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IN ZIARUL DE AZI
• CHIAR Șl IN ACTIVI

TATEA UNUI COLEC
TIV MERITUOS E- 
XISTĂ LOC PENTRU 
MAI BINE !

• CERCETAREA UZINA
LĂ CA PROMOTOR 
AUTENTIC AL NOU
LUI

• TRECUTUL Șl PRE
ZENTUL ÎN VIZIUNEA 
SCRIITORULUI EPO
CII NOASTRE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
l a primit pe compozitorul grec 

Mikis Theodotakis
Luni, 27 iulie, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat, l-a primit la 
Mangalia-Nord pe compozitorul 
grec Mikis Theodorakis, militant 
de frunte pe tărîmul luptei pentru 
triumful cauzei democrației, liber
tății, progresului și păcii, care se 
află în vizită în țara noastră.

La primire au participat tovară
șii Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Ghizela Vass, șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească.

(AgerpresJ

CREDITUL
Șl BENEFICIUL
surse suplimentare

de finanțare a investițiilor
Vastul program de perfecționare 

a organizării, conducerii și planificării 
economiei naționale, stabilit de Con
ferința Națională și Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist Ro
mân, se concretizează treptat în- 
tr-un "amplu complex de măsuri eco
nomice, organizatorice și juridice, în 
a cărui elaborare democratismul so
cialist și-a găsit o temeinică și vi
guroasă manifestare, fiecare măsură 
constituind rezultatul consultării largi 
a specialiștilor, a maselor celor ce 
muncesc.

Recenta hotărîre a Consiliului 
de Miniștri privind planificarea, re
partizarea și vărsarea beneficiilor, 
finanțarea mijloacelor circulante, fi
nanțarea și creditarea investițiilor 
vine să adauge ansamblului de măsuri 
luate pînă în prezent o reglementare 
pe baze noi a relațiilor financiare și 
a creditului bancar. Ca și atîtea alte 
măsuri cu caracter financiar adoptate 
în ultimul timp și reglementarea de 
față este străbătută de aceeași idee 
centrală : gospodărirea cu înalt simț 
de răspundere, intr-un climat de or
dine și exigență sporită, a mijloace
lor materiale și bănești ale statului. 
Prin acest act normativ, ca și 
prin celelalte măsuri luate pînă acum, 
se urmărește accentuarea răspunderii 
pentru modul în care sînt utilizate 
fondurile de investiții ale societății,

Dr. Mihail DIAMANDOPOL 
președintele Consiliului 

de administrație al Băncii 
de Investiții

creșterea interesului tuturor factorilor 
care participă la realizarea progra
mului de investiții al țării pentru ri
dicarea eficienței activității economice 
— sarcină fundamentală a construc
ției noastre socialiste în etapa actuală.

Intre elemeptele noi pe care regle
mentarea recent adoptată le aduce în 
domeniul finanțării investițiilor, do
meniu asupra căruia mă voi referi 
în exclusivitate în rindurile de față, 
pe prim plan se situează introducerea 
creditului ca mijloc de realizare a 
unor investiții centralizate și parti
ciparea beneficiilor unităților econo
mice drept una din sursele principale 
de finanțare a investițiilor, alături de 
cele provenite din amortismente și 
din lichidarea fondurilor fixe.

După cum se știe, pînă la începutul 
acestui an, toate investițiile s-au fi
nanțat nerambursabil, indiferent de 
felul în care acestea erau prevăzute 
în plan, nominal sau în poziții glo-

PENTRU STRÎNGEREA GRABNICĂ

A RECOLTEI

In lanuri
concomitent

combinelecu
lucreze intens
secerătorii!SI

!

bale. Potrivit noii reglementări, 
investițiile prevăzute în, poziții globale 
au fost trecute pe regim de credi
tare. Creditele se acordă însă 
numai dacă din documentațiile 
prezentate de către beneficiarii de in
vestiții rezultă că investițiile respec
tive au asigurate condițiile necesare 
pentru executarea lor intr-un termen 
scurt — maximum 12 luni — dacă 
există precizate surse sigure de ma
terii prime și posibilități de desfacere 
a producției obținute și dacă cheltu
ielile de investiții pot fi recuperate 
intr-un termen scurt din beneficiile 
obținute de pe urma funcționării 
noului obiectiv.

