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NOUL SISTEM DE SALARIZARE 
Șl MAJORAREA SALARIILOR IN ZIARUL DE AZI

REZULTA TE
DE PRESTIGIU IN

ÎNDEPLINIREA planului

Elementele
• Sectorul gospodăresc este in
compatibil cu zootehnia modernă?
• Longevitatea cărții @ Literatura
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stimulatorii
își confirmă
viabilitatea

V Industria alimentară a fost prima 
Jamură industrială in care s-au ex
perimentat principiile noului sistem 
de. salarizare. Introdusă la ineeput în 
numai 13 întreprinderi reprezentati
ve, experimentarea noului sistem de 
salarizare, însoțită de majorarea sa
lariilor, a fost generalizată — înce- 
pind cu 1 februarie 1969 — în toate 
unitățile. După mai bine de un an 
și jumătate de urmărire atentă a e- 
fectelor pe care le-a determinat apli
carea noului sistem de salarizare în 
activitatea industriei alimentare, pu
tem afirma cu certitudine că, prin e- 
lementele sale componente care asi
gură o interdependență mai strînsă 
între rezultatele muncii și veniturile 
personale ale salariaților, s-a creat 
un mecanism propice care stimulea
ză îndeosebi creșterea producției și 
productivității muncii. în ciuda greu
tăților evidente care au existat 
trimestrul doi al acestui an, de pil
dă, planul producției-marfă a 
îndeplinit pe ansamblul unităților din 
această ramură în proporție de 100,8 
la sută, iar productivitatea muncii a 
fost depășită cu aproape 1 la sută.

Se poate aprecia că. în industria 
alimentară, creșterea ponderii sala
riului tarifar în salariul total. îm
preună cu stabilirea diferențiată a 
salariilor prin încadrarea pe trepte 
și gradații au jucat rolul unei pîrghii 
do ^importanță excepțională. Ea a 
și mulat activ interesul salariaților 
cin toate subramurile pentru ridica
rea calificării, obținîndu-se pe aceas
tă bază o îmbunătățire sensibilă a 
raportului dintre calitatea muncii 
prestate și retribuția acordată, 
trecut.. în numeroase subramuri 
industria cărnii, a panificației,

în

fost

în

n 
conservelor etc —• datorită diferenței 
de acord plătite pentru depășirile u- 
nor norme nefundamentate științific, 
ponderea salariului tarifar varia în
tre 70—75 la sută. Interesul pentru 
desăvîrsirea calificării, aptitudinile 
personale deosebite, tendința de a 
promova în categorii sunerioare erau 
anulate prin depășirile de normă. In 
acest fel, salariul total al unui sor- 
tator de legume de categoria a 3-a 
de la o fabrică de conserve, de exem
plu, putea fi superior salariului unui

preparator de conserve de categoria 
a 5-a.

Dincolo de înlăturarea acestei ano
malii în domeniul retribuției —care, 
de altfel, s-a făcut simțită și în alte 
ramuri ale economiei naționale — a- 
plicarea noului sistem de salarizare 
a creat condiții pentru soluționarea 
corespunzătoare a unei probleme ex
trem de acute, mai ales în industria 
alimentară ; prin încadrarea pe treo- 
te și gradații și prin acordarea spo
rului de vechime — elemente esen
țiale ale noului sistem de salarizare — 
s-a ameliorat apreciabil disciplina în 
producție, s-a diminuat simțitor fluc
tuația forței de muncă. La sfîrșitul 
trimestrului II a.c., de exemplu, pe 
ansamblul ministerului nivelul ab
sențelor nemotivate a fost de 3 ori 
mai scăzut decît in trimestrul IV 
1968 și de circa 2 ori mai redus decît 
în trimestrul IV anul trecut ; cît pri
vește fluctuația forței de muncă, a- 
ceasta a scăzut în aceeași perioadă 
de aproape 5 ori. Noile încadrări șî 
acordarea sporului de vechime au a- 
sigurat o stabilitate mai mare a tu
turor categoriilor de muncitori și, 
îndeosebi, a acelora care au alte spe
cialități decît profilul de bază al In
dustriei alimentare — lăcătuși meca
nici, electricieni, șoferi etc., dar care 
sint absolut necesari pentru buna 
desfășurare a procesului de produc
ție și pentru folosirea cu indici su
periori a utilajelor și instalațiilor.

Este de relevat că în aplicarea 
noului sistem de salarizare în indus
tria alimentară s-a ținut seama de 
implicațiile sezonalității unor subra
muri asupra continuității vechimii 
muncitorilor respectivi. In prezent, 
există posibilitatea ca conducerile 
unităților de producție să aprobe 
muncitorilor permanenți concedii 
fără plată de pînă la 120 zile 
anual. In acest fel se soluționea
ză o problemă dificilă pentru une
le sectoare, -cum ar fi cel al in
dustriei conservelor, de pildă, unde

Vintilă ROTARU
director
în Ministerul Industriei Alimentare

(Continuare în pag. a IlI-a)

DIALOG CETĂȚENESC
• NU CĂUTAT! ACUL ÎN CARUL CU FÎN... Șl ACTELE 

ÎN ARHIVA
© ECOUL ANCHETELOR „SCÎNTE’I"
© AM PRIMIT SCRISOAREA DV I
• DUPĂ CEASUL CUI ?

Corespondenții noștri transmit;

IZVOARE ALE VITALITĂȚII
Șl EFICIENȚEI POLITICII

PARTIDULUI NOSTRU
S-a împlinit, în aceste zile, un an de 

la Congresul al X-lea al partidului 
nostru, vom serba curînd 26 de ani de 
la eliberarea țării noastre de sub ju
gul fascist — aniversări ce se grefea
ză pe fondul jubiliaț1 al aniversă
rii unei jumătăți de secol 
crearea Partidului Comunist 
mân. Simpla enumerare a a- 
cestor evenimente, pline de 
adinei semnificații, ilustrea
ză rolul hotărîtor al partidu
lui comuniștilor pentru desti
nele poporului nostru. Sub 
conducerea P.C.R., înaintînd 
pe drumul deschis la 23 Au
gust 1944, oamenii muncii 
din România au înlăturat 
dominația claselor stăpîni- 
toare și a imperialismului străin, au 
înfăptuit revoluția oonulară, au asi
gurat triumful definitiv al socialis
mului in patria noastră.

Cum a putut nartidul să determine 
asemenea transformări radicale în 
viața societății ? Explicația rezidă, 
înainte de toate, fără doar și poate, 
în devotamentul său față de popor, 
în fantul că și-a identificat pe de
plin ființa cu interesele clasei mun
citoare, cu năzuințele poporului spre 
dreptate șî libertate națională și so
cială. Singur devotamentul n-ar fi 
fost însă de ajuns. Partidul s-a putut 
afirma ca forța conducătoare în lupta 
pentru transformarea revoluționară a 
societății noastre datorită capacității 
sale de a aplica creator adevărurile 
generale ale teoriei marxist-leninis- 
te la condițiile țării noastre, de a 
îmbina cu succes, în mod dialectic, 
generalul cu particularul, naționalul 
cu internaționalul. Făcînd o compa
rație, .am putea spune că, după cum 
într-un oraș sau intr-un cartier

de la
Ro-

Om ui invizibil
Nu este un secret pentru cititori că multe dintre an

chetele sociale publicate in paginile ziarului nostru au 
adesea ca punct de pornire sesizări primite din partea 
celor ce ne scriu. Semnale trase cu simț de răspundere, 
judicioase, declanșate sub imperiul conștiinței civice. 
Chiar fapte și împrejurări de viață care-i privesc direct 
pe semnatari sînt relatate cu onestitatea și obiectivita
tea omului ce-și susține fiecare afirmație cu argumen
tul suprem al adevărului, fără să eludeze eventualele 
aspecte defavorabile propriei persoane — nicidecum să 
uziteze de „imunitatea" anonimatului laș. Așa stînd lu
crurile, ce ne îndeamnă să 
subliniem această atitudine 
firească, să bătătorim un 
drum ales cvasi-unanim ?

Simplu : din cauza celor 
cîțiva care preferă poteca 
lăturalnică, obscură, a sesi
zării pătimașe. Anonime și . 
semnată de (bineînțeles !) „un grup de salariați' 
unei direcții de aprovizionare dintr-un minister. Nici o 
semnătură reală, individuală, incit ai putea crede că 
însăși înfricoșătoarea sabie a lui Damocles atîrnă dea
supra bietelor capete. Cind colo „grupul" dezvăluie lun
gile avataruri ale unui conflict destul de intim dintre 
doi oameni, ajunși în fața justiției. Mai exact spus este 
o denunțare a unuia dintre ei, căruia i se descoperă 
cele mai îngrozitoare trăsături de „neom", (textual) de 
pe fața pămîntului. După acest portret gravat in apă 
tare, mai poate fi crezut pe cuvînt anonimul cînd afirmă 
că dorește „trezirea rătăcitului" și îmnăcarea ?

Adevărata intenție cusută cu ață albă, este de a se 
face, cu orice preț, publicitate în jurul cazului. In ce 
scop ? Să reținem amănuntul că scrisoarea este expe
diată... întâmplător... chiar în ajunul termenului de ju
decată. „Noi nu dorim să influențăm cu nimic mersul 
acestui proces", dar „acțiunea intentată (de către celso-

PICĂTURA DE CERNEALA

pătimașe. Iată o mostră, 
' ‘ T‘ - ai

cotit „neom" — n.n.) este o înșiruire de inepții pe care 
nu știm cum le va putea dezlega instanța". Iată, așadar, 
o subtilă viclenie de două parale. Trecem peste cuvin
te, dar nu și peste neîncrederea și lipsa elementară de 
respect față de o instanță ; este inadmisibilă încercarea 
de a ocoli judecata, singura în măsură — în această 
fază — de a împărți dreptatea 1 Oare știe „grupul" că 
astfel de practici sînt condamnate de lege ?

Ne-am oprit asupra acestui caz — mai pe larg, poate, 
decît ar fi meritat omul invizibil — fiindcă descoperim, 
cîteodată, și în alte scrisori aceleași accente pătimașe, 

aceleași argumente cusute 
cu ață albă, aceeași disimu
lare răuvoitoare a unor 
oameni care încearcă să 
„impresioneze" și să elude
ze legea. Aria calomniei 
ei o interpretează după o 

r_____ . atît mai dezgustătoare cu cît
e pigmentată cu asigurări de „deplină sinceritate", 
„adevăr-adevărat", „cinstea mă îndeamnă..." etc., de 
aceeași ipocrită extracție.

Doi vecini se ceartă — iar unul dintre ei (de obicei 
vinovatul sau cel mai vinovat) ce-și zice ? „Pac, să-1 
dau Ia gazetă, poate „ține !" Nu. nu (ine. Răstălmăci
rea adevărului, insinuarea, anonimatul agresiv sau cel 
mieros vor ti totdeauna scoase Ia iveală prin verifi
carea și cintărirea atentă a faptelor. încercările de a 
forța portița publicității se vor întoarce astfel - tot pe 
calea publicității — împotriva celor care ocolesc ade
vărul (anonim sau nu) Astfel de practici, repudiate de 
opinia publică, sînt în primul rind veștejite prin însăși 
existența și cuvintul Corespondenților (cu majusculă) 
amintiți la începutul rindurilor de față.

Victor VÂNTU

partitură anonimă, cu

casele se deosebesc prin modul în 
care au fost concepute și realizate, 
prin specificul lor arhitectonic, tot 
astfel în configurația țărilor siste
mului mondial socialist, edificiul so
cialist al României poartă amprenta 
arhitectului său — Partidul Comunist 
Român, a constructorului său —

23 SUB STEAGUL GLORIOS
AL PARTIDULUI

poporul român, creator al istoriei 
sale noi.

Desigur, în spațiul unui articol de 
ziar nu s-ar putea aborda toate 
aspectele laborioasei activități teo
retice desfășurate de partidul nos
tru in rezolvarea unor probleme 
specifice ale revoluției și construc
ției socialiste in România, multitu
dinea soluțiilor originale pe 
le-a elaborat. Ceea ce ni se 
mai ales demn de relevat din acest 
punct de vedere este atenția acor
dată cunoașterii aprofundate a reali
tăților țării. Partidul nostru a subli
niat în repetate rînduri că ar fi o în
cercare sterilă să se caute răspunsuri 
și soluții la problemele pe care le 
ridică viața generației noastre, matu
rizarea noii societăți, alte fenomene 
majore inedite ale epocii actuale, în 
citate corespunzătoare condițiilor dc 
acum 50 sau 100 de ani. Operele clasi
cilor marxism-leniriismului oferă ghi
dul teoretic, metoda de cercetare dc 
neînlocuit, iar răspunsuri și soluții 
viabile la problemele progresului 
României, ale epocii noastre, putem 
găsi numai prin analiza atentă a 
proceselor ce au loc în economie, în 
viața socială, politică, culturală din 
țara noastră, prin studierea expe
rienței celorlalte țări socialiste, prin • 
asimilarea cuceririlor avansate ale 
gîndirii umane contemporane.

„Studiind învățătura lui Marx, En
gels, Lenin și străduindu-ne să o a- 
plicăm — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — trebuie să avem per
manent în vedere condițiile concre
te istorice, sociale, naționale in care 
trăim. Numai așa vom putea trage 
concluzii juste teoretice și practice 
pentru lupta revoluționară, pentru 
făurirea noii orinduiri, numai așa

vom putea acționa atît în concor
danță cu legile generale ale dezvol
tării sociale, cit și cu viața. Parti
dul comunist nu trebuie să se cram
poneze de trecut, de legități care au 
acționat intr-o altă perioadă și in 
alte condiții istorice, de așa-zisele 
adevăruri absolute elaborate o dată 

pentru totdeauna. Cu adevă
rat obligatoriu este ceea ce, 
în condițiile concret-istorice 
de astăzi, din fiecare țară, 
contribuie la progres, la mer
sul înainte al societății so
cialiste. al socialismului în 
general". Cu cît partidul a 
ținut mai bine seama de con
dițiile concrete, de particu
laritățile naționale și de spe- 

fiecărei etape istorice, cu atîtcificul .
politica sa, întemeiată pe teoria mar- 
xist-leninistă, s-a dovedit mai bine 
fundamentală, soluțiile mai viabile. 
Rezultatele obținute de partid. îndeo
sebi în ultimii ani, sînt indisolubil

Constantin ECONOMU

care 
pare (Continuare în pag. a V-a)

Și*au îndeplinit sarcinile actualului cin
cinal la producția globala industriala 24 da 
întreprinderi industriale din județul Timiș, printre care : 
uzinele de reparații „6 Martie", „Electrobanat", fabrica de 
încălțăminte „Banatul", fabrica de confecții „Bega“ din 
Timișoara, întreprinderea textilă din Lugoj, Fabrica de 
sticlă din Tomeștl. Pînă la sfîrșitul acestui an, cele 24 de 
întreprinderi vor realiza o producție, peste prevederile cin
cinalului, de aproape 2 miliarde lei. Din analiza stadiului 
îndeplinirii planului pe 1970 rezultă că, menținîndu-se rit
mul intens de muncă în fabrici și uzine, industria jude
țului Timiș va realiza pînă la finele anului o producție 
de 3,2 miliarde lei peste prevederile inițiale ale perioadei 
1966—1970, ceea ce reprezintă o depășire de 8,3 la sută.

Chimiștii de pe Valea Trotușului și-au 
depășit angajamentele asumate w«i în întrece
rea socialistă pe acest an. Ei au realizat, peste plan, o pro
ducție marfă în valoare de 43 milioane lei, un beneficiu da 
64 milioane lei și economii la prețul de cost de 58 mi
lioane lei. De la începutul anului și pînă acum, ei au pro
dus peste prevederile planului 1153 tone sodă caustică, 
1 527 tone policlorură de vinii, 643 tone cauciuc sintetic, 
54 tone antidăunători și 212 tone tricioretilenă.

Uzina „Repu
blica" este una 
din marile între
prinderi din Ca
pitală care au 
raportat zilele 
trecute îndepli
nirea sarcinilor 
de plan ale cin
cinalului la pro
ducția globală. 
In fotografie : 
Noul cuptor rota
tiv, complet au
tomatizat, prin a 
cărui intrare în 
funcțiune se asi
gură un impor
tant spor de pro
ducție șl o cali
tate ridicată a 
țevilor.

Foto :
M. Andreescu

19 întreprinderi industriale din județul 
Sibiu și-au îndeplinit înainte de termen 
planul cincinal 13 Productia globală industrială. Prin
tre acestea se află uzina de piese auto și Uzina mecanică 
din Sibiu, „Sticla" Avrig, Fabrica de geamuri și „Salcon- 
serv" din Mediaș. Alte 4 întreprinderi — uzinele „Inde
pendența", „13 Decembrie", fabrica de cărămizi „Record" 
și Fabrica de bere din Sibiu — vor raporta același succes 
pînă la 23 August. Potrivit calculelor, colectivele întreprin
derilor cu planul cincinal îndeplinit vor realiza o producție 
globală suplimentară de 811 milioane lei. Pe ansamblul ju
dețului, se prevede ca pînă la sfîrșitul anului să se obțină 
o producție suplimentară de 2,5 miliarde lei.

Cantități suplimentare de produse vor 
livra economiei naționale, Pînă la sfir?itul anu' 
lui, unitățile Industriale din județul Suceava, care și-au 
îndeplinit sarcinile planului cincinal la producția globală

(Continuare în pag. a IlI-a)

ambasadorul Republicii Africa Centrală
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, l-a 
primit, miercuri după-amiază, în 
vizită protocolară de prezentare, 
pe ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Africa

Centrală la București, Alberto 
Sato.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a parti
cipat Mihai Marin, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

(Agerpres)

TELEVIZIUNEA
Șl TINERETUL

Un dialog cotidian7

multe
Desigur, nu puține dintre emisiu

nile curente ale TV. destinate tutu
ror telespectatorilor se adresează im
plicit tinerilor, răspund interesului și 
sensibilității lor. Dar în ancheta de 
față ne vom referi mai ales la emi
siunile dedicate în primul rînd tine-

Excelenței Sale
Domnului FRANZ JONAS

Președintele Federal al Republicii Austria
VIENA

Profund impresionat de vestea calamităților naturale care au avut 
loc în unele regiuni ale țării Dumneavoastră, provocînd victime și pier
deri materiale, exprim Excelenței Voastre și populației sinistrate cele 
mai sincere sentimente de simpatie și compasiune:

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

zilei naționale a Republicii Ecuador, președintele Consi- 
Republicit Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a adre- 
de felicitare președintelui Republicii Ecuador, Jose Ma-

Cu prilejul 
jiului de Stat al 
sat o telegramă 
ria Velasco Ibarra.

în răspunsul său, președintele Republicii Ecuador a mulțumit căl
duros pentru felicitările primite.

replici în
rilor („Emisiune pentru tineret" — 
reportaje, anchete, dezbateri ; „Bună 
seara, fete, bună seara, băieți !“).

Sector de o deosebită însemnă
tate în procesul de formare și edu
care a conștiinței socialiste, televi
ziunea poate și trebuie să joace un 
rol deosebit de însemnat in edu
carea și instruirea tinerei generații 
in spiritul ideilor înaintate ale 
epocii, în formarea și dezvoltarea 
conștiinței socialiste, a atitudinii 
responsabile față de societate.

II revine televiziuni; un rol oo- 
vîrșitor in formarea și adîncirea sen
timentelor de dragoste și atașament 
față de partid și de glorioasele tra
diții de luptă ale clasei muncitoare. 
Ea poate ajuta la procesul de crista
lizare și dezvoltare a omului unei 
noi civilizații, superioare.

Ea poate sădi în rîndurile tinere
tului o atitudine de prețuire a mun
cii, a făuritorilor bunurilor mate
riale ; poate cristaliza opțiuni, favo
riza fructificarea unor aptitudini, 
transmite și fundamenta cunoștințe. 
Poate contribui la dinamizarea ener
giilor tinere și prin aceasta la spri
jinirea, cu deosebită forță, a operei 
de făurire a omului nou, responsabil,

surdină
pe
in-

pe deplin angajat în construcția 
cialismului.

Prin nenumăratele mijloace 
care le are la dispoziție și prin
termediul celor mai diverse emisiuni 
ale sale, televiziunea are capacitatea 
de a modela caractere. Poate avea 
un valoros aport la apropierea și 
familiarizarea tinerilor cu valorile 
culturii naționale și universale, la 
consolidarea simțului de discemă- 
mînt artistic. Este de aceea impor- 

■ tant că in fiecare dintre emisiunile 
sale destinate tineretului să fie evi
dentă existența unul scop limpede, 
conștiința clară a educației pe care 
societatea noastră este chemată să o 
asigure tineretului, pentru a forma 
noile detașamente de constructori ai 
patrie; socialiste. In cazul unei ase
menea nobile misiuni, nici un efort 
nu este de prisos, trebuie făcut to
tul ca să se găsească cele mai potri
vite modalități de stabilire a imul 
dialog permanent, de comunicare 
autentică cu toate categoriile de ti
neri.

Natalia STANCU

(Continuare in pag. a IV-a)
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CETĂȚENESC 1
tîrzie

A! nevoie de un certificat de ve
chime în cimpul muncii, ori 
act absolut trebuincios 7 
mal simplu : depui o cerere 
gistratura întreprinderii sau 
tuției unde ai lucrat și în . . 
zile totul se rezolvă, primești ac
tul dorit Așadar, totul pare atît de 
simplu ! Dar, practic, lucrurile iau 
o cu totul altă intorsătură, nedori
tă. Bați drumuri, aștepți luni și 
luni de zile, uneori chiar ani, faci 
cereri peste cereri, pentru ca, în 
final, să te trezești cu un răspuns 
scris sec, stereo
tip : „Nu figurați 
in evidența noas
tră". De ce 7 Pen
tru că, de fapt, 
funcționarul care 
dă acest răspuns, 
pur și simplu n-a 
căutat actul res
pectiv. Sau chiar 
dacă l-a căutat, 
n-a putut găsi a-' 
cui în carul cu 
fin.

Primim zilnic 
la redacție nume
roase scrisori care 
ne aduc la cunoș
tință asemenea 
aspecte ; deși în 
forme 
duc la una și a- 
ceeași concluzie : 
în loc de instru
mente practice de 
lucru, în loc de 
servicii utile pentru Instituții și 
cetățean, arhivele întreprinderilor 
și instituțiilor au devenit depozite 
haotice de hîrtii. Am vizitat, zilele 
trecute, citeva arhive ale Întreprin
derilor și instituțiilor, iar constată
rile le consemnăm în rîndurile care 
urmează.

Iată-ne la întreprinderea de 
transporturi auto din Suceava. Ce
rem la întîmplare dosarul cu nr. 
1832 din 1963, care conține fișe ana
litice și unele acte normative pri
vind recuperarea pagubelor, docu
mente deosebit de Importante. A 
fost o căutare zadarnică, deoarece 
nimeni nu știa unde se află. încer
căm să obținem alte acte, dar ace
lași răspuns : „Imposibil să le gă
sim". Și pe bună dreptate. în hara
babura de aici cine s-ar fi putut 
descurca 7 Fiecare salariat ia 
arhivă orice document " . .
fără ca cineva să-1 întrebe. De-1 a- 
duce sau nu înapoi, nu se mai in
teresează nimeni. Arhivarul Con
stantin Murărescu este absolut in
competent pentru o asemenea 
treabă ; el nu-și cunoaște obliga
țiile de serviciu și nu-și face nici 
măcar meseria pe care a avuh-o 
piînă acum o lună și jumătate : a- 
ceea de paznic I (Asupra acestei 
chestiuni vom mai reveni).

O situație asemănătoare am în- 
tîlnit-o la Tribunalul județean Me
hedinți și la judecătoria locală 
Turnu Severin, care dispun de o 
arhivă imensă, creată de mai multe 
instanțe, mai vechi sau mai noi 
(fostele judecătorii rurale, urbane 
și mixte, tribunalul Mehedinți etc.). 
Aici găsim o harababură de nede- 
scris ; documentele sînt depozitate 
la subsol, direct pe ciment, umezi
te. Pentru toată această imensă 
cantitate de documente există doar 
o singură funcționară, care de cela 
mai multe ori este folosită la alte 
treburi, în afara arhivei. Și de aici 
o serie de neplăceri : oameni puși 
pe drumuri, aminări In rezolvarea 
unor situații etc.

La fel se petrec lucrurile la unele 
instituții centrale.' După cum aflăm 
de la Direcția generală a Arhivelor 
Statului, Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, de pildă, 
are neselecționată, așezată la intîm- 
plare, o porțiune de arhivă ce se 
întinde pe o lungime de 4 250 m ; 
la Ministerul Muncii, tot din 
cauza dezordinii ce domnește 
în arhivă. 5 000 de cereri pentru e- 
liberarea de diferite adeverințe stau 
nerezolvate din 1968, iar 11 000 — 
din 1969. Ne oprim aici cu exem
plele. Care sînt cauzele acestei si
tuații 7

Nu este primul semnal de alar
mă pe care îl tragem în ce privește 
situația precară în care se gă
sesc arhivele. Revenim asupra a- 
cestor chestiuni pentru că gravele

diferite,

r

de alt 
Nimic 
la re- 
insti- 

cîteva

deficiențe existente afectează Im
portante sectoare din economie și 
ale vieții noastre sociale, prejudi
ciază interesele cetățenilor. Este 
limpede pentru oricine că arhiva 
nu este o îngrămădire de hîrtii, ci 
îndeplinește o funcție extrem de 
importantă pentru rezolvarea mul
tiplelor probleme ale întreprinde
rilor și instituțiilor. Ne oprim în 
rîndurile care urmează asupra li
nei# din cauzele care generează 
această situație și, în același timp, 
reflectă mentalitatea unor condu-

luni sau săptămîni, că nu cunosc 
instrumentele de arhivă și nici 
cum se fac inventarierea și exper- 
tizarea materialelor. Singura lor 
activitate se reduce la primirea do
sarelor din partea serviciilor la de
pozitare (am văzut mai sus în ce 
condiții !) și paza, lor. Față de cele 
arătate mai sus, nu se poate vorbi 
decît în cazuri rare despre eficiența 
acestui serviciu atît de util pentru 
rezolvarea intereselor instituției 
sau cetățenilor.

Decretul 353/1957 și H.C.M. 1119/

NU CĂUTAȚI ACUL 
IN CARUL CU FÎN...

Șl ACTELE ÎN ARHIVĂ
ZS

din 
dorește,

cători de întreprinderi și instituții 
— de altfel destul de onorabile — 
și anume : cui i se încredințează 
administrarea acestui important 
tezaur documentaristic 7 Cine sînt 
cel care minuiesc documentele ar
hivei 7

Din capul locului trebuie preci
zat un lucru : in toate unitățile vi
zitate, serviciile de arhivă sint pri
vite ca niște anexe de mică impor
tanță, neglijabile, unde poate să 
lucreze oricine și oricum. Cu atît 
mai gravă ni se pare această con
cepție, cind ea este promovată de 
conducătorii unor întreprinderi și 
instituții. Arhiva C.E.I.L. Turnu Se
verin este depozitată... în re
miza pompierilor. Este de ne
crezut că un asemenea combinat, 
care fabrică mobilă și produse din 
lemn, să nu-și poată confecționa 
citeva rafturi pentru arhivă. Spre 
a ilustra optica deformată a con
ducerii combinatului asupra aces
tei activități, amintim că în decurs 
de numai 3 ani, la arhivă s-au pe
rindat 10 lucrători. Anul trecut, pe 
postul de arhivar se afla o func
ționară cu studii medii, care a fost 
trimisă timp de o săptămînă la 
Arhivele Statului pentru instruire. 
Dar imediat ce s-a întors in unita
te a fost trecută în altă funcție.

Tovarășul Nicolae Chipurici, di
rectorul filialei județene Mehedinți 
a Arhivelor Statului, ne relata un 
caz cu totul ieșit din comun. La 
șantierul naval din Turnu Severin, 
care dispune de un fond arhivistic 
de o mare valoare documentară, nu 
a funcționat niciodată un lucrător 
stabil, cunoscător al acestei munci. 
La arhiva șantierului lucrează prin 
rotație îngrijitoarele, ori alți mun
citori. Or, în această situație, con
secințele sint lesne de prevăzut.

Nici unul din consiliile populare 
orășenești Hîrșova. Mangalia, Med
gidia. Eforie-Sud din județul Con
stanța, unde zilnic se înregistrează 
și se depozitează zeci și sute de 
acte de stare civilă etc., nu are pre
văzut in statele de funcțiuni pos
turi de arhivar. Această muncă o 
fac acei funcționari despre care se 
consideră — într-o zl sau alta — că 
au mai puțin de lucru I

Consemnînd cele de mai sus, 
implicit am vizat și o altă cauză 
care face ca acest serviciu — ar
hiva — să se mențină în postura 
de cenușăreasă. Este vorba de lip
sa arhivarilor specializați, a arhiva
rilor de profesie. Ciți dintre con
ducătorii întreprinderilor și insti
tuțiilor înțeleg rolul acestora • în 
folosirea arhivei ca instrument 
practic de lucru 7 Dintr-o statisti
că făcută în mai multe unități re
zultă că 90 la sută din arhivari nu 
numai că n-au pregătirea necesară, 
dar se află pe aceste posturi în- 
timplător, nu‘se știe pentru cite

1957 stipulează înființarea fondului 
arhivistic de stat și reglementea
ză modul de organizare și funcțio
nare a serviciului de arhivă la în
treprinderi și instituții, precum și 
calitatea Arhivelor Statului de u- 
nic administrator al fondului arhi
vistic. Alte instrucțiuni au adus o 
serie de precizări privind obligații
le întreprinderilor și instituțiilor 
de a păstra și conserva fondul de 
arhivă de care dispun. Există, așa
dar, creat un cadru juridic al răs
punderilor. Dar, după cum se vede, 
aceste acte normative nu sînt res
pectate. Cine poate și trebuie să in
tervină în asemenea cazuri 7 Foru-

rile tutelare ale unităților și Di
recția generală a Arhivelor Sta
tului, La Direcția generală a Ar
hivelor Statului se vorbește de 
ani de zile despre unele regle
mentări care ar trebui făcute 
în acest sector. Dar cine să la ini
țiativa acestor reglementări 7 Cine 
să impună conducerilor instituțiilor 
și întreprinderilor să respecte ac
tele normative în vigoare și să le 
facă să simtă mai bine responsa
bilitatea lor față de soarta arhive
lor, dacă nu chiar instituția spe

cializată, învesti
tă — așa cum a- 
rătam — cu cali
tatea de unic ad
ministrator al 
fondului arhivis
tic 7

Nu există nici 
un temei serios, 
nici un impedi
ment pentru a se 
face auzite ecou
rile lansate în de
cursul timpului 
nu numai de zia
rul nostru, nu nu
mai de presă în 
general, ci și de 
către cetățeni 
prin numeroasele 
plîngeri adresate 
diferitelor insti
tuții în această 
privință, dar care 
au rămas fără re

zultate. Este necesar ca întreprin
derile și instituțiile să fie averti
zate de gravele abateri pe care le 
săvîrșesc, de prejudiciile mari pe 
care le aduc — lor, în primul 
rînd, dar și cetățenilor — prin ne
socotirea acestei activități deose
bit de utile. în fiecare unitate tre
buie să se stabilească reguli stric
te, precise asupra organizării mun
cii, pentru ca activitatea din acest 
sector să se desfășoare în mod fi
resc, oferind un instrument practic 

lucru tuturor solicitanților.
Vasile MIHAI 
Constantin COTOȘPAN 
Ion MANEA

Pe la mijlocul lunii fe
bruarie, în ziarul nostru a 
apărut un articol intitulat 
„Șablonul... in sos tomat" 
în care era criticată tendin
ța industriei de conserve de 
a-și axa producția pe două- 
trei sortimente, în dauna 
aprovizionării pieței cu toa
tă varietatea posibilă de 
conserve de legume. Răs
punsul pe care-1 așteptam 
de la Ministerul Industriei 
Alimentare a sosit după mai 
bine de cinci luni, cînd nici 
nu mai speram că minis
terul respectiv ne va mai 
onora cu vreun răspuns. Dar 
trecînd peste întîrzierea atît 
de mare a răspunsului pe 
care-1 datorau cei în cau
ză. atît ziarului, cît și pu
blicului cumpărător — ale 
cărui observații critice e- 
rau consemnate în artico
lul amintit — menționăm 
în cele ce urmează măsu
rile ce ni s-au comunicat că 
au fost luate pentru reme
dierea situației.

După ce se arată de acord 
cu observațiile critice fă
cute, considerîndu-le înte
meiate, direcția conserve 
din M.I.A. ne informează : 
„Pentru această campanie, 
structura contractărilor de 
conserve pe sortimente s-a

îmbunătățit, mazărea și fa
solea reprezentînd numai 
40 la sută din total, restul 
de 60 la sută fiind repar
tizat pentru un număr de 
29 de sortimente. Cereri
le comerțului pentru struc
tura și nivelul cantitativ al 
sortimentelor au fost sa
tisfăcute la contractările 
producției pe acest an. A- 
vînd în vedere noua lege 
a contractelor, atît furni
zorii de materie primă cît 
și fabricile producătoare 
de conserve sînt obligate 
să-și respecte obligațiile a- 
sumate, ceea ce va con
tribui la îmbunătățirea 
structurii sortimentelor. în
că din acest an va crește 
producția la' unele sorti
mente solicitate de consu
matori : zacusca de vinete, 
ghiveci în ulei, ardei ma
rinați și altele. De aseme
nea, în noul laborator uzi
nal al unității „Grivița" se 
va produce o gamă varia
tă de produse noi care, 
pe măsura omologării lor, 
se vor fabrica pe scară in
dustrială".

Sperăm că toate aceste 
promisiuni vor lua, in toam
na aceasta, forma con
cretă a unei oferte boga
te de conserve de legume.

șl Îndrumătorii de pre
țuri de la uniunile județe
ne ale cooperativelor de 
consum în legătură cu sta
bilirea și aplicarea prețu
rilor și tarifelor pe plan lo
cal.

în legătură cu același 
articol, la redacție a sosit 
un răspuns și din partea 
UCECOM. sub semnătura 
vicepreședintelui său, D. 
Nagy, care apreciază ca 
foarte prețios ajutorul dat 
de redacție prin publicarea 
articolului 
subliniind 
rile relatate au fost reale, 
în continuare, ne sînt a- 
duse la cunoștință o serie 
de acțiuni care vor sta în

sus-menționat, 
că toate cazu-

atenția UCECOM pentru 
îmbunătățirea muncii în 
sectorul prețurilor și tari
felor. Față de cei prezentați 
în articol că au încălcat 
disciplina tarifară, cît și 
față de cei care trebuiau 
să-i controleze s-a dispus 
aplicarea de sancțiuni.

Ambele organe — 
CENTROCOOP și UCECOM 
— ne asigură că, prin mă
surile pe care ni le-au a- 
nunțat, activitatea în dome
niul stabilirii și aplicării 
prețurilor și tarifelor se va 
îmbunătăți, ceea ce aștep
tăm de altfel și noi. Tari
ful trebuie să fie unic nu 
numai in principiu, dar și 
in practică.

• Așteptăm un al

doilea răspuns

ferme de

reabilitare a „mărcii"

fabricii

Ca
„Soluțiile s-au găsit 
tr-o zi. Cît va dura aplica
rea ?“, în care erau pre
zentate, printre altele, une
le defecțiuni de planifica
re, cu repercusiuni nefa
vorabile asupra activității 
transportului în comun în 
Capitală, la redacție am pri
mit două răspunsuri, unul 
din partea C.S.P., celălalt 
de la Consiliul popular al 
municipiului București. în 
răspunsul său, sub sem
nătura vicepreședintelui 
Ștefan Baciu, C.S.P. ne in
formează asupra suplimen
tării cotelor la anve
lope și acumulatori cu
5 000 bucăți și, respectiv,
2 000 kWh. în continuarea 
răspunsului, C.S.P. încear
că să arate că răspunzători 
de greșelile de planificare 
semnalate în articol sînt,

urmare a articolului 
în-

de fapt, alții. Or, rezulta
tul anchetei efectuate de 
noi și prezentat în artico
lul la care ne referim a 
fost clar și precis, el fiind 
confirmat, de altfel, și de 
răspunsul primit din partea 
C.P.M.B. Din această cauză 
așteptăm din partea Comi
tetului de Stat al Planifi
cării un al doilea răspuns, 
în care lucrurile să fie a- 
nalizate în mod realist și 
să ni se comunice totodată 
măsurile ce s-au luat pen
tru evitarea în viitor a unor 
greșeli similare cu cele a- 
nalizate în articol. Solici
tăm acest lucru și pentru 
faptul că nici măcar de a- 
ceastă dată, așa cum ne co
munică Consiliul popular 
municipal, repartițiile nu 
au fost date la nivelul ne
cesarului.

După ceasul cui?
Timișoara face parte din rîn- 

dul orașelor cp o vie activitate 
comercială, rețeaua sa de uni
tăți pentru desfacerea produse
lor alimentare și industriale în- 
sumînd aproape 400 de maga
zine. Din păcate insă, programul 
lor nu corespunde în suficientă 
măsură nevoilor consumatorilor. 
Cu excepția unităților alimenta
re, magazinele sînt închise atît 
lunea pînă la prînz, cît și sîm- 
băta după orele 18. Dacă lo
calnicii s-au obișnuit cu un a- 
semenea „program", asta nu în
seamnă că 11 și acceptă.

Interesindu-ne de modalitatea 
stabilirii acestui orar, tovarășul 
Constantin Ciobanu, director 
adjunct al Direcției comerciale 
a județului Timiș, motivează că 
el a fost introdus, in urmă cu ci- 
teva luni, la recomandarea Mi
nisterului Comerțului Interior, 
pentru a da posibilitate și lu
crătorilor din acest sector să 
beneficieze de timo liber :n 
scopuri culturale. Ideea este, 
desigur, unanim acceptată. Nu
mai că responsabilii comerțului 
de la Timișoara au interpretat 
recomandarea într-un mod apar
te, trăgînd obloanele tuturor ma
gazinelor.

Nu s-ar fi putut institui un 
program care să mențină deschi
se anumite magazine, prin ro
tație și sîmbătă după orele 18. 
sau lunea dimineața 7 Se Sile 
doar că nevoile consumatorilor 
nu țin cont de program... De 
pildă, un bec electric sau o lam-

pă de televizor se pot strica și 
după orele 18. De unde să le 
cumperi însă dacă magazinele 
de specialitate timișorene sînt 
închise la această oră 7

După un obicei tradițional, 
sîmbătă după amiază, la sfîrșit 
d? săptămînă, mulți cetățeni cu
treieră magazinele după cumpă
rături La Timișoara însă, tocmai 
în această perioadă de „vîrf“, 
obloanele unor magazine sînt 
închise. După ceasul cui s-a sta
bilit un asemenea orar 7 în nici 
un caz după cel al cumpărăto
rului.

în comerțul timișorean Intîl- 
nești însă și alte ciudățenii greu 
de explicat pentru masa mare a 
consumatorilor. în urma unui 
raid făcut zilele trecute, am gă
sit închise, pentru inventar, am
bele magazine cu articole pen
tru copii, existente în oraș. 
Erau închise și cele două ma
gazine de fierărie — unul aflat 
în reparații, altul în inventar. 
Singurul magazin de pălării din 
oraș a fost desființat.

E limpede că ceva nu-i în or
dine cu comerțul timișorean. 
Oare, cît va mai trece 
cînd organele competente 
lua măsurile ce se impun pen
tru a readuce lucrurile pe făga
șul lor normal, astfel ca atît lo- 
calni'.-ii, cît si vizitatorii orașu
lui să se poată declara mulțu
miți 7

pînă 
vor

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteîi

© Deghizata Mărie
Cu cîtăva vreme in urmă, 

articolul „Catifeaua... țesă- 
lată", publicat de ziarul 
nostru, pornind de la con
statarea că loturi importan
te de încălțăminte produ
să de întreprinderea „Stră
duința" din Suceava au fost 
respinse de comerț din cau
za unor grave încălcări ale 
normelor de calitate, ajun
gea la concluzia că, în a- 
ceastă fabrică, problema 
calității nu se află la loc 
de cinste.

în răspunsul primit din 
partea Direcției generale 
îndrumare și urmărire a 
producției din M.I.U. se 
face o succintă dar profun
dă analiză a cauzelor care 
au favorizat rebutarea unei 
cantități importante de 
pantofi. Sînt enumerate a- 
poi măsurile de îndreptare 
a lucrurilor. Dintre acestea 
amintim : verificarea, pe
reche cu pereche, a Încăl
țămintei finite și în curs

de fabricație și remedierea 
defectelor constatate ; sta
bilirea cheltuielilor supli
mentare legate de recon- 
diționări și imputarea su
melor celor vinovați ; îm
bunătățirea pregătirii teh
nologiei de fabricație pen
tru noile sortimente de în
călțăminte ; urmărirea e- 
xecutării corecte a tutu
ror operațiilor tehnologi
ce ; îmbunătățirea urmă
ririi proceselor de produc
ție de către factorii com- 
petenți din întreprindere, 
în finalul răspunsului se 
arată că, pentru lipsurile 
manifestate în conducerea, 
organizarea, urmărirea și 
controlul producției, s-au a- 
plicat următoarele sancți
uni : ing. Amariei Traian, 
director — mustrare cu a- 
vertișment ; șeful serviciu
lui plan-producție și res
ponsabilul cu problemele 
C.T.C. au fost destltuiți.

a fost deconspirată

© T ari ful va fi oare unic

I?

cu aceasta, 
Comitetului

și în practică ?

celor vino-

o □ E3

de 17,56 la
8,33 la sută, 

„His and 
la sută, în

Unul 
„12

din cele 
scaune"

Gh. Prunaru din Țigli- 
na 1-Galați și-a cumpă
rat o sufragerie „Argeș". 
Cînd a ajuns cu ea acasă 
și a desambalat-o a des
coperit un defect la un 
scaun tapisat. Mobila fi-

ind în garanție a alergat 
chiar în ziua aceea la 
cooperativa „Arta Mobi
lei". Aici s-a format o 
comisie care a studiat 
defectul scaunului și du
pă studiu comisia a de
cretat :

Foto : Gh, Vințilă

Uniunea Centrală a Coo
perativelor de Consum, în 
răspunsul trimis redacției 
ca urmare a articolului „Ta
riful prestărilor de servi
ciu, în principiu — unic, în 
practică — la mica înțe
legere", după ce mulțu
mește pentru sprijinul a- 
cordat, ne comunică că. In 
scopul înlăturării și pre
venirii aspectelor semna
late, CENTROCOOP a luat 
următoarele măsuri : s-au 
dat indicații uniunilor ju
dețene ale 
de consum să 
cu contabilii șefi și 
latorii de prețuri de la 
perative instrucțiunile 
1/1968 la HC.M. nr. 
1968 privind regimul 
stabilire a prețurilor și ta-

cooperativelor 
prelucreze 

calcu- 
coo- 

nr. 
491/ 

de

rifelor, precum și Instruc
țiunile metodologice de sta
bilire a prețurilor și tari
felor ; s-au luat măsuri de 
multiplicare a tarifelor pen
tru toate activitățile de 
prestărl-serviciu și de afi
șare a lor obligatorie, la 
loc vizibil, pentru a putea 
fi consultate cu ușurință 
de populație ; s-au dat in
dicații de abrogare a ta
rifelor care au fost stabi
lite fără respectarea pre
vederilor legale ; s-a dat 
sarcină tuturor delegați- 
lor ce pleacă pe teren să 
controleze legalitatea, res
pectarea și afișarea tarife
lor — sarcină cu caracter 
permanent ; pe plan cen
tral se va organiza un in
structaj cu contabilii-șefi

în urma articolului „Li
liana — aceeași Mărie cu 
altă pălărie", la redacție au 
sosit numeroase scrisori 
din partea cititorilor care, 
apreciind luarea de poziție 
a ziarului nostru față de 
fenomenul economic incri
minat în articol, solicitau 
răspuns la următoarea în
trebare : ce măsuri se vor 
lua împotriva 
vați 7

în legătură 
ne-am adresat
de Stat, pentru Prețuri, care 
ne-a informat că organele 
sale de control au încheiat 
recent o verificare Ia în
treprinderile „Stela" șl 
„Macul roșu" din Capitală, 
comparind datele din post- 
calculul pe anul 1969 cu 
cele din antecalculul pentru 
produsele cosmetice și de 
toaletă la care prețul cu 
amănuntul s-a stabilit în 
ultimij doi ani. Din control 
a rezultat că uneori se in
clud în antecalculații va
lori exagerate pentru ma
teriale și în special pentru 
ambalaje, ceea ce duce Ia 
obținerea unor venituri ne
justificate de către între
prinderile respective. în a- 
celași timp, obținerea pe 
această cale a unor benefi
cii suplimentare slăbește 
interesul întreprinderilor 
pentru diversificarea pro
ducției, în funcție de cere
rea consumatorilor, pentru 
îmbunătățirea calități, pro
duselor. Astfel, la între
prinderea „Stela" a rezul
tat că la sortimentul „Mar
di gras" s-a obținut în 
1969 o rentabilitate de 27,26 
la sută, în loc de 11,64 la 
sută, antecalculată ; la sor
timentul „Bath soap" — o 
rentabilitate ' 
sută, în loc de 
la sortimentul 
Hers" — 21,61

loc de 7,73 la sută (adică 
așa cum s-a arătat in ar
ticol și nu cum a încercat 
să demonstreze directorul 
întreprinderii pe cele pa
tru pagini trimise redacției 
— n.n.) etc.

La întreprinderea „Ma
cul roșu", la cele 40 sorti
mente fabricate în 1969 și 
la care prețurile au fost 
stabilite în același an sau 
în 1968, beneficiile realiza
te au fost, în general, mai 
mari decît cele antecalcu- 
late datorită aceleiași cau
ze. La 15 sortimente bene
ficiile au fost de 2—3 ori 
mai mari, iar la cinci sorti
mente au fost chiar de 4—6 
ori mai mari. Din analiza 
datelor la numai trei sorti
mente, a rezultat că între
prinderea a obținut în 1969, 
fără efort 
umflarea 
culațiilor, „„ .rawuwu su
plimentar de circa 250 mii;, 
lei. *•

Pentru 
ciențelor constatate. Comite
tul de Stat pentru Prețuri a 
solicitat Ministerului Indus
triei Alimentare și celui1 al 
Comerțului Interior să dis
pună asigurarea verificării 
cu atenție a antecalculații- 
lor, pentru a evita stabili
rea prețurilor cu amănun
tul la un nivel majorat în 
mod artificial. Totodată, s-a 

solicitat Ministerului Finan
țelor să dispună ca diferența 
de venituri obținută in 
mod nejustificat, fără efort 
propriu, de către cele două 
întreprinderi să fie prele
vată la buget.

Considerăm 
măsură este 
ea constituind 
ganele în drept' un motiv 
in plus de reflecție asupra 
necesității 
și respectării cu 
prețurilor.

propriu, prin 
artificială a cal- 
un beneficiu su-\

înlăturarea defi-

că această 
binevenită, 
pentru or-

fundamentării 
strictețe a

— îți dumneata
scaunul și te duci cu el 
de unde l-ai cumpărat 
Ai dreptate. Are defect. 
Să ți-1 schimbe.

— Dar cei de la maga
zin m-au trimis la dv.

— Și noi te trimitem 
la ei.

— S-a dus din nou la 
magazin unde s-a format 
altă comisie și după alt 
studiu au zis :

— Alt scaun de culoa
rea asta nu mai avem. 
Dar avem un sfat. îl 
iei dumneata în spinare 
și te duci...

— La „Arta Mobilei" 7
— Vezi că știi 7
— Am mai fost.
— Te mai duci odată, 

încercarea moarte n-are.
S-a mai dus odată și 

după ce specialiștii de 
aici au mai studiat odată 
„rana" scaunului au zis :

— Dumneata ai avut 
ghinion că ai luat o mo
bilă cu un defect atît de 
mărunt. Dacă aveai în 
garnitură vreo șase scau
ne cu defect, și mai avea 
și masa de sufragerie un 
picior-două lipsă, te în
cadrai... Adică te puteam 
ajuta. Cooperativa noas
tră nu repară decît stri
căciuni a căror valoare 
depășește 300 de lei. Ia-1 
in spinare și du-te 
la...

— Magazin 7 Am 
și m-a trimis aici.

— 11 iei și te
Scrisoarea tovarășului 

Gheorghe Prunaru se o- 
prește aici cu un „va

de Nicuță TĂNASE

urma". Am dat scrisoarea 
unui scenarist care n-a- 
vea subiect pentru un 
serial. Dumnealui s-a și 
îndreptat spre Galați. Le 
urăm spor la treabă 1

Pune periniță jos 
și sărută-i cu folos

Maică, fml scrie munci
toarea Florica Costescu 
de la unitatea I a 
Combinatului de mătase 
din București, eu sînt

cu el

fost
duci... femeie în etate. Cu toate 

astea la fiecare chenzină 
mă pomenesc cu o reți-

nere de 10—15 lei pentru 
6port ori baluri. Eu de 
sport nu mal sînt bună. 
De dansat aș dansa, dar 
nu mă lasă șalele, așa 
că... ce-ar fi să te duci la 
bal în locul meu 7

— Ce să fac acolo 
și eu...

— Să-l scoți la perlniță 
pe ăla de-mi rețin bani 
de pomană. Zău maică, 
te rugăm, noi mai mulți 
care n-avem chef de ba
luri și sport, și totuși ni 
se rețin bani. Du-te, 
scoate-i la periniță și pu
pă-! din partea mea. Poa
te pui periniță jos și-i 
săruți cu folos.

O să mă duc, ce să

Ce facem 
cu cîrjele ?

prevederi sociale din 
București, str. Romulus 
nr. 57, cu rugămintea 
să-mi trimită pensia aici 
că nu mai am un ban. 
Dumnealor nu-mi dau 
nici un semn de viață".

șl exterl-țiile interioare .
oare în cămine, s-au în
șurubat becuri, s-au mon
tat întreruptoare, mă 
rog s-au încasat și taxe
le de lumină, dar lumină 
ioc. Tot bietele opaițe își 
fac datoria.

— Și de ce nu aprindeți 
lumina 1 am întrebat noi.

— Pentru că nu s-a tă
cut racordul la rețea.

— De ce nu s-a făcut 
racordul din '66 pînă a- 
cum 7

— Asta întrebăm și noi 
și vă întrebăm și pe dv.

Ce să răspundem noi la 
această scrisoare 7 Că nu 
se găsesc „racorduri" ? 
Că... Nu răspundem ni
mic. Trimitem scrisoarea

fac !

In legătură cu 
nu ne dă nici 
cație. Ce să 
ele ? Dacă e nevoie 
ele, dacă șchioapătâ ceva, 
cineva, în str. Romulus 
nr. 57, noi le trimitem. 
Așteptăm doar un semn.

cîrjele — 
o expli- 

facem cu 
de

poșta de feri 
primit și un colet in 
am găsit două cirje și un 
bilet: „Mă numesc Alecu 
D. Popescu, am domici
liul în București, str. 
Bibliotecii nr. 6, sînt pen
sionar și de 6 luni nu am 
primit pensia. De aici, de 
Ia Sanatoriul T.B.C. Agl- 
gea, Constanța, unde sînt 
internat, am făcut mai 
multe cereri la serviciul

am 
care

Racordul 
care a bătut 

recordul
Din satul Mălăești-Pra- 

hovă ne-a sosit scrisoarea 
recomandată nr. 1125 
semnată de mai mulți 
cetățeni prin care ni se 
aduce la cunoștință că 
incă din anul 1966 a fost 
electrificat satul. Adică 
s-au făcut toate Instala-

la Ploiești, la niște cinsti
te fefe luminate, poate ne 
scot din impas !
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SECTORUL GOSPODĂRESC
ESTE INCOMPATIBIL

CU ZOOTEHNIA MODERNĂ?

cu 
e

Totalitatea producției animaliere 
a cooperativelor agricole se reali
zează în așa-numitul sector gospodă
resc. în acest an a început și con
strucția a zeci de complexe zooteh
nice de tip industrial în cadrul a- 
sociațiilor intencooperatiste. Acestea 
se realizează la un grad ridicat de 
tehnicitate, asemănător complexelor 
din I.A.S. Orientarea spre construi
rea de complexe zootehnice 
tehnologie de tip industrial
firească și necesară pentru așe
zarea producției animaliere pe 
principiile rentabilității și ale eco
nomicității. Dar oricît de înalt 
randament ar avea, aceste unități 
nu vor putea să asigure în viitorul 
apropiat decît un procent relativ re
dus de carne și lapte. De aceea, așa 
cum s-a precizat în Programul na- 

. țional de dezvoltare a zootehniei, este 
nevoie ca, paralel cu construcția 
complexelor, să se facă totul pentru 
modernizarea și punerea în valoare 
a actualelor construcții, pentru valo
rificarea multiplelor resurse de mă
rire a producției animale în fermele 
zootehnice existente.

Totuși, în zeci de cooperative agri
cole circulă părerea că actualele adă
posturi, dintre care mai multe sute 
aii rămas goale sau li s-a schimbat 
destinația, „și-au cam trăit traiul", 
i^r sectorul gospodăresc al zooteh
nici nu ar fi rentabil. Dar creșterea 
animalelor, care este prin excelență 
o ocupație rentabilă dintotdeauna, 
își poate încheia bilanțul cu pier
deri numai acolo unde lipsește 
grija pentru furajarea rațională, asi
gurarea microclimatului interior în 
adăposturi și îngrijirea corespunză
toare a animalelor.

Dacă mai este nevoie de dovedit 
că sectorul gospodăresc al cooperati
velor agricole poate deveni rentabil, 
înfățișăm experiența dobîndită la co
operativa agricolă din Gîrbovi, jude
țul Ilfov, care, anul trecut, a încasat 
din zootehnie 9 565 000 Iei, iar in acest 
an s-au prevăzut 11 707 000 lei. Sînt 
sume apreciabile, provenite in totali
tatea lor din sectorul gospodăresc de 
creștere a animalelor. Pînă să se a- 
jungă la acest nivel au fost investite 
însemnate fonduri bănești, s-a depus 
multă muncă. Ritmul în care s-a dez
voltat acest sector reiese, intre altele, 
din evoluția cantităților de produse a- 
nimaliere vîndute statului : 312 tone 
carne în 1965 și 875 tone anul trecut, 
în acești ani, consiliul de conducere, 
specialiștii cooperativei au chibzuit 
îndelung asupra modalităților de rea
lizare a construcțiilor, au luat măsuri 
pentru sporirea producției de furaje, 
calificarea și permanentizarea îngriji
torilor și retribuirea lor după rezul
tatei^ obținute. Imediat după ce 
în martie a.c., la plenara C.C. al 
P4-R., a fost adoptat Programul na- 
țiohal de dezvoltare a zootehniei, co
mitetul de partid a organizat studie
rea prevederilor programului, a an
trenat pe cei mai pricepuți coopera
tori în stabilirea profilului și a per
spectivelor de dezvoltare a fermelor 
zootehnice. După cum ne-a relatat 
tovarășul Marcel Dobra, președintele 
cooperativei, pentru a contribui cit 
mai substanțial la înfăptuirea pro
gramului național, în planul de per
spectivă s-a prevăzut ca, în anul 
1975, să fie produse și vîndute sta
tului 1 663 tone de carne, 3 360 hl 
lapte, 400 mii ouă, 4 400 kg lină ș.a.

Din toate analizele efectuate cu 
sprijinul specialiștilor direcției a- 
gricole a reieșit că atingerea aces
tor parametri este posibilă numai 
prin adoptarea tehnologiilor moder
ne de creștere a animalelor și prin 
modernizarea sectorului gospodăresc. 
De asemenea s-au și luat măsuri pen
tru corelarea bazei furajere cu creș
terea efectivelor de animale și a pro
ducției prevăzute, intensificarea lu
crărilor de ameliorare , a raselor, di
rijarea pe baze științifice a repro
ducției etc. Modul cum se rezolvă 
aceste probleme poate fi instructiv 
și pentru alte unități.

Pornind de la faptul incontestabil 
că zootehnia este ramura cea mai 
complexă a producției agricole, con
siliul de conducere a considerat c* 
înainte de a investi noi milioane in

acest sector este oportun să înceapă 
cu o... investiție de gîndire. Ca ur
mare, au fost analizate în m'od critic 
deficiențele actualelor construcții 
ridicate în decursul multor ani de 
muncă. După cum spunea ing. 
zootehnist Ion Boteanu, actualele 
construcții pot servi procesului 
de îngrășare a animalelor, dar, 
cu cîteva excepții, sînt necores
punzătoare categoriilor mai pre
tențioase, cum sînt scroafele cu 
purcei. Această constatare a servit la

fluxul tehnologic de obținere și de 
creștere a purceilor pînă la înțărcare, 
cu o reducere a pierderilor de peste 
trei ori față de anul trecut.

Construcția acestor maternități mo
derne nu este un lux, ci o necesitate 
imperioasă a procesului de producție. 
Unul din principalele avantaje ale fi
nalizării investițiilor pentru construc
ția de maternități cu microclimat op
tim este că se va utiliza de cîteva 
ori mai intens spațiul construit și se 
vor crea premise pentru creșterea și

■

orientarea, cu prioritate, a noilor in
vestiții spre construirea de materni
tăți de scroafe.

în scopul dirijării investițiilor pe 
bază de criterii tehnice și economice 
precise și pentru evitarea oricăror 
cheltuieli ulterioare neeconomicoa- 
se s-a stabilit profilul de perspecti
vă al zootehniei : producția de car
ne de porc și carne de bovine. Acest 
profil concordă cu posibilitățile co
operativei, care dispune de o puter
nică bază cerealieră și de mii de 
tone de produse secundare ale cul
turilor agricole.

Pentru valorificarea unor resurse 
furajere cărora nu li s-ar putea da 
o altă întrebuințare mai bună — 
vreji de mazăre și de fasole, produ
se secundare de la loturile semincere 
etc. — se vor crește și cîteva mii de 
oi. Tot în scopul valorificării unor 
produse secundare, cum sînt gozuri- 
le de cereale, se menține un efectiv 
de 10 000 de păsări matcă. Pe aceas
tă bază de calcul s-a precizat că în 
anul 1972 vor fi vînduți statului 
minimum 10 000 de porci, 2000 de 
taurine îngrășate la peste 300 kg fie
care

în 
două 
jale 
acesta se construiesc trei maternități1 
de scroafe și două îngrășătorii de 
porci. Un saivan 
mat în adăpost 
o hală de păsări 
pentru îngrășarea 
s-a construit un 
340 taurine la îngrășat, cu o capacita
te de trei ori mai mare decît a vechi
lor construcții. Aici poate fi aplicată 
cea mai modernă tehnologie, la nive
lul celei din complexele de tip indus
trial ale I.A.S. Prin adoptarea siste
mului de legare a animalelor „cap la 
cap", eforturile fizice ale îngrijitorilor 
pentru distribuirea furajelor în iesle 
se reduc de peste două ori, cu actua
la dotație, și de peste 4—5 ori în con
dițiile in care se va utiliza remorca 
tehnologică. Pentru mecanizarea lu
crărilor de evacuare a gunoiului se 
vor utiliza transportoare cu racleți. 
Apa vine în dreptul fiecărui animal 
prin adăpători automate.

Cu multă ingeniozitate, meșterii 
cooperativei au construit și amenajat 
maternitățile de scroafe, al căror 
grad de tehnicitate nu diferă cu ni
mic față de cel existent în comple
xele industriale de creștere a porci
lor din I.A.S. în aceste construcții 
cu boxe metalice, cu „separeuri" 
pentru purcei, cu hrănitoare automa
te, ci sistem de încălzire prin aero- 
terme și cu becuri cu raze lnfraroții, 
se asigură un microclimat adecvat, 
dirijat matematic, după normele pre
scrise în cele mai recente tratate sau 
reviste de specialitate. Puritatea ae
rului și reglarea temperaturii se asi
gură cu ajutorul ventilatoarelor au
tomate, care se vor instala în pereții 
laterali. In aceste condiții se aplică

etc.
funcție de acest profil, în cele 
sectoare principale au fost diri- 
majoritatea investițiilor. Anul

a fost transfor- 
pentru viței, iar 
a fost amenajată 
taurinelor. Recent 
nou grajd pentru

p

Drumul spre 
maturitate 
al unui tinur 
colectiv
Situată în partea de 

vest a orașului Vaslui, 
fabrica de mobilă, 
care se impune prin 
linia ei arhitectonică 
modernă, a pășit in 
al treilea an de exis
tență. La 1 ianuarie 
1968, un colectiv de cî
teva sute de oameni 
entuziaști și pricepuți. 
în fruntea căruia se gă
seau doar cîțiva spe
cialiști cu experiență, 
zămislea primele gar
nituri 
Acum, 
fabrică 
lariați, 
globală 
ridică la 26 milioane 
lei, de 4 ori mal mult

de mobilier, 
lucrează în 

1069 de sa- 
iar producția 
trimestrială se

decît în primul trimes
tru al anului 1968. Di
ferența dintre început 
și prezent marchează, 
evident, drumul stră
bătut de întreprinde
rea vasluiană de la ti
nerețe la maturitate. 
Cînd spunem entu
ziasm și pricepere, ne 
gîndim și la realizarea 
unor parametrii indus
triali, care au depășit 
previziunile inițiale 
„calculate... la centi
mă" :

— Fabrica, la 
gul ei potențial, 
buia să producă 
de garnituri de
lă anual. Realizăm 
însă 24 000 de garni-

intrc- 
tre-

20 000 
mobi- ’

(Urmare din pag. I) cinai. Pînă la sfîr.șitul acestui an, in Județul Bihor 
se va realiza o producție suplimentară de circa 1,4 
miliarde lei.

ÎN CINSTEA MARH SĂRBĂTORI

in îndeplinirea planului
REZULTATE DE PRESTIGIU

545 ha cu plante de nutreț, din care 
280 ha cu luoernă irigată. Preocupa
rea pentru mărirea producției de nu
trețuri se poate vedea și din aceea 
că se cultivă morcovi și lucernă pe 
fiecare petic de pămînt dintre con
strucțiile zootehnice. Urmărind să 
reducă consumul specific de furaje pe 
kilogramul de carne și să scadă chel
tuielile, cooperatorii au construit o 
instalație de preparare a nutrețurilor 
combinate.

Din experiența acestei unități re
zultă rit de mari sînt resursele de 
mărire a producției animale în ca
drul sistemului gospodăresc. în aceas
tă puternică unitate a agriculturii co
operatiste, care acum, la sărbătorirea 
a două decenii de la înființare, ob
ține o producție agricolă globală în 
valoare de peste 50 milioane lei, 
se relevă dirzenia și tenacitatea 
cooperatorilor, hotărîrea lor de a da 
viață programului Stabilit de partid 
pentru folosirea tuturor resur
selor de dezvoltare a zootehniei. Așa 
cum arată experiența de la Gîrbovi 
și din multe alte cooperative, pînă 
cînid vor intra în producție comple
xele zootehnice de tip industrial și, 
desigur, mult timp în viitor se im
pune ca organele agricole, specialiș
tii să asigure aplicarea efectivă 
a măsurilor de profilare și moderni
zare a zootehniei, astfel ca, pe fie
care metru pătrat de spațiu oonstruit, 
să se obțină o producție de carne și 
lapte cit mai mare.

industrială. Un calcul preliminar arată că, prin 
realizarea mai devreme a planului cincinal, în in
dustria județului Suceava se va obține un spor de 
producție de circa 520 milioane lei față de preve
derile inițiale ale planului pe anii 1966—1970. Nu
mai Combinatul pentru exploatarea și industriali
zarea lemnului din Suceava va realiza, peste pre
vederile planului cincinal, circa 777 000 metri cubi 
bușteni de rășinoase, 255 000 metri cubi cherestea, 
11 000 tone plăci fibro-lemnoase.

Constructorii de la Porțile de Fier 
și-au îndeplinit angajamentele anuale 
pe care și le-au asumat în întrecerea socialistă. Da 
la începutul anului și pînă în prezent, ei au reali
zat un volum suplimentar de lucrări in valoare de 
25 milioane lei, față de 20 milioane lei cit preve
dea angajamentul. Planul de excavații a fost de
pășit cu 174 000 mc, iar planul de derocări sub apă, 
lucrare impusă de crearea șenalului navigabil al 
Dunării, cu 6 000 mc.

C. BORDEIANU

Elementele stimulatorii
(Urmare din pag. I)

permanentă 
muncii în 
a crescut 
noului sis- 

30,4 la sută

livrarea ritmică a pprcilor, ceea ce, 
evident, este atit in interesul coo
perativei agricole, cit și al statului.

Cantitatea și costul’ producției ani
male depind într-o proporție conside
rabilă de cantitatea și calitatea fura
jelor. Pentru asigurarea nutrețurilor, 
cooperatorii au mărit suprafețele 
cultivate cu porumb la 2100 ha, au 
extins suprafețele cu mazăre și orz, 
iar pentru nutrețurile de volum — 
masă verde, siloz și fin — se cultivă

Colectivele din 18 unități econo* 
mice bihorene raportează ^depiinirea 
planului cincinal la producția globală indus
trială. Cele mai bune rezultate au fost obținute 
de uzina de alumină, fabrica de blănuri „1 Mai", 
fabrica de încălțăminte „Arta", uzina „Sinteza" din 
Oradea, Fabrica de produse refractare din Aleșd. în 
următoarele zile, alte 4 întreprinderi (fabrica 
„Drum Nou", fabrica de ulei „Interindustrial", fa
brica „Victoria" și întreprinderea de industrie locală 
din. Aleșd) își vor îndeplini sarcinile planului cin-

Meșteșuguri utile: împletitul coșurilor la secția anexă a cooperativei agricole Suraia, județul Vrancea
Foto : N. Moldoveanu

Și-au depășit angajamentele anua
le la producția marfă con!“°ril d^en‘ 
de mașini textile de la uzina „Unirea". De aseme
nea, colectivul întreprinderii „Armătura" și-a de
pășit cu aproape 4 milioane lei angajamentele 
anuale inițiale, iar Uzina de reparații auto și-a 
suplimentat angajamentul anual cu circa 3 milioane

turi, iar valoarea pro
ducției globale a fost 
sporită cu 10 la sută
— ne spunea tovarășul 
inginer Tit Suhan, di
rectorul fabricii.

în procesul tehnolo
gic, scîndurile, care se 
vor metamorfoza în 
mobilier cu luciri de 
oglindă, intră mai în- 
tii in uscătorii.

— Lemnul pentru 
mobilă nu are voie să 
aibă mai mult de 11 
la sută umiditate. De 
aceea, materia primă 
intră mai întii în ca
merele de „odihnă" și 
apoi este supusă ope
rațiilor de prelucrare
— preciza ing. Adrian 
Grigoriu, șeful servi
ciului tehnic și de pre
gătire a fabricației.

Din lemnul aspru, 
colțuros, cu canturi 
acoperite încă de coa
ja copacului originar, 
plăcile masive de 
PAL ies dimensionate 
prin „debitare" la co
tele prototipurilor. Cir
ca 50 de mc de cheres
tea sint „înghițiți" zil
nic de fabrică. Un fapt 
deloc neînsemnat : 
peste 90 la sută din 
utilaje și din mașinile 
de debitare, de rinde- 
luit, de calibrat, de 
presat sînt de prove
niență românească, 
mai precis executate 
de întreprinderea me
canică din Roman.

Schimbăm cîteva cu
vinte — cite se pot 
schimba în atmosfera 
febrilă de lucru — cu 
un maistru principal, 
șef de linie tehnologi
că, ~ 
Ne-am 
nume 
fruntași din schimbul 
său, toți comuniști : 
Dumitru Artcnie, Con
stantin Epure, Dumi
tru Rău.

Fabrica este străbă
tută de la un capăt la

Costea Anton, 
notat cîteva 

de muncitori

lăcuirii și din nou șle
fuirii, apoi trecute prin 
pelicule de poliesteri 
și • nitrolacuri. Supra
fețele sînt supuse u- 
nor lustruiri mecanice, 
căpătînd acel luciu de 
oglindă. Vedem apoi 
la celălalt capăt al fa
bricii garniturile de 
mobilă cu linii nebă
nuit de 
moderne, 
încăpere, 
„Ilva" și „ 
pentru că acestea sînt

frumoase și 
Dintr-o altă 

garniturile 
„Elegant" —

rnent de 3 și chiar 4 
camere. Numărul gar
niturilor expediate 
peste hotare atestă 
prestigiul ascendent al 
unității. Chiar din pri
mul an 
fabrica 
export 
loare 
lei, pentru ca în acest 
an să livreze de cir
ca 4 ori mai mult, iar 
în- anul viitor — de 
aproape 2 ori mai 
mult decît în 1970.

de existență, 
a expediat la 
mobilă în va- 
de 7 milioane

La Fabrica de mobilă din Vaslui

celălalt de linii ferate 
înguste pe. care cft-culă 
cărucioare cu role. 
După cum avea să ne 
confirme directorul fa
bricii, 87 la sută din 
transportul intern este 
efectuat, în prezent, 
prin sistemul trans
portului cu role, față 
de numai 30 la sută la 
început. Practic, un lot 
de materiale poate a- 
junge aproape în orice 
colț al fabricii cu e- 
forturi minime. S-a 
obținut, și pe această 
cale, un indice ri
dicat la productivita
tea muacii.

în sectorul finisaj 
I, formele de lemn 
sînt supuse șlefuirii,

principalele mărci de 
mobilier fabricate la 
Vaslui — sint pregăti
te pentru expediție. 
Garnitura „Ilva", cu 
4 piese fabricate la în- 
oeput, a căpătat intre 
timp noi modificări de 
ordin estetic și func
țional, pentru a satis
face cerințele și exi
gențele crescînde ale 
beneficiarilor interni 
și externi. Cealaltă 
garnitură, „Elegant" — 
mult solicitată peste 
hotare — este o ca
meră complexă, alcă
tuită din nu mai puțin 
de 21 de. piese. Un lo
catar cu gust poate 
mobila ou garnitura 
„Elegant" un aparta-

Colectivul tinerei fa
brici are un potențial 
nesecat de energie și 
inventivitate. Ne facem 
datoria să cităm doar 
cîteva nume de oameni 
ce s-au evidențiat 
pregnant prin activi
tatea rodnică pe care 
o desfășoară : tînărul 
inginer Mihai Sava, 
venit direct de pe băn
cile facultății, ca ma
joritatea specialiștilor 
de aici, ing. 
Gheorghe 
maiștrii Gh. 
Pavel Culea, 
Damaschin și

în anul viitor, la u- 
nitatea vasluiană se 
va introduce fabrica
rea unor noi tipuri de

mecanic
Crăciun, 

Ciriac, 
Gligor 

alții.

mobilă, al cărei ciclu 
va fi introdus chiar la 
sfirșitul anului 1970. 
Vor fi executate, după 
prototipuri 
la fel ca și 
garnituri — 
„Elegant" - 
de hol cu 4 piese, cu
iere de perete și bi
rouri cu și fără garni
turi de stofă, în 2—3 
variante. Peste aproa
pe o lună, fabrica de 
mobilă din Vaslui va 
participa la o expozi
ție organizată pe eco
nomia națională cu 
dormitorul „Elegant", 
la a cărui execuție vor 
fi întrebuințate și ma
teriale plastice, mai 
ales la părțile exclu
siv funcționale, ma
teriale rezistente și 
mai puțin costisitoare.

Participarea la expo
ziții naționale, creș
terea cererilor pe pia
ța Internă și interna
țională, crearea de noi 
tipuri de mobilă, ex
tinderea capacității de 
producție, moderniza
rea continuă a pro
cesului tehnologic, ri
dicarea permanentă a 
calificării oamenilor — 
iată doar cîteva coor
donate ale unei fabrici 
tinere și totuși ma
ture.

Vatile IANCU 
corespondentul 
„Scînteii"

originale, 
celelalte 

„Ilva“ și 
camere

în anumite perioade nu există posi
bilitatea să se . ocupe in întregime 
ziua de muncă a unor muncitori per- 
manenți. Această modalitate inedită 
pentru industria alimentară, de acor
dare a concediului fără plată, oferă 
avantajul că menține în continuare 
legăturile muncitorilor cu fabrica și 
le garantează vechimea neințrerup- 
tă. Se creează astfel relații reciproc 
avantajoase pentru ambele părți, de
oarece — la reluarea campaniei — fa
bricile în cauză beneficiază în conti
nuare de cadre calificate, strîns lega
te de locurile de muncă respective. 

Aplicarea noului sistem de sala
rizare și majorarea salariilor au fost 
precedate de elaborarea — în toate 
unitățile industriei alimentare — a 
unor norme cu fundamentare știin
țifică, care reflectă într-o măsură 
mai exactă cantitatea de muncă ne
cesară pentru executarea lucrărilor. 
Rezultatele obținute pină în prezent 
confirmă calitatea normelor elabo
rate ; în timp ce înainte de aplica
rea noului sistem de salarizare ni- 
velul mediu de îndeplinire a nor
melor era de 113—114 la 6Ută, prin 
introducerea noilor norme indicile 
mediu se situează In jur de 100,2— 
100,8 la sută, menținîndu-se aproape 
constant. O preocupare 
a constituit-o extinderea 
acord, a cărei pondere 
succesiv de la aplicarea 
tem de salarizare (de la 
în februarie 1969, la 39 la sută în 
luna iunie 1970). Apreciem că în a- 
ceastă direcție va trebui intensificată 
activitatea unităților de producție, 
deoarece există încă multe locuri de 
muncă in industria alimentară la care 
munca in acord poate fi extinsă.

Prin introducerea noilor norme de 
muncă, dispersia îndeplinirii lor a 
înregistrat o continuă îmbunătățire, 
în sensul că ponderea muncitorilor 
care realizează normele între 100—105 
la sută a cresout pînă la circa 60 la 
sută în trimestrul II, față de 48 la 
sută în februarie anul trecut. In a- 
celași timp. numărul muncitorilor 
care nu-și realizează normele a scă
zut cu peste 40 la sută, răminînd sub 
normă, în special, o parte din perso
nalul sezonier, care este angajat în 
anumite perioade de campanie. Ca 
rezultat al măsurilor luate pentru 
mai buna organizare a procesului de 
producție și a locurilor de muncă, 
manopera specifică pentru unele pro
duse a fost redusă față de cea sta
bilită prin normele inițiale. Organe
le ministerului au inițiat o vastă ac
țiune de reanalizare a manoperei spe
cifice pe produse, deoarece s-a con
statat o variație foarte mare și ne
justificată a manoperei la produsele 
similare fabricate de diferite unități 
ce dispun însă de aproximativ ace
eași dotare tehnică.

Condiționarea aoordării salariilor 
tarifare de realizarea sarcinilor de 
producție a constituit un stimulent 
puternic pentru creșterea aportului 
tuturor categoriilor de salariați la în
deplinirea planului în întreprinderea 
In care lucrează. în cursul anului tre
cut, ca și în prima parte a acestui an, 
datorită unor dificultăți în aprovizio
narea cu materii prime agricole, o 
serie de fabrici, în special din indus
tria cărnii și laptelui, zahărului și 
conservelor, nu și-au îndeplinit in
dicatorii care condiționau acordarea 
integrală a salariilor. In aceste con
diții, prevederile noului sistem de 
salarizare au constituit un factor ac
tiv de mobilizare, contribuind la de
clanșarea unor inițiative și la inten
sificarea eforturilor pentru recupera
rea restanțelor obișnuite pînă la a- 
plicarea lui. In acest mod, principiul 
cointeresării sub ambele sale laturi 
— stimularea și răspunderea mate
rială pentru calitatea și cantitatea 
muncii prestate — și-a verificat în 
întregime sensul pe care i l-a acor
dat noul sistem de salarizare. Pentru 
ca aplicarea principiului cointeresării 
materiale să se manifeste ' în toată 
plenitudinea posibilităților sale și 
pe o bază absolut echitabilă, consider 
că ar fi necesar să se lărgească lista 
de situații in care nerealizarea sar-

cinilor de plan provine din cauze in
dependente de întreprinderi. O ase
menea prevedere va permite ca si
tuațiile de forță majoră să nu se re
percuteze nefavorabil asupra venitu
rilor personalului din fabricile prelu
crătoare. La rîndul lor, conducerile 
fabricilor trebuie să ia măsuri ca e- 
fectivul de muncitori să fie strîns co
relat cu cerințele de realizare a pro
ducției in condițiile date de sursele 
de materii prime șl să nu mențină 
nici un moment surplus de forțe de 
muncă. O strînsă corelare între ni
velul forței de muncă din fabrici cu 
cel al îndeplinirii planului permite 
să se plătească salariul integral mun
citorilor, chiar in condițiile nerealiză- 
rii integrale a planului, desigur, re
pet, din cauze independente de între
prindere.

La aplicarea noului sistem de sa
larizare, pentru fabricile din indus
tria alimentară s-a ales, în majorita
tea cazurilor, drept criteriu de acor
dare a salariilor tarifare, realizarea 
unor indicatori cantitativi, cum ar fi, 
de exemplu, producția-marfă sau 
producția-marfă vîndută și încasată. 
O dată ci constituirea combinatelor 
de industrie alimentară, plata sala
riilor personalului din combinate este 
condiționată atit de indicatorul canti
tativ amintit, cit și de un indicator ca
litativ — beneficiul. Consider că a- 
cest indicator calitativ trebuie extins 
și la fabrici, deoarece aici se reali
zează producția și de ele depinde, 
înainte de toate, ca potențialul teh
nic și uman să fie cit mai bine uti
lizat, ca mijloacele materiale și bă
nești să fie cit mai bine gospodări
te. Fabricile — neavînd drept criteriu 
de salarizare și acest indicator cali
tativ : beneficiu! — nu sînt mobi
lizate în măsură suficientă să reali
zeze producția în condiții de eficien
ță sporită, atenția lor fiind îndrepta
tă cu precădere spre realizarea indi
catorului cantitativ.

Gama largă a stimulentelor acorda
te de noul sistem de salarizare pre
vede și posibilitatea premierii sala- 
riaților într-o concepție îmbunătățită 
față de sistemele anterioare de pre
miere. Mă refer la faptul că fondul 
de premiere (gratificațiile de sfîrșit 
de an) se repartizează la toți sala- 
riații, inclusiv personalului de con
ducere, proporțional cu salariul tari
far realizat șl timpul efectiv lucrat 
în cursul anului, organul colectiv de 
conducere puțind reduce sau anula 
partea ce se cuvine acelor angajați 
care nu și-au îndeplinit cu conștiin
ciozitate și răspundere sarcinile sau 
care au impietat în vreun fel buna 
desfășurare a activității întreprinde
rii. Anul trecut, de pildă, după înche
ierea bilanțurilor contabile, un număr 
de 197 fabrici din industria alimenta
ră au beneficiat de premiere de sfîrșit 
de an ; peste 40 milioane lei au fost 
repartizate drept gratificați! Ia circa 
11 000 salariati. în cursul acestui an, 
cînd s-a reglementat și premierea 
pentru economii de materiale șl forță 
de muncă, de care pot beneficia de re
gulă salariații care contribuie direct 
la realizarea acestor economii, fără 
a prejudicia însă calitatea produselor, 
evident au sporit și mai mult posi
bilitățile de premiere. Aceste moda

lități de premiere au o largă aplica
bilitate în toate subramurile indus
triei alimentare. In cadrul cărora sînt 
importante posibilități de economi
sire. Atenția va trebui îndreptată, în 
special, asupra pierderilor generate 
de perisabilitatea ridicată a unor 
materii prime, ca fructele, legumele, 
laptele etc. de spargeri la recipienții 
de sticlă, de rebuturi tehnologice, A- 
plicarea în practică a premierii pen
tru economii a început să se materia
lizeze. Pină la 30 iunie a.c. s-au 
înregistrat economii de circa 3 mili
oane lei, din care vor fi plătite drept 
premii aproximativ 500 mii lei.

în concluzie, se poate afirma că, 
în ciuda greutăților determinate de 
insuficiența unor materii prime, ca 
urmare a unor ani agricoli nefavora
bili, noul sistem de salarizare s-a 
dovedit și se dovedește un valoros 
factor de mobilizare a lucrătorilor 
din întreprinderi în realizarea sarci
nilor ce revin industriei alimentare.
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TELEVIZIUNEA Șl TINERETUL t V
(Urmare din pag. I)

Urmăriți emisiunile

pentru tineret ale TV ?

O întrebare la care 
ni s-a răspuns DA, însă 
deseori și NU. De ce ?

O zi toridă de sfîrșit de iulie. In 
parcul universitar Tei sînt aproxi
mativ 700 de studenți. Solicităm prin 
microfon pe toți ascultătorii emisiu
nilor de tineret ale TV, care vor 
să-și exprime opiniile despre aceste 
emisiuni, să participe la o discuție 
pe această temă.

Invitația nu pare a avea ecou. 
Simptomatic 1 Ne hazardăm printre 
mese de ping-pong, printre rachete 
de tenis, printre table de șah, pe 
plajă. Aproape mereu același răs
puns : Nu le-am urmărit ! Nu le-am 
văzut!

Am primit foarte multe răspunsuri 
asemănătoare din partea unui grup 
de tineri ai secției montaj de la fa
brica „Electroaparataj" și a membri
lor unei brigăzi de la I.A.S. Mangalia.

Concluzia aparent pripită : emisiu
nile pentru tineret ale TV nu sînt, 
nu prea sînt urmărite de tineri — 
este întărită de datele pe care le 
deține Serviciul de studii și sondaje 
al TV. Așa, de exemplu, la sondajul 
pentru luna aprilie s-a constatat că 
emisiunea de dezbatere dedicată ti
neretului se situa, prin numărul său 
de auditori tineri, în urma tuturor 
emisiunilor (84 la număr) care fu
seseră transmise în luna aceea. în 
luna februarie emisiunile pentru ti
neri se situau pe locul 83—88 din 88 
de emisiuni transmise. Nici în luna 
ianuarie situația nu era mult dife
rită.

De ce ?
— „Ora nepotrivită". Este ora 

cursurilor universitare, a ședințelor 
etc., răspund unii. (I. Dumitrescu, 
tehnician, 25 ani).

— „Lipsa de timp, în general" — 
răspund alții (V. Istrate, activist cul
tural, 28 ani).

Apoi motivări de alt ordin :
— „O reacție negativă, alergia la 

emisiuni pentru ei" (C. Radu, biolog).
Tinerii urmăresc — și o fac cu 

atenție sporită ! — acele emisiuni din 
programul TV care li se adresează 
lor, la fel de direct ca și celor mai 
puțin tineri ; care le vorbesc des
pre problemele lor și despre ei, 
ca despre ființe sociale cu o res
ponsabilitate egală cu a tuturor 
membrilor societății noastre. Mă gîn- 
desc la marile anchete de pe șantie
re. din fabrici, din uzine, la dezbate
rile pe probleme politice, economice, 
etice, sociale, culturale.

De ce n-ar avea o asemenea ca
litate, completată subtil cu virtuți 
pedagogice și didactice, și emisiunile 
concepute direct pentru tineret ? 
(Mihai Niculcscu — inginer I.F.A., 
27 ani).

„Personal, cred că emisiunile pen
tru tineret au o tematică destul de 
largă, destul de cuprinzătoare. Nu mă 
mulțumește însă felul în care sînt 
abordate diversele teme" (Marin Tă- 
taru — T. Severin).

Amplitudinea tematică și unghiul 
cel mai propriu al abordării — iată, 
așadar, principalele fire roșii ale reu
șitei emisiunilor pentru tineret

să prezinte și să însuflețească filele 
documentelor.

„Sînt profesoară de istorie. Și tre
buie să constat cu părere de rău că 
emisiunile TV pentru tineret nu 
reușesc să ilustreze suficient, grăitor, 
paginile manualului de istorie care se 
referă la ultima jumătate de secol, 
care vorbesc despre afirmarea vigu
roasă a clasei muncitoare și a parti
dului comunist". (El. Munteanu).

Lipsesc emisiunile de dezbatere 
ideologică în care tinerii să-și dez
volte capacitatea de a gîndi dialec
tic, marxist, să-și lărgească baza fi
lozofică pe care le-a creat-o școala.

„Am observat cu toții : la cîteva mo
mente după revenirea pe pămînt a 
lui Apollo 11, că membrii echipaju
lui și-au făcut semnul crucii. Ar fi 
fost, cred, binevenită o emisiune care 
să discute cum se explică un ase
menea gest la oameni care au avut 
cea mai convingătoare probă a ma
terialității lumii, a stăpînirii ei de 
către om". (Gh. Popovici — Bucu
rești).

O constantă a referirilor cu pri
vire la carențele emisiunilor con
sacrate tineretului a fost cea cu 
privire la emisiunile destinate edu
cației morale a acestuia.

Nu puțini dintre cei intervievați 
au arătat că dacă pentru redactorii 
TV preocuparea pentru problemele 
de etică e evidentă, modul ei de re
zolvare nu e dintre cele mai eficace 
și convingătoare.

„Sîntem un popor cu precepte eti
ce de un profund umanism. Așa, de 
exemplu, prețuirea muncii, a inge
niozității, a căutării neobosite ; res
pectul față de femeie, prețuirea fami
liei, aspirația Ia echilibru. Emisiunile 
pentru tineret folosesc foarte puțin 
acest argument-tradiție în activitatea 
lor educativă (Al. Niculescu, prof, 
universitar).

O activitate din ce în ce mai bo
gată — de conținut și de durată, de 
mare eficacitate — desfășoară orga
nizațiile U.T.C. din școli, instituții și 
întreprinderi, de la orașe și sate. Este 
firesc și necesar ca viața și munca 
organizațiilor de tineret, activitățile 
educative cele mai interesante, gîn- 
dite cu ingeniozitate și fantezie tine
rească, să-și afle locul în emisiunile 
destinate tineretului de către tele
viziune. Aceste emisiuni pot consti
tui o veritabilă tribună de comuni
care a experienței organizațiilor 
U.T.C., de popularizare a celor mai 
valoroase inițiative, de confruntare 
a opiniilor care constituie nu o dată 
obiect de dezbatere pentru tineri.

Vă recunoașteți, regăsiți

profilul generației dv.

Au imaginile TV forța 

de a comunica idei?

lată un capitol pentru 
care, de multe ori, 
apelăm la negație

Televiziunea are vaste posibilități 
pentru a-și coordona preocupările cu 
eforturile educative ce se fac de 
către școală, de către familie, de că
tre organizațiile de tineret ; de a-și 
raporta cu mai multă consecvență și 
fermitate programele, conținutul a- 
cestor programe la cerințele majore 
ale educației patriotice, moral-cetățe- 
nești a tinerei generații, la exigen
țele crescînde pe care edificarea noii 
societăți le pune în fața întregului 
popor.

„Sînt încă multe îmbunătățiri de 
adus emisiunilor cu mare forță de 
educare comunistă și patriotică a ti
neretului. Acele emisiuni care să 
cultive și să dezvolte respectul tine
rilor față de tradițiile națiunii noas
tre, față de lupta dusă de poporul 
nostru, de-a lungul veacurilor, pen" 
tru o viață bună și pentru liber
tate". (Anghel Tudor, maistru me
canic montator, 34 de ani).

Vorbitorii au relevat utilitatea u- 
nor emisiuni care să evoce figurile 
unor eroi comuniști, să readucă in 
prim plan momente cruciale ale isto
riei partidului, cu caracter exempli
ficator pentru aplicarea creatoare a 
marxism-leninismului de către parti
dul nostru. Emisiuni care să dezvă
luie rolul unor ultime cercetări, care

pe micul ecran?

Da, dar adesea ni se pare 
a fi căutat numai în 

„lumea excepțiilor'1

„Regăsesc cu fidelitate profilul ace
lora despre care, apropiați ca vîrstâ 
de mine, nu pot crede că fac parte 
din generația mea. Și cred că TV 
face foarte bine luîndu-1 în teleobiec
tiv. Cred că așa va determina dispa
riția „speciei" acelor tineri certați 
cu morala, care prin vestimentația 
lor urmăresc individualizarea cu orice 
preț și care sfidează de fapt munca, 
felul de a fi al generației noastre. 
Dar mă miră cu atît mai mult că 
incriminîndu-i în unele emisiuni, 
televiziunea îi cultivă uneori în al
tele". (Stelian Dumitrescu, montator, 
secretar U.T.C. la „Electroaparataj").

— „Mi-a plăcut mult reportajul 
despre tinerii care nu dau dovadă de 
o comportare civilizată. El a arătat 
cît de adînc este raportul dintre gîn- 
dire și ținută !“ (A. Farkaș, funcțio
nară, 28 ani). „Emisiunile acestea ar 
fi fost și mai interesante și mai con
vingătoare dacă ar fi arătat cum au 
fost educați acești tineri, ce menta
lități au moștenit din familie, ce ex
periență de viață au avut". (Gh. La- 
zăr, 22 ani, student).

Mai convingătoare chiar decît im
perativul negativ se arată a fi 
forța exemplului' pe care ii oferă rea
litatea, existența de zi cu zi a tinere
tului.

„Sînt Încă puține emisiunile care 
să vorbească pe deplin despre valo
rile tineretului. Reportajele TV des
pre „cum gîndesc" și „cum muncesc" 
tinerii ar fi trebuit să ne facă să-i 
cunoaștem mai bine calitățile. Să nu 
fim oarecum surprinși — de exemplu 
— de atitudinea eroică a tineretului 
în vremea inundațiilor". (B. Dumi
trescu, tehnician).

„Avem o mulțime de unități Indus
triale importante care își indepllneso 
și depășesc sistematic planul — uni
tăți in care media de virstă nu depă
șește 23—25 de ani. Mai multe repor
taje, discuții pe viu la locurile de 
muncă despre acești tineri, despre 
valoarea și frumusețea muncii lor 
constructive — ar fi de natură să 
convingă mai direct nu știu cite dez
bateri in studio" (Ileana Vlad, la
borantă, 27 ani).

cinema
• Sunetul muzicii : PATRIA — 
9; 12,45; 16,30; 20,15.
• Profesorul infernului : CEN- 
TRALX— 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
• Dragoste și viteză : SALA PA
LATULUI (seria de bilete 3427) — 
19,30, REPUBLICA — 9; 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15, FESTIVAL —
9, 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, la gră
dină — 20,15, STADIONUL DINA
MO — 20,15.
• Monștrii : ARENELE ROMANE 
— 20, MELODIA — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, MODERN — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.

• Agonie șl extaz : CAPITOL 
9; 11,15; 13,45; 16,15.
d Intrusa : CAPITOL 
20,30.
• Oră hotărîtoare : LUMINA — 
9,15—16 în continuare, 18,30; 20,45.
• Tiffany memorandum j LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30, 16; 
18,30; 21, BUCUREȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 16,30; 18,45; 21, FAVORIT — 
10; 13; 15,30; 18; 20,30, GRADINA 
DOINA - 20,15, GRADINA PAR
CUL HERĂSTRĂU — 20,30.
• Argoman superdiabolicul : VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, BUCEGI — 16; 18,15, la gră
dină — 20,30, FLOREASCA —
15,30; 18; 20,30.
• Program pentru copii : DOINA 
— 10.
• Tigrul : DOINA — 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
• Program de filme documenta-

18,45;

Găsește televiziunea 

argumente pentru 

a convinge de noblețea 

muncii ?

Adeseori, da! Mai ales 
tind se inspiră 

din realitate!
Interesați de emisiunile ce îi în

demnau la obținerea unei calificări 
și care își propuneau orientarea pro
fesională, nu puțini dintre tineri 
au sugerat prospectarea unui nu
măr mai mare de profesii, prezenta
rea lor mai concretă și mai clară. 
Astfel s-ar fi ajuns la o finalizare 
mai eficace a emisiunilor.

„Cîți dintre tinerii care au ascul
tat aoeste emisiuni au fost și lămu
riți pe deplin asupra profesiei pe 
care să și-o aleagă ? — se întreabă 
C. Udrea din Turnu-Severin. De e- 
xemplu, eu, ca muncitor tipograf, 
linotipist, puteam să fac oricîte decla
rații de dragoste doream față de me
seria mea (și așa s-a și întîmplat de 
fapt în multe asemenea emisiuni), 
dar vă asigur, copiii nu ar fi fost lă
muriți pe deplin. Cu totul alta ar fi 
fost situația dacă în loc să fiu eu a- 
dus în studio, ar fi venit studioul 
la mine, acolo în tipografie, să fi 
urmărit drumul de tipărire al zia
rului, de la manuscris pînă ce iese 
din rotativă. Și lucrurile s-ar fi pu
tut petrece la fel dacă teleobiectivul 
ar fi pătruns în laboratorul savantu
lui ca și în abatajul minerului".

„Aș fi vrut să văd emisiuni în care 
să se insiste deopotrivă pe locul de 
muncă și pe procesul muncii. De la 
primele faze ale unei zidiri la ulti
mele. De la primele schițe ale arhi
tectului, pline de fantezie — pînă la 
ultimele încadrate în normative". 
(Florian D„ 25 ani, Timișoara).

„Cei mai multi tineri ai societă
ții noastre sînt însă convinși de nece
sitatea și sensul uman al muncii. Și 
chiar de frumusețea efortului. Ceea 
ce nu reușesc ei mai degrabă să știe, 
și de aceea uneori dezarmează, este 
dimensiunea acestui efort. Nu știu 
cum să facă față unor dificultăți 
Inerente de adaptare. Nu știu că eel 
mai armonios efort social creează 
contradicții". (Z. Veress — Satu- 
Mare).

Iată probleme, zone ale interesu
lui tinărului care ar trebui re
flectate realist, cu teleobiectivul și 
carnetul in mină și nu prin discuții 
artificioase. S-ar face implicit educa
ția voinței, a simțului de* răspundere. 
S-ar sprijini procesul de integrare 
socială a tineretului.

Din acest cîmp larg al vieții socie
tății noastre ar trebui recrutate și 
personalitățile tinere ale micului e- 
cran, cu forța lor de atracție !

Sînt „stelele fără nume“

nu vă puteți închipui ce participare 
a stîrnit"

Cît mai multe asemenea „stele" pe 
micul ecran vor face să fie alta fas
cinația muncii din cele mai variate 
domenii de activitate.

Televiziunea a făcut un pas fericit 
în această direcție prin concursurile 
sale de cultură generală — care ar 
trebui să atragă cît mai mulți elevi, 
studenți, tineri tehnicieni, ingineri, 
medici etc.

Totuși, în aceeași ordine de idei, nu 
puține au fost reproșurile făcute în
deosebi acelor emisiuni de cultură ale 
TV care nu-si programează și pro
grame de A.B.C. estetic și practic 
pentru tineret sau programe care să 
cuprindă îndrumări culturale la zi.

„Apreciez că aceste emisiuni, ală
turi de cele culturale dedicate tuturor 
telespectatorilor, ar trebui să aibă un 
rol mult mai important în ridicarea 
nivelului cultural al tinerilor, în creș
terea interesului manifestat de aceș
tia pentru adevăratele valori cultura
le" — a fost de părere acad. Eugen 
Pora din Cluj.

Ce emisiuni preferați?

Programul I

11,00 Cîntă fanfara. Program in
terpretat de Fanfara tru
pelor de pază și securitate.

10,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Reluări la cererea 
telespectatorilor. Roman-foi- 
leton : „Iluzii pierdute" (II)

11,25 închiderea emisiunii de dl-
mineață.

17,30 Deschiderea emisiunii de
după-amiază. Emisiune în

LONGEVITA TEA
CĂRȚII I

adevăratele stele

ale tineretului?

Credem că nu numai 
cintecul are dreptul 

la prim-plan

Foarte populara emisiune „Steaua 
fără nume" a făcut indirect 
printr-o transmisiune a ei — viu 
comentată la momentul oportun 
— una din cele mai aspre sondaje so
ciologice în rîndul tineretului ; pe 
linia educației cele mai severe, prea 
severe, a lui Nu. Ea a arătat un lu
cru foarte grav : fascinația carierei 
artistice monopolizează aspirații, ca
nalizează energii — fringe speranțe, 
umbrește destine.

Mulți chemați, puțini aleși !
Puțini aleși însă, dintre mulții care 

ar fi trebuit să fie mai dinainte în
demnați către altceva. „Televiziunea 
ar trebui să se războiască mai vizi
bil cu adepții tineri ai drumului ce
lui mai scurt cu orice preț, ai vede
tismului" (Doina Stănescu, profesoa
ră. 26 ani).

Auziseră acest „glas" și alții, care 
știau că „ars lon.ga" dar care se lăsa
seră furați de strălucirea starurilor. 
Ignorîndu-și posibilitățile (Așadar, 
fără ironie, neorientați profesional !). 
Ignorînd „prim-planul" la care ar 
putea ajunge (dacă țin cu orice preț !) 
exercitînd cu strălucire profesii mai 
puțin „la vedere".

Televiziunea nu fructifică prea bine 
ceea ce numim de obicei forța de in
fluență a exemplului bun, nu de ex
cepție, ci cotidian. Este observația pe 
care au făcut-o multi dintre interlo
cutorii noștri. Printre ei, maistrul 
mecanic Anghel Tudor, secretar de 
partid la „Electroaparataj". „Am a- 
vut aici, la „Electroaparataj" o 
experiență foarte interesantă. Am 
recomandat comitetului U.T.C., ca, 
într-una din ședințele sale lunare să 
traseze unui utecist (un băiat bun) 
sarcina de a vorbi despre drumul 
vieții lui ; despre ce crede el că a 
făcut bine și despre ce crede că a fă
cut rău. Despre ce vrea să facă. Nici

Cele in care nu abundă 
discuțiile „in general"

Viața personală sentimentală, a ti
neretului !

Familiile tinere, copilul, copiii aces
tor familii. Bucuriile și grijile pe 
care le aduc aceștia. Problemele so
ciale și morale pe care le creează.

Comportarea civilizată. Civilizație 
și naturalețe. Sînt tot atitea teme în 
legătură cu care tinerii aștepată să 
vadă emisiuni pe viu, din care să 
extragă îndrumări pentru propria lor 
viață.

„Deocamdată, această necesitate 
este compensată de eforturile unor 
alte emisiuni. Așa, de exemplu, emi
siunea „Căminul" pare să răspundă 
nevoii resimțite de tinerele fete de 
a ști să-și aranjeze cu gust locuința, 
de a se gospodări, de a se îmbrăca 
modern, de a-și organiza judicios 
timpul liber. Dar nu s-a găsit tonul 
cel mai potrivit. (Z. Valeria, proiec
tant I.S.P.F., 27 ani).

Au fost numeroase propunerile ca 
în emisiunile pentru tineret să se 
aprofundeze mai serios profilul fie
cărei vîrste, problemele specifice ti
nerilor care exercită profesii diferite; 
să încerce să răspundă atîtor între
bări de ordin practic cu care sînt 
confruntați. Menționind doar „spiri
tul" acestor sugestii, Ie recomandăm 
atenției autorilor programelor TV 
pentru tineret.

„Cred că pentru a prezenta un in
teres sporit pentru cei cărora li se 
adresează emisiunile de televiziune 
pentru tineri ar trebui să fie mai 
diverse, mai bogate in fapte și mai 
eliberate de povara unor comentarii 
inutile ; de asemenea — realizate cu 
o mai mare precizie a mijloacelor și 
bazate pe premise științifice mai cer
te (atunci cînd iau în obiectiv spe
cificul psihologic, biologic, al vîrstei 
tinere), ne mai spunea acad. Eugen 
Pora.

Ideea' ' revine mereu în opiniile 
telespectatorilor : larga, Viă 'au
diență. puterea de convingere' a ttitd^' 
ror emisiunilor și mai ales a emisiu
nilor pentru tineret o dă reflectarea 
vieții, conformitatea cu viața, aborda
rea angajată, curajoasă a aspectelor 
ei reale, esențiale, majore. Se insis
tă de către multi participanți la an
chetă asupra obligației unei investi
gări neobosite, ingenioase a asoecte- 
lor cotidiene ale vieții tineretului, a- 
supra diversificării modalităților, teh
nicilor de anchetă și de reflectare.

Din păcate, în multe cazuri, 
la emisiunile pentru tineret vine 
cîte un . pedagog, psiholog, sau 
sociolog și pe un ton didacticist, rece, 
îți dă sfaturi peste sfaturi, pe neră
suflate. Și apoi consider că nici po
sibilitățile televiziunii nu sînt sufi
cient folosite. Nu mă refer la cele 
tehnice, cît la cele privind calitatea 
interpretării faptelor de către redac
tori" — opina dr. Ion Chirescu din 
județul Mehedinți.

Și, iată cîteva comentarii pe mar
ginea unei emisiuni recente pentru 
tineret : „La 25 de ani".

...Doar o dezbatere la care au par
ticipat un plastician și trei profesori, 
unul, e drept, tînăr și realizatorul 
(F. Avramescu).

— S-a vorbit 10 minute despre co
pii precoci și despre genii la 25 de 
ani. Și prea puțin despre noi (N. 
Oancea, chimist, Craiova, 25 ani).

Numeroase au fost pledoariile pen
tru mai multă franchețe, pentru abor
darea mai deschisă, mai puțin oco
lită, aluzivă a aspectelor autentice, de 
actualitate, de importanță vitală pen
tru tineri.

„Dezbaterile" neadecvate unor as
pecte concrete, neilustrate de ima
gini ale vieții, neizvorîte dintr-o în
cercare de a sesiza realitatea vieții 
tinerilor și de a da răspunsuri dialec
ticii lor complicate, nu pot stîrni in
teres. Și nu pot justifica o mare can
titate de muncă și la fel de mari 
cheltuieli materiale.

Televiziunea care poate reuni prin
tre colaboratorii săi forțele intelec
tuale cele mai valoroase ale țării, tre
buie să fie conștientă că are obligații 
mari, legate de formarea unui tineret 
înaintat, conștient, responsabil. Și 
trebuie să facă eforturi sporite în 
acest sens.

Conținutul emisiunilor sale pentru 
tineret se cere mult îmbogățit și di
versificat, în așa fel incit să se valo
rifice din plin marea lor forță de in
fluențare. Ele trebuie să se alătu
re eforturilor generale destinate 
formării și educării tinerei generații, 
cultivării convingerilor comuniste, a 
dorinței de a fi util prin munca lor 
patriei socialiste.

O spun, o cer telespectatorii. Ti
nerii și părinții tinerilor.

limba maghiară.
18,00 Mult e dulce și frumoasă. 

Emisiune de conf. dr. Sorin 
Sta ti • Cursurile de limba 
română de la Sinaia. Inter
viuri cu participanți din ța
ră șl străinătate • Dialog în 
studio cu prof. Ovidiu Pa- 
padima despre stilul balade- 

, lor populare. Scurte frag
mente în lectura actriței A- 
dela Mărculescu • Poșta e- 
misiunii de acad. Al. Graur. 
Redactor : George Chirilă.

18,25 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto. Din cu
prins : 0 Pregătirea unei că
lătorii cu automobilul • Im
portanța primului ajutor în 
accidentele de circulație • 
Curierul emisiunii > Auto- 
sport.

18.40 Cadran internațional
19,15 Anunțuri-publicitate.
19.20 1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Roman-foileton : „Moara de 

pe Pad“ (III).
21,10 Dezbateri ideologice. Spirit 

creator în conducerea vieții 
sociale.

21.40 Seară de operetă : „Voievo
dul țiganilor" de Johann 
Strauss. Interpretează un co
lectiv de la Teatrul liric 
din Constanța. Conducerea 
muzicală : Constantin Dami- 
nescu. Regia : Gheorghe
Bărbulescu.

22.40 Telejurnalul de noapte.
22.50 Viața literară • Ce citește 

tineretul «vara ? — raid-an- 
chetă printre studenți. Post
față de Al. Piru • Vă ofe
rim aparatul nostru de fil- 
,mat : Petru Popescu despre 
generația sa în Bucureștii de 
azi.

23.20 închiderea emisiunii progra
mului I.

Programul II

20,00 Pagini de muzică româneas
că. Lucrări de : Ion Dumi
trescu, Theodor Grigoriu, 
Aurel Stroe. Interpretează 
Orchestra simfonică și corul 
Radioteleviziunii. Dirijori i 
Iosif Conta și Emanuel Ele- 
nescu.

21,00 Grație și poezie — emisiune 
de balet. Dansează Magdale
na Popa, Amatto Checiules- 
cu, Ileana Iliescu, Marinei 
ștefănescu, Cristina Hamei, 
Ion Tugearu.

21.20 Arte frumoase. Prin muzeele 
lumii : Galeria Tretiakov.

21.50 Film serial : „Trei prieteni** 
, (VIII).

22.20 închiderea emisiunii progra
mului II.

Marile biblioteci pu
blice — fiecare in par
te cu un fond alcătuit 
din cîteva milioane de 
cărți — cunosc in zi
lele noastre un aflux 
de cititori de o am
ploare fără precedent. 
Acestei pasiuni pentru 
lectură i-a răspuns în
ființarea in anii noștri 
a Bibliotecii Centrale 
de Stat, a unei largi 
rețele de biblioteci pu
blice sătești, orășe
nești, municipale și 
județene, a unei rețele 
de biblioteci speciali
zate in cadrul institu
telor academice, în 
noile centre universi
tare și în cadrul mari
lor uzine. Multe din ele 
posedă inestimabile 
tezaure de cărți rare 
și de unicate, de ma
nuscrise și autografe, 
de stampe, hărți și fo
tografii, de documente 
și mărturii a căror 
valoare sporește neîn
cetat prin descoperiri 
și achiziții noi, ca și 
printr-un schimb deo
sebit de viu și fertil 
cu așezămintele simi
lare din străinătate. 
Este cu totul inutil să 
mai vorbim de însem
nătatea vitală, pe plan 
național, a acestui 
vast tezaur de valori 
spirituale.

Aș aminti dintre a- 
tît de multele cărți și 
reviste care alcătuiesc 
acest tezaur de mai 
puțin cunoscuta foaie 
provincială scoasă 
veacul trecut de 
pione Bădescu la 
toșani: Curierul 
mân. Dar dacă 
grăbesc a spune 
Scipione Bădescu 
unul din prietenii 
Eminescu și că mica 
lui gazetă cuprindea 
numeroase ecouri tra
gice privind boala 
avatarurile 
poet, se va 
sper, că modesta pu
blicație a Botoșanilor 
de odinioară repre
zintă pentru cultura 
noastră un izvor de 
informații și mărturii 
de neînlocuit.

Am cercetat de 
rînd la Biblioteca 
cademiet colecția 
anii 1887—1889 a 
cestui ziar și am des
coperit cu o imensă 
durere că asupra ei 
s-a comis un incalifi
cabil act de sustrage
re. Cîteva numere (e- 
xact acelea în care se

in 
Sci- 
Bo- 
Ro- 
mă 
că 

era 
lui

fi 
marelui 

concede,

eu- 
A- 
din 
a-

aduceau cele mai im
portante mărturii do
cumentare privitoare 
la agonia lui Emines
cu) au fost smulse din 
colecție.

Academicianul Per- 
pessicius, acest mare 
șl îndelung pasionat 
cercetător al operei lui 
Eminescu, remarcă in 
cîteva rînduri în mo- 
nwrientala sa ediție a- 
cademică faptul că 
unele din manuscrise
le Luceafărului poeziei 
românești poartă pe 
ele stigmatul unor ad- 
notații străine și gro
biene. îndurerat pînă 
în adîncul sufletului, 
Perpessicius califică — 
pe bună dreptate — a- 
ceste intervenții drept 
„copite care maculea
ză" superba puritate 
creatoare a manuscri
selor eminesciene.

Iată doar un singur 
exemplu care demon
strează elocvent cu 
cită gravă responsa
bilitate se cuvine să 
privim problema con
servării diverselor pie
se ce s-au păstrat în 
bogatul patrimoniu al 
culturii noastre. Am 
discutat în acest sens 
cu numeroși specialiști 
în biblioteconomie și 
toți au fost unanimi în 
a afirma că longevita
tea cărților poate fi 
păstrată și apărată în 
condiții optime prin a- 
plicarea unei tehnici 
adecvate. Nu mai a- 
mintim legarea colec
țiilor și a cărților, o- 
perația aceasta, intrînd 
de mult în efortul cu
rent al celor ce răs
pund de viața și inte
gritatea 
publice ; nu mai 
bim nici de parametrii 
microclimatului din 
depozitele biblioteci
lor, nici — in sfîrșit — 
de lupta împotriva bo
lilor (carii, mucega
iuri etc) care pericli
tează sănătatea cărți
lor. Lor li1 se adaugă 
de cîteva decenii în
coace tehnica fotogra
fierii textelor rare, a 
microfilmelor cărților 
și manuscriselor uni
cate periclitate a fi de
teriorate printr-o ma
nipulare excesivi și 
îndelungată.

Nu propun adopta
rea vreunui exagerat 
criteriu coercitiv în 
frecventarea marilor 
biblioteci de interes 
național. Caracterul lor

bibliotecilor
vor-

de cercetare, de pro
funde și generoase iz
voare de informație 
științifică s-ar îngusta 
intr-un mod nedorit 
și păgubitor pentru 
chiar climatul spiri
tual de muncă fer
tilă și creatoare sta
tornicit în acest dome
niu. Dar cîteva impor
tante măsuri se impun 
fără intîrziere. 
un cititor își 
propria sa foaie 
scris pe revista 
cartea consultată 
evident, apăsarea 
xului sau a condeiului , 
lasă o urmă și pe fila 
publicației cercetate, ' 
cînd un altul, poate ' 
prea dornic și grăbit ' 
să realizeze un record, 1 
foiletează publicațiile i 
fără grija necesară și i 
uneori îți este dat să , 
auzi fîșîitul dureros pe , 
care il face ruptura , 
hîrtiei, sau — și mai 
grav — minuiește cu- ' 
țitașul de buzunar sau 1 
lama pentru a decupa 1 
porțiuni mai mici sau i 
mai mari din publica- i 
țiile consultate, e lim
pede că un astfel de ’ 
cititor se descalifică * 
fără drept de apel ți < 
el trebuie drastic sane- 1 
ționat. Controlul în < 
sălile de lectură tre- < 
buie organizat mai te- ( 
meinic și ma’ riguros. .

O cerință despre a . 
cărei însemnătate sin- ’ 
tem — se pare — cu ’ 
toții convinși este a- * 
ceea ce revine în per-, < 
manență marilor bi- 
blioteci publice de ( 
a-și îmbogăți fondul j 
de carte rară, mânu- . 
scrise, autografe, seri- . 
sori, publicații și do
cumente, și aceasta ’ 
nu numai prin achizi- ’ 
ționarea unor aseme- < 
nea valori, ci și prin < 
acceptarea actului ge- ( 
neros al celor ce le 4 
dețin de a le dona 
stituțiilor noastre 
cultură.

Trebuie creat 
larg curent de opinie 
publică pentru îmbo
gățirea continuă a 
marilor noastre biblio
teci, avînd conștiința 
că ele constituie nu 
numai un tezaur na
țional inestimabil, dar 
și un vast depozit de 
conservare în veac a 
milenarei noastre cul
turi.

Petru VINTILA

Cînd 
așează 

de 
iau 

și, 
pi-

în
de

un

re s TIMPURI NOI — 9—21 în con
tinuare.
• Petrecerea : FEROVIAR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, AURO- • 
RA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15, la 
grădină — 20,15.
• Jandarmul se însoară : EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, GLORIA — 9,30; 12; 
14,30; ; 19,45, TOMIS — 9;
11,15; ; 15,45; 18,15, la grădină
— 20,15.
• Pan Wolodyjowski : GRIVIȚA
— 10; 16; 19,30, FLAMURA - 10; 
16; 19,30.
• Freddy și 
ÎNFRĂȚIREA
— 15,30; 17,45; 
15,30; 18; 20,15.
• Această femeie : BUZEȘTI — 
15,30; 18, la grădină — 20,30, ARTA
— 15,30; 18, la grădină — 20,15,

cîntecul preriei : 
ÎNTRE POPOARE 
20, CRÎNGAȘI —

GRADINA PROGRESUL-PARC — 
20,15.
• Căpitanul Fracasse — 9; 11; 13; 
15, Corsarul — 17; 20 : CINEMA
TECA (sala Union).
• Dreptul de a te naște : DACIA
— 8,45—20,30 în continuare, LIRA
— 15,30; 18, la grădină — 20,15,
MIORIȚA - 11; 15; 17,30 “
• Afurisitul de bunic î UNIREA
— 15,30; 18, la grădină — 20,15.
• Marile vacanțe : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 17,45; 20.
• Căsătorie în stil grec : 
LEȘTI — 15,30;
• Sub semnul 
COTROCENI —
TAN — 15,30;
20,30.
• Noul angajat : VOLGA — 16; 
18,15; 20,30, MOȘILOR — 15,30; 18, 
la grădină — 20,15.

20.

GIU-
18; 20,30.
lui Monte Cristo : 
15,30; 17,45; 20, VI- 
18, la grădină —

Y

In cuiînd pe ecrane: MAYERLING j
* <■ 1
l O coproducție iranco-engleză i

) Scenariul și regia: Terence Young. Cu: Omar Sharii, Catherine Deneuve, James Ma- | 
l ’ son, Ava Gardner 1

Literatura și viața
Preocuparea majoră a 

literaților zilelor noastre 
este aceea de a-și pune în 
valoare talentul și forțele 
creatoare, cu pasiune și pri
cepere, cu simț de respon
sabilitate, pentru continua 
și mereu mai prestigioasa 
dezvoltare a culturii și artei 
în coordonatele largi și ge
neroase ale umanismului 
timpului pe care îl trăim. 
Fiecare acționează astfel, pe 
măsura forțelor sale, spre 
a contribui cît mai eficient 
la sporirea zestrei spirituale 
a poporului din care face 
parte, pentru cultivarea 
gustului estetic și a înalte
lor trăsături etice ale omu
lui nou, pentru extensiu
nea orizontului de civiliza
ție și de cultură al maselor 
celor ce muncesc. în această 
direcție, materia primă a 
tuturor cărților a fost și ră- 
mînc viața, cu sursele ge
neroase și inepuizabile de 
inspirație pe care ea le o- 
feră. E, de altfel, explicabil 
și justificat faptul că nu 
numai de azi, de ieri, des
pre viață, ca atare, privită 
in accepția ei generală, ea 
și prin prisma multiplelor și 
complexelor manifestări de 
ordin particular, s-au scris 
și, firește, au să se mai 
scrie biblioteci intregi. Și 
totuși — sau poate tocmai 
de aceea — ne-am putea 
întreba ce este viața, con
siderată ca fenomen sau 
ansamblu de fenomene și 
ca principiu de acțiune ? 
Ce e și ce se cuvine a fi 
și a ne oferi, îndeosebi azi, 
cînd omul modern, făuritor 
al contemporaneității noas
tre socialiste, și-a impus 
prezența pe firmamentul' 
eternității, ca o ființă luci

dă, stăpînitoare a pămîr*tu- 
lui, avînd, bineînțeles, cer
titudinea rațională a exis
tenței sale și fiind el însuși 
călăuza conștientă a pro
priului său destin ?

Analizată dialectic, cu 
forță de pătrundere și ca
pacitate de generalizare, 
transpusă cu măiestrie în 
imagini artistice, viața a 
constituit și constituie pen
tru orice scriitor sincer a- 
tașat poporului său insăși

tiste potrivit căreia viața 
ar reprezenta doar un sim
plu ansamblu de funcțiuni 
pe care scriitorul le ob
servă și le înregistrează în 
opera sa. Nu, viața e 
mult mai mult ! Sub 
acest raport trebuie să 
ținem seama că în epoca 
noastră, a triumfului socia
lismului, omul, prin puterea 
ideilor, a ajuns la conștiința 
valorii sale interioare. In 
patria noastră el poate să se

însemnări de Ion ISTRATI

rațiunea creației sale. Dar 
pentru a împlini cît mai 
strălucit o asemenea înal
tă îndatorire e nevoie atît 
de cunoașterea realităților 
sociale, cît și de capacitatea 
de a le pătrunde sensurile, 
de a alcătui prin creație, 
din viziunile asupra realită
ții. asupra contururilor e- 
xistenței ei concrete, o ima
gine expresivă, autentică a 
vieții însăși. Pentru aceasta 
se cere, pe lingă o înaltă 
conștiință civică, și imagi
nație, fantezie. Nu e ade
vărat că fantezia și imagi
nația ar fi daruri exclu
sive ale creatorilor literari, 
care întreprind ample in
vestigații in domeniul ficți
unii. La drept vorbind, șl 
savantul, și poetul emit ipo
teze pornind de la date și 
motive, ale realității obiec
tive, suprapunîndu-le pe o 
înfățișare supusă legilor na
turii și societății. Așa stînd 
lucrurile, ne-am feri să 
subscriem afirmației defe

depășească, să se ridice din
colo de existența cotidiană, 
să-și frîngă vechea axă de 
gravitație, înscriindu-se pe 
coordonatele viitorului. Via
ța nu mai este, nu mai 
poate fi un „bun pierdut", 
cum spunea odinioară poe
tul. Ea însăși este, în defi
nitiv, o sublimă operă de 
artă, care ne vitalizează, 
conferind sens și frumusețe 
cărților noastre. Nu există, 
credem, din punctul de ve
dere al concepției estetice 
marxist-leniniste ce ne că
lăuzește, un alt poem mai 
frumos decit a trăi din 
plin și a reuși să te faci 
util semenilor tăi. Făuritor 
al lumii în dezvoltarea ei 
revoluționară, omul repre
zintă, pentru scriitor, nu
cleul operei sale. In aceas
tă calitate, omul are îndri- 
tuirea de a fi zugrăvit ca 
acela ce a scormonit adînci- 
mile cugetării, care a cres
cut vrednici urmași, a ridi
cat cetăți falnice și orașe su
perbe, a îmbelșugat cîmpi-

ile, a înaripat jninți și a 
înălțat celebre monumente 
de artă și cultură, familia- 
rizîndu-se astfel treptat cu 
semnificațiile profunde și 
frumusețile nebănuite ale 
vieții. Iată, deci, în cîte di
recții se cuvine să se în
drepte atenția creatorului 
de artă care și-l ia drept 
model pentru a reuși să-și 
impună opera în conștiința 
cititorului.

Pe plan artistic, semni
ficația darului pe care — 
în calitatea de mînuitori ai 
condeiului — îl facem 
semenilor noștri depinde 
de măiestria cu care valo
rificăm resursele inepuiza
bile ale vieții, de harul cu 
care ne-am născut și de 
efortul creator care nu 
trebuie să cunoască odih
na. Sintem chemați, ca oa
meni de artă, să demon
străm că viața nouă pe care 
o făurim cu prețul atîtor 
nobile eforturi reprezintă, 
într-adevăr, în condițiile 
socialismului pe care îl per
fecționăm în victorioasa lui 
edificare, un moment de a- 
devărată răscruce a istoriei. 
Viața este și trebuie să fie 
— cu atît mai mult azi, 
cînd în țara noastră ea este 
definită de lupta poporu
lui pentru edificarea socia
lismului — în oricare do
meniu al creației artistice 
și în orice gen sau specie 
literară ne-am manifesta, 
izvorul unei nepieritoare 
și demne de laudă opere de 
artă, în ultimă instanță, 
viața și literatura întîlnin- 
du-se pe aceleași nobile 
coordonate ale umanismu
lui.
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,My
Avenaria“

Acum doi ani, în apele Mării 
Negre, aproape de gurile Dună
rii, specialiștii au observat pre
zența unei midii care le-a atras 
în mod deosebit atenția. Odată 
depistată, n-a fost greu să-și 
dea apoi seama că este vorba de 
„My Avenaria" — midie co
mestibilă întîlnită pe coastele 
estice ale Atlanticului de nord, 
care se fixează la mică adîncime 
în zone cu nisip milos, în ape 
cu un grad mai scăzut de salini- 
tate. Adusă prin intermediul na
velor maritime, se pare că ea 
și-a stabilit aici un domiciliu te
meinic, deoarece a găsit condi
ții prielnice de dezvoltare. în 
prezent, specialiștii studiază bio
logia acestei specii de midii în . 
condițiile Mării Negre, răspîn- I 
direa ei de-a lungul litoralului I 
românesc și posibilitățile de pu- 1 
nere a ei in valoare.

La... două 
rînduri

O dactilografă de la Uzina de 
produse sodice Ocna Mureș a 
fost trimisă in delegație la Bucu
rești; Timp de două zile, la l.l.S. I 
„NÎecanoexport", dactilografa a I 
'Mtut la mașină 20 de pagini de | 
instrucțiuni și adrese in limba . 
franceză, in vederea încheierii I 
unui contract cu o firmă străină I 
pentru uzina din Ocna Mureș. 1 
Pentru atita treabă a făcut cu I 
trenul dus și întors 1 000 de ki- I 
lometri. Pină aici totul pare clar. • 
Mai puțin chestiunea „prețului ■ 
de cost" al celor 20 de pagini I 
bătute la mașină. De aceea vrem | 
să știm : totdeauna amintita 
întreprindere procedează așa ? I 
Așteptăm răspuns scris. Poate fi I 
și de mină. Ca să nu mai fie ne- • 
voie de incă o delegație, pentru I 
o altă dactilografă l

Cu tot 
tacîmul

Ora prînzului. La cantina 
combinatului de piele și încăl
țăminte „Progresul" din Capi
tală meniurile erau gata. Pe ne
pusă masă însă, a apărut o-e- 
chipă de control. în ziua aceea, 
rețetele de preparare a meniuri- I 
lor indicau un prinz consistent. I 
Dar una prevedeau rețetele și | 
alta se punea în farfurie. Prin
tre "'Ițele, lipsea în primul rînd 
car iea. Strînși cu ușa, responsa- 
bi al cantinei, contabilul și • bu
cătarii au găsit imediat o expli
cație : „la un preț atît de ieftin, 
cum era să mai avem și carne 7“ 
Investigațiile care au urmat au 
scos însă și carnea la iveală : 
fusese vîndută la preț de spe
culă unor „abonați" din afara u- 
nității. Curînd după aceea au 
fost descoperite și alte nereguli 
în evidența gestiunii. Drept 
pentru care, acum, cei vinovați 
iși așteaptă sancțiunile ce li se 
cuvin. Le vor fi servite la tri
bunal. Cu tot tacîmul.

Pregătiți 
dusul

9

Tehnicianul veterinar Florea 
Neacșu ținea morțiș să facă o 
baie bună vițeilor cooperativei 
agricole de producție din comuna 
Fintina Domniței (Mehedinți). A 
preparat o soluție de entomoxan
— un insecticid foarte puternic
— și a dat dispoziție îngrijitori
lor să nu lase nici un vițel ne- 
imbăiat in ea. îngrijitorii au 
executat dispoziția întocmai și 
îndată după aceasta 22 de viței 
au murit, iar alți 8 au trebuit să 
fie sacrificați. După cum se vede, 
baia și-a făcut efectul, dar a- 
cesla a fost contrar celui scon
tat. întrebarea este : acum cine 
va suporta paguba ? Sperăm că 
in nici un caz cooperativa agri
colă. Pentru că asemenea îmbă
ieri nu pot fi... „scăldate" I

Pentru... 
distrați

Gara de Nord. Zilnic pe pe
roanele ei se perindă aproxima
tiv 100 000 persoane. Călători 
care vin, călători care pleacă. 
Printre ei numeroși — neînchi
puit de numeroși — pasageri, 
cel puțin... distrați. O vizită la 
biroul de obiecte găsite al gării 
ne-a convins pe deplin. E greu 
de imaginat cite „amintiri" (și 
de ce natură) iși lasă ei în tre
nuri : pălării, fișuri, umbrele, 
aparate de radio, brichete, căru
cioare de copii. De geamantane 
și genți de voiaj nici nu mai vor
bim. Numai în ultima lună de 
zile, 293 de pasageri și-au uitat 
bagajele în trenuri. Dar cei mai 
mulți' dintre aceștia uită și de 
existența... biroului de bagaje 
pierdute ! De la începutul anu
lui, doar jumătate dintre ei s-au 
prezentat aici pentru a vedea 
,dacă nu cumva..." De aceea, e 
cazul să amintim tuturor celor 
care, în ultima vreme, și-au ui
tat bagajele în tren, că acestea 
îi așteaptă.

Rubricâ redactată de î 

Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Plecarea președintelui Camerei
Comunelor a Parlamentului britanic
Miercuri dimineața a părăsit 

Capitala președintele Camerei 
Comunelor a Parlamentului brita
nic, dr. Horace King, care, la in
vitația Biroului Marii Adunări 
Naționale, a făcut o vizită în țara 
ncnstră.

în timpul vizitei oaspetele a 
fost însoțit de dl. Noel Eduard 
Short, secretar al președintelui.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, dr. Horace King a fost con
dus de Ștefan Voitec, președintele

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost în ge

neral instabilă și a continuat să se 
răcească. Cerul a fost variabil. Au că
zut averse locale de ploaie în Crișana, 
Muntenia, jumătatea de sud a Dobro- 
gei și Carpații Meridionali. în Moldova, 
Carpații Orientali, ploile au avut un 
caracter intermitent, dar numai în pri
ma parte a zilei. Vîntul a suflat po
trivit, cu unele intensificări din sec
torul nordic în Oltenia, Moldova și Do- 
brogea. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 14 grade la Huedin, Dr. 
Petru Groza și Cîmpulung Muscel și 
27 de grade la Videle. La București :
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în cîteva rînduriPE STADIONUL „REPUBLICII"

Astăzi, ora 17,

STASI ÎN lOCURILE BALCANICE DL AILETISM
Jocurile balcanice de atletism — 

la a 29-a ediție — încep astăzi după 
amiază pe stadionul „Republicii". 
Oaspeții și, firește, gazdele sînt gata 
pentru ora startului. în cursul nopții 
de marți spre miercuri și ieri, la 
București au sosit primii oaspeți. 
La cîteva ore de la sosire, 
unii dintre ei (atleții turci, spre 
exemplu) au și făcut antrena
mente, maratoniștii mai ales fiind 
interesați să cunoască „pe viu" tra
seul cursei, cu al cărei start se va 
deschide, la ora 17, marea competi
ție balcanică. (Organizatorii ne-au a- 
nunțat că în răstimpul dintre pleca
rea și sosirea maratoniștilor, a căror 
întrecere se dispută pe un traseu de 
42,195 km, pînă la aeroportul interna
țional Otopeni și retur, spectatorilor 
le va fi oferit un meci internațional 
de fotbal : Metalul București — „17 
Nandori" Tirana).

Am prezentat ieri cîțiva sportivi 
de frunte din echipele străine, sub
liniind că în clasamentele finale pe 
echipe șanse la locul prim au re
prezentativele Bulgariei și Iugosla
viei. Atleții noștri păstrează la rîn- 
dul lor cel puțin aceleași șanse pe 
care le au oaspeții. Specialiștii sînt 
de părere că, în mod n' mal, în cla
samentul echipelor feminine, Româ
nia rămîne principală candidată la 
titlul balcanic. Obținerea din nou a 
titlului ar însemna pentru atletis; 
mul nostru un frumos succes ; la 
ultimele patru ediții (la Atena, Is
tambul, din nou Atena și anul trecut 
la Sofia), echipa feminină a Româ
niei a dominat — și a cîștigat — 
întrecerea. în acest „calcul al pro
babilităților" este inclusă și selecțio
nata Iugoslaviei.

După un început de sezon puțin

(Urmare din pag. I)

legate de orientarea hotărită, impri
mată de conducerea partidului, către 
o asemenea cunoaștere aprofundată a 
realităților, orientare amplu întru
chipată în hotăririle Congresului al
IX- lea și ale Conferinței Naționale 
a P.C.R., în programul făuririi so
cietății socialiste multilateral dez
voltate elaborat de Congresul al
X- lea.

De fapt, din întreaga istorie de ju
mătate de secol a partidului nostru, se 
degajă concluzia că analiza științifi
că a condițiilor social-economice și 
istorice ’concrete, aprecierea lor cu 
capul propriu este o premisă funda
mentală pentru elaborarea unei poli
tici juste, pentru a mobiliza mase
le în jurul acestei politici. Luptele 
muncitorilor ceferiști, și petroliști din 
1933 au dovedit că tactica partidului, 
lozincile sale de luptă au dat rezul
tatele scontate cînd au reflectat in
teresele clasei muncitoare, au sesizat 
situația concretă, raportul forțelor de 
clasă. Și tot istoria partidului nostru 
arată că răspunderea pentru elabora
rea politicii, interne și internaționa
le, îi aparține numai partidului din 
țara respectivă care cunoaște cel mai 
bine realitățile țării. Efortul de a-șl 
elabora în acest fel politica, de a în
treprinde căutări intense, a elabora 
soluții originale pentru condițiile și 
situațiile aflate în continuă schimba
re apare tot mai pregnant de-a lun
gul istoriei partidului nostru, fiind în 
direct raport cu maturizarea sa.

O strălucită ilustrare a capacității 
partidului nostru de a acționa crea
tor, în concordanță cu principiile mar- 
xism-leninismului, de a elabora și în
făptui o strategie și o tactică juste, iz- 
vorite din realitățile țării, contopite 
cu năzuințele celor ce muncesc 
reprezintă, fără îndoială, pregătirea 
și înfăptuirea insurecției din august 
1944. De altfel, tocmai faptul că a ac
ționat în acest fel explică cum, in po
fida unor condiții atît de grele, după 
decenii de ilegalitate, partidul a iz
butit să organizeze și să conducă 
un act de o asemenea amploa
re și cu consecințe atît de pro
funde în viața națiunii și pe plan 
internațional. Acțiunea partidului s-a 
bazat pe evaluarea lucidă a situației 
interne, a crizei regimului fascist, ca 
și a condițiilor internaționale favora
bile create prin victoriile Uniunii So
vietice asupra Germaniei hitleriste. 
Unul din elementele esențiale în 
asigurarea succesului a fost po
litica elastică de alianțe a par
tidului, care i-a permis să pola
rizeze in jurul său. pe aceeași plat
formă a luptei antifasciste, un evan
tai larg de forțe politice, inclusiv 
cadre superioare din armată, partide 
burgheze și monarhia.

Suplețea politică și lipsa oricărui 
sectarism, orientarea spre colabora
rea cu toate forțele democratice și 
patriotice interesate în dezvoltarea 

Marii Adunări Naționale, Roman 
Moldovan, președintele Grupului 
parlamentar pentru relațiile ’ de 
prietenie România — Marea Bri- 
tanie, Traian Ionașcu, președintele 
Comisiei juridice a Marii Adunări 
Naționale, Ion Mărgineanu, secre
tar al M.A.N., Mircea Rebreanu, 
deputat în M.A.N.

A fast prezent John Walsh, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Marii Britanii la București.

(Agerpres)

Vremea a fost instabilă și s-a răcit. 
Cerul a fost temporar noros și a 
plouat sub formă de averse. Vîntul a 
suflat potrivit. Temperatura maximă 
a fost de 26 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 14, 
15 și ÎS august : In (ară : Vremea va 
continua să se amelioreze, devenind 
frumoasă șl în același timp se va în
călzi treptat. Cerul va fi variabil. La 
începutul intervalului se vor mai sem
nala averse izolate în zona de munte 
șl în estul țării. Vîntul va sufla slab, 
pînă la potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 11—21 de grade, 
iar maximele între 23—33 de grade. La 
București : Vremea va fi în , general 
frumoasă și se va încălzi, mai ales în 
a doua parte a intervalului. Cerul va 
fi variabil. Vînt în general slab. Tem
peratura în creștere.

satisfăcător (ne referim mal ales 
la comportarea din „Cupa Europei"), 
atleții noștri au ocazia acum să se 
afirme nu numai prin obținerea 
punctajului necesar plasării pe locul 
I în clasamentele respective, ci și 
— am dori, mai ales — prin reali
zarea unor performanțe individuale 
de valoare.

Cîteva „puncte torte" ale echipe
lor noastre. în primul rînd Viorica 
Viscopoleanu (săritura în lungime), 
Lia Manoliu (aruncarea discului), 
Ileana Silai (300 m). Binecunoscute 
prin rezultatele ce le dețin, dar in 
special prin forma ce o au la a- 
ceastă oră, acest „trio" se anunță 
redutabil și principal „furnizor" al 
punctelor necesare in clasamentul pe 
echipe. Victoriile lor în probele res
pective (ceva mai strînsă se anunță 
doar lupta la 800 m, iugoslava Vera 
Nicolici anunțindu-se o serioasă ri
vală a Ilenei Silai) nu sînt puse la 
îndoială. Rămîne de văzut și cota 
performanțelor ! Din promoția mai 
tînără — Mariana Goth (la 100 și 
200 m plat), Cornelia Popescu (la 
înălțime). Mariana Filip (la 400 m). 
Cu privire la lotul masculin, antre
norul federal Gh. Zîmbreșteanu sub
linia, într-o discuție pe care am 
avut-o ieri, forma bună și speranța 
obținerii unor noi recorduri la : 
decatlon (Socol și Șepci), 800 m (Un- 
gureanu), 100 m garduri șl 400 m 
garduri (Perța și Rățoi), 100 m plat 
(Zamfirescu), săritura cu prăjina 
(Piștalu). Dintr-o listă a celor mai 
in formă atleți „tricolori" nu tre
buie omiși, se înțelege, Carol Corbu 
(la triplu salt), Leonida Caraiosi- 
toglu (20 km marș), Valeria Bufanu 
(100 m garduri).

progresistă a țării, a continuat să 
constituie o caracteristică a politicii 
P.C.R. și în anii de după eliberare. 
Așa a izbutit partidul să-și sporeas
că continuu influența în popor, să 
conducă cu succes lupta tumultuoa
să a maselor, încununată prin in
staurarea primului guvern cu ade
vărat democratic din istoria țării 
noastre, să pășească mai departe în 
fruntea celor ce muncesc, la înfăp
tuirea unor adinei transformări în 
viața politică și socială.

Activitatea partidului nostru de
monstrează cu prisosință necesitatea 
de a ține seama în aplicarea princi
piilor generale ale marxism-leninis
mului nu numai de condițiile exis
tente în momentul dat, dar și de di
namica lor, <le schimbările interve
nite. S-ar părea poate, la o privire 
superficială, că partidul nostru co
munist, care ani îndelungați a de
mascat cu putere monarhia, a 6ăvîr- 
șit o abatere de la propriile principii 
accepți nd menținerea acesteia după 
instaurarea guvernului dr. Petru 
Groza, ba chiar coexistența ei cu pu
terea populară, în pofida „grevei re
gale". De fapt, această situație ori
ginală, prelungită pînă la 30 decem
brie 1947, a fost acceptată de partid 
în urma unei analize realiste a ra; 
porturilor intre forțele de clasă și 
politice în momentul respectiv, a 
consecințelor interne și internațio
nale pe care ar fi putut să le aibă 
alungarea monarhului — să zicem — 
în 1945. întărirea puterii populare, 
schimbarea raportului de forțe în 
favoarea clasei muncitoare, izolarea 
tot mai accentuată și discreditarea 
forțelor reacționare au creat acele 
condiții care i-au permis P.C.R. să-și 
modifice tactica și să treacă la în
lăturarea monarhiei, fără convulsii 
sociale, fără a da vreun pretext de 
intervenție puterilor imperialiste — 
netezindu-se astfel drumul procla
mării Republicii populare, înfăptuirii 
sarcinilor revoluției socialiste.

Experiența României confirmă că 
făurirea socialismului presupune, în 
mod necesar, luarea în seamă a ce
rințelor unor legi fundamentale, in 
care iși găsesc expresie necesitățile 
obiective majore, general-valabile, 
ale progresului social. La noi în 
țară, ca și în alte țări, noua 
orînduire ar fi fost de neconceput 
fără cucerirea puterii politice de că
tre clasa muncitoare și aliații săi, 
înlocuirea proprietății capitaliste cu 
proprietatea socialistă asupra mij
loacelor de producție și desființarea, 
pe această bază, a exploatării omu
lui de către om, crearea noii supra
structuri politice și ideologice, a 
culturii socialiste, întărirea statului 
socialist și dezvoltarea democrației, 
creșterea nivelului de trai al oame
nilor mnneii, întărirea rolului con
ducător ai partidului ș.a.

Rolul Partidului Comunist Român 
nu s-a redus însă și nu se reduce la 
simpla transpunere a legilor generale 
ale revoluției și construcției socialiste

Cronica zilei
în sala Palatului culturii din Tr. 

Severin a fost deschisă miercuri ex
poziția „Iugoslavia azi", organizată de 
către Comitetul județean Mehedinți 
pentru cultură și artă. Aceasta re
unește numeroase fotografii, planșe, 
albume și standuri de cărți, ce redau 
o imagine de ansamblu a realizărilor 
obținute în țara vecină și prietenă in 
anii construcției socialiste.

Despre semnificația organizării 
expoziției la Tr. Severin, oraș în ve
cinătatea căruia se materializează 
proiectele sistemului hidroenergetic 
și de navigație Porțile de Fier, rod 
al colaborării fructuoase româno-iu- 
goslave, a vorbit prof. Mișu Davides- 
cu, președintele Comitetului județean 
Mehedinți pentru cultură și artă.

*
Miercuri, Franz B. Gross, profesor 

de științe politice la Colegiul Militar 
din Pennsylvania — S.U.A., a vorbit, 
in cadrul unei mese rotunde organi
zată de ADIRI, despre „Organizații 
regionale europene". La discuții au 
participat specialiști în domeniul 
dreptului internațional și relațiilor 
internaționale din învățămîntul uni
versitar, din institutele de cercetări 
ale Academiei, din Ministerul Aface
rilor Externe, membri ai ADIRI.

*
Ansamblul de dansuri al pionieri

lor din Kostroma — U.R.S.S., care a

CICLISM — Spectatorii englezi 
prezenți pe velodromul din Leices
ter, unde au loc campionatele mon
diale, au avut satisfacția de a aplau
da succesul compatriotului lor Hugh 
Porter, care a cucerit medalia de aur 
in proba de urmărire individuală, 
învingîndu-1 pe italianul Bosisio. Pe 
locul trei s-a clasat francezul Grooss- 
kost.

în proba de viteză, rezervată profe
sioniștilor, s-au calificat în semifi
nale italienii Gaiardoni și Damiano, 
australianul Johnson și olandezul 
Loeveselyn.

Finala probei de tandem se va dis
puta între Otto—Geschke (R.D.G.) și 
Barth—Muller (R.F.G.).

TENIS — în cadrul campionatelor 
internaționale de tenis ale R.F. a 
Germaniei a început și proba de du
blu bărbați. în primul tur, perechea 
română Ilie Năstase, Ion Țiriac a În
vins cu 6—4, 6—2 cuplul vest-german 
Korpas, Kurucz.

• Miercuri, în cadrul turneului in
ternațional „Open" de tenis de la 
Hamburg, Ilie Năstase (Roftiânia) l-a 
învins cu 6—2, 6—0, 6—1 pe ceho
slovacul Hrbec.

• La Moscova, în turneul interna
țional de tenis, Iudith Dibar (Româ
nia) a pierdut cu 6—3, 6—8, 1—6 par
tida cu Zinina (U.R.S.S.)

BASCHET — La campionatele eu
ropene de baschet rezervate juniori
lor, echipa Spaniei a întrecut cu 71— 
69 formația României, în timp ce e- 
chipa U.R.S.S. a dispus cu 80—47 de 
formația Turciei.
• Miercuri, la Ploiești, selecționata 

universitară masculină de baschet a 
S.U.A. a întîlnit din nou echipa Ro
mâniei. La pauză oaspeții conduceau 
cu 32—20. Meciul nu a mai putut fi 
continuat din cauza ploii.

în practica socială, iar importanța ex
perienței construcției noastre socia
liste nu rezidă doar în faptul că ea 
confirmă, verifică adevărul acestor 
legi. Doar este bine știut că legile ge
nerale nu se manifestă în forme ste- 
reotipe, identice de la țară la țară. 
Ele indică doar esența soluției, a ac
țiunii, care, în forma ei concretă, 
practică, îmbracă un anume specific, 
determinat de particularitățile fiecă
rei țări. Firește că aceasta Îmbogă
țește cunoașterea mecanismului acți
unii legilor generale, a formelor lor 
de manifestare. Este cunoscut că ig
norarea legilor generale duce la ori
entări greșite, la pierderea perspec
tivei revoluționare — iar în egală 
măsură desconsiderarea particularu

IZVOARE ALE VITA1ITAȚII
SI EFICIENTEI POIIIICIIPARTIDULUI

lui, a specificului duce la soluții rup
te de viață, cu tot cortegiul de con
secințe negative pentru cauza con
strucției socialiste. Partidul nostru 
și-a dovedit din plin capacitatea 
de a realiza o fuziune organică 
intre general și particular, între prin
cipiile generale ale marxism-leni- 
nismului și realitățile specifice na
ționale, între interesele clasei munci
toare, ale poporului nostru și cele ge
nerale ale socialismului și proletaria
tului internațional.

Este bine cunoscută importanța 
primordială pe care o are crearea și 
dezvoltarea bazei tehnico-materiale 
a socialismului, pe fundamentul in
dustrializării, pentru țări ca Româ
nia, care au moștenit de la vechea 
orînduire un nivel scăzut de dezvol
tare a forțelor de producție. Si tui nd 
în centrul programului său economic 
industrializarea socialistă a țării, 
Partidul Comunist Român a impri
mat acestei politici trăsături distinc
tive, corespunzătoare nivelului de 
dezvoltare economică a țării și nece
sităților de a construi rapid o in
dustrie puternică, în măsură să asi
gure mutilarea întregii economii și 
înflorirea economică și socială a pa
triei, ridicarea gradului general de 
bunăstare și civilizație. Asemenea 
trăsături sînt ritmul înalt și sus
ținut de creștere a producției in
dustriale, dinamismul accentuat al 
energeticii, chimiei și metalur
giei, industriei constructoare de 
mașini — ramuri determinante pen
tru progresul economic general, di

întreprins un turneu în țara noas
tră, a părăsit Capitala miercuri di
mineața. Vizita micilor artiști sovie
tici a constituit un răspuns la turneul 
ansamblului „Românașul" al Palatu
lui Pionierilor din București, care în 
luna iulie a prezentat mai multe spec
tacole la Moscova, Leningrad, Artek 
și Kostroma.

*
Sub egida Ministerului Petrolului, 

miercuri au început, la Institutul de 
cercetări și proiectări tehnologice 
pentru industria extractivă de țiței 
și gaze din Cîmpina, lucrările unei 
consfătuiri la care participă cadre de 
specialitate din schele și institute de 
petrol ale țării.

Lucrările au fost deschise de ing. 
Nicolae Toader, ministrul petrolului, 
care, făcînd un scurt bilanț al reali
zărilor obținute în ultimul an și ju
mătate, a arătat că actuala consfătui
re este axată pe probleme majore și 
de interes general, urmărind reliefa
rea unor noi domenii ale cercetări
lor geologice, fundamentale și apli
cative. Comunicările prezentate abor
dează aspecte ale cercetării geologice 
privind descoperirea de hidrocarburi 
în diferite zone de petrol ale țării, 
utilizarea cu randament sporit a in
stalațiilor de foraj românești și redu
cerea costurilor de producție în acti
vitatea practică de foraj-extracție.

(Agerpres)

Astăzi, în Capitală, pe terenul Flo- 
reasca, de la ora 20,15 echipa Româ
niei va susține o nouă partidă în 
compania studenților baschetbaliști 
din S.U.A.
• Disputat la Varșovia, meciul din

tre selecționata olimpică de baschet 
a S.U.A. și reprezentativa Poloniei 
s-a încheiat cu scorul de 70—63 
(37—32) în favoarea sportivilor ame
ricani.

ATLETISM — Peste 20 000 de spec
tatori au asistat la concursul inter
național atletic de la Koln, ale cărui 
rezultate au fost influențate de o pu
ternică furtună însoțită de ploaie 
torențială. Iată principalele rezultate : 
masculin : 400 m garduri — Steele 
(S.U.A.) 51” ; 100 m — Hart (S.U.A.) 
10”2/10 ; 800 m — Kemper (R.F.G.) 
r49”6/10 ; ciocan — Beyer (R.F.G.)
70.40 m ; 110 m garduri — Hill
(S.U.A.) 13”6/10 ; înălțime — Peckham 
(Australia) 2,13 m ; suliță — Wol- 
fermann (R.F.G.) 82,25 m ; feminin : 
800 m — Keizer (Olanda) 2’04”6/10 ; 
400 m — Hammon (S.U.A.) 53”l/10 ; 
100 m — Iris Davis (S.U.A.) ll”4/10 ; 
100 m garduri — Kilborn (Australia) 
13”2/10 ; disc — Westermann (R.F.G.)
60.41 m. Lia Manoliu a ocupat locul 
trei cu 54,30 m.

ȘAH — La Tel Aviv se desfășoară 
cel de-al 17-lea campionat mondial 
studențesc de șah. In clasament con
duce echipa Angliei cu 12,5 puncte, 
urmată de S.U.A. (9,5 p). Finlan
da (8,5 p.), Elveția, Israel și Islanda 
(8 p), Austria (7,5 p) etc.

BOX. Gală internațională de box, 
simbătă pe ringul montat în incinta 
stadionului „Olimpia" București (șos. 
Vitain, 230). La cele 11 categorii de 
greutate vor boxa echipele de ju
niori ale clubului organizator („Olim
pia") și clubului Trakia-Plovdiv 
(Bulgaria).

versificarea ramurilor ți subramuri- 
lor menite să valorifice în mod com
plex și eficient resursele țării, repar
tizarea rațională a forțelor de pro
ducție pe teritoriul țării. în etapa 
actuală, potrivit prevederilor Con
gresului al X-lea, P.C.R. orientează 
eforturile spre îmbunătățirea struc
turii industriei, prin dezvoltarea în
deosebi a acelor ramuri și subramuri 
caracteristice unei economii moder
ne. spre aplicarea în economie a tot 
ce este mai înaintat în știință, tehni
că, organizarea producției, pentru a 
reflecta mai bine cerințele revoluției 
științifico-tehnice, a obține o creș
tere a gradului de tehnicitate și efi
ciență al producției. în același timp. 
Directivele pentru viitorul cincinal 

ilustrează preocuparea partidului și 
statului nostru de a întări relațiile de 
cooperare cu toate țările socialiste, 
de a dezvolta colaborarea reciproc 
avantajoasă cu toate celelalte țări, în 
interesul poporului român, ca și al 
progresului general, al cauzei păcii 
și prieteniei între popoare.

Un alt proces legic de importanță 
hotărîtoare pentru asigurarea, în 
orice țară, a victoriei socialismului, 
cum este transformarea agriculturii 
pe baze socialiste, a întrunit în Ro
mânia un șir de caracteristici origi
nale și particularități determinate de 
specificul agriculturii noastre. Așa, 
de pildă, existența unui mare nu
măr de gospodării țărănești, mici și 
mijlocii, cu o productivitate redusă, 
a impus efectuarea transformării so
cialiste a agriculturii ca un proces 
treptat, continuu, care a îmbinat a- 
sigurarea bazei tehnico-materiale 
necesare modernizării acestei ra
muri cu convingerea țărănimii asu
pra avantajelor marii gospodări) so
cialiste. cu folosirea pe scară largă a 
formelor simple și mai ales interme
diare de asociere în muncă a ță
rănimii, fără a se recurge la na
ționalizarea pămîntului. O rezolvare 
originală a asigurat partidul nostru 
problemelor specifice ale țăranilor 
înstăriți, categorie față <țo care a dus 
o politică de îngrădire a posibilită
ților ei de exploatare și apoi de atra
gere pe drumul cooperativizării. Este 
cunoscut că transformarea socialistă 
a satului românesc a fost însoțită de 
creșterea sistematică a producției a- 
agricole, ceea ce a dovedit inconsis

Lucrările Congresului regional al Uniunii 
internaționale de științe fiziologice

In cadrul secțiunilor și simpo
zioanelor Congresului regional al 
Uniunii internaționale de științe 
fiziologice, ce se desfășoară la 
Brașov, au fost prezentate nume
roase comunicări importante, mul
te dintre acestea aparținînd unor 
savanți de notorietate mondială. 
Menționăm cîteva dintre ele : „Re
ceptori aferenți și eferenți ai glo- 
musului cardiovascular" de prof. 
E. Neil — Anglia, „Preluarea și 
legarea aminelor simpatomimetice 
în celulele nervoase" de prof. 
U. S. von Euler — Suedia, „Meca
nismele celulare generatoare de 
E.E.G." de R. Elul — S.U.A., „Pro
bleme de fiziopatologie ale bolilor 
tromboembolice" de P. D. Nicola — 
Italia, „Controlul aferent al recep
torilor alimentari" de K. N. Shar
ma — India, „Mecanismele reglă
rii încorporării clorurii de sodiu de 
către sistemul nervos central" de 
Miguel R. Covian — Brazilia, 
„Metabolismul și procesele de se
creție în glanda mamară" de M. G.

DECADA DRAMATURGIEI 
ROMÂNEȘTI

PLOIEȘTI (corespondentul 
„Scînteii"). Pe scena Teatrului 
de stat din Ploiești a început 
ieri seara a doua ediție a deca
dei dramaturgiei românești, or
ganizată de consiliul județean al 
sindicatelor și Comitetul jude
țean pentru cultură și artă Pra
hova, în cinstea celei de-a 
XXVI-a aniversări a eliberării 
patriei.

Decada este deschisă de for
mația de teatru a Uzinei meca
nice Poiana din Cîmpina cu pie
sa „Năpasta" de I. L. Caragiale. 
tn următoarele zile vor mai fi pre
zentate spectacole cu lucrări ori
ginale de către formațiile caselor 
de cultură din Sinaia, Breaza, 
ale căminelor culturale din Te
lega, Ciorani și de către clubu
rile sindicatelor de la I.S.C.M. 
Brazi, Uzinele „1 Mai“-Ploiești, 
Nodul-C.F.R. Ploiești și Uzina 
mecanică Plopeni.

la Piatra Neamț
Expoziție arheologicaIJ

J

I

PIATRA NEAMȚ (corespon
dentul „Scînteii"). — în frumoa
sa clădire a Muzeului arheolo
gic din Piatra Neamț, situată în 
mijlocul vestigiilor medievale ale 
orașului, a avut loc vernisajul 
unei interesante expoziții care 
prezintă descoperirile arheologi
ce mai importante făcute in ul
timii ani in județul Neamț- O 
bună parte din suprafața expo
ziției este consacrată obiectelor 
găsite intr-o așezare neolitică 
descoperită în raza comunei Bir- 

tență acelor teorii potrivit cărora 
cooperativizarea agriculturii ar fi se
condată în mod inevitabil de scăde
rea producției agricole.

Ținînd seama de rolul important 
al agriculturii în economia noastră 
și de necesitatea de a corela mai 
bine dezvoltarea ei cu celelalte ra
muri ale economiei, Congresul al 
X-lea al partidului și plenara C.C. 
al P.C.R. din martie 1970 au trasat 
jaloanele pentru creșterea intr-un 
ritm mai intens a producției agri
cole, pentru folosirea mai eficientă 
a avantajelor noilor relații de pro
ducție de la sate.

Se știe că edificarea societății so
cialiste in țara noastră, ca și în alte 
țări, s-a înfăptuit în condițiile lup
tei de clasă, ca un proces de în
fruntare intre forțele socialismului, 
ale progresului social și cele care 
tindeau spre reîntoarcerea la capi
talism. Cu toate că și în activitatea 
ideologică și practică a partidului 
nostru s-au resimțit, într-o anumi
tă perioadă, efectele tezei cu privire 
la ascuțirea necontenită a luptei de 
clasă în perioada de trecere de la 
capitalism la socialism, totuși parti
dul nostru a acționat conform pro-- 
coselor reale din viața societății 
noastre care au arătat și arată că 
tendința generală a întăririi orindui- 
rii socialiste, in care nu mai există 
clase exploatatoare, este nu scinda
rea, ci omogenizarea socială treptată, 
armonizarea intereselor diferitelor 
clase și pături sociale de oameni ai 
muncii, precum și ale indivizilor cu 
cele ale societății. Pe această bază, 
partidul nostru stimulează întărirea 
continuă a unității întregului popor.

Aplicarea creatoare a principiilor 
marxism-leninismului la condițiile 
sociale ale României a dat posibilita
te partidului nostru să rezolve cu suc
ces una dintre problemele cele mai 
complexe ale vechii Românii — pro
blema națională — să făurească și să 
cimenteze unitatea și prietenia fră
țească dintre poporul român și națio
nalitățile conlocuitoare — expresie 
concludentă a democratismului orân
duirii socialiste, a coeziunii sociale și 
politice a poporului nostru.

O manifestare grăitoare a modului 
creator în care partidul nostru abor
dează problemele făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate o 
constituie măsurile luate după Con
ferința Națională din decembrie 1967 
și Congresul al X-lea al P.C.R. pen
tru perfecționarea organizării și 
conducerii mecanismului economic și 
a Întregii vieți sociale — măsuri 
care pun în acord formele 
și metodele de organizare și condu
cere cu ansamblul relațiilor sociale, 
cu cerințele noi ale dezvoltării socie
tății. Aceste măsuri poartă amprenta 
stadiului atins de economia noastră, 
a soluțiilor date de partidul nostru 
unor asemenea probleme cum sînt 
îmbinarea armonioasă a conducerii 
centralizate cu extinderea atribuții
lor și autonomia largă a unităților 

Aliev — U.R.S.S., „Mecanismele 
elementare și complexe integrati
ve în senescență" de acad. Grigore 
Benetato, „Farmacologia și aplica
țiile gerovitalului în procesele de 
vîrstă" de prof. Ana Aslan, „Ac
țiunea cantitativă și calitativă a 
sărurilor minerale în fiziologie" de 
acad. Eugen Pora.

In cadrul sistemului de biologie 
moleculară, prof. J. Wyman (secre
tar general al Organizației europe
ne de biologie moleculară), a ținut 
o conferință intitulată „Difuziunea 
și transportul intracelular al oxi
genului".

De un interes deosebit s-a bucu
rat conferința profesorului John 
C. Kendrew, de la Universitatea 
din Cambridge, laureat al Premiu
lui Nobel, intitulată „Secvența aci
zilor aminați, factor determinant 
în structura proteinelor".

Unele comunicări au fost însoți
te de proiecții, multe din ele au 
stîrnit dezbateri interesante.

(Agerpres)

A apărut revista

„ISTORIE- 

ETNOGRAFIE"
Numărul 4/1970 al revistei 

publică referatele și rezuma
tele comunicărilor care vor fi 
ținute, începînd de duminică, 
16 august 1970, la Congresul 
internațional de științe istorice 
de la Moscova.

Revista poate fi procurată 
de la Librăria Academiei și 
direct de la Centrul de infor
mare și documentare în știin
țele sociale și politice (str. 
Gutenberg nr. 3 bis — Bucu
rești).

gâuani : ceramică de tip Cucu- 
teni, admirabil lucrate, colorate 
Și împodobite cu picturi zoo și 
antropomorfe, unele de piatră și 
os, obiecte de uz casnic. Din 
săpăturile de la Bitca Doamnei, 
Bolonești, Rediu, Buhuși etc. au 
fost aduse un mare număr de 
mărturii arheologice care atestă 
străvechea civilizație de pe a- 
ceste meleaguri: vase, pinteni 
de fier încrustați cu aur, cera
mică pictată, tezaure de monede 
romane și feudale de argint etc.

*

*
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de bază, adîncirea democrației eco
nomice, planificarea și folosirea mai 
intensă a pîrghiilor economice ș.a.

Desigur, îmbinarea generalului și 
particularului în politica partidului 
și statului nostru, soluțiile originale 
adoptate, nu au venit de la sine ; e- 
xaminarea drumului străbătut de 
partid arată că acesta nu a fost lip
sit de greutăți, greșeli și neajunsuri, 
generate fie de insuficienta aprofun
dare a particularităților țării noas
tre, fie de preluarea mecanică a u- 
nor teze și metode aplicate în con
diții diferite de cele ale societății 
noastre, fie de insuficienta experien
ță. Ceea ce a caracterizat însă acti
vitatea . partidului nostru este faptul 
că el a avut forța necesară pentru 
a analiza în mod critic metodele fo
losite, a găsit soluții pentru îndrep
tarea greșelilor și depășirea greută
ților. aslgurind progresul continuu 
și întărirea noii orțnduiri sociale.

Activitatea de creație originală 
pentru a realiza sinteza dintre ade
vărurile generale ale marxism-leni
nismului și condițiile particulare, spe
cifice, are o importanță hotărîtoare 
atît pe plan național, pentru propriul 
popor, cit și pe plan internațional, 
reprezentînd un aport al parti
dului nostru la tezaurul teore
tic al marxism-leninismului, al ex
perienței mișcării comuniste și 

s muncitorești, la creșterea forței de a- 
tracție a ideilor socialismului. Este 
evident că fiecare dintre parti
dele comuniste șl popoarele ce
lor 14 țări socialiste contribuie, 
prin modul de aplicare a marxism- 
leninismului la condițiile concrete 
din țara respectivă, la îmbogățirea 
experienței mișcării comuniste și 
muncitorești. Partidul nostru, poporul 
român au studiat și studiază cu a- 
tenție experiența vastă obținută de 
Uniunea Sovietică, primul stat socia
list din lume, experiența multilate
rală a celorlalte țări socialiste. Stu
dierea acestei experiențe, însușirea 
din ea a ceea ce este considerat fo
lositor în rezolvarea diverselor pro
bleme puse de făurirea noii socie
tăți, slujește cauzei construcției so
cialiste. constituind totodată, o cale 
importantă de întărire a respectului 
reciproc, a prieteniei și unității din
tre partidele comuniste, dintre po
poarele țărilor socialiste.

Acțîonind în mod creator, elabo- 
rîndu-și politica în conformitate cu 
cerințele obiective și condițiile con
crete ale țării noastre, Partidul Co
munist Român își îndeplinește cu 
succes misiunea de torță politică 
conducătoare a societății, cu care a 
fost investit, călăuzește în mod ferm 
România pe calea socialismului, a 
progresului și civilizației. în felul a- 
oesta, el răspunde atît îndatoririi 
față de propriul popor, cit și înda
toririi internaționaliste de a contri
bui la întărirea sistemului mondial 
socialist, a forțelor păcii și progre
sului din întreaga lume.



și R. F. a

IERI A FOST SEMNAT

noului guvern italian
Germaniei

URUGUAY

Tratatul dintre U.R.S.S votul de învestitură Incertitudinea persistă

MOSCOVA 12 — Trimisul Ager
pres A. Toth transmite : A doua zi 
a vizitei cancelarului R.F. a Germa
niei, Willy Brandt, la Moscova a de
butat cu o convorbire cu Alexei Ko- 
sîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Sovietice.

în cursul convorbirii au fost abor
date probleme legate de încheierea 
Tratatului dintre Uniunea Republi
cilor Sovietice Socialiste și Republi
ca Federală a Germaniei. Cei doi șefi 
de guvern au făcut un schimb de 
păreri cu privire la perspectivele dez
voltării relațiilor dintre Uniunea So
vietică și R.F.G., inclusiv în dome
niile economic și tehnico-științific, 
precum și la problemele internațio
nale care prezintă interes pentru am
bele părți.

Miercuri la prînz, în sala Ekaterina 
din Marele Palat al Kremlinului a 
avut loc ceremonia semnării Trata
tului sovieto—vest-german. Din par
tea Uniunii Sovietice, tratatul a fost 
semnat de Alexei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri, și de 
Andrei Gromiko, ministrul afacerilor 
externe, iar din partea R.F. a Ger
maniei de Willy Brandt, cancelar fe
deral, și de Walter Scheel, ministrul 
afacerilor externe. La ceremonie erau

de față Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., și alți 
conducători sovietici, precum și per
soanele care îl însoțesc pe cancela
rul R.F. a Germaniei.

în aceeași zi, Leonid Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., a 
primit pe Willy Brandt, cancelarul 
R.F. a Germaniei. Leonid Brejnev și 
Willy Brandt și-au exprimat convin
gerea că Tratatul dintre U.R.S.S. și 
R.F. a Germaniei creează posibilități 
pentru dezvoltarea continuă a relați
ilor dintre cele două țări și pentru 
consolidarea securității în Europa. în 
cursul convorbirii s-a procedat la un 
schimb de păreri cu privire la viitoa
rele măsuri posibile îndreptate în di
recția dezvoltării colaborării dintre 
U.R.S.S. și R.F. a Germaniei, a des
tinderii încordării și întăririi păcii în 
Europa. Au fost, de asemenea, exa
minate o serie de alte probleme in
ternaționale.

După cum anunță agenția T.A.S.S., 
convorbirea 
mosferă de 
sinceritate.

Guvernul
rele Palat ai Kremlinului, un dineu 
în cinstea cancelarului R. F. a Ger
maniei, Willy Brandt.

ROMA 12 (Agerpres). — La Pa
lazzo Montecitorio din Roma (sediul 
Camerei Deputaților) au luat sfirșit 
miercuri la amiază dezbaterile asupra 
declarației-program guvernamentale. 
După cuvîntarea rostită de primul- 
m'inistru, Emilio Colombo, care a 
abordat o serie de probleme ridicate 
în cursul discuțiilor, și motivarea vo
tului de către reprezentanții grupuri
lor parlamentare ale diferitelor par
tide, Camera Deputaților a acordat, cu 
348 de voturi, contra 231 și o abținere, 
votul de învestitură noului guvern.

în cursul după-amiezii aceleiași 
zile au început dezbaterile pe margi
nea declarației-program și în Senat. 
Se așteaptă ca votul de învestitură la 
Palazzo Madama să aibă loc joi sea
ra sau cel mai tîrziu vineri diminea
ța, urmînd ca apoi noul cabinet, con
dus de Emilio Colombo, să treacă la 
traducerea în viață a programului

• Operațiuni de amploare pentru găsirea dipiomaților 
răpiți ® Măsuri speciale de securitate în Brazilia

— Ultimul comunicat (nr. 10) al orga-MONTEVIDEO 12 (Agerpres).
nizației clandestine din Uruguay care a pus la cale răpirea celor trei 
diplomați străini — consulul brazilian Aloisio Dias Gomide și consi
lierii nord-americani Claude Fly și Daniel Mitrione, dintre care 
ultimul a fost ucis — afirmă că „incă nu a fost pronunțată nici o sen- 
tință" împotriva ostaticilor, dar că ambii vor fi uciși in momentul cind 
forțele de poliție ar depista locul unde se află sechestrați. Persoanele 
însărcinate cu paza ostaticilor au ordin să-i execute imediat.

în ciuda acestui comunicat, pe în
treg teritoriul țării și în capitală se 
desfășoară ample operațiuni, la care 
participă peste 10 000 de polițiști și 
soldați, în vederea descoperirii ascun
zătorii și a autorilor asasinării , con
silierului Mitrione.

Potrivit informațiilor transmise din 
Montevideo, poliția a arestat peste 20 
de persoane suspecte de apartenență 
la organizația care și-a asumat răs
punderea răpirii celor doi diplomați, 
iar în cursul perchezițiilor efectuate

s-a desfășurat într-o at- 
lucru și într-un spirit de

sovietic a oferit, în Ma-

TEXTUL TRATATULUI SEMNAT LA MOSCOVA

la 
în

MOSCOVA 12 (Agerpres). — A- 
gențiile T.A.S.S. și D.P.A. au trans
mis textul Tratatului între Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste și 
Republica Federală a Germaniei 
semnat miercuri la Moscova. Trata
tul are următorul conținut :

„înaltele părți contractante, 
în năzuința lor de a contribui 

consolidarea păcii și a securității 
Europa și în întreaga lume,

în convingerea că colaborarea paș
nică între state pe baza țelurilor și 
principiilor Cartei O.N.U. corespun
de năzuințelor popoarelor și intere
selor largi ale păcii internaționale,

Apreciind că măsurile înfăptuite 
anterior de ele, îndeosebi încheie
rea tratatului din 13 septembrie 1955 
asupra stabilirii de relații diplomati
ce, au creat condiții favorabile pen
tru noi pași importanți in vederea 
dezvoltării în continuare și conso
lidării relațiilor lor reciproce, 

în dorința de a exprima 
formă contractuală hotărirea ... __ 
a îmbunătăți și a dezvolta colabora
rea dintre ele, inclusiv relațiile e- 
conomice, precum și legăturile știin
țifice, tehnice și culturale, în inte
resul ambelor state,

Au căzut de acord asupra urmă
toarelor :

Art. 1 — Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste și Republica Fede
rală a Germaniei consideră 
cel mai important țel al politicii 
să sprijine pacea internațională 
să obțină destinderea încordării.

Ele își exprimă năzuința de a 
mula normalizarea situației în 
ropa și dezvoltarea relațiilor pașnice 
între toate statele europene, pornind 
în această năzuință de la situația 
reală existentă în această regiune.-

Art. 2 — Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste și Republica Fede
rală a Germaniei se vor călăuzi în 
relațiile lor reciproce, precum și în 
problemele asigurării securității eu
ropene și internaționale, după

într-o 
lor de

drept 
lor 

Și

sti- 
Eu-

Vietnamul de sud. Soldați din forțele americano-saigoneze cercetind cu 
detectoare o șosea de lîngâ Pleiku, dupâ ce un autovehicul blindat a fost 

grav avariat de explozia unei mine

Cu prilejul zilei de 23 August

INDIA Largă mișcare a țăranilor
pentru înfăptuirea reformei agrare

țelurile și principiile expuse 
în Carta Națiunilor Unite. Ca urma
re, ele își vor soluționa problemele 
litigioase exclusiv prin mijloace paș
nice și își asumă obligația să se ab
țină, potrivit articolului 2 din Carta 
Națiunilor Unite, de la amenințarea 
cu forța sau de la folosirea forței în 
probleme care afectează securitatea 
din Europa și securitatea internațio
nală, precum și în relațiile lor re
ciproce.

Art. 3 — în concordanță cu țelurile 
și principiile expuse mai sus, Uniu
nea Republicilor Sovietice Socialiste 
și Republica Federală a Germaniei 
sînt unanime în a recunoaște că pa
cea în Europa poate fi menținută nu
mai dacă nimeni nu va atenta la gra
nițele actuale ;

Ele se obligă să respecte neabătut 
integritatea teritorială a tuturor sta
telor din Europa în granițele lor ac
tuale ;

Ele declară că nu au nici un fel 
de pretenții teritoriale față de cineva 
și nu vor ridica asemenea pretenții 
nici pe viitor ;

Ele consideră 
viitor, granițele 
Europa ca fiind
există ele în ziua semnării acestui 
tratat, inclusiv linia Oder-Neisse, 
care constituie granița vestică a Re
publicii Populare Polone, și granița 
între Republica Federală a Germa
niei și Republica Democrată Ger
mană.

Art. 4 — Acest tratat între Uniu
nea Republicilor Sovietice Socialiste 
și Republica Federală a Germaniei 
nu afectează tratatele și acordurile 
bilaterale și multilaterale încheiate 
anterior de cele două părți.

Art. 5 
ratificării și va 
ziua schimbării 
ratificare, care 
la Bonn".

ROMA — în cadrul manifestărilor 
organizate in Italia în cinstea apro
piatei aniversări a eliberării Româ
niei, la Accademia di Romania" din 
capitala italiană a avut loc un spec
tacol de gală prezentat de ansamblul 
folcloric „Doina" al organizației 
U.T.C. a municipiului București. în 
fața unui public numeros, membrii 
ansamblului au repurtat un succes ex
cepțional, interpretînd cu deosebită 
măiestrie cîntece și dansuri populare 
din toate regiunile țării.

★
TOKIO — în orașul Okayama a

fost deschisă expoziția de fotografii 
„Prin România de azi". Sînt prezen
tate, totodată, diverse 
populară românească

★
RIO DE JANEIRO 

radio al Ministerului 
Culturii al Braziliei a transmis 
program muzical cuprinzîr.d [ 
simfonice ale compozitorilor George 
Enescu și Mihail Jora. La începutul 
programului s-a făcut o prezentare a 
personalității și operei celor doi com
pozitori români.

obiecte de artă 
și publicații.

— Postul 
Educației

de 
Și 

un 
piese

ORIENTUL APROPIAT
• IN ZONA CANALULUI DE SUEZ DOMNEȘTE CALMUL • CELE DOUA 
BATALIOANE ALGERIENE AU PRIMIT AUTORIZAȚIA SĂ PĂRĂSEASCĂ 
EGIPTUL o A FOST NUMIT REPREZENTANTUL R.A.U. LA CONVORBIRILE 

INITIATE DE GUNNAR JARRING

în prezent, ca și în 
tuturor statelor din 
inviolabile, așa' cum

• SUTE DE MII DE ȚARANI PARTICIPA LA DEMONSTRAȚII
• REPRESIUNI ÎMPOTRIVA MILITANȚILOR LUPTEI

DICAT1VE
REVEN-

Acest tratat va fi supus 
intra în vigoare 

instrumentelor 
urmează să aibă

în 
de 
loc

B B H

NEW YORK 12 (Agerpres). — De la 
7 august, ora 22 G.M.T., cînd a fost 
proclamată încetarea focului de către 
R.A.U. și Israel, nu s-a produs nici 
un incident în zona Canalului de 
Suez, a anunțat un purtător de cuvint 
al O.N.U., referindu-se la datele pri
mite din partea observatorilor aflați 
In această regiune.

CAIRO. — Cotidianul egiptean „Al 
Ahram" informează că guvernul 
R.A.U a autorizat cele două batali
oane algeriene staționate pe coasta 
apuseană a Canalului de Suez să pă
răsească Egiptul. Ziarul precizează 
că este vorba de aproximativ 2 000 
de militari algerieni care au fost a- 
duși aici în timpul conflictului arabo- 
israelian din iunie 1967. Ministrul a- 
părârii al R.A.U., generalul Mohamed 
Fawzi, a ordonat trupelor egiptene 
să preia imediat pozițiile deținute 
militarii algerieni.

va reprezenta R.A.U. la convorbirile 
ce vor fi inițiate de ambasadorul 
Gunnaj? Jarring. Ziarul menționează 
că Ministerul egiptean al Afacerilor 
Externe a adresat o notă în acest 
sens mediatorului Jarring, arătînd că 
R.A.U. apreciază că Mohamed Hassan 
el Zayyat, fiind deja în contact cu 
reprezentanții țărilor interesate, și-a 
început, de fapt, misiunea. Din acest 
motiv, se arată în nota oficială, 
R.A.U. consideră că Jarring ar trebui 
să-și continue convorbirile la New 
York.

DELHI 12 (Agerpres). — în multe 
state din India se desfășoară in pre
zent o largă mișcare a țăranilor 
pentru înfăptuirea reformei agrare. 
Această mișcare pe scară națională, 
inițiată de către Partidul Comunist 
Indian, este sprijinită de numeroase 
partide și organizații democratice 
din India. Sute de mii de țărani au 
organizat demonstrații, cerînd apli
carea neîntirziată a prevederilor re
formei agrare. Autoritățile locale au 
luat măsuri represive împotriva mili- 
tanților acestei lupte revendicative. 
Potrivit ziarului „Times of India", 
numărul persoanelor arestate se ri
dică pină in prezent Ia peste 6 000, 
Cele mai multe arestări au fost efec
tuate în statele din sudul țării. în 
același timp, ziarul „Hindu" rela
tează că marii latifundiari organi
zează detașamente înarmate pentru 
a înăbuși această mișcare.

Cauza principală a mișcărilor ță
rănești din India o constituie, potri
vit agențiilor de presă, ritmul lent 
de înfăptuire a reformei agrare, ale 
cărei principii au fost enunțate ime
diat după proclamarea independenței 
țării.

Problemele privind actuala miș
care revendicativă a țărănimii indie-

Pagube provocate
de ploi și inundații

de

Tot Ia Cairo, ziarul „Al Ahram" 
nunță că șeful delegației egiptene ... 
O.N.U., Mohamed Hassan el Zayyat.

a- 
la

Mahmud Riad, ministrul afacerilor 
externe al R.A.U.. a avut marți seara 
o întrevedere cu ambasadorul Iorda
niei la Cairo, Azem Nesseba, anunță 
agenția M.E.N. Cu acest prilej au fost 
discutate probleme privind aspectul 
politic al crizei din Orientul Apropiat. 
Agenția M.E.N. precizează că minis
trul egiptean și ambasadorul iorda
nian și-au expus punctele <1<* vedere 
privind diferitele inițiative în vede
rea soluționării crizei din Orientul 
Apropiat, în urma încetării focului. .

în Cehoslovacia
Ploile torențiale și grindina care 

s-au abătut recent asupra unor re
giuni din Cehia și Moravia au pro
vocat, potrivit evaluării specialiștilor, 
pagube de aproximativ 30 de milioa
ne de 
grele 
mei, 
fiind i 
nea, i .. . . ... ,. ________ . ....

agricole auxiliare au fost deteriorate 
sau distruse in întregime.

1 coroane. Pierderi extrem de 
au suferit cultivatorii de ha- 
recolta de pe zeci de hectare 
compromisă total. De aseme- 
diverse instalații și construcții

A

In

ședințe 
al parti-

ne au făcut obiectul unei 
a comitetului parlamentar 
dului de guvernămînt — Congresul 
Național Indian — în cursul căreia 
numeroși deputați au cerut punerea 
în aplicare într-un ritm accelerat a 
reformei agrare.

au fost capturate cantități importan
te de arme ușoare și muniții.

O dată cu ultimul comunicat au 
fost remise autorităților și două scri
sori din partea ostaticilor adresate 
familiilor lor, prin care ambii men
ționează că sînt supuși unui trata
ment bun. Poliția a confirmat auten
ticitatea comunicatului și a celor 
două scrisori.

După, cum transmit agențiile de 
presă, autorii răpirii n-au renunțat la 
intenția de a executa pe cei doi osta
tici dacă guvernul nu va fi de acord 
să elibereze în schimbul lor pe toți 
membrii organizației clandestine a- 
flați sub stare de arest. Se pare că 
autorii răpirii speră într-o schimbare 
a atitudinii guvernului, supus unor, 
puternice presiuni exercitate îndeo
sebi de Brazilia pentru asigurarea 
eliberării consulului Gomide. Agen
ția U.P.I. precizează, citind surse di
plomatice din capitala Uruguayului, 
că ambasadele S.U.A. și Braziliei la 
Montevideo ar fi inițiat negocieri 
directe, din proprie inițiativă, cu au
torii răpirilor pentru a obține elibe
rarea celor doi diplomați.

în Brazilia, guvernul a coTftirmat 
că a pus în „stare de alertă" trapele 
de-a lungul frontierei cu Urugitayul 
pentru a exercita o supravegheri se
veră asupra traficului de frontieră și 
a împiedica orice treceri ilegale ale 
frontierei.

ANGLIA

După „luna de miere"
a noului guvern

agențiile de presă transmit
Președintele Mao Tzedim 

a primit pe președintele Consiliului 
Prezidențial al Republicii Populare a 
Yemenului de. Sud, Salem Rabya Aii. 
care se află într-o vizită în China. 
Cu acest prilej, anunță agenția China 
Nouă, a avut loc o convorbire desfă
șurată într-o atmosferă cordială, prie
tenească. Au fost de față Ciu En-lai,' 
premierul Consiliului de Stat, și alte 
persoane oficiale chineze.

trului de învățămînt de la Dakar și 
a celui de
un progres 
lucrătorilor

la Tananarive constituie 
remarcabil în pregătirea 
presei africane.

vecinate, și să se analizeze dacă a- 
runcarea lor în ocean este într-ade- 
văr calea cea mai puțin riscantă.

ria

Sesiunea Uniunii Euro
pei Occidentale, °rsanism care 
grupează țările Pieței comune și 
Anglia, va începe la 14 septembrie 
la Roma. Pe ordinea de zi a reuniu
nii figurează problema conferinței 
europene asupra securității, relațiile 
Est-Vest, situația din Orientul 
propiat și Asia de sud-est.

Petrolierul grec 
giOS V", devastat de un 
în timp ce se afla în drum 
ropa, este in pericol la circa 450 km 
distanță de Walvis Bay. Nava fran
ceză „Jean Laborde", care se gă
sește în apropierea petrolierului a- 
menințat, nu poate acorda ajutorul 
necesar din Cauza hulei. Spre petro
lierul grec — la 
10 răniți — se 
„Salvitia" și un 
Walvis Bay.

„Geor-
incendiu
spre Eu-

bordul căruia se află 
îndreaptă cargoul 

remorcher trimis din

Acuzotul principal în 
procesul asasinilor actriței 
Sharon Tate, Charles Man- 
son, 3 ^acut greva foamei in ulti
mele 3 zile. Scopul acestei acțiuni 
este acela de a-1 sili pe apărătorul 
său, Irving Kanarek, să înoeteze in
terogarea Lindei Kasabian, martorul 
principal al acuzării.

bordul unui avion de tipul Bleriot, 
primul zbor pe ruta Paris — Berlin. 
Un an mai tîrziu, el a traversat Ma- 

■ rea Mediterană la bordul unui avion
Morane, iar în 1915 a stabilit un nou 
record mondial de altitudine ridicin- 
du-se cu aparatul său la 6 000 metri.

Ploile torențiale căzute în ultimele 
zile au produs, in diferite județe din 
Ungaria, revărsarea unor riuri și 
inundații. Pagube însemnate au fost 
'înregistrate in județul Somogy, unde 
apele riului Kapos au crescut in 
citeva ore cu peste un metru și ju
mătate. Apelq au inundat uzina de 
apă din Kaposvar, fabrica de pro
duse lactate, precum și fabrica de 
parchete. Au fost inundate intinse 
suprafețe agricole și in mai 
locuri au fost produse avarii ale te- 
rasamentelor de cale ferată-

In Brazilia

A-

0-
la

multe

In localitatea Confolens, si
tuată in sud-vestul Franței, a 
luat sfirșit cel de-al XlII-lea 
festival internațional de folclor. 
La ediția din acest an au luat 
parte reprezentanți ai cîntecului 
și dansului popular din 13 țări 
europene, printre care și din 
România.

Ploile torențiale care cad neîncetat 
cu începere de luni in regiunea o- 
rașului Recife din Brazilia au pro
vocat inundații soldate cu victime o- 
menești și pagube importante. In 
cursul nopții de marți, cind nivelul 
apelor a depășit punctul critic, și-au 
pierdut viața 123 de persoane, cele 
mai multe sub ruinele caselor pră
bușite. Conform afirmațiilor unui 
coordonator al operației de salvare, 
peste 15 000 de persoane au rămas 
fără adăpost.

Președintele Nixon a 
pus din nou veioui său 
două proiecte de lege adoptate deja 
de Congres, unul pentru finanțarea 
învățămintului, iar altul pentru dez
voltarea urbană. Motivul expus de el 
este că alocațiile hotărite de Congres 
pentru aceste două proiecte de lege 
depășesc cu aproape un miliard de 
dolari pe cele solicitate de adminis
trație.

O echipă de scafandri a des
coperit in apele de coastă ale Si- 
ciliei 5 corăbii romane încărcate, 
care s-au păstrat foarte bine, in 
ciuda timpului scurs de la scu
fundarea lor. Descoperirea a fost 
făcută de membrii unei expedi
ții arheologice internaționale, 
care urmăreau să stabilească 
locul unde era situat portul fe
nician Mozia, distrus in urmă 
cu 2 200 de ani. In corăbii se 
află amfore de vin și dale cre- 
tane.

Intre guvernul prezidat 
de prințul Savanna Fuma 
și forțele Patet Lao ar fi ln 
tervenit un acord cu privire la or
ganizarea unor convorbiri de pace, 
informează agenția Associated Press, 
citind surse oficiale din Vientiane. 
Potrivit agenției citate, convorbirile 
ar urma să aibă loc la Khang Khay, 
o localitate situată in Valea Ulcioa- 
relor și aflată sub controlul forțelor 
patriotice laoțiene. Data la care vor 
începe convorbirile ar urma să fie 
stabilită ulterior.

0 școală de ziaristică 
pentru tineri din Africa orientală și 
centrală a fost inaugurată la Nairobi. 
Efectivul inițial va fi de 35 de stu- 
denți, urmând să crească în viitorii 
ani. Inaugurarea acestei școli, ală
turi de deschiderea unei instituții si
milare la Yaounde, renovarea Cen-

Guvernatorul statului 
Florida claude Kirk, a intentat o 
acțiune judecătorească împotriva a- 
utorităților militare americane în în
cercarea de a le face să renunțe la 
planul de depozitare în apele Atlan
ticului a unor însemnate cantități de 
gaze de luptă învechite. El cere să 
înceteze transportul acestor gaze pe 
calea ferată, fapt care pune în peri
col viața locuitorilor din zonele în-

R. F. □ Germaniei : Ca urmare a ploilor torențiale căztite în ultimele zile, 
pe străzile localității Oberammergau (landul Bavaria) se poate circula 

doar... cu bărcile Telefoto : A. P. — Agerpres

Edmond Audemars, unul 
din pionierii aviației civile, 
a încetat din viață la Paris în virstă 
de 88 de ani. Obținînd brevetul de pi
lot în 1910, Edmond Audemars a par
ticipat la numeroase întîlniri aero
nautice, iar în anul 1912 a realizat, la

Euforia succesului 
după alegerile parla
mentare din iunie a 
trecut mai repede de- 
cît era de așteptat și 
guvernul ‘conservator 
s-a văzut pus in fața 
unor probleme difi
cile, pe care de altfel 
campania electorală 
le-a prevăzut. După 
greva generală a do-, 
cherilor, după declan
șarea protestelor față 
de intenția de a livra 
arme regimului din A- 
frica de Sud, după 
ciocnirile de duminică 
de la Londra dintre 
poliție și populația de 
culoare, guvernul își 
manifestă in mod deo
sebit îngrijorarea față 
de tulburările din Ir
landa de Nord. Pri- 
mul-ministru Heath a 
trebuit să-și întrerupă 
cele citeva zile de 
concediu pentru a dis
cuta împreună cu mi
nistrul de interne, 
Maudling, măsurile ce 
urmează a fi luate 
pentru a se opri cel 
puțin pentru moment 
înrăutățirea situației 
din Irlanda de Nord. 
In final, Maudling a 
făcut o declarație din 
care rezulta 
guvernului 
tor de a 
constituția Irlandei de 
Nord și a pune totul 
sub controlul Londrei. 
Această intervenție 
pare să fi avut efect, 
întrucît primul-mi- 
nistru al Irlandei de 
Nord, James Chiches
ter-Clark, a obținut 
un vot de încredere 
cu o majoritate de 97 
voturi pentru și 87 
contra (poziția sa fiind 
amenințată chiar în 
rindurile propriului 
partid unionist, a 
rui aripă de 
vrea să-și 
candidatul).

între timp, 
cum scrie ziarul „DAI
LY MIRROR", fostul 
prim-ministru laburist. 
Harold Wilson, . „eli
berat" de problemele 
curente ale guvernă
rii, se odihnește in 
Sicilia, scriind pentru 
un ziar... conservator 
„Memoriile unui prim- 
ministru laburist". Zia
rul „SUN" apreciază 
că „se așteaptă 

să-i 
mai 
lire

intenția 
conserva- 
suspcnda

că- 
dreapta 
impună

după

ca 
fie 

mult 
ster-

„se 
memoriile 
plătite cu 
de 100 000 
line".

Aceasta 
nă însă că partidul 
laburist al lui Harold 
Wilson nu este preo
cupat de o serie de 
probleme care s-au 
agravat o dată cu în- 
frîngerea suferită în 
alegeri , după cum și 
cel de-al treilea par
tid ca mărime, parti
dul liberal, nu este 
scutit de frămîntări. 
întrucît fiecare dintre 
aceste trei partide își 
va ține conferința a- 
nuală într-o lună sau

nu înseam- 
că

cel mult două, obser
vatorii caută să des
lușească în rîndurile 
fiecăruia tendințe noi 
cu privire la proble
mele politice 
care stau în fața 
rii Britanii.

După înfrîngeri 
cea din iunie, se 
tîmpla ca unii 
bri ai partidului intrat 
în opoziție să se ală
ture celui venit la pu
tere. Asemenea ca
zuri s-au petrecut_ și 
de data aceasta, 
în 
s-a 
vers. Humphy Berke
ley, influent deputat 
din partea partidului 
conservator, s-a ală
turat partidului labu
rist în semn de pro
test față de atitudinea 
guvernului în proble
ma livrării armelor 
regimului rasist din 
Africa de Sud. într-o 
lungă scrisoare publi
cată la 9 august în

acute
Ma-

ca 
în- 

mem-

Dar, 
mod excepțional, 
întîmplat și in-

CORESPON DENȚ A 
DIN LONDRA DE 
LA N. PLOPEANU

„PEOPLE" el își ex
plică gestul, care a 
șocat conducerea par
tidului conservator. 
De altfel, trebuie men
ționat că în cadrul 
unei anchete publicate 
de ziarul „EVENING 
STANDARD" numai 
33 la sută din conser
vatorii întrebați au 
răspu'ns că guvernul 
a procedat bine cînd 
a declarat că inten
ționează să vîndă ar
me Africii de Sud.

Zilele trecute, ziarul 
„DAILY EXPRESS" a 

. publicat in pagina I 
o informație cu titlul 
„Heath sub focul con
servatorilor", în care 
se arăta că „luna de 
miere a d-lui Heath 
cu conservatorii în 
Camera Comunelor a 
fost întreruptă", 
vorba de' criticile 
care i le-a adus 
Harmar Nicholls, 
putat conservator, 
legătură cu numirea 
în funcția de lider al 
partidului conservator 
a unui prieten perso
nal — Peter Thomas. 
Marți, ziarul „DAILY 
TELEGRAPH" eviden
ția „o posibilă «rebe
liune» în rîndul parla
mentarilor guverna
mentali" după decla
rația deputatului con
servator John Hunt 
potrivit căreia „multor 
deputați conservatori 
le va fi greu să susți
nă măsurile guvernului 
de sporire a taxelor 
poștale. care anual 
vor costa populația și 
industria circa 100 mi
lioane lire sterline".

Nu este lipsită de

Era 
pe 

Sir 
de- 

în

importanță aprecierea 
săptăminalului „NEWS 
Or' THE WORLD", ca
re arată că pe primul- 
ministru Heath îl aș
teaptă „o lungă vară 
fierbinte". Se are in 
vedere faptul că *leși 
în iunie consulț^'ba 
electorală a fost fâj >- 
rabilă conservatorilor, 
în mod teoretic o suită 
de eșecuri în alegerile 
parțiale sau unele de
fecțiuni în interiorul 
partidului, le-ar putea 
anihila majoritatea de 
care dispun în parla
ment chiar înainte de 
încheierea mandatului. 
Or, încercările la care 
este supus guvernul 
sînt abia la început.

Majoritatea obser
vatorilor sînt de pă
rere că în rîndurile 
partidului laburist se 
evidențiază o reorien- 
tare spre stînga. Deși 
asemenea aprecieri 
sînt premature, unele 
semne par să susțină 
această idee. Ca e- 
xemplu este citată nu
mirea lui Michael Foot 
(exponent al aripii de 
stînga) în guvernul- 
fantomă (în Anglia, o- 
poziția desemnează un 
guvern, care în cazul 
venirii la putere ar de
veni oficial ; acesta 
este guvernul-fantomă 
— N.R.), unde i s-a i- 
tribuit portofoliul ener
giei și combustibilului, 
ca și alegerea sa în 
comitetul parlamentar 
laburist. Se apreciază, 
de asemenea, a fi un1 
cîștig pentru aripa de 
stînga alegerea 
Huch Scanlon ca pre
ședinte al sindicatului 
muncitorilor 
dustria 
de mașini, unul 
cele mai mari 
te din Anglia.

în sfirșit, 
liberal, care 
gistrat mari 
în alegerile din iunie, 
este pus în fața dile
mei : încotro ? La . o 
întrunire a tinerilor li
berali, David Spreck- 
ley a declarat : „Noi 
ar trebui să ne alătu
răm in bloc laburiști
lor, ori să radicalizăm 
partidul liberal". Și a 
adăugat că prima al
ternativă ar fi mai u- 
șor de realizat. Pe de 
altă parte, s-au expri
mat păreri că „trebuie 
să se găsească noi for
me și metode" de ac
țiune a partidului de 
la cel mai înalt nivel 
pînă jos. Ziarul 
„SCOTSMAN" pre
vede că și la viitoarea 
conferință a partidului 
liberal „vor avea loc 
dezbateri aprinse".

în așteptarea discu
țiilor viitoare, ale că
ror ecouri se prefigu
rează de pe acum, ob
servatorii înregistrează 
orice nouă atitudine în 
orientarea de perspec
tivă a celor trei mari 
partide din Anglia.

lui

din in- 
constructoare 

din 
sindica-

partidul 
a inre- 
pierderi
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