după co
linele munților Bistriței, 
cum II descrie Octavian 
Goga, ne dezvăluie priviri
lor un chip întinerit, mo
dernizat, cu pilcuri de clă
diri noi, care tind să-i de
finească fizionomia de urbe 
modernă. Bătrînul Liceu —

bilă, căruia i se adăuga o 
modestă întreprindere de 
industrie locală. Pentru vii
torul cincinal însă orășelu
lui de pe valea Someșului 
Mare i se prevăd perspec
tive ce-1 vor situa definitiv 
în tumultul dezvoltării in
dustriale : o fabrică de 
plăci fibrolemnoase și una 
de bunuri metalice de larg 
consum îi vor contura o 
fizionomie consonantă cu 
exigențele epocii.

ub unduirile do- 
moale de dealuri 
din preajma orașu
lui Bistrița am în-

tîlnit încă una din realită
țile economice ale acestui 
județ : mărul, acest „fruct 
suprem", cum l-a definit 
un poet.

tntr-adevăr, mărul de 
Bistrița — ca și alte fructe 
din bazinul pomicol al ju
dețului : prunul de Bistri
ța, cireșul de Bistrița — s-a

piatră de temelie doi cai, 
două vaci, plus 146 de hec
tare împărțite în patru 
trupuri — din care numai 
24 cu plantații de pomi 
fructiferi. Tot pe atunci 
producția de mere nu de
pășea mia de kilograme la 
hectar...

Un drum se judecă 
insă după rezultate : cer
cetătorii de aici au adus o 
contribuție substanțială la 
raionarea soiurilor de măr 
pe întreg teritoriul țării 
noastre, au reușit să ridice 
producția medie nu numai 
în stațiune, dar în tot ju
dețul (în special prin ade
vărata „universitate de 
horticultură științifică" pe 
care au inițiat-o în rîndu
rile țăranilor cooperatori) 
pînă la 5—6 000 de kilo
grame, dar mai ales au iz
butit să readucă mărului 
de Bistrița faima sa inter
națională de odinioară.

meniul personal al lui Ma
tei Corvin, iar apoi timp de 
mai mult de un secol s-a 
aflat în stăpînirea domni
torilor moldoveni, fiind 
unul dintre amarele locuri 
de refugiu ale lui Petru 
Rareș în exilul său de 
după prima domnie.

Bistrița contemporană nu 
trăiește însă din nostalgii 
istorice, ci dintr-un acut 
sentiment al sarcinilor și 
responsabilităților contem
porane, dintr-o pasionată 
raportare la marile obiec
tive ale viitorului. Nucleul 
acestui viitor este prefigu
rat de cele două fabrici 
înălțate in ultimii ani — 
cea de produse lactate și 
cea de mobilă cu o capaci
tate anuală de circa 3 500 
garnituri.

Pe platforma largă ce se 
întinde de la gară pînă sub 
dealul numit Schifelberg se 
vor ridica in anii următori 
un șir de întreprinderi ce

clădiri 
hotărî ti 
pină la 
din Su- 
Vinului 

in-

Despre cooperatorii 
din Drăgănești Vlașca, 
județul Teleorman, se 
spune, și nu fără te
mei, că sint oameni i- 
nimoși, cu mult spirit 
practic. Ei și-au cum-, 
pănit îndelung forțele 
și posibilitățile de 
care dispun și au ho
tărit să 
cu forțe j 
sprijinul i 
complex 
capacitate 
găini ouătoare. De a- 
ici, urmează să fie vîn- 
dute statului multe 
milioane de ouă anual. 
Pentru a grăbi lucră
rile au făcut de toate 
în sprijinul constructo
rilor. Intre altele, cu 
mijloacele cooperativei 
au transportat ciment, 
cărămidă și alte mate
riale. Ca gospodarii. 
Dar le-a fost dat să

construiască, 
proprii și cu 
statului, un 
avicol cu n 

• de 72 000

întîlnească altfel de 
„gospodari" — de la 
întreprinderea de con- 
strucții-montaj-Teleor- 
man, care s-au apucat 
să sape șanțurile de 
fundație înainte de a 
pregăti condiții pentru 
turnarea betonului. 
Ploile au umplut și 
deteriorat șanțurile. A- 
.poi fundațiile au fost 
turnate, dar mai în- 
auste decît prevedea 
proiectul... Colac peste 
pupăză, conducerea în
treprinderii a găsit cu 
cale să ducă în altă 
parte materialele ne
cesare șantierului, 
transportate, așa cum 
am arătat, cu mijloa
cele cooperativei agri
cole. în loc de găini și 
ouă, nimic! Dar pe 
„gospodarii" întreprin
derii nu-i face nimeni 
cu... ouă și cu oțet ?

• Conserve de 
delegați...

In conformitate cu 
contractul încheiat in 
noiembrie anul trecui, 
fabrica de conserve 
din Burdujeni-Suceava 
trebuia să preia în
treaga recoltă de 400 
tone mazăre boabe de 
la cooperativa agri
colă din Bivolari, ju
dețul Iași. După ce a 
provocat greutăți repe
tate și a tergiversat 
preluarea mazării, con
ducerea fabricii a so
cotit că nu a încurcat 
suficient lucrurile. Mai 
exact, cînd preluarea 
începuse să meargă 
mai binișor și se ajun
sese la cantitatea de 
33 800 kilograme ma
zăre, de la Burdujeni 
a sosit, ca un trăznet 
„ordinul de încetare I"

♦

Delegatul fabricii, Pe
tru Stefănuc, și-a făcut 
bagajele, lăsind în vre
juri sau chiar in lădițe 
17 000 kg. de mazăre 
care, bineînțeles s-a 
stricat. Pagubele cu
mulate din nerespec- 
tarea prevederilor con
tractului (intirzierea 
preluării și apoi sista
rea acestei acțiuni) se 
ridică la sute de mii 
de lei. Alte pagube se 
produc prin degrada
rea vrejilor ce nu s-au 
mai folosit în hrana a- 
nimalelor, intirzierea 
insămințării culturilor 
succesive etc.

Pagubele cine le 
plătește ? Căci, se ve
de, fabrica pune mai 
mult preț pe delegați 
decît pe mazăre.vor consolida hotărîtor 

structura industrială a o- 
rașului și județului, infu- 
zîndu-i vitalizatoarea sub
stanță a tehnicii celei mai 
moderne. S-au și înălțat 
halele moderne ale unei 
fabrici de textile. S-a por
nit la organizarea șantieru
lui pentru complexul de 
industrializare a lemnului. 
Se pregătește formarea 
șantierului — proiectarea 
și documentațiile fiind gata 
— pentru o mare uzină de 
utilaje destinate industriei 
de materiale de construcții 
și refractare, care va da 
economiei 16 000 tone uti
laje pe an. Iar pentru anii 
următori se prevede ampla
sarea în această zonă a 
unor fabrici de acumulatori, 
de produse ceramice, de 
sticlărie de menaj, de ele
mente prefabricate din be
ton.

— Grija profundă a par
tidului pentru dezvoltarea 
județului nostru în cinci
nal — spunea tovarășul 
Traian Gîrba, secretar al 
comitetului județean de 
partid — ne impune nouă, 
tuturor, mari obligații. 
E o poliță în alb care se 
cere onorată prin eforturi 
încordate și, mai ales, 
temeinic organizate pentru 
ca fiecare leu investit în 
economia bistrițeană să fie 

fructificat la maximum, 
pentru ca fiecare sarcină 
trasată de Congresul al 
X-lea al partidului să fie 
exemplar înfăptuită.

...Mă întrebam, In timp 
ce contururile burgului re- 
întinerit se estompau din
colo de zare, dacă pînă și 
cel mai perfecționat dintre 
computere ar putea, înma- 
gazinînd în „memorie" da
tele oferite, să prefigureze 
imaginea Bistriței de mîine. 
Și am ajuns la concluzia că 
tabloul astfel dobîndit ar 
ti neîndoielnic parțial, 
trunchiat, lipsit de vibra
ția vie a realului. De ce 7 
Pentru că există un lucru 
care nu poate fi înscris pe 
releele interioare ale nibi 
unui ordinator, oricît ar fi 
de perfecționat : pasiunea 
creatoare, entuziasmul lu
cid, într-un cuvînt : OMUL! 
Omul societății noastre so
cialista.

• 0 instalație pentru...
ridicat degetul?

Pentru buna întreți
nere și efectuare a re
parațiilor la instalați
ile de la Fabrica nr. 2 
de aglomerare a mine
reurilor din cadrul 
Combinatului Siderur
gic Hunedoara, s-a 
prevăzut și montat în
treaga rețea de elec
troplane, trolii și alte 
instalații de ridicat. 
Deși există de mai 
mulți ani de zile, acest 
vast fond de utilaje de 
ridicat stă și azi ne
folosit, sau, în cel mai 
fericit caz, este utili- 

pe 
nu

au-

Cile 1

zat parțial... dar 
ascuns, pentru că 
au fost obținute

torizațiile cuvenite de 
funcționare de la Ins
pectoratul de stat pen
tru cazane și insta
lații de ridicat Sibiu 
(I.S.C.I.R.) Cei ce tre
buiau să se ocupe de 
rezolvarea acestei pro
bleme sint conducăto
rii direcțiilor de in
vestiții și mecano-e- 
nergetic. Se pare însă 
că ei au uitat de 
această obligație, de 
vreme ce de atiția ani 
nu au... ridicat măcar 
un deget pentru a pune 
ordine in folosirea in
stalațiilor respective 
de ridicat.

®De vînzare, praful

Pentru majoritatea 
covirșitoare a între
prinderilor, reducerea 
consumurilor de mate
rii prime și materiale 
constituie o preocupa
re de bază. Pe ici, pe 
colo, însă, economisi
rea diferitelor materii 
prime a rămas încă o 
problemă de domeniul 
viitorului. La Fabrica 
de tricotaje din 
ceava, bunăoară,
șeurile reprezintă nu 
mai puțin de o cinci
me din cantitatea 
tală de bumbac care 
se consumă în 
cesul de producție. 
La aceasta contri
buie Și faptul că 
normele de consum de 
fire pentru tricotaje, 
stabilite de Ministerul 
Industriei Ușoare, se 
dovedesc foarte largi. 
Cei care răspund de

Su- 
de-

to-
pro-

bunul mers al fabricii 
argumentează că nu-i 
o pierdere prea mare 
acest procent, de 20 
la sută, pentru că de- 
șeurile se vind, recu- 
perindu-se o anumită 
sumă. N-ar fi oare mai 
mare ciștigul dacă s-ar 
stabili niște norme de 
consum rezonabile și 
dacă s-ar pune la 
punct tehnologii noi, 
care să permită folo
sirea tuturor deșeuri
lor în producție? ~ 
sigur, s-ar mai 
tea găsi și alte 
ții. De pildă.

De- 
pu- 

solu- 
din 

fondurile de investiții 
s-ar putea achiziționa 
tobe ; chiar dacă nu-s 
utile în procesul de 
producție, s-ar putea 
pe urmă vinde praful 
de pe ele. E o soco
teală foarte gospodă
rească, nu-i așa ?
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MATERIALUL DIDACTIC 
REPETENTUL ÎNDĂRĂTNIC?

Materialul didactic a fost și rămt- 
ne principalul sprijin al educatorului 
în eforturile acestuia de a demonstra, 
de a aduce pe temeiul probei evi
dente, convingătoare, palpabile, ade
vărurile de care școlarul ia cunoș
tință. Tocmai de aceea, materialul 
didactic iși reclamă puternic atribu
tele lucrului bine gindit, esențializat 
și foarte elocvent, ușor de manevrat 
și durabil. Iar legăturile lui jadâhci, 
mergînd pînă la identitate cu practi
ca cotidiană a școlii îl recomarfaă, de 
asemenea, să premeargă și, Ift' bună 
măsură, chiar să omologheze Înnoi
rile succesive prin care se definește 
ansamblul procesului de invățămînt. 
Cum răspunde producția noastră de 
material didactic acestor deziderate 
firești ?

Consultînd cataloagele de material 
didactic, intîlnești numeroase repere 
de material grafic, naturalizări, con
servări in lichide, inserțiuni în mase 
plastice. Nu de mult, în școlile noas
tre sînt folosite excelente hărți 
în relief. Succesele sînt evidente, fie 
și numai pentru faptul că, în ulti
mele două decenii, sortimentele de 
material didactic românesc au Cres
cut de peste 10 ori, ajungind astăzi 
la circa 900. Dar întreaga această in
dustrie a evoluat oare pe măsura 
dezvoltării tehnicii de producție ? 
Materialul didactic cu caracter 
mic, elocvent în complexitatea 
în care școala contemporană 
principala cale de ieșire din 
de timp" ce o amenință — (' 
gat caracterul preponderent merfȘ't? 
Greu de spus. Cu toate că, anual, un 
număr important de pedagogi, cerce
tători, inovatori, proiectanți, tehnici
eni și mulți alți specialiști în mate» 
rial didactic efectuează vizite de do
cumentare in alte țări, participă la 
conferințe Internaționale etc. proce
sul de modernizare a celui dinții aju
tor al profesorului se desfășoară lent. 
Șl drept consecință, Insuficiența ma
terialului didactic este resimțită ?i 
mal mult in condițiile cînd cel deja 
existent se prezintă lipsit de fante
zia diversității tematice, închistat in 
formule tehnice de mult timp depă
șite, redus la imagini preponderent 
statice, cu o foarte scăzută atractivi- 
tate in fața tinerilor și, adeseori, 
purtind pecetea rebutului, înainte 
chiar de a păși pe poarta școlii.

Ne oprim asupra activității între
prinderii „Didactica", unde se con
centrează cea mai mare parte a pro
ducției de material demonstrativ 
destinat școlilor. Spre lauda lui, a- 
cest colectiv este cel dinții conștient 
de condiția precară a materialului 
didactic. Analizele și dările de seamă 
elaborate aici abundă in observații 
critice și autocritice, în propuneri și 
«ugestil. Au o singură deficiență : de 
fiecare dată rămln în acest stSțUtt 
constatativ. într-o recentă „nOța- 
chestionar", elaborată pentru mai bu
na cunoaștere șî utilizarea potenția
lului de gîndire existent în această în
treprindere, se apreciază, și pe bună 
dreptate, că „platitudinea, mediocri
tatea. improvizația, diletantismul Sint 
predominante in activitatea majori
tății compartimentelor de activitate 
ale Întreprinderii"; așa se face că
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LA TREI SFERTURI DE VEAC

Cluj ?și la
dimpotrivă,

Smaranda OȚEANSJ

*

dina- 
lui — 
,vede 

... „criza 
și-a cMț- 
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„termenele din graficul de proiec
tare și asimilare a produselor noi 
sau reproiectate sint desconsiderate 
și In mod sistematic nerespectate", 
iar „procesul de fabricație poartă 
amprenta empirismului și a impro
vizației ’specifice producției meșteșu
gărești".

S-a încercat depășirea acestei stări 
de lucruri sesizată de mai mulți ani ? 
Da ! Prin... derogare, a fost schim
bat gradul Întreprinderii, ceea ce a 
condus la înființarea unor posturi 
noi și, evident, a permis angajarea 
unor cadre suplimentare. Apoi s-a 
înființat un puternic (deocamdată 
mai mult numeric) atelier de proiec
tare. S-a realizat o mai bună grupare 
a atelierelor întreprinderii pe secții. 
Concomitent, se construiește și un 
nou local pentru întreprindere. S-a 
întîmplat, însă, un fenomen ciudat, 
în loc ca toate aceste îmbunătățiri să 
fie privite ca premise ale unui revi
riment de fond al procesului de ela
borare a materialului didactic, „per
fecționările" gindite atît de comod șl 
reduse la simple forme organizatorice 
n-au atins de fel punctele nevralgice 
ale concepției și principiilor organi
zatorice care 
confecționarea materialului didactic. 
Așa se face că și astăzi, după atît de 
lungi și frecvente „reevaluări", si
tuația a rămas aceeași ca și in urmă 
cu cîțiva ani.

„Didactica" nu are Încă un plan de 
perspectivă, în care să se prevadă 
sarcinile viitorului, căile concrete șl 
eficiente de îndeplinire a acestora. 
Neavînd un plan de perspectivă, pla
nurile anuale sînt aproximative, in
suficient fundamentate din punct de 
vedere științific. Iar dotarea cu uti
laje, folosirea rațională a forței de 
muncă, modernizarea procedeelor 
tehnologice se desfășoară adeseori la 
lntîmplare. De pildă, din cauza lipsei 
unei perspective exacte, stabilirea 
numărului de exemplare în care a- 
pare un anumit sortiment se face a- 
proximativ, și atunci „Trusa pen
tru demonstrarea efectului ter
mic al curentului electric", estimată 
ca fiind necesară atît școlilor gene
rale cit și liceelor, este fixată să fie 
confecționată într-un număr de circa 
8 800 de bucăți. Dar cum ? în anul 
1970 — 1 500 de bucăți, în 1971 — tot 
1 500 bucăți și așa mai departe, cu 
toate că elaborarea acestor cantități 
nu necesită mai 
zile. Executarea 
mici reușește să 
bia în jur de 
necesarul pe țară. Pînă cînd să se a- 
jungă la acoperirea tuturor ce
rințelor de material didactic, pri
mele serii de aparate se uzează șl 
întreprinderea descoperă că incă nu 
a epuizat fabricarea unui produs și 
uzura fizică și morală l-a și trans
format intr-o piesă de muzeu.

Numai că o asemenea practică, ce 
ar mai putea fi exemplificată și cu 
„Trusa pentru mecanica lichidelor", 
este, ca să spunem așa, nepractică de 
cel puțin trei ori. Mai intîi, ea este 
deosebit de costisitoare. Un calcul e- 
lementar ne arată că dacă toate cele 
8 800 exemplare amintite ar fi execu

tate intr-un singur an, prețul lor de 
cost ar scădea cu echivalentul a circa 
50 de truse suplimentare. în cazul 
„Trusei pentru mecanica lichidelor" 
s-ar obține de asemenea o economie 
ce echivalează cu încă 100 de aparate 
de același gen. Merită să subliniem, 
în al doilea rînd, că un asemenea 
preț de oost ridicat nu duce deloc la 
un plus de calitate. Dimpotrivă. Iar 
în al treilea rînd, această practică se 
reflectă cel puțin tot atît de negativ 
la scara activității întregii întreprin
deri, deoarece reluîndu-se fabricarea 
aceluiași reper în fiecare an, pro
ductivitatea stagnează.

O asemenea situație stranie își gă
sește, din păcate, un corespondent 
tot atît de straniu în faptul că înseși 
comenzile de material didactic 
calculează și 
Fondurile de 
dactic fiind 
cînd acestea i 
bile deturnări 
cedat pe anul in curs, cînd din cele 
69,2 milioane lei s-au primit din în
treaga țară comenzi totalizînd doar 
44 milioane lei — nu-și stabileso 
nici un plan sistematic de în
zestrare a școlilor și nu urmează 
calea priorităților Imediate. Practic 
se intîmplă așa : dacă inspectorul 
care întocmește comanda are ca spe
cialitate chimia, bunăoară, atunci 
cea mai mare cantitate de material 
didactic care merge în acest județ va 
fi pentru laboratoarele de chimie ; 
dacă peste un an „intră în scenă" un 
profesor de științe naturale, atunci 
laboratoarele de biologie vor cîștiga. 
Numai că ceea ce se cîștigă — cînd 
se cîștigă — Ia nivel de laborator, 
se pierde pe un plan mai larg, tn- 
trucît acest mod de a proceda dimi
nuează considerabil posibilitățile de 
prospectare a necesarului de material 
didactic.

Iată de ce soluționarea acestei pro
bleme esențiale nu poate fi efec
tuată prin jumătăți de măsură. 
Ministerul învățământului, care tute
lează toată această stare de lu
cruri, este dator să intervină pentru 
a reglementa situația, pentru a Oferi 
o nouă perspectivă de activitate ce
lor ce creează materialul didactic.

se 
efectuează subiectiv, 
dotare cu material di- 
repartizate județelor, 

nu efectuează regreta- 
i — așa cum s-a pro-

PROGRAMUL I
Vara copiilor 
Viața satului.
In reluare, la cererea 
spectatorilor : recital Harry 
Belafonte ; microrecital Lu
minița Dobrescu.
De strajă patriei.
Concert simfonic : Pagini 
cunoscute din muzica lui 
W.A. Mozart. Dirijor : lila 
Temkov (R.P. Bulgaria). So
list : Jean Pierre Rampal 
(Franța).
Emisiune In limb» maghiară 
Tele-vacanța.
Duminică sportivă i Cam
pionatele mondiale de caiac- 
canoe. Transmisiune directă 
de la Copenhaga.
Atletism : „Cupa Europei" 
— semifinale. Participă i 
Austria, Cehoslovacia, Elve
ția, Italia, Polonia, U.R.S.S. 
șl România. Transmisiune 
directă de la Stadionul 
publicll.
Telejurnalul de seară. 
Film artistic : „Heldl".

22,00 Jocuri marinărești.
22,10 Invitații noștri : Mlhaela

. — Lizen (Suedia);
(Venezuela), 
de noapte

Mihai ; Nina 
Aii Primera 

23,00 Telejurnalul 
Sport.

PROGRAMUL II
Seară de teatru : „Corupție 
la Palatul de justiție" de 
Ugo Bettl. tn distribuție : 
Gh. Dlnlcă, Silviu Stăncu- 
lescu, George 
Nicolae Motoc, 
veanu, George 
mltrle Dunea, 
clu. Regia : Petre Sava Bă- 
leanu.
Vocea Iul Luis Mariano — 
Prezintă Ion Dacian.
Reluarea serialului de «lm- 
bătă seara.

Constantin, 
Mihai Hero- 
Oancea, Dl- 
Valerla Se-

teatre
• O.S.T.A. prezintă la Sala Pa
latului spectacolul „Lumea noas
tră este plină de muzică", susți
nut de un ansamblu de estradă 
din R.D. Germană.

S Teatrul de operetă (la Teatrul 
e vară „Herăstrău") : My fair 

lady — 20.
• Teatrul Gluleștl (la Arenele 
Romane) : Geamandura — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
naseu (la grădina Boema) : Sona- 
tul Lunii — 20.

Î, Teatrul evreiesc de stat : Actul 
e căsătorie — 19.30.

• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Căluțul cocoșat 
— 11.

Depănind firul faptelor trecute, a- 
jungi la izvorul nesecat de virtute și 
daruri al poporului și înțelegi că 
înfăptuirile din orice epocă, oricit de 
strălucite ne-ar părea, nu răsar sin
guratice și nici nu stau neînlănțuite, 
dindu-ne prilejul să aducem prinos 
înaintașilor noștri. Gîndurile ni ea 
opresc astăzi la una din figurile pil
duitoare de naturaliști, profesorul dr. 
Dimitrie Brandza, care, in a doua ju
mătate a veacului trecut, a pus bazele 
științifice ale învățămîntului botanic. 
Ctitor al celor dinții așezăminte bota
nice din țara noastră, el a creat ca
tedra de botanică, a ridicat vechiul 
Institut botanic (distrus în bombar
damentul din 4 aprilie 1944) și a or
ganizat Grădina Botanică a Univer
sității din București, pe locul ei de 
astăzi, din Cotroceni.

Dr. Dimitrie Brandza s-a născut la 
10 octombrie 1846 în satul Bivol, ju
dețul Botoșani, ca fiu al paharnicu
lui Gheorghe Brandza, dintr-o veche 
familie moldovenească. De mic copil 
a prins dragoste și pasiune pentru 
plante și animale, sub inriurlrea das
călului său Vladimir Hansky, refu
giat în Moldova după înăbușirea re
voluției din 1848 din Ungaria. O in
fluență deosebită au avut mai tîrziu 
asupra lui eminentul" profesor și na
turalist Grigore Cobălcescu și dr. 
Anastasie Fătu, care i-au cultivat 
interesul pentru științele naturii. 
Formația lui științifică de speciali
tate se cristalizează sub îndrumarea 
și înrâurirea profesorului H. Baillon 
de Ia Paris, unde, începînd din 1864, 
urmează Facultatea de medicină. La 
vîrsta de 20 de ani, licențiat în știin
țele naturale, se întoarce la Iași și 
ocupă prin concurs catedra de bota
nică și zoologie, dovedind o excep
țională pregătire. științifică și matu
ritate în gîndire. în anul 1869 își sus
ține teza de doctorat în medicină, cu 
o importantă lucrare de botanică me
dicală asupra familiei Gentianacee.

începînd din anul 1874, desfășoară, 
Îndeosebi la Facultatea de științe din 
București, o activitate multilaterală,

cinema CETĂȚEAN, SOCIETATE, 
FAMILIE 

(dezbateri etice)

organizatorică, didactică și de cerce
tare. Operele sale au o importanță 
oovîrșitoare pentru cunoașterea florei 
și vegetației țării noastre. Amintim 
doar „Prodromul florei Române" 
(1879—1883), „Flora Dobrogei" (1898, 
apărută postum), „Fragmente din 
flora României", „Despre vegetațiu- 
nea României și exploratorii el", 
„Vegetațiunea Dobrogei" — care a- 
tlng numeroase domenii de cercetare 
(flora și vegetația, morfologia și ana
tomia plantelor, etnobotanică, botani
că medicală, protecția plantelor, mor- 
fogeneza unor organe vegetale și par
ticularități fiziologice), dovedind am
ploarea și diversitatea pregătirii sale 
științifice.

Un nuimăr de plante descrise pen
tru prima dată de profesorul Dimi- 
trie Brandza au Îmbogățit patrimo
niul floristic universal, iar altele, 
foarte rare, descoperite de el pe cu
prinsul patriei noastre, reprezintă o 
sporire a fondului floristic național. 
Ca un semn de prețuire, o serie de 
specialiști i-au dedicat multe unități 
taxonomice, care-i. poartă numele.

Dar dr. Brandza a fost nu numai 
un savant, ci și un luptător pe tări- 
mul progresului științei. Prin lecțiile 
ținute la Universitatea din București, 
el a oontrlbuit la răspîndirea învăță
turii darwiniste în țara noastră, ex- 
plicînd fenomenele biologice pe baze 
materialiste, evoluționiste. Prin gin- 
direa sa, prin lucrările sale științi
fice de floră și vegetație, prin ati
tudinea sa militantă. Brandza poate 
fi considerat unul dintre primii și 
dintre cei mai de seamă biologi dar- 
winiști din România.

Avind o temeinică și vastă cultură 
de specialitate botanică, prof. dr. 
Dimitrie Brandza rămîne nu numai 
un deschizător de drumuri noi, ci și 
un mare realizator pe tărîm didactic, 
științific și organizatoric. înzestrat cu 
un dar minjânat de observație și des
criere a plantelor, cu o mare putere 
de muncă, el a devenit in scurtă vre
me o autoritate botanică apreciată 
atît în țară, cit și în străinătate. Fi
rea deschisă, înalta conștiință etică, 
simțul profund al datoriei sînt cali
tăți care au dat personalității lui Di
mitrie Brandza o vie strălucire și au 
atras și polarizat multe elemente va
loroase în domeniul lui de cercetare, 
ceea ce l-a ajutat să întemeieze' o 
adevărată școală, deși s-a stins din 
viață la vîrsta de numai 49 de ani, 
după o bogată, rodnică și nobilă ac
tivitate tn slujba științei. Discipolii 
săi au dus mai departe opera maes
trului. păstrînd vie amintirea marii 
erudiții, tenacității. dezinteresării 
unui învățat deschizător de 
care a dominat o epocă.

Opera acestui mare om de știin
ță, continuată și dezvoltată 
urmașii săi. s-a bucurat de atenția 
și sprijinul forurilor noastre condu
cătoare de partid și de stat. A fost 
restaurată Grădina Botanică, înlătu- 
rîndu-se gravele deteriorări suferite 
în cursul celui de-al doilea război 
mondial ; cu ocazia centenarului Gră
dinii Botanice, a fost inaugurată noua 
clădire a Institutului botanic, con
struită în locul edificiului durat de 
dr. Dimitrie Brandza și distrus de 
urgia războiului. S-au creat astfel 
cele mai bune condiții de desfășurare 
a unei activități rodnice, pe tărimul 
ilustrat cu atita pasiune și înaltă 
competență de savantul de la a cărui 
moarte se împlinesc 75 de ani.

In zilele In care umanitatea, 
unică ți indivizibilă tn eșecurile 
și victoriile sale spirituale, săr
bătorea un an de la una dintre 
cele mai strălucite performante 
— debarcarea pe lună — o altă 
izbindă, infinit mai puțin spec
taculoasă, dar prin aceasta nu 
mai puțin valoroasă, încununa o 
fascinantă „nebunie" cutezătoaț 
re : traversarea Atlanticului tn- 
tr-o barcă de papirus de către 
un echipaj condus de unul din
tre cele mai splendide exem
plare ale geniului uman con
temporan : Thor Heyerdahl. A- 
propierea dintre cele două ex
pediții nu e dictată doar de 
riscurile implicite in aventură, 
ci de un temei fundamental, a- 
sigurind o glorie nepieritoare 
ambelor zboruri spre necunos
cut : absoluta lor independență 
față de un scop practic imediat, 
în schimb fidelitatea amin'duro- 
ra în 
teller
Să-ți 
strezi

ipoteză, să adincești orizontul 
cunoașterii. Iată un gest ți o a- 
ventură tn stare să redea ome
nirii încrederea in virtualitățile 
ei potențiale. Opt oameni au in- 
fruntat săptămîni de-a rindul 
uraganele morții în mijloci^- 
unui ocean ostil, numai ca *ț 
demonstreze faptul că drumul 
spre cele două Americt ar fi 
fost posibil cu mii de ani înain
tea lui Columb. dacă nu cumva 
a și fost întreprins în taină cu 
milenii în urmă, de navigatori 
fabuloși, contemporani cu Sfin
xul și cu piramidele. Și „nebu
nia" lui Thor a reușit și barca 
lui de papirus a traversat ocea
nul zbuciumat, redind in acest 
chip o glorie postumă OMULUI 
de totdeauna, infinit mai sti
mabil tn virtuțile lui străvechi 
decit s-au obișnuit să-l soco
tească azi unii prea stăpiniți de 
o zadarnică fudulie. Fiindcă a- 
ceasta mi se pare a fi lecția 
fundamentală pe care o servește 
lumii izbinda lui Thor: invi
tație la modestie. Stăpîni pe 
mașini uluitoare, unii oameni ai 
lumii moderne au inceput să se 
confunde cu dimensiunea, în
șelătoare, a propriei lor tehnici, 
disprețuitori fată de alte valen
țe omenești cel puțin la fel de 
prețioase ți care se cheamă, în 
continuare, azi ca și in vechi
me : răbdare, perseverență, te
nacitate, spirit de sacrificiu ți 
înțelepciune. Armstrong a a- 
juns in Lună cu aparate de zbu
rat de o complexitate și măies
trie pe care mintea omenească 
le concepe cu dificultate. Thor a 
traversat oceanul intr-o barcă 
de papirus. îmi vine greu să 
știu care dintre cela două per
formante e mai strălucită. Fiind
că unul a arătat pină unde s-au 
inăltat puterile omului de azi, 
iar celălalt, Thor, ce miraculoase 
puteri invincibile a avut Omul 
de totdeauna, 
un imn de

• Sunetul muzicii : PATR
9; 12,45; 18,30; 20,15.
• Monștrii : REPUBLICA > 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.’4.'
• Jandarmul se însoară : LUCEA
FARUL — 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 DOINA 
— 20,30, GRADINA FESTIVAL- — 
20.15. tre
• Petrecerea: CAPITOL — 9,15;
11,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45, MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 16.30;
20,45, MODERN — 9; 11,15; 13j30; 
16; 18,15; 20,15. t.-v.
5 Ciclul „Succese de altădată" 1

RADINA CAPITOL — 20; 22. 
a Căsătorie în stil greț : FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30^’16; 18,30; 
îl.
• Dreptul de a te naște : VIC
TORIA — 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 Wolodyjowskl : CENTRAL 
— 9,30; 13; 16.30; 20.
• Anlcika : LUMINA — 9,30—15,30 
în continuare; 18,15; 20,30.
• Salutări din Ada Kaleh ; Geo
metria dură ; Oameni de seamă 
al agriculturii românești (seria a 
H-a) ; — ■ -------------
TIMPURI NOI
nuare.
• Program de 
pentru copil : DOINA — 10.
• Bănuiala : DOINA — 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
«Marile manevre — 9; 11; 13; Ar- 

colul 420 — 15,30; Frumoasele
nopții — 18,30; Mtnăstlrea. mn
Parnia — 20,15 : CINEMATECĂ 
(sala Union). ■ •
• Această femele : GRIVTJ’Ă'?’— 
10,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15, la grădină 
— 20,30, FLAMURA — 11; 15,45; 
18,15; 20,30.
• Afurisitul de bunic r ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE 
15,15; 17.45; 20.
0 My fair lady : BUZEȘTI „ 
16, Ia grădină — 20,15.
• Marile vacanțe : DACIA 
8,45—20,30 tn continuare, ARTA -Ș 
15,30; 18, la grădină — 20,30.
• Departe tn Apus : UNIREA — 
15,30: 18.
• Moll Flanders : GRĂDINA U- 
NIREA — 20,30.
• Cel 1 000 de ochi al doctorului 
Mabuse : LIRA — 15,30; 18, la gră
dină — 20,15. .
* Aventurile Iul Juan î FEREN
TARI — 15,30; 18; 20.15.
• Străinii : GIULEȘTI — 15,30;
18; 20,30, AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15, la grădină — 20,30. 
• Subiect pentru o schiță : CO
TROCENI — 15.30; 17,45; 20.
• Ferestrele timpului : PACEA 
— 15,30; 18; 20,15.

Omul care nu poate fl acurat s 
VOLGA — 16; 18,15; 20.30.
0 Freddy și cîntecul preriei,! 
VIITORUL — 16; 18. Y
• Armando ; Calul alb î VIITO
RUL — 20.
• Salariul groazei t MIORIȚA — 
11; 14.30; 17,15; 20, VITAN — 16. 
la grădină — 20,15.
• Marele semi albastru : MOȘI
LOR — 15,30.

Î Vânătorul de căprioare : MUN- 
A — 16; 18; 20.

• Familia Tât : PROGRESUL 
15,30; 18.

Băiatul șl porumbelul : “------ jn contl_

desene animate
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Sugestii pentru 
agenda de lucru" 
a unei orchestre

Optzeci la sută din 
compozițiile românești de 
muzică ușoară transmise 
pe posturile noastre de 
radio sînt executate de 
orchestra de muzică ușoa
ră a Radioteleviziunii. Și 
nu o dată am avut pri
lejul să consemnăm 
succesele acestei repu
tate formații. Totuși, 
deși aflată într-o compo
nență completă, avînd po
sibilitatea să interpreteze 
muzică de estradă, jaz. 
muzică ușoară, de dans, să 
cuprindă genuri și stiluri 
diferite, orchestra. în a- 
fara transmisiilor radiofo
nice, duce o viață ano
nimă, fără perspectiva u- 
nor concerte, fără contac
tul direct cu publicul, cu 
ascultătorii. O singură 
dată pe an, la festivalul 
„Cerbul de aur", compo- 
nenții orchestrei au prile
jul de a cînta. în loc de 4. 
16 ore pe zi ! în rest, săp- 
tămînile se consumă în 
obișnuitele imprimări. Im
primări din care nu o dată 
răzbat monotonia, obo
seala. conformismul.

Orchestratorii ar putea 
însă privi orchestra nu 
numai ca pe un aparat

Tribuna

oomplex, care 
neapărat folosit, 
care dată, 
componență,

trebuie 
de fie- 

aceeași 
același

în 
în 

fel. Formula „complexă1 
a acestei orchestre ar 
putea să sugereze și 
diviziuni interesante, mici 
formații, capabile să pro
moveze cu mai mult suc
ces fantezia, ingeniozi
tatea, să dea personalitate 
și diversitate interpretări
lor muzicale. Poate o 
asemenea optică — mai 
elastică, mai creatoare — 
ar prilejui și pregă
tirea unor 
și frecvente 
cu public, alcătuirea unui 
repertoriu permanent cu 
lucrări de valoare din ca
talogul muzicii ușoare ro
mânești și universale...

Perfecționarea continuă 
■ orchestrei, creșterea 
prestigiului ei le vedem 
nemijlocit «legate de pre
ocuparea de a o trans
forma într-un colectiv de 
muzicieni care să aibă 
programate in „agenda de 
lucru" concerte. turnee 
imprimări pe discuri...

interesante 
concerte

cititorului

de literatură
România literară publi

că la rubrica sa de anche
te un interesant sondaj. 
Intitulat Cartea in uzină. 
sondajul își propune să 
constate In ce măsură 11-

teratura in general și cea 
română în special intră în 
preocupările frecvente ale 
omului 
merită
Cartea

uzinei. Inițiativa 
atenție deoarece 

tn uzină e consi-

derată ca prefață a unor 
anchete de mai mare am
ploare. Editorialul anche
tei precizează : „Ne inte
resează așadar să aflăm și 
să facem cunoscut citito
rilor noștri care este ecoul 
literaturii române contem
porane în mediul făurito
rilor de valori materiale, 
ce opere au reținut aten
ția. ce autori și ce tendin
țe literare întrunesc ade
ziunea unui public, repre
zentativ dintr-atîtea punc
te de vedere pentru sen
sibilitatea și gustul artistic 
al epocii."

în acest prim moment 
al inițiativei, reporterul 
s-a adresat fișelor unei bi
blioteci de uzină, oprin- 
du-se la cele mai grăitoa
re. Desigur, concluzii de
finitive nu se pot trage 
dintr-o singură anchetă și 
revista declară că nu in
tenționează să se oprească 
aici. Importantă e ideea 
stabilirii unui contact per
manent, a alcătuirii unul 
„grafic de lectură" al citi-

torului, deosebit de util 
scriitorilor. în vederea slu
jirii acestui țel, anchetele 
»r avea nevoie de o aten- 
;ie mai mare pentru deli
mitarea precisă a ariei de 
3ondaj, pentru statistică, 
pentru contactul direct cu 
cititorii. într-un cuvînt, de 
nai multă metodă pentru 
ca rezultatele să fie de cea 
nai bună calitate. Proce
darea sistematică e cu atît 
mai necesară atunci 
se încearcă stabilirea 
terințelor de lectură, 
pare că a intenționat 
mul raid al rubricii,
tele privind circulația și 
popularitatea unor cărți 
puțind fi extrem de su
gestive. De aceea ni se 
pare deosebit de oportună 
ideea multiplicării forme
lor contactului scriitor- 
cititor.

Inițiativa revistei Româ
nia literară poate crea 
condițiile unui dialog fer- 

între cititor și scriitor, 
consemnăm

cînd 
pre
cum 
pri- 
tes-

til 
O ca atare.

I. DINU

„Start spre

extraordinar"
manifestări- 
de

,Ș>

în cadrul 
lor vibrante 
tate umană , 
binte patriotism 
a dat dovadă 
nostru popor în 
grea încercare din timpul 
inundațiilor, 
și inițiativa, pornită de 
la un grup de scriitori, 
care au propus să se pu
blice un vblum de schițe 
și povestiri, urmînd ca 
fondurile realizate din vîn- 
tarea lui, drepturile cu
venite autorilor și toate 
celelalte beneficii să fie 
destinate ajutorării popu
lației din județele lovite 
de inundații.

solidari- 
de fier- 
de care 
întregul 

zilele de
s-a înscris

Volumul „Start spre 
extraordinar" — concre
tizare a acestei inițiative 
— a apărut zilele acestea 
la Editura militară, gru- 
pînd povestiri polițiste, 
de aventuri și științifico- 
fantastice ale unor cu- 
noscuți scriitori, dintre 
care menționăm pe : 
Laurențiu Fulga. Nicolae 
Breban, 
stantin, 
că, Nicolae Tăutu, 
Grecea, Tudor 
Radu Nor, Manole 
neanu, Ștefan Berciu, A- 
drian Rogoz. Eugen Teo- 
doru și alții. Lucrarea 
este primită cu mult in
teres de un public larg.

Theodor Con- 
Haralamb Zin- 

Ion 
Popescu, 

Au-

posesia 
ale a- 
puțin

„Muzeul"

dezinteresului

tea, am intrat în 
primelor explicații 
cestei situații, cel 
bizare :

— Aici nu este 
ci casă de cultură, ne-a 
argumentat cu convinge
re metodistul Aurel Iri- 
mia. Dispoziția directoru
lui este clară : nu intră 
nimeni în instituție, decît 
atunci cînd este vreo ac
tivitate.

Dar cînd se întimplă a- 
ceasta ? In cel mai bun 
caz, o dată pe zi, cîte o 
oră-douâ. In rest, casa de 
cultură, care a costat mi
lioane de let, care a fost

muzeu.

construită pentru a deveni 
un punct de atracție "pen
tru tineret, pentru res
tul localnicilor, care prin 
definiție ar trebui să fie 
un mediu spiritual i 
manent, este Închisă 
cea mai mare parte 
timpului.

Oare cîți din cei invi
tați „respectuos" să pără
sească localul instituției 
sucevene se vor mai re
întoarce ? Iată un subiect 
de meditație pentru orga
nele locale și o întreba
re care merită reveniri.
Radu CONSTANTINESCU

Studii despre și pentru

tineret

Am citit cu interes la 
rubrica „Adnotări" din 
numărul de duminică 2f 
iulie 1970 inițiativa „Cen
trului de librării Bucu
rești" — cea a organiză
rii unor colocvii literari 
in aer liber, cu concursul 
mor prestigioși scriitori 
poeți, dramaturgi, critici 
literari. Inițiativa nu este 
deloc de neglijat, mai ales 
că are loc în aer liber, și 
are darul de 
climat plăcut 
de literatură.

Mă gîndesc 
fi dacă s-ar
te Cluj o astfel de acțiu
ne. Clujul nu duce linsă

a oferi un 
amatorilor

ce bine ar 
organiza și

d» scriitori ;
ne putem mîndri cu nume 
prestigioase.

în aceeași ordine de 
idei : Clujul are posibili
tate să adăpostească și o 
bibliotecă tn aer liber. în 
parcul orașului s-ar putes 
Improviza o astfel de bi
bliotecă, In care să aibă 
loc și inspiratele colocvii- 
literare în aer liber, 
menea Inițiative ar 
feri tn plin anotimp 
val, Clujului, aurei 
specifice de citadelă 
culturii, o strălucire 
plus.

Ase- 
con- 
esti- 
sale

■ 
tn

Mihai MITEA

— Tovarășu’ 7 în
cotro ?

„Amabila" Interpelare 
rostită pe un ton care 
nu admitea nici o repli
că, ne-a tăiat brusc a- 
vîntul. Intrasem (sau mai 
corect spus încercasem să 
intru) ca simplu vizitator 
ca unul din cei peste 66.000 
de locuitori ai Sucevei 
ca unul din miile de tu
riști in admirabila clă
dire. adevărată bijuterie 
arhitecturală, care se 
dică de anul trecut 
centrul orașului : Casa 
cultură a sindicatelor.

Curiozitatea ne fusese 
trezită de faptul că la a- 
cel ceas al inserării, in 
atmosfera animată a stră-

rl- 
in 
de

zilor, față în față cu for
fota tineretului, de-a lun
gul și de-a latul pieței 
centrale, impunătoarea 
construcție contrasta prin 
liniștea ce o înconjura 
prin întunecimea feres
trelor sale.

— Nu se poate intra. Nu 
este nici o activitate. Așa 
sînt dispozițiile
fost lămurit... pe scurt la 
intrare.

Am repetat încercarea 
a doua zi. De această 
dată. în cursul dimineții. 
Alt om la intrare, 
replică.

— Nu aveți ce 
Casa de cultură, 
căutați înăuntru 1

Declinîndu-ne

am

aceeași

tace
oe

in 
să

călită-

Rod al activității com
plexe și multilaterale a 
cercetătorilor de la „Cen
trul de 
problemele 
colecțiile 
rute sub 
tuia se 
pregnant 
litate și 
cunoașterea și 
darea problemelor tine
retului, ale educării lui 
tn consonanță cu idealu
rile umaniste ale so
cietății noastre. Efectuinc 
ample investigații, mem
brii colectivelor de cerce
tare, specializați pe dis
cipline ca : psihologie, 
pedagogie, sociologie, e- 
tică. fiziologie, abordea
ză din unghiuri multiple 
semnificațiile, implicațiile 
și corelațiile fenomenelor 
specifice diverselor cate
gorii ale tineretului (să
tesc, muncitoresc, școlar, 
intelectual, universitar), 
vizind focalizarea datelor 
unul masiv și important

cercetări pentru 
tineretului", 

de studii apă- 
auspiciile aces- 
vădesc tot mai 
de o certă uti- 
valoare pentru 

aprofun-

efort de educație cetățe
nească și patriotică.

Colecțiile publicate pînă 
în prezent sintetizează 
rezultatele experiențelor 
desfășurate de către pres
tigioase personalități din 
diverse domenii ale știin
ței, culturii, vieții socia
le : scriitori, istorici, oa
meni de artă, ziariști, ac
tiviști de partid. Dintre 
titlurile tipărite pină 
acum consemnăm : „Ti
neretul, azi", „Tineretul 
— obiect de cercetare 
științifică", „Tineret, să
nătate, sport, dezvoltare", 
„Teatrul 
precum și 
comunicări 
voluționare 
tineretului". Studiile aduc 
o contribuție însemnată 
la cultivarea trăsăturilor 
înaintate ale noii genera
ții, pregătind-o pentru 
participarea activă și ple
nară la eforturile gene
rale ale întregului popor.

și tineretul", 
culegerea de 
„Tradițiile re- 

și educația

G. ALEXANDRU
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Dăunătorii
recoltei

Campania recoltării se află In 
toi. Pretutindeni, țăranii coope
ratori muncesc cu spor nevoind 
să piardă nici un bob din noua 
recoltă. Din păcate, unele ele
mente necinstite folosesc prile
jul pentru a-și umple propriul 
chiler cu produse furate. Recent, 
organele de miliție ale postului 
din comuna 30 Decembrie l-au 
surprins pe brigadierul Ion 
Gheorghe care sustrăsese de pe 
arie 35 kg de grîu. Acasă mai a- 
vea dosite, tot din recolta acestui 
an, 400 kg. Un alt caz : tracto
ristul Ion Badea, de la I.A.S. 
Urziceni. în percheziția făcută la 
domiciliul său s-au găsit 592 kg 
grîu, 8 baloturi de lucernă și 24 
baloturi de paie concentrate — 
toate sustrase de la întreprinde
rea în care lucra. Amîndoi (și 
toți care au procedat la fel) își 
vor primi pedeapsa prevăzută de 
lege. Pentru astfel de indivizi 
aecinstiți nu există îngăduință.

Fiii Deltei
la datorie

Ni-La locuința lui Antipa 
chitor, din Tulcea (strada Spi
talului 14), a izbucnit într-una 
din zilele trecute un incendiu. 
Lăsați nesupravegheați, copiii 
sus-numitului — cinci la număr 
șl toți sub 10 ani — s-au jucat 
cu chibriturile în apropierea 
unei grămezi de stuf. în 
teva minute, flăcările au 
prins întreaga locuință, 
va a chemat pompierii, 
nu era timp de așteptat. < 
muncitori de la 
din apropiere (Anghel Pană, 
Ion Constantin, Dumitru Baciu, 
Gheorghe Popa) au sărit, înar
mați cu șase stingătoare, să stă
vilească focul. La sosirea pom
pierilor incendiul era stins. Atît 
copiii, cit și bunurile 
salvate. încă o dată 
ta tea fiilor Deltei își 
cuvîntul.

cî-
cu-

Cine- 
Dar 

Cîțiva 
întreprinderea 

(Anghel

fuseseră 
solldari- 
spusese

Salvați9

nuferii
de lingă băile 
O adevărată 
care nu mai

Pen-

Lacul cu nuferi 
„Felix"—Oradea, 
minune a naturii 
are nevoie de prezentare, 
tru raritatea plantelor ce o popu
lează a și fost declarată rezer
vație naturală, recomandindu-se 
ocrotirea ei. Cum i-o asigură 
însă forurile locale ? Imaginea 
actuală este dintre cele mai de
zolante. Rațele și bivolii se bă
lăcesc în voia lor, fără ca ni
meni să ia vreo măsură. Ba 
mai mult, una dintre întreprin
derile învecinate a deversat in 
lac o însemnată cantitate de 
motorină. Apa poluată amenin
ță cu distrugerea întreaga ve- 

a 
de

getație, de o rară valoare, 
lacului. Se vorbește chiar 
desecarea sa ca o unică soluție 
salvatoare. Supunem aspectul a- 
tenției forurilor de resort. Sînt 
necesare măsuri de maximă ur
gență pentru salvarea acestui 
monument natural și pedepsi
rea drastică, potrivit legilor 
țării, a făptașilor.

Pastorală
și nu prea

La sfîrșitul anului trecut, 
cooperativa agricolă de produc
ție Timișești (Neamț) raporta, 
cu acte în regulă, că din cauza 
unor împrejurări (ploi toren
țiale) numeroase oi au trebuit 
să fie sacrificate. Iată însă că 
situația nu este întocmai așa. 
Dintr-o anchetă Întreprinsă de 
organele județene ale miliției 
și procuraturii rezultă grave 
abateri și ilegalități, multe co
mise cu buna știință a conduce
rii cooperativei. Astfel, cioba
nii Mihai Coropcă. Vasile Sa
vin, Ioan Serijan și alții au 
„schimbat" un număr de 50 oi 
de rasă superioară (caracul) cu 
alte oi de rasă inferioară apar- 
ținînd unor săteni. Tot în aceas
tă perioadă. 184 oi sacrificate 
au fost „valorificate" unor 
cuitori ai comunei cu 25 
bucata, deși numai lina ce 
putea obține de pe ele

lo- 
lei 
se 

r___ __ . • cîntă-
rea 200 kg. Rezultă clar că unii 
cooperatori din Timișești au fă- 
cut-o... de oaie. Așteptăm mă
surile in consecință.

„Trezorerie“
particulară?

Recent, organele competente 
din municipiul Turnu Severin l-au 
surprins pe medicul ginecolog 
Lupu Petrache (de la Spitalul nr. 
2) în flagrant delict de luare de 
mită. Nu numai atît însă. La lo
cuința doctorului — om „strîngă- 
tor“ — s-au mai găsit 679 550 lei, 
in numerar, și bijuterii valorind 
100 000 lei. Dumnealui, medicul 
mai avea acasă și 239 monezi 
aur (aproximativ 2 kg). Cum se 
vede, strîngea bani pentru zile 
negre. Și zilele „negre" n-au in- 
tîrziat. „Oaspete" al miliției, 
L. P. va trebui să răspundă : 
cum ? de unde ? și de 
Vom reveni cu amănunte.

ce ?

de :

Primiri la C.C. al P.C.R.
Tovarășul Iosif Banc, membru su

pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., a primit sîmbătă 
dimineața delegația Uniunii Națio
nale Africane din Tanzania 
(T.A.N.U.) formată din N. Chacha, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al T.A.N.U., și Fmk Mhamba, 
secretar al Comitetului T.A.N.U. pen
tru districtul Mqwaqwa, aflată In 
țara noastră la invitația Comitetu-

★

Tovarășul Mihai Dalea, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Colegiu
lui Central de partid, a primit sîm
bătă delegația de activiști ai Parti
dului Popular Revoluționar Mongol, 
condusă de D. Terenpil, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.P.R.M., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., face
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Rubrică redactată
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
Scînteii"

lui Central al Partidului Comunist 
Român.

La primire a participat Ștefan 
Andrei, prim-adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

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

In aceeași zi, delegația T.A.N.U. a 
părăsit' Capitala, indreptîndu-se spre 
Tanzania.

*
o vizită de schimb de experiență In 
țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, a 
participat Ion St. Ion, vicepreședinte 
al Consiliului Economic.

A fost de față Damdinnerenghiin 
Bataa, ambasadorul R. P. Mongole la 
București.

Sîmbătă dimineața s-au încheiat 
la București tratativele între delega
ția guvernamentală a Republicii So
cialiste România și delegația guver
namentală a Republicii Populare De
mocrate Coreene. Ca rezultat al lu
crărilor desfășurate în scopul dezvol
tării în continuare a colaborării eco
nomice și tehnico-științifice dintre 
cele două țări s-a încheiat Convenția 
privind înființarea Comisiei intergu- 
vernamentale consultative în proble
mele relațiilor economice și tehnico- 
științifice între Republica Socialistă 
România și R.P.D. Coreeană.

Totodată au avut loc lucrările pri
mei sesiuni a comisiei, la care au 
fost examinate probleme de interes 
reciproc în diferite domenii de cola
borare economică și tehnico-științifi- 
că, precum și în legătură cu schim
burile de mărfuri dintre cele două 
țări pe perioada 1971-1975.

Lucrările s-au desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, de Înțelegere 
reciprocă.

Din partea română documentele 
încheiate au fost semnate de Iosif 
Banc, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, conducătorul delegației 
guvernamentale române, iar din par
tea coreeană de Zăng Zun Thek, vi-

(Agerpres)

Cap de afiș sportiv continental:

II
cepreședinte al Cabinetului de Miniș
tri, conducătorul delegației guverna
mentale a R.P.D. Coreene.

La semnare au fost prezenți mem
brii și experții celor două delegații.

Au fost de față Kang Iăng Săp, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★

Cu prilejul prezenței în țara noas
tră a delegației guvernamentale co
reene, ambasadorul R.P.D. Coreene 
la București, Kang Iăng Săp, a ofe
rit sîmbătă la amiază o recepție.

Au participat Zăng Zun Thek, 
membru supleant al Comitetului Po
litic al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, vicepreședinte al Cabinetu
lui de Miniștri al R.P.D. Coreene, 
Iosif Banc, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, membrii celor două delegații 
guvernamentale, precum și repre
zentanți ai conducerii Ministerului 
Afacerilor Externe, ai unor ministe
re economice și alte persoane ofi
ciale.

Tovarășii Zăng Zun Thek și Iosif 
Banc au rostit toasturi.

(Agerpres)

ORDINUL

Ministrului Forțelor Armate
9

Anul acesta, la 2 august, aniversăm Ziua Marinei Republicii Socialiste Ro
mânia — sărbătoare menită a cinsti tradițiile noastre marinărești, activitatea 
neobosită și spiritul de înaltă responsabilitate cu care marinarii iși tac dato
ria față de patrie.

Purtind în inimi exemplul luminos al luptei duse de înaintași pentru liber
tate și progres social, mindria pentru prezentul socialist și perspectivele lu
minoase deschise țării de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român, 
marinarii militari înfăptuiesc cu perseverență sarcinile trasate de Comandan
tul suprem al armatei, iși perfecționează neîncetat pregătirea de luptă și po
litică, măiestria marinărească. însuflețiți de sentimentele nobile ale patriotis
mului socialist și internaționalismului proletar, ei sînt ferm hotărîți să-și a- 
ducă întreaga contribuție la îndeplinirea misiunii sacre ce revine forțelor 
noastre armate — apărarea muncii pașnice a poporului român, a independen
ței și suveranității naționale, a cauzei socialismului și păcii.

în anii construcției socialiste, marina noastră comercială a cunoscut un 
amplu și multilateral proces de dezvoltare. Tot mai multe nave românești, 
purtind cu demnitate pavilionul tricolor, străbat mările și oceanele lumii ca o 
expresie a multiplicării relațiilor economice externe ale României socialiste, 
a participării ei mereu mai active la schimbul de valori materiale și spiri
tuale pe plan internațional.

Muncitorii, tehnicienii și inginerii din șantierele navale șl din porturi, dă- 
ruindu-și întreaga energie, pricepere și putere de muncă, obțin realizări în
semnate în construcția de nave moderne, în dezvoltarea transporturilor mari
time și fluviale.

Cu prilejul acestei sărbători, adresez felicitări și urări de noi succese în 
muncă personalului marinei militare și al flotei comerciale, proiectanților și 
constructorilor de nave, muncitorilor din porturi.

în cinstea ^ilei Marinei Republicii Socialiste România,
ORDON:

La 2 august 1970, in garnizoana Mangalia se vor trage, în semn de salut, 
21 salve de artilerie.

Trăiască
Trăiască 

spiratorul
Trăiască 

mânia 1
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Semifinalele Cupei Europei ’70 la atletism
Azi, capul de afiș sportiv continen

tal ii revine totuși — în ciuda gaioa- 
nelor cu care sînt investite campio
natele de caiac-canoe din Danemarca 
— CUPEI EUROPEI '70 la atletism, 
deși e vorba doar de semifinale, în timp 
ce la Bagswaerd cei mai buni pri
mesc medaliile de aur, argint și bronz 
ale lumii. Spre marea satisfacție a 
iubitorilor atletismului din România, 
in primul rind a acelora din Bucu
rești, una din semifinalele feminine 
este găzduită de stadionul Republicii 
din Capitală. Și cu atît mai mare este 
satisfacția, cu cît în distribuție figu
rează garnituri din cele mai puter
nice, mai valoroase pe plan interna
țional și mondial : AUSTRIA. CEHO
SLOVACIA, ELVEȚIA, POLONIA, 
ITALIA, U.R.S.S,. și ROMÂNIA. 
Bineînțeles, cînd folosim termenul 
de „garnituri" exagerăm, întrucît nu 
fiecare din aceste echipe reprezenta
tive poate răspunde în fiecare din 
cele 13 probe la cel mai înalt diapa
zon. Dar, aproape fiecare și-a cîștigat 
un renume, o reputație de invidiat, 
prin una, două trei, patru sau mai 
multe individualități de certă marcă. 
In această situație se găsește și echipa 
feminină a României. în rîndurile 
sale figurează nume consacrate pe 
plan mondial • campioanele olimpice 
Lia Manoliu (și recordmană olimpică) 
și

mană mondială), medaliata olimpică 
cu argint Ileana Silai, precum și al
tele care înaintează spre consacrarea 
de pisc : Cornelia Popescu, Mariana 
Goth, Valeria Bufanu. Prin prisma 
Jocurilor Olimpice din Mexic (cînd 
România a ocupat — pe baza celor 
două medalii de aur și două de ar
gint — locul doi, după S.U.A.), ar în
semna să ne gîndim, fiind vorba mai 
sus de satisfacții, la satisfacția califi
cării In finala cupei. Dar. în contextul 
performanțelor, din acest an, cu care 
sint creditate în special atletele so
vietice și cele poloneze, reprezentan
tele noastre au o misiune deosebit 
de dificilă (ce păcat că in reprezen
tativa noastră încă nu poate fi folo
sită Mihaela Peneș !). în orice caz, 
mitingul semifinal de pe Republicii 
anunță aplauze la scenă deschisă, a- 
dresate, poate, și unor recorduri eu
ropene sau mondiale (argumente : 
companie, pistă ; de n-ar fi prezente 
căldura toridă și vîntul favorabil !).

în Elveția, la ZUrich, la semifinala 
masculină de acolo, alături de echi
pele U.R.S.S., Franței, Angliei, Elve
ției, Spaniei, vor lua startul și atlețil 
români. Așteptăm o comportare bună 
din partea lui Carol Corbu, a lui Șer- 
ban Ioan, a lui Nicolae Perța.

Viorica Viscopoleanu (și record-

în cîteva rînduri
H. G

★
Marina Republicii Socialiste România !
Partidul Comunist Român, conducătorul Încercat al poporului, in

și organizatorul victoriilor noastre !
și ’inflorească scumpa noastră patrie — Republica Socialistă

Constanța, a avut locSîmbătă, la . .
o adunare prilejuită de aniversarea 
a 80 de ani de la începerea lucrări
lor de construcție a portului modern 
și de 75 de ani de la înființarea pri
mei societăți române de navigație.

In cadrul adunării a luat cuvîntul 
ing. Petre Ivanov, director al D.N.M. 
„NAVROM" — Constanța, care s-a 
referit la dezvoltarea portului și a 
flotei maritime române, a traficului 
și activității comerciale desfășurate 
de primul port maritim românesc.

La festivitate au luat, de aseme
nea, cuvîntul reprezentanți ai ma
rinarilor, docherilor și celorlalți lu
crători din port, ai organelor locale 
de partid șî Se stat și ai Ministeru
lui Transporturilor.

In încheierea adunării participam 
ții au adresat o telegramă Comitetu
lui Central al Partidului Comunist

Nu că ar duce lipsă de cum
părători sau că n-ar fi una din 
cele mai cunoscute unități co
merciale din Capitală, (B-dul 
Magheru, 33), ci din dorința de a 
veni în ajutorul numeroșilor 
clienți, personalul magazinului 
„Electrotehnica" aduce la cunoș
tință și pe această cale că uni-

tatea lor a fost aprovizionată în 
ultimul timp cu noi articole elec
tronice, electrotehnice și electro- 
casnice in cantități îndestulă
toare.

Si, ca NOUTATE, în afară de 
un serviciu operativ, transportul 
mărfurilor la domiciliul cumpă
rătorilor este asigurat de ma
gazin.

Ro-

Ministru! Forțelor Armate 
General-colonel 
ION IONIȚA

aniversare
Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
prin care exprimă profundul atașa
ment față de politica internă și ex
ternă â partidului și statului nostru, 
angajamentul lucrătorilor portului 
Constanța de a-și consacra întreaga 
putere de muncă înfloririi patriei 
noastre.

Festivitatea s-a încheiat cu un fru
mos program artistic, susținut de 
formațiile D.N.M. „NAVROM" - 
Constanța.

★
Cu prilejul acestei aniversări, la 

clubul D.N.M. „NAVROM" — Con
stanța, a fost deschisă sîmbătă o ex
poziție cuprinzind numeroase foto
grafii, grafice, machete etc. — refe
ritoare la dezvoltarea portului, flo
tei și traficului de mărfuri în portul 
nostru maritim.

(Agerpres)
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Cursuri fără frecvență la Liceul 
agricol din Blaj

LICEUL AGRICOL DIN 
BLAJ, județul Alba, primește 
înscrieri la cursul fără frecvență 
în specialitatea horticultura. Se 
pot înscrie absolvenții școlii ge
nerale de 8 ani, indiferent de

vîrstă, cu dovadă de încadrare în 
muncă.

Concursul de admitere se va 
ține între 1—9 septembrie și 
constă din probe la limba română 
și matematică.

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
A

(Urmare din pag. I)

mult dincolo de ce este 
scris în litera „caietului 
lor de sarcini". Așa cum 
o piesă dintr-un strung 
n-are o valoare „în sine", 
decit în raport cu res
tul angrenajului, tot ast
fel calitatea muncii fie
căruia nu-și află adevărata 
valoare decît in contextul 
întregului efort colectiv 
pentru o înaltă calitate a 
muncii.

Victor Fodor, maistru în 
secția montaj subansamble. 
A tolerat operațiuni de 
montaj incorecte.

— Este îndreptățită criti
ca ce vi s-a făcut ?

— Este. Un maistru tre
buie să știe și să observe 
totul. Am neglijat. E vofba 
de un știft care nu avea o 
prea mare influență in 
funcționarea mașinii. Era 
însă prevăzut in documen
tație și nu î s-a dat impor
tantă. S-au fabricat sute de 
strunguri fără acest știft, 
pină la data cînd lipsa lui 
a fost descoperită de I.G.S. 
(Inspectoratul general de 
stat pentru controlul cali
tății produselor).

— De ce n-ați respectat 
desenul de execuție ?

— Mi se părea un deta
liu fără importanță. (To
tuși, și datorită acestui 
„detaliu", au fost strunguri 
respinse — n.n.). Și-apoi, 
dacă a mers o dată, de 
zece, de o sută de ori, 
m-am obișnuit cu ideea că 
merge...

Dacă merge !... Rutina, 
acceptarea tacită a derogă
rilor de la „litera" produsu
lui fac și ele parte din 
mănunchiul de mentalități 
care rod, ca rugina, spiri
tul de exigență al muncii 
de calitate.

Ce demonstrează aceste 
exemple ? Că neajunsurile 
nu se datoresc cine știe că
ror cauze „obiective" sau u- 
nor „subtilități" tehnico- 
organizatorice. ci abaterii 
de la normele elementare 
ale ordinii și disciplinei in 
producție. Așadar, avem 
de-a face cu unele carențe 
de ordin etic — pe planul 
responsabilității — plătite 
cu prețul scump al produ-

selor compromise, al stră
daniilor irosite.

Dar dacă diagnosticul 
este clar — stabilit de alt
fel de către organe de con
trol competente — nu tot 
atit de clară, necondiționa
tă. este receptivitatea uno
ra față de partea lor de 

Discutăm cu ing. 
Oprea. Greșeala sa ? 
a pus la îndemîna 

muncitori documen- 
pentru un reper că-

vină, 
loan
Nu 
unor 
tația , . _
ruia 1 se aduseseră modifi-

ar fi trebuit să acționeze 
sancțiunea morală, opinia 
colectivă față de asemenea 
abateri care lovesc intere
sele tuturor. Urmările 1 
Faptul că s-a tolerat o ast
fel de optică — în loc să 
se creeze un puternic cu
rent de opinie la fiecare 
loc de muncă — a prolife
rat neajunsurile, a adincit 
„rănile" calității. Acest lu
cru ne este acum confirmat 
în discuțiile cu secretari ai 
organizațiilor de partid din

lucrez la controlul calității. 
Zilele trecute am observat 
că Petru Banias, un munci
tor mai în vîrstă, foarte bun 
meseriaș de altfel, a in
trodus la montaj o piuliță 
de altă dimensiune decit 
cea prevăzută. Nepricepe
re ? Nicidecum. Este con
secința unei anume menta
lități : „Las’ că merge și 
așa..."

— Am mal intîlnit cu
vintele. Cum vă explicați ?

— Prin deschiderea unor

„SA FII PRIMUL
SI CEL MUL Emu

I

C0NFR0L0RAL MUNCIIFALE!“
cări de proiectare, oamenii 
continuînd astfel să pro
ducă piesa după un desen 
depășit Firește, rebut. Ne
firesc este insă faptul că. 
în fața vinii sale evidente, 
ing. 
ze“ 
loc 
tele 
tuși 
lor argumente, conchide în
țepat :

— Eu sînt nevinovat, dar 
n-am vrut să mai fac caz. 
Amenda era mică... 25 de 
lei... am plătit-o și gata !

Ne întrebăm : oare ce 
efect educativ poate avea 
o amendă de... 25 de lei ? 
Curios mod din partea fac
torilor responsabili din uzi
nă de a aplica principiul 
răspunderii materiale ! Mai 
ales că omul, achitînd o su
mă pur simbolică. își închi
puie că și-a ..răscumpărat" 
vina. Dincolo de asta, însă.

Oprea caută să „pase- 
altora răspunderea, in 
să extragă invățămin- 
de rigoare. Simțind to- 
inconsistența proprii-

uzină. Ei ne împărtășesc 
concluziile care s-au des
prins din recente adunări 
generale ale comuniștilor, 
care au analizat situația și 
au hotărît măsuri.

— Am pornit de la pre
misa că rezolvarea acestei 
probleme vitale pentru noi 
nu mai putea suferi nici o 
aminare — subliniază Petre 
Blajovici, secretarul comi
tetului de partid din secția 
montaj general. Chiar în a- 
ceastă situație, unii au în
cercat justificări bazate pe 
condițiile tehnice. Dar. la 
o analiză mai atentă, mo
tivul nu rezistă. S-a văzut, 
în cele din urmă, că facto
rul decisiv ține de felul în 
care este concepută răspun
derea.
despre 
unora 
întreg 
Să vă

S-a discutat mult 
scăderea exigentei 

care declanșează un 
lanț al slăbiciunilor, 
dau un exemplu. Eu

„portițe". Cînd cineva din 
conducerea întreprinderii 
— un exemplu care-mi vi
ne acum în minte este cel 
al inginerului-șef Emil Cio- 
banu — înțelegi nd să rezol
ve o ,.strangulare" a planu
lui prin rabat de calitate, 
dă în secție indicația de a 
fi montate și piese care 
nu corespund cerințelor de 
înaltă calitate, se produce 
o fisură in modul de a 
respecta exigențele mun
cii. Iar asta, din păcate, se 
transmite ca o boală molip
sitoare. Auzi apoi de la cite 
unul : „Te găsești tu mai 
catolic decît șefu' ?“ Vedeți 
dar, calitatea nu se măsoară 
numai cu șublerul — aș zi
ce chiar că se măsoară. în 
primul rînd, prin conștiința 
fiecăruia. Sintem hotărîți să 
facem totul pentru ca așa 
să gindească și să munceas
că TOȚI.

• Turneu! internațional de tenis de 
la Indianapolis a continuat cu dispu
tarea sferturilor de finală. Iată rezul
tatele : Ashe (S.U.A.) — Stone (Aus
tralia) 6—2, 6—2 ; Franulovici (Iugo
slavia) — Graebner (S.U.A.) 6—2,
6—2 ; Smith (S.U.A.) — Fillol (Chile) 
6—2, 3—6, 6-3 ; Richey (S.U.A.) — 
McMillan (R.S.A.) 7—5, 2—6, 8—6. în 
semifinale Franulovici joacă cu Ri
chey, iar Smith cu Ashe.

• Echipa Suediei (Ake Hansson, 
Oile Johanssen, Thomas Johannison, 
Lennart Rooc) a cîștigat campiona
tul mondial de yachting (clasa „Op
timist"). La întrecerile care s-au 
desfășurat în largul portului spa
niol Arenys de Mar, echipa sue
deză a totalizat în final 227.50 punc
te, fiind urmață de formațiile 
S.U.A., (236,75 puncte), Danemarcei 
(257,50 puncte), Finlandei (388,50 
puncte) etc.

e Cursa de înot — mare fond — 
desfășurată la Hamilton (Ontario), a 
avut un final puțin așteptat : la

Pionierii care îndrăgesc cea de-a 
șaptea artă s-au intîlnit recent în 
frumoasa tabără de la Poneasca, 
județul Caraș-Severin, în cadrul Fes
tivalului național al cinecluburilor 
pionierești. Cu acest prilej, au fost 
atribuite numeroase premii și dis
tincții celor mai bune creații. Juriul 
alcătuit din regizori și actori de film 
a acordat premiul pentru cel mai bun 
film artistic peliculelor „Aventurile 
lui Bobo" și „Banii", realizate de 
Casa pionierilor din Tg. Mureș. Cel 
mai bun film de animație a fost co
tat „Ciubărașul neascultător", produc
ție a cineclubului Casei pionierilor 
din Cluj, — iar cel mai bun scena
riu a fost considerat cel aparținind 
filmului „Comoara dacilor" — reali
zat de cineclubul „Zori noi" din 
Reșița.

Au fost conferite, 
diplome mai multor 
nierești de la sate.

de asemenea, 
cinecluburi pio- 

(Agerpres)

capătul celor 16 km, olandezul Schans 
l-a învins chiar pe linia de sosire 
pe argentineanul Horacio Iglesias, 
favoritul probei. învingătorul a par
curs distanța în timpul de 4h 01'42”. 
Pe locul trei s-a clasat campionul 
mondial Giulio Travaglio (Italia).
• Cursa automobilistică de coastă 

desfășurată la Friburg a fost cîști- 
gată de vest-germanul Rolf Stom- 
melen, care, la volanul unei mașini 
„Brabham", a realizat o medie ora
ră de 119,700 km. Pe locul secund 
s-a clasat austriacul Helmut Marko 
pe „Porsche", iar locul trei a fost 
ocupat de vest-germanul Wendt pe 
„Lola".
• In localitatea Indiană Poona ■ 

început meciul dintre echipele de te
nis ale Indiei și R.F. a Germaniei, 
contînd pentru semifinalele interzona
le ale Cupei „Davis". In prima parti
dă de simplu, vest-germanul Wil
helm Bungert l-a învins cu 6—2, 7—5, 
6—3 pe indianul Jaideep Mukherjea.

„Răspunsuri

la cererile
V u

Notăm aceste cuvinte — 
auzite și de la alți oameni 
de răspundere din uzină — 
drept un angajament ferm.

într-o situație oarecum a- 
semănătoare s-a aflat, pină 
acum cîteva luni, și fa
brica textilă „Tricodava" 
din București. O unitate 
nouă, înzestrată cu utilaje 
dintre cele mai moderne, de 
mare randament și preci
zie. Startul productiv a în- 
tîmpinat insă dificultăți se
rioase privind realizarea 
parametrilor calitativi. Ex
plicația ? Un colectiv foar
te tînăr ; mai mult de trei 
pătrimi din personal nu are 
o vechime în producție mai 
mare de doi ani. Cu un 
colectiv în formare fabrica 
își realiza, totuși, planul de 
producție. Cedînd însă la 
normele de calitate. Un 
moment critic temporar, ca; 
re se cerea depășit cît mai 
grabnic, fiind In joc marca 
fabricii.

— Două lucruri esențiale 
trebuiau transmise acestui 
tineret intrat pentru pri
ma oară intr-un mediu in
dustrial : cunoștințe profe
sionale solide și spiritul de 
răspundere față de muncă 
— ne spune ing. Nicolae 
Chiose, directorul tehnic. 
Pentru calificare am orga
nizat cursuri după un sis
tem reușit, prin fișe de ur
mărire zilnică a progreselor 
profesionale înregistrate de 
fiecare muncitor-elev. Dar 
cu asta n-am făcut totul. 
Răminea deschisă problema 
formării și educării spiri
tului de înaltă grijă față de 
calitate. Asta nu se poate 
rezolva doar prin cursuri. 
Unica soluție a fost să in
troducem in producție re
guli extrem de stricte pri
vind respectarea normelor 
de calitate, să stopăm ori
ce tendințe de superficiali
tate.

— N-am precupețit nimic 
pentru a dezrădăcina de
prinderile proaste — poves
tește Elena lordache, șefa 
grupului de control tehnic 
al calității din secția pro
duse tricotate. Cînd, înce- 
pind dintr-o anumită zi. 
am respins orice defecțiu
ne, cît de mică, unora le-a 
tost greu să șe impace cu 
această nouă situație. Că-

pătaseră un fel de deprin
dere a muncii de mîntuială. 
în cele din urmă, ei înșiși 
s-au deprins să nu-și ad
mită nici o concesie. Acum 
ne fac mărturisirea nouă, 
„ceteciștilor", că le-am de
venit... simpatici. Cu atît 
mai bine 1

— Cum ați reușit să 
mențineți echilibrul canti- 
tate-calitate ?

— E drept, la început s-a 
înregistrat o scădere bruscă. 
Apoi, incet-incet, cantita
tea a început să crească, pe 
măsură ce oamenii se obiș
nuiau să lucreze și atent, 
dar și intr-un ritm alert, 
în ciieva luni am recuperat 
toate rămînerile în urmă. 
Acum sintem cu planul la 
zi, ba avem și unele depă
șiri. După cum se vede, 
exigența iși dă roadele cînd 
există preocuparea de a o 
face înțeleasă Ia fiecare loc 
de muncă — conchide ing. 
Chiose.

Recenta lege pentru a- 
sigurarea și controlul ca
lității produselor a și în
ceput să-și exercite rolul 
stimulator în economia ță
rii, în activitatea întreprin
derilor. După cum se știe, 
ea fixează responsabilități 
concrete, asigură un cadru 
legal propice eforturilor 
unanime consacrate crește
rii eficienței in toate ramu
rile și unitățile economiei 
naționale. Dar, în acest 
amplu proces de perfecțio
nare există și responsabili
tăți ce nu pot fi cuprinse in 
legi și acte normative. Este 
vorba despre normele ne
scrise, de etică a muncii. Ele 
sînt in măsură nu numai să 
sporească eficacitatea legii, 
dar să și adincească spiri
tul ei, antrenind opinia de 
masă pentru crearea unui 
climat de înaltă exigență 
față de calitatea muncii, la 
toate nivelurile. O dată cu 
condițiile tehnice și ma
teriale trebuie mobilizate 
și toate resursele politico- 
educative în favoarea atin
gerii unei ținte de care este 
lerat insuși progresul tării.

Obiectiv care stimulează 
pe fiecare producător și. tot
odată. beneficiar al bunu
rilor materiale DE A FI 
PRIMUL SI CEL MAI 
EXIGENT CONTROLOR 
AL MUNCII SALE.

Aproape că nu există zi în 
care unitățile combinatului de 
pielărie și încălțăminte nr. 1 din 
București — „Flacăra Roșie", 
„Dîmbovița", Tăbăcăria mine
rală din Corabia, unitatea „Bu- 
cova" din Craiova—să nu pună 
la dispoziția unităților speciali
zate de desfacere noi și noi pro
duse care să răspundă exigențe
lor mereu crescînde ale cumpă
rătorilor.

Dotate cu utilaj modern, care 
permite o adaptabilitate la o pro
ducție variată și în sortimente 
multiple, unitățile combinatului 
au obținut în primul semestru 
al anului rezultate promițătoare: 
planul producției globale s-a 
realizat în proporție de 101 la 
sută, al producției marfă — 104,6 
la sută, iar planul de beneficii 
cu peste 109 la sută.

întreprinderile combinatului 
bucureștean realizează un număr 
variat de produse de încălță
minte, marochinărie, articole 
tehnice din piele, cauciuc și tex
tile, produse de tăbăcărie etc., 
bucurîndu-se de o bună primire 
și de aprecierea cumpărătorilor, 
atît din țară, cît și de peste ho
tare.

noul han turistic
„Valea Ursului1

La numai 7 km depărtare 
de orașul Pitești, pe drumul 
care 
cea, 
najat 
rești 
locul

El dispune de 200 locuri la 
mese, 35 locuri de cazare în 
camere și 20 locuri în căsuțe 
camping. Stilul constructiv 
este cel al caselor de munte 
(cu acoperiș înalt), iar mobi
lierul este executat din lemn 
masiv, în stil popular.

duce spre Rîmnicu Vîl- 
CENTROCOOP a ame- 
unul din cele mai pito- 
hanuri turistice, în mij- 
unei păduri de stejar.

DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor de Stat 

anunță că la tragerea de amortizare 
a asigurărilor mixte 
iulie 1970 au ieșit 
combinații de litere :

M.V.A. ; W.D.W. :

de viață din 31 
următoarele opt

D.A.B. |M.V.A. ; W.D.W. ; J.B.O.
K.J.J. ; G.W.D. ; G.N.Y. ; (

Toți asigurații care au polițele 
vigoare și au trecute in ele una 
mai multe din aceste combinații 
căror litere sînt înscrise în ordinea 
ieșirii Ia tragere se vor prezenta 
la unitățile ADAS, pentru a-și primi 
sumele cuvenite.

G.P.H.
în 

sau 
ale



vîața internațională

Arma capturate de forjele patriotice sud-vietnameze în urma unui atac 
neze în provincia Quang Tri

împotriva unităților americano-saigo-

Atacuri ale forțelor patriotice 
în Vietnamul de Sud și Cambodgia
SAIGON 1 (Agerpres). — în cursul 

nopții de vineri spre sîmbătă, for
țele patriotice din Vietnamul de sud 
au declanșat opt bombardamente cu 
rachete și mortiere asupra unor po
ziții fortificate deținute de trupele a- 
mericano-saigoneze în zona Platouri- 
lor înalte și în alte regiuni sud-viet
nameze. Ciocniri violente între deta
șamentele patrioților șl unități ina
mice au fost semnalate în partea sep
tentrională a Vietnamului de sud, în 
apropiere de Pleiku.

Bombardierele americane de tip 
„B-52" — relatează pe de altă parte 
corespondenții agențiilor de presă — 
au efectuat vineri noaptea raiduri în 
provinciile Tay Ninh și Long Khanh, 
la 90 kilometri nord-vest și respec
tiv la 70 kilometri nord-est de Saigon.

Noi răpiri 
în Uruguay
MONTEVIDEO 1 (Agerpres). — 

Vineri, capitala uruguayană a fost 
teatrul unor noi răpiri de diplomați 
străini. în trei cartiere diferite, gru
puri înarmate i-au răpit pe consulul 
brazilian Aloise Comide și trei func
ționari americani. Doi dintre func
ționarii americani au reușit să sca
pe. Poliția a fost pusă în stare de a- 
larmă.

într-un comunicat remis ulterior 
direcției ziarului „EI Diario“, elibe
rarea consulului brazilian și a funcțio
narului american, răpiți de organiza
ția clandestină uruguayană „Tupa- 
maros", a fost condiționată de pune
rea în libertate a unor deținuți poli
tici. în comunicat se adaugă că un 
anunț va preciza detaliile schimbu
lui, precum și lista deținuților a că
ror eliberare o cere organizația.

Din Montevideo se anunță că poli
ția a arestat - pe unul din autorii 
seriei de răpiri, comise în Uruguay. 
Este vorba de Sergio Eligio da Rosa, 
care a participat la tentativa eșuată 
de răpire a lui Gordon Jones, secre
tar la Ambasada americană din 
Montevideo.

Mai multe persoane au fost, de a- 
«emenea, reținute.

AMENINȚĂRI LA ADRESA 

ȘEFILOR MISIUNILOR DI
PLOMATICE D!N COLUMBIA

BOGOTA — Șefii misiunilor di
plomatice de la Bogota au primit 
joi amenințări anonime în legătură 
cu apropiata preluare a puterii de 
către președintele ales ai Colum
biei, Misael Pastrana, informează a- 
genția France Presse,

Autorii acestor amenințări, care 
afirmă că ar face parte din organi
zația „Alianța națională populară", 
mișcarea fostului dictator Rojas Pi
nilla, declară că alegerea lui Pastra
na ar fi fost făcută prin fraudă. Ei 
i-au prevenit pe diplomații străini 
din Bogota că vor organiza la 7 au
gust, cînd va fi instalat Pastrana, 
acțiuni teroriste ce vor pune în pe
ricol viețile lor, menționează agenția 
citată.

RAVAGIILE 

CUTREMURULUI 
DIN IRAN

TEHERAN 1 (Agerpres). — Puter
nicul cutremur de pămînt care a zgu
duit joi provinciile iraniene Gorgan 
și Khorassan, din nord-estul țării, a 
provocat moartea a 200 de persoane. 
Acesta se pare a fi bilanțul definitiv 
al victimelor seismului. Acțiunile de 
salvare și ajutorare a populației con
tinuă cu intensitate în regiunea mun
toasă situată între localitățile Gon- 
bad-Kavus și Bojnurd. Numărul total 
al celor răniți se ridică la aproxima
tiv 500. Operațiile de ajutorare sînt 
deosebit de dificile, mai ales din cauza 
ploilor care au început să cadă de vi
neri în întreagă această zonă.

Au fost distruse total sau parțial 40 
de localități, iar 1 630 de familii au ră
mas fără adăpost.

Institutul de seismologie de la Te
heran a anunțat că în ultimele două 
zile au fost înregistrate 20 de noi cu
tremure, dar de mică intensitate, fără 
a se produce pagube.

PNOM PENH 1 (Agerpres). — For
țele de rezistență populară din Cam
bodgia continuă atacurile asupra po
zițiilor deținute de trupele adminis
trației Lon Noi, atît în împrejurimile 
capitalei khmere, cit și în alte re
giuni cambodgiene. „Punctele cele 
mai fierbinți" se află în momentul de 
față în zona cuprinsă între 55 kilome
tri nord-vest și 80 kilometri nord-est 
de Pnom Penh — relatează corespon
denții agențiilor de presă. Tabăra 
militară de la Romeas și instalațiile 
de care trupele regimului Lon Noi 
dispun în localitatea Skuon, situată 
la 65 kilometri de capitala cambod
giana, au fost supuse în ultimele 24 
de ore unor violente atacuri.

Totodată, în ijoaptea de vineri spre 
sîmbătă, forțele de rezistență popu
lară au atacat fortificațiile deținute 
de efectivele militare inamice în 
orașul Kompong Thom. Ultimele te
legrame anunță că luptele se des
fășoară pe străzile orașului, deși la 
apărarea acestuia participă și trupele 
saigoneze.

Din cauza luptelor ce au loc tn 
sectorul Srekhlong, circulația pe șo
seaua ce face legătura între Pnom 
Penh și principalul port petrolier al 
țării, Kompong Som, a fast din nou 
blocată.

Stațiile orbitale creează condiții 
pentru îndelungate cercetări extraterestre

MOSCOVA 1 (Ager
pres). — Una din sar
cinile principale in 
construirea stațiilor or
bitale este de a se 
crea condiții pentru ca 
omul să-și poată des
fășura activitatea in 
mod normal un timp 
îndelungat, atît in 
Cosmos, cit și după 
înapoierea lui pe Pă- 
mint, a declarat 
cosmonautul sovietic 
Gheorghi Beregovoi in 
cursul unei intilniri pe 
care a avut-o vineri cu 
ziariști vest-germani, 
sosiți la Moscova cu 
prilejul convorbirilor

dintre miniștrii aface
rilor externe ai U.R.S.S. 
și R.F.G. In Uniunea 
Sovietică, a precizat 
Beregovoi, proiectarea 
și construirea unor ast
fel de stații orbitale 
sint orientate spre o 
cit mai bună cunoaște
re a spațiului circum- 
terestru și, in special, 
spre studierea cit mai 
completă a influenței 
activității solare asu
pra vremii și recoltei.

Cosmonautul Bere
govoi, care a fost oas
pete al astronauților 
americani, a făcut ob
servația că „nu a des
coperit deosebiri izbi

ȚARIIE IAIINO-AIBICANE
ISI REEVAEUEAZA REEATIILE CU PIAȚA COMUNA

’ «o

Timp de citeva zile, la 
Buenos Aires s-a desfășu
rat reuniunea Comisiei e- 
conomice de coordonare la- 
tino-americană (C.E.C.L.A.). 
Acest organism a fost creat 
în anul 1964 in scopul coor
donării pozițiilor latino-a- 
mericane la prima sesiune 
UIN.C.T.A.D. (Conferința 
Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare). Ulte
rior, la reuniunea de la 
Vina del Mar (Chile), 
C.E.C.L.A. și-a fixat o o- 
rientare nouă, devenind 
un for de apărare a intere
selor proprii ale Jatino- 
americanilor, mai ales în 
confruntarea cu „marele 
vecin" din nord.

Această orientare s-a 
născut din preocupări rea
le : înapoierea economică, 
dependența externă. Astfel, 
în structura exporturilor 
latino-americane ponderea 
cea mai mare continuă să 
o dețină materiile prime, 
in timp ce la importuri pre
domină produsele manufac
turate — ca o expresie e- 
locventă a insuficientei 
dezvoltări a economiilor a- 
cestor state. „Foarfecă pre
țurilor", discriminările și 
barierele artificiale, practi
cate de unele țări capitalis
te dezvoltate, afectează in 
mare măsură exporturile 
țărilor Americii Latine, frî- 
nir.d acumularea de resurse 
proprii în vederea investi
țiilor, valorificării depline

INCIDENTELE

DE LA BELFAST 
CONTINUĂ

BELFAST 1 (Agerpres). — în ciu
da numeroaselor apeluri la calm fă
cute vineri seara de ministrul dez
voltării și vicepremierul Irlandei de 
Nord, Brian Faulkner, și de alte per
soane, incidentele au continuat in 
mai multe cartiere din Belfast și în 
cursul nopții de vineri spre sîmbătă. 
Grupuri de mai multe sute de tineri 
demonstranți au ridicat baricade din 
automobile și au atacat trupele de 
ordine cu pietre, sticle incendiare și- 
săgeți trase de arcuri sau arbalete, 
în cartierul Crumlin Road au fost, 
de asemenea, trase mai multe focuri 
de armă, rămase fără urmări.

în intervențiile lor, trupele de or
dine au folosit din nou grenade cu 
gaze lacrimogene șl tunuri cu apă 
pentru dispersarea demonstranților, 
care scandau lozinci împotriva pre
zenței și intervenției militarilor bri
tanici. Pentru degajarea străzilor de 
baricadele ridicate de demonstranți, 
trupele de ordine au recurs la ajuto
rul buldozerelor. Bilanțul incidentelor 
din noaptea de vineri spre sîmbătă 
anunță deocamdată mai multe răniri 
și ar estări.

toare intre navele cos
mice sovietice și cele 
americane". Unele pro
bleme tehnice au fost 
mai bine soluționate 
de inginerii și savanții 
sovietici, altele de cei 
americani. Cu acest 
prilej, cosmonautul a 
precizat că navele cos
mice sovietice, con
struite pentru a ateri
za pe uscat, pot fi a- 
daptate pentru o even
tuală amerizare. Ele 
sint prevăzute cu un 
dispozitiv special, care 
permite cosmonauților 
să iasă din nava cos
mică in timp ce aceas
ta plutește pe apă.

a potențialului economic 
de care ele dispun. Ca ur
mare, țările de pe așa-zisul 
„continent al abundenței" 
au totalizat o datorie ex
ternă de circa 15 miliarde 
dolari, adică de doifă ori 
mai mare decît veniturile 
realizate din exporturi. 
Accentuarea acestor feno
mene nefavorabile s-a 
impus atenției guvernelor 
din țările respective. La 
Vina del Mar a fost elabo
rată și proclamată o plat
formă comună de revendi-

ficația unui oarecare aver
tisment, in sensul că dacă 
S.U.A. se arată insensibile 
la revendicările sudului a- 
merican, acesta își poate în
drepta privirile peste ocean.

Documentul propune 
C.E.E. „stabilirea unui sis
tem de cooperare bazat pe 
principiile de justiție, echi
tate și respect reciproc", 
care să funcționeze prin in
termediul unor mecanisme 
permanente ele consultări și 
negocieri. Dialogul ar urma 
să includă o serie de.pro-

CORESPONDENȚA DIN RIO DE JANEIRO 
DE LA VASILE OROS

cări ale țărilor continentu
lui, care sublinia necesita
tea unui tratament echita
bil în raporturile economi
ce și comerciale dintre ele 
și S.U.A.

„Declarația de la Buenos 
Aires", adoptată zilele tre
cute, este pasul al doilea pe 
același drum, fiind vorba 
de astă dată de o tentativă 
de a reglementa relațiile cu 
țările Comunității Econo
mice Europene (C.E.E.), că
rora latino-americanii le 
impută un protectionism 
exacerbat și practici discri
minatorii. Deschiderea unui 
dialog cu Piața comună are, 
pe de altă parte, și semni-

bleme privind colaborarea 
economică, politică și teh- 
nico-științifică, perfectarea 
de acorduri regionale și de 
ansamblu în materie de co
merț, finanțare, transpor
turi, știință și tehnologie.

Speranțele latino-ameri- 
canilor In posibilitatea ree
valuării relațiilor cu S.U.A,, 
cît și cu grupul de țări 
membre ale Pieței comune 
vest-europene, se sprijină, 
in primul rînd, pe o tot mai 
clară convingere că dacă 
America Latină are nevoie 
de produsele lumii indus
trializate, de înalta ei teh
nologie, și țările dezvoltate, 
cel puțin în egală măsură,

Finlanda sprijină ideea 
convocării unei 

conferințe privind 
securitatea 
europeană

HELSINKI 1 (Agerpres). — în 
cadrul unei cuvîntâri radiotelevizate, 
președintele Finlandei, Urho Kekko
nen, s-a declarat favorabil convor
birilor în curs de desfășurare în mai 
multe capitale în vederea promovă
rii destinderii în Europa și lichidării 
consecințelor „războiului rece". In 
acest sens, el a subliniat caracterul 
pozitiv al eforturilor întreprinse de 
numeroase guverne europene pentru 
convocarea unei conferințe privind 
securitatea pe continentul nostru, 
precum și al tratativelor . sovieto— 
vest-germane și polono—vest-ger- 
mane. Referindu-se la acestea din 
urmă, el a opinat că, deși nu tre
buie așteptate rezultate imediate, 
principalul este că aceste contacte 
sint stabilite.

Poziția R. D. 6. fată de 
problemele dezbătute 
in Comitetul pentru 

dezarmare de la Geneva
BERLIN 1 (Agerpres). — Agenția 

A.D.N. anunță că delegația guverna
mentală a R. D. Germane, condusă 
de Georg Stibi, ministru adjunct al 
afacerilor externe, s-a înapoiat de la 
Geneva, unde a avut convorbiri cu 
delegațiile la conferința Comitetului 
pentru dezarmare „pentru a face 
cunoscut punctul de vedere al R.D.G. 
în problemele care se află în prezent 
în centrul activității comitetului". 
Georg Stibi a spus că delegațiilor 
le-a fost remisă declarația guvernu
lui R.D.G. în care se relevă dorința 
de a sprijini toate propunerile și 
măsurile de natură să apropie reali
zarea obiectivului unei dezarmări 
generale și totale.

în cursul convorbirilor purtate cu 
numeroase delegații, a menționat 
Stibi, am găsit înțelegere față de 
cererea R.D.G. de a i se acorda statu
tul de membru cu drepturi egale în 
O.N.U. și organizațiile sale.

BiBBBBBBBBBBBQOQB BQBOBOB^P 
agențiile de presă transmit:

Costul aderării britanice 
la Piața comună. Ministei'uI A- 
face?ilor Externe al Marii Britanii a 
confirmat că documentul confidențial 
asupra contribuției financiare brita
nice la o Piață comună lărgită — 
făcut public de două mari ziare lon
doneze sub semnătura corespondenți
lor din Bruxelles — ar fi constituit 
unul dintre rapoartele supuse de de
legația engleză reprezentanților „ce
lor șase" la cererea lor. în cercurile 
autorizate se subliniază că cifra 
totală (469 milioane de lire 
sterline), care ar reprezenta con
tribuția britanică netă în 1978, 
„dacă aranjamentele actuale nu vor 
fi modificate", nu ține seamă de so
luțiile eventuale care se speră că vor 
fi găsite în timpul tratativelor.

au nevoie de bunuri de care 
dispune sau pe care le pro
duce America Latină. Do
vadă — gradul de partici
pare a acestei zone la sus
ținerea multor ramuri in
dustriale din S.U.A. și Eu
ropa occidentală. La re
uniunea de la Buenos 
Aires s-a preconizat „ins- 
tituționalizarea" C.E.C.L.A., 
inclusiv dotarea acesteia cu 
un secretariat permanent 
(pînă acum funcționa nu
mai în timpul reuniunilor), 
într-un cuvint, crearea ,.u- 
nui fel de organism al sta
telor americane fără S.U.A." 
(cum scrie un ziar).

In acest context, țările 
Americii' Latine manifestă 
o preocupare crescîndâ 
pentru găsirea de parteneri 
pentru relații economice re
ciproc avantajoase. Minis
trul de externe peruvian, 
Edgardo Mercado Jarrin, a- 
firma că în viitor „C.E.C.L.A. 
ar putea stabili o cooperare 
strînsă cu țările din Euro
pa răsăriteană și cu acele 
țări din Asia care au do- 
bîndit importanță în schim
burile internaționale". A- 
ceasta reflectă hotărârea ță
rilor latino-americane de 
a găsi noi modalități de 
conviețuire și relații care 
să le asigure posibilitatea 
valorificării plenare a resur
selor lor naționale.

ÎN LEGĂTURĂ CU SITUAȚIA

DIN ORIENTUL APROPIAT
o INTENSĂ ACTIVITATE DIPLOMATICĂ ÎNTRE STATELE

ARABE
în diverse capitale arabe continuă 

să aibă loc contacte diplomatice în 
legătură cu evoluția situației din O- 
rientul Apropiat și cu propunerea 
S.U.A. de soluționare a crizei din a- 
ceastă zonă.

Președintele Algeriei, Houarl 
Boumediene, l-a primit pe vicepreșe
dintele Irakului, generalul Hardan Al 
Takriti, care i-a inmînat un mesaj 
din partea șefului statului irakian, 
Ahmed Hassan Al Bakr. Vizita la Al
ger a generalului Hardan Al Takriti 
a fost una dintre etapele turneului 
întreprins de acesta într-o serie de 
capitale arabe cu scopul de a expune 
oficialităților țărilor respective poziția 
Irakului față de actuala conjunctură 
din Orientul Apropiat, (După cum se 
știe, Irakul a respins „planul Rogers" 
privind reglementarea conflictului din 
Orientul Apropiat),

Pe de altă parte, o delegație ofi
cială sudaneză a sosit la Damasc, un
de va avea convorbiri cu șeful statu
lui sirian, Noureddin El Atassi. în a- 
celași timp, un alt emisar sudanez, 
Maamun Âbu Zeid, membru al Consi
liului Comandamentului Revoluției și 
ministru de stat pentru problemele 
prezidențiale, a revenit la Cairo, după 
o scurtă vizită întreprinsă la Tripoli. 
El i-a remis președintelui Consiliului 
Comandamentului Revoluției din Li
bia, Moamer El Gedafi, un mesaj din 
partea șefului statului sudanez, Gaa- 
far El Numeiry, în legătură cu propu
nerea americană de soluționare a cri
zei din Orientul Apropiat. După cum 
s-a anunțat anterior, Sudanul a ac
ceptat „planul Rogers".

RABAT. — Referindu-se la evolu
ția situației din Orientul Apropiat, 
regele Marocului, Hassan al II-lea, a 
declarat în cadrul unei conferințe de 
presă, că „între poziția Republicii A- 
rabe Unite față de „planul Rogens" și 
drepturile palestinenilor nu există 
nici o contradicție. Se poate accepta 
un plan de pace negociată continuîn- 
du-se, în același timp, apărarea drep
tului palestinenilor la o viață demnă 
și liberă", a subliniat suveranul ma
rocan.

• ÎNTREVEDERE NIXGN - 
ROGERS

SAN CLEMENT 1 (Agerpres). — 
Președintele Statelor Unite, Richard 
Nixon, a avut vineri o întrevedere 
cu secretarul de stat William Rogers 
consacrată examinării evoluției eve
nimentelor din Orientul Apropiat.

La sfîrșitul întrevederii, președin-

Premierul Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene, 
Kim Ir Sen, a primit delegația Repu
blicii Populare Congo, condusă de 
Auxence Ikonga, ministrul afacerilor 
externe, cu care a avut o convorbire 
prietenească — anunță Agenția Cen
trală Telegrafică Coreeană.

0 liberalizare a comerțu
lui exterior, p™ ridicarea unor 
restricții asupra importurilor, a fost 
anunțată de guvernul chilian, în baza 
unor reglementări anterioare, cunos
cute sub numele de „depunerea pre
ventivă", importatorii erau obligați să 
depună la Banca Centrală o sumă 
echivalentă cu 9 pînă la 10 la sută 
din valoarea mărfurilor achiziționa
te. în baza noilor reglementări, aces
te prevederi nu mai rămîn valabile 
decit pentru o gamă foarte restrînsă 
de mărfuri. •

Un decretprin care sînt puși 
în libertate 12 membri ai Partidului 
de opoziție „Uniunea Poporului Ke
nyan" (K.P.U.), partid interzis in oc
tombrie 1969, a fost semnat de preșe
dintele Kenyei, Jomo Kenyatta. Din
tre personalitățile politice eliberate 
se numără vicepreședintele partidu
lui, Joseph Mwasia Nthula, precum 
și cinci foști deputați. Președintele 
Uniunii Poporului Kenyan, Oginga 
Odinga, continuă să se afle în închi
soare.

VA FI DEMOLAT TURNUL 
EIFFEL ?

Prefectul Parisului, Marcel 
Diebolt, a anunțat că turnul 
Eiffel va trebui să fie demolat. 
Deocamdată, n-a fost fixat nici 
un termen pentru această acțiu
ne. Prefectul a afirmat că mo
numentul „este condamnat la 
moarte prin ruginire", dar a 
lăsat să se înțeleagă că nu el va fi 
acela care va da ordinul de de
molare, adăugind că n-ar vrea 
să fie „in pielea succesorului 
său care va fi obligat să între
prindă această acțiune".

Politica Marii Britanii în 
regiunea Golfului Persic a 
făcut obiectul unor schimburi de ve
deri care au avut loc vineri intre 
ministrul de externe britanic, Alee 
Douglas-Home, și emirul Dubaiulul. 
Rachid Ben Said Al Maktum, 
și șeful consiliului administrativ 
al Bahreinului, șeicul Issa Ben 
Sulman Al Khalifa. Potrivit u- 
nor surse informate, au fost dis
cutate problemele menținerii pre
zenței militare britanice la est de 
Suez și după data de 31 decembrie 
1971, aleasă de fostul guvern labu
rist ca termen final pentru retrage
rea trupelor militare ale Marii Bri
tanii din această regiune. 

tele Nixon a dat publicității o decla
rație prin care salută poziția adop
tată de Israel, Iordania și R.A.U. 
Precizind că „acceptarea propunerilor 
S.U.A. de către principalele guverne 
interesate, oricît de importantă ar fi, 
constituie doar un prim pas", în de
clarație se subliniază că va fi nevoie 
de moderație, flexibilitate, bunăvo
ință, pentru a se putea realiza un 
progres în direcția unei păci juste și 
de durată între părți.

în legătură cu modalitățile practice 
de abordare a negocierilor, declarația 
exprimă convingerea guvernului 
S.U.A. că „în viitor eforturile trebuie 
să fie concentrate asupra părților di
rect interesate, sub egida ambasa
dorului Jarring". Acestui scop ar 
urma să-i fie subordonate și coordo
nate eforturile depuse de reprezen
tanții permanenți la O.N.U. ai celor 
patru mari puteri, angajate de peste 
un an în căutarea unei soluții politice 
a crizei din Orientul Apropiat.

Vas american 
reținut de autoritățile 

somaleze
/

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
Purtătorul de cuvint al Departamen
tului de Stat al S.U.A. a anunțat că 
nava americană „Midnight Sun""este 
reținută de la 25 iunie de autoritățile 
somaleze, sub acuzația de a fi violat 
apele teritoriale ale acestei țări. El 
a respins această acuzație, încercînd 
să dezmintă materialele apărute în 
presa somaleză, care relatează că 
nava ar fi efectuat o misiune de 
spionaj. De asemenea, purtătorul de 
cuvint a menționat , că vasul incri
minat aparține firmei „Guzzetta 
Offshore Marine Service".

Purtătorul de cuvînt a arătat că 
Departamentul de Stat a protestat 
de mai multe ori, cerând eliberarea 
navei, dar guvernul Somaliei a refu
zat să dea curs acestor proteste.

Potrivit știrilor apărute in presa 
somaleză și americană, nava care se 
afla în apele teritoriale ale Somaliei 
face parte din categoria vaselor de 
tipul „Pueblo". Deși oficial ea efec
tua prospecțiuni petroliere, echipajul 
nu cuprinde nici măcar un specialist 
în acest domeniu.

In!re Societatea Naționa
lă algeriană de construcții 
de mașini și firma franceză 
„Berliet" a fost semnat un impor
tant contract de colaborare privind 
construirea la Rouiba, în apropiere 
de Alger, a unei uzine de autocami
oane și alte vehicule utilitare.

Interdicțiile privind or
ganizarea adunărilor și în
trunirilor publice în insula 
Mauriciu care ar tre':)u‘t sa fi® 
ridicate la 31 iulie, au fost prelungite 
cu încă trei luni, informează agenția 
France Presse. Aceste restricții au 
fost impuse la 30 aprilie a.c. ca ur
mare a valului de dezordini ce au a- 
vut loc la acea dată.

Unul dintre primii astro- 
nauți americani, Gordon Co°- 
per, a anunțat la 31 iulie că se retra
ge din N.A.SJV. și că va ocupa un 
post în conducerea firmei „Manage
ment And Engineering Consulting" 
din Houston.

Guvernele R.S. Cehoslo
vace și Guineei Ecuatoriale 
au căzut de acord să stabilească reia-

Demonstrajie la Roma împotriva șomajului, pentru crearea de noi locuri de 
muncă

Ședința Consiliului
Prezidențial 

al R. P. Ungare
BUDAPESTA 1 (Agerpres). — La 

Budapesta a avut loc o ședință a 
Consiliului Prezidențial al R. P. Un
gare, în cadrul căreia au fost modi
ficate unele legi și au fost adoptate 
o serie de hotărîri. După cum rela
tează agenția M.T.I., una din aceste 
hotărîri acordă organizațiilor econo
mice dreptul de a constitui uniuni 
economice pe o bază contractuală, la 
care pot participa și persoane juri
dice străine sau întreprinderi străine 
cu aprobarea ministrului de finanțe 
și în condițiile stabilite de acesta.

S. U. A.

Succesul luptei 
revsndicative 

a muncitorilor agricoli 
din California

WASHINGTON 1. — Cores
pondentul Agerpres, Constan
tin Alexandroaie, transm;' ' : 
După cinci ani de greve. c- 
monstrații, mitinguri de p> o- 
test și acțiuni de boicot, sute 
de mii de muncitori agricoli 
din regiunile viticole ale Cali
forniei au obținut satisfacerea 
revendicărilor lor de către pa
tronat. In noul contract colectiv, 
încheiat pe o perioadă de trei 
ani, este recunoscut dreptul 
muncitorilor agricoli de a se or
ganiza in sindicate, dreptul la 
pensie, la concediu plătit, la 
ziua de muncă de opt ore etc.

Presa americană subliniază că 
aceasta este prima victorie de 
asemenea proporții a muncitori
lor agricoli în confruntarea cu 
marii fermieri din întreaga is
torie a conflictelor de muncă 
din regiunile rurale ae S.U.A. 
Prin acest contract colectiv de 
muncă, patronatul a recunoscut 
comitetul unit de organi
zare al muncitorilor agricoli 
(U.F.W.O.C.), care grupează 65 
la sută din totalul celor ce tru
desc în fermele viticole califor- 
niene.

Mișcarea pentru obținerea re
cunoașterii drepturilor legitime 
ale muncitorilor agricoli a în
ceput în 1965 în zona viticolă 
„San Joaquin".

ții diplomatice la nivel de ambasadă, 
informează agenția C.T.K.

Mișcarea Populară pen
tru Eliberarea Ăngolei 
(M.P.L.A.) a dăt publicității în capi
tala algeriană un comunicat în care 
denunță noile acțiuni comise de forțe
le colonialiste portugheze pe terito
riul angolez. începînd de la 1 mai — 
precizează comunicatul — avioane 
portugheze au efectuat în repetate 
rinduri raiduri în zonele eliberate din 
Angola, lansînd mari cantități de sub
stanțe toxice, cu scopul de a distruge 
culturile agricole. M.P.L.A. arată că 
aceste acțiuni au provocat numeroa
se victime in rindul populației ci
vile.

Un puternic incendiu,cara 
a izbucnit vineri seara în centrul o- 
rașului Izmir, a deteriorat grav reșe
dința guvernatorului, clădirea tribu
nalului și cartierul general al jan
darmeriei. Nu s-au înregistrat vic
time omenești, dar pagubele mate
riale sînt foarte importante.

Inundațiile și alunecările 
de teren 0316 s_au produs um- 
mele zile în Nepal au provocat moar
tea a peste 500 de persoane, anunță 
agenția France Presse. Regiunile care 
au avut cel mai mult de suferit de 
pe urm’a calamităților naturale sînt 
cele din estul și vestul țării.
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