Prin introducerea creditării se sti
mulează realizarea acelor investiții 
ce se execută în termene scurte și a 
căror valoare se recuperează în peri
oade reduse ; băncile finanțatoare au 
obligația să efectueze o analiză apro
fundată asupra necesității, oportuni
tății și eficienței economice a fiecărei 
lucrări. In această categorie de inves
tiții vor intra o serie de investiții din 
competența de aprobare a titularilor 
și beneficiarilor de investiții — dez
voltări, reutilări sau modernizări — 
ceea ce va contribui la întărirea răs
punderii în luarea deciziilor privind 
executarea investițiilor. Ca urmare a 
acestei măsuri, în acest an, de pildă, 
se vor credita investiții în valoare de 
circa 4,7 miliarde lei, ceea ce repre
zintă 7,4 la sută din volumul de in
vestiții al anului curent.

Pentru a se asigura cointeresarea 
beneficiarilor de credite în executa
rea de investiții cu o eficiență cît mai 
ridicată, reglementările prevăd ca la 
creditul acordat să se aplice un regim 
diferențiat de dobînzi, în funcție de 
durata de recuperare a valorii inves
tiției, respectiv de rambursare a cre
ditului. Beneficiarii de investiții tre
buie să plătească dobînzi majorate 
atunci cînd nu respectă termenul 
planificat de punere în funcțiune a 
noilor obiective, precum și atunci 
cînd creditele nu sînt rambursate la 
scadențele stabilite.

Este de relevat, de asemenea, fap
tul că sfera creditului bancar a fost 
mult lărgită și la investițiile finanțate 
nerambursabil. Pînă acum numai o 
parte din cheltuielile prevăzute în 
devizul general pentru aceste inves
tiții se creditau. în prezent, credita
rea a fost extinsă și asupra altor ele
mente ca, de exemplu, asupra ma
terialelor aprovizionate de beneficiar 
pînă la încorporarea lor în lucrări,
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Din analiza datelor privind stadiul recoltării griului, rezultă că pînă 
Ia 26 iulie această importantă lucrare — efectuată, in medie, pe 54 la 
sută din suprafața cultivată in cooperativele agricole, prezintă mari di
ferențe de la o zonă la alta : 77 la sută in cooperativele agricole din 
zona I, 47 la sută în zona a Il-a și 13 la sută în zona a III-a din cen
trul și nordul țării, unde lanurile s-au pirguit mai tirziu. Acum, princi
pal este ca ÎN JUDEȚELE DIN SUD SA SE CONCENTREZE FORȚELE 
ȘI MIJLOACELE PENTRU TERMINAREA RECOLTATULUI IN TOA
TE UNITĂȚILE. IAR ÎN CENTRUL ȘI NORDUL ȚĂRII, PARALEL 
CU COMBINELE SĂ LUCREZE INTENS ECHIPELE DE SECERA- 
TORI ȘI COSASI, ÎNDEOSEBI ÎN LANURILE ÎMBURUIENATE ȘI 
PE PANTELE NEMECANIZABILE. Totodată, e nevoie să se urgen
teze și celelalte lucrări : RECOLTAREA FURAJELOR, TRANSPOR
TUL CEREALELOR LA BAZELE DE RECEPȚIE, RECOLTAREA ȘI 
PRELUAREA LEGUMELOR, ÎNSĂMÎNȚAREA CULTURILOR SUCCE
SIVE PE TOATE SUPRAFEȚELE PREVĂZUTE ETC.

Citiți în pagina a III-a raidul-anchetă 
privind desfășurarea recoltării grîului în 
județele IAȘI, BACAU șl MUREȘ.

In județul
Sîmbătă și

CONSTANȚA

S-a terminat
recoltatul

CONSTANȚA (coresponden
tul „Scînteii"). — Ieri, întreprin
derile agricole de stat și coo
perativele agricole au termi
nat recoltarea grîului pe în
treaga suprafață cultivată : 
142 700 hectare. In prezent, 
toate forțele sînt mobilizate la 
eliberarea grabnică a terenu
lui, la efectuarea arăturilor și 
însămînțarea culturilor succe
sive pe suprafețele stabilite.

Recunoștință fierbinte pentruI

ajutorul primit in înlăturarea
urmărilor calamității

Telegramă adresată
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Noi, cetățenii municipiului Dej, 
loviți dureros de calamitatea 
inundațiilor din acest an, trăim o 
continuă acțiune de refacere și 
dezvoltare a vieții economice și 
sociale a așezării noastre, năpăs
tuite de potopul apelor prăvălite 
peste noi în mod neprevăzut și 
ca niciodată. Am repus în activi
tate toate întreprinderile și insti
tuțiile lovite de calamitate, am 
recondiționat și refacem sute de 
locuințe inundate. Construim în
tregi cartiere cu locuințe perso
nale și blocuri cu apartamente 
particulare și de stat. Pînă în 
prezent, toate cele 220 de apar
tamente cu care a fost suplimen
tat planul pe 1970 ca urmare a 
inundațiilor, sînt în lucru, 
pînă la finele acestui an vor

3

ț

*

Copii
eroi

Cind au venit apele la Satu- 
Mare, un copil, Gheorghe Tișe 
— casa părinților lui a scăpat 
neatinsă — a strins vreo două
zeci de colegi din cartier și au 
plecat cu toții la aeroport. Prin
tre ei, Gheorghe Bonea și Octa
vian Vasile. Auziseră că acolo 
este nevoie de... oameni. Și nu 
au mai fost copii de oameni, 
au fost oameni, și cinci zile și 
nopți la rind au 'încărcat elicop
terele cu hrană și apă și in ul
timele zile au fost chiar luați la 
bord și au ajutat la lansări.

Cind au venit apele, Ion Dom- 
șa, din Teiuș, lucra la diguri. 
Are 13 ani. Nagy Elek — „a, ,e 
mic, are 10 ani, dar lucra și el 
ca să nu 
în valuri, 
a inotat, 
apă, și-a 
Elek, l-a

ruptă luptă de reintrare în ritmul 
normal al vieții economice și so- , 
ciale a municipiului nostru, pe ț 
care-1 dorim și—1 vom face mai * 
frumos și mai puțin expus capri- ț 
ciilor distrugătoare ale naturii, l 
Credem cu tărie în aceasta. Cre- 7 
dem cu atît mai mult, cu cît ală- ) 
turi de noi sînteți dumneavoastră, i 
partidul și țara întreagă. Avîn- ? 
du-vă cu noi, tăria ne e mai 1 
mare, credința în partid și pers- 
pective — mai puternică. i

Pentru toate acestea, încă o > 
dată, iubite tovarășe Ceaușescu, ț 
vă rugăm să primiți mulțumirile |j 
vii, recunoștința fierbinte ce v-o • 
purtăm și asigurarea noastră că, , 
pentru tot ceea ce ați făcut și 1 
faceți pentru noi, vom fi alături 
de dumneavoastră, oriunde și ori- l 
cînd partidul și țara o vor cere. ■

date în folosință familiilor sinis
trate.

Nimic, nici o preocupare nu 
poate stăvili' sentimentul nostru 
de stimă și prețuire nemărginită ce 
se îndreaptă spre dumneavoastră, 
iubite tovarășe Ceaușescu. Nu 
putem uita că tot ceea ce facem 
e cu povața și sprijinul partidu
lui și al dumneavoastră personal. 
Nu putem uita că în momente de 
cea mai grea 
alături de noi 
nul și fapta.

în războiul 
mările urgiei 
de ajutorul frățesc primit, îm
bărbătați de prezența dumnea
voastră între noi, desfășurăm o 
energică, trudnică, dar totuși 
neobosită acțiune de înlăturare a 
urmărilor calamității, o neîntre-

încercare ați fost 
cu gîndul, îndem-

necruțător cu ur- 
apelor, încurajați

COMITETUL MUNICIPAL DE PARTID DEJ ț

O valorificare superioară a avuțiilor din

PARADISUL DELTEI
Nu de mult a fost aprobată, printr-o 

hotărire a Consiliului de Miniștri, or
ganizarea Centralei „Delta Dunării’*, 
cu sediul în municipiul Tulcea. Este 
vorba de un organism căruia îi 
revine sarcina coordonării întregii 
activități economice din Delta Du
nării. Centrala va fi o unitate eco
nomică avînd ca obiective producția 
stuficolă pentru celuloză, producția 
piscicolă, agricolă, silvică, problemele 
de cercetare științifică și proiectare 
privind domeniile respective, realiza
rea construcțiilor și montajelor nece
sare acestor preocupări, construirea 
și repararea de utilaje tehnologice 
și nave pentrp exploatarea Deltei, e- 
fectuarea pentru nevoile proprii

transporturilor pe apă și desfacerea 
producției. In trecut, activitățile a- 
mintite au fost desfășurate. în cu
prinsul Deltei, în mod fragmentat, de 
către unități aparținînd Ministerului 
Industriei Alimentare, Ministerului 
Industriei Lemnului, Ministerului A- 
griculturii și Silviculturii și altor or
gane centrale. Lipsind însă o coordona
re unitară a activității economice, care 
să armonizeze preocupările și intere
sele unităților stuficole, piscicole, a- 
gricole, silvice, nu s-a putut asigura o 
valorificare superioară a potențialu
lui economic existent în această zonă.

In scopul integrării eficiente a 
resurselor Deltei Dunării în cir
cuitul economiei naționale, din in-(Continuare în pag. a III-a)

în fabrica de aparataj a uzinelor „Electroputere" din Craiova se montează un lot de întrerupători automați I.U.P 
cu ulei puțin, de 110 kV Foto : Gh. Vințilă
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dicația conducerii partidului și statu
lui nostru a fost întocmit un amplu 
studiu privind valorificarea 
plexă a Deltei, la elaborarea căruia 
au participat specialiști din numeroase 
ministere și alte organe centrale, în 
strînsă colaborare' cu comisia econo
mică a Comitetului județean de par
tid Tulcea. S-a ajuns la concluzia 
că este necesară crearea unui singur 
organism economic, care să răspundă 
atît de exploatarea Deltei, cît și de 
valorificarea resurselor sale. în rin
durile de față vom înfățișa cîteva 
dintre problemele ce se pun în le
gătură cu valorificarea complexă și 
eficientă a resurselor naturale ale 
Deltei.

Delta Dunării este cel mai tînăr 
pămînt al țării. Afirmația nu este o 
simplă figură de stil, ci exprimă rea
litatea. Multe din pămînturile Deltei 
s-au format în ultimele cîteva sute 
de ani, iar acest proces continuă și 
astăzi. Aluviunile pe care le cară Du
nărea sînt deDuse atît la gurile ei de 
vărsare în Marea Neagră, cît și in 
interior, dînd naștere plaurilor care, 
cu timpul, sedimentind noi acumulări 
de aluviuni, se transformă în pămîn- 
turi noi. De fapt, dacă ar fi să vor
bim de pămîntul Deltei, pămînt ade
vărat găsim numai pe vreo 17 000 de 
hectare din cele 442 300 ha cît măsoa
ră suprafața ei. în rest, 115 000 hec
tare sint ocupate de luciu de apă, iar

Stelian SAVIN

(Continuare în pag. a V-a)

eoni-

vie apa" — a căzut 
Ion a sărit după el, 
a fost și el luat de 
revenit, l-a ajuns pe 

___ , . _ luat in spate și l-a 
scos pe mal. Ceea ce nu știe 
Ion : secunda aceea cină a sărit 
a fost secunda cind a plonjat 
din copilărie in maturitate.

Cind au venit apele, Ion Cip- 
dea, din Tirnăveni. a auzit țipe
tele unor oameni dintr-o casă 
asediată. A dărimat o poartă, 
a transformat-o in plută și s-a 
dus la ei. I-a scos si i-a dus pe 
un dimb. Încă nu ajunseseră pe 
dimb cind casa, desfăcută din 
încheieturi, a plecat pe Tirnavă. 
Ion Cindea, 14 ani. nu știe cum 
îi cheamă. In schimb, s-a preci
zat, o dată pentru totdeauna 
identitatea lut.

Cind au venit apele, Ieronim 
Pascu, din Sighișoara, a rămas 
fără casă. Este și el unul dintre 
cei pe care-i numim, cu un cu- 
vint, devenit din nefericire co
mun. sinistrați. Venea o plută 
pe Tirnavă și ducea un bătrin 
și doi copii, unul de vreo patru 
ani, altul de vreo doi. Pluta s-a 
răsturnat și copiii au căzut in 
apă. împreună cu un alt băiat, 
tot de 14 ani, Ieronim a sărit in 
apă și i-a scos. La 14 ani, băieții 
au luptat cu moartea și au în
vins-o.

Cind au venit apele, Mihai 
Rusu. Vasile Rusu și Augustan 
Sătmar, din Dej, au scos din 
valuri alți copii ca și ei, au mers 
cu bărcile și au evacuat bunuri, 
i-au încurajat pe cei virstnici,.. 
Trei copii din Dej iși dădeau e- 
xamenul de maturitate încă de 
pe cind erau elevi in clasa a V-a 
și a Vl-a.

Cind au venit apele și au ve
nit salvatorii, Daniel Munteanu, 
din Alba Iulia, urcat pe acoperiș, 
a refuzat să coboare și i-a tri
mis mai întii la o altă casă, unde 
doi bătrîni iși pierduseră cunoș
tința. Era un om, un om de 14 
ani.

Cind au venit apele, copiii noș
tri au fost alături de noi. Ală
turi. In toată țara, pionierii au 
lucrat la diguri, și-au evacuat 
școlile, au ajutat în spitalele de 
campanie și în cantinele impro
vizate.
tri.

Zece 
ieri cu 
mitetului internațional al mișcă
rii de copii 
zece despre 
zi de vară, 
șterge ușor 
gindeam că peste 30 de ani 
vor fi strungari, și miniștri, 
medici, și agronomi, L. „. 
2 000. In miinile 
tot ceea ce astăzi clădim.

Ieri, la Palatul Pionierilor diti 
București, printre copiii eroi, am 
trăit o zi a anului 2 000.

Copiii noștri, eroii noș-

dintre ei au fost distinși 
diploma de onoare a Co-

și adolescenți. Cei 
care am scris. Era o, 

care nu ni se va 
din memorie. Și ne 

ei 
. . * 
In anul 

lor vom lăsa

George-Radu CHIROVICI

duminică în raid cu echipele miliției
A.

INSTANTANEE „IN ALB Șl NEGRU"
PE ȘOSELELE SPRE MUNTE Șl MARE

Șoseaua sugerează azi, 
mai mult ca oricînd, ritmul 
muncii, preocupările oa
menilor. De dimineață și 
pînă a doua zi dimineață, 
în fiecare zi, pe drumurile 
tării se deplasează coloane 
de autocamioane, autobu
ze, turisme — ilustrând, 
în toată amploarea ei, in
tensitatea 
băta și 
ginea se 
tensitatea 
rește și mai mult, coloane
le de mașini se transformă 
in adevărate „fluvii" de au
tovehicule, in special turis
me, care transportă mii și 
mii de familii de turiști 
spre locurile de recreare, 
de Ia mare ori de la munte.

circulației, 
duminica, 

întregește, 
circulației

Sîm- 
ima- 

in- 
spo-

I

• DISCIPLINA RUTIERA S-A ÎMBUNĂTĂȚIT, DAR PERSISTA „CASCADORI' Al ȘOSE
LELOR • BILANȚUL TRAGIC AL NERESPECTARII UNOR REGULI DE CIRCULAȚIE • DE 
LA VITEZISTI SI AFACERIȘTI LA CURSELE „CONTRACRONOMETRU" • PROBLEME DE 
ACTUALITATE : REEXAMINĂRILE PERIODICE SI CIRCULAȚIA AUTOCAMIOANELOR LA 

SFTRȘIT DE SĂPTAMÎNĂ PE ȘOSELELE DE MARE TRAFIC

în aceste zile de sfîrșit de 
săptămină. in situația în 
care drumurile devin arhi- 
aglomerate, atenția condu
cătorilor auto — profesio
niști sau. amatori — 
buie să se dubleze, 
tripleze chiar, cea 
mică neatenție, cea 
„neînsemnată" abatere 
la regulile circulației 
tindu-se solda cu acciden
te, adesea ireparabile.

tre
să se 

mai 
mai 

de 
pu-

în general, se poate afir
ma cu toată certitudinea, 
disciplina rutieră a crescut, 
șoferii profesioniști sau a- 
matori dau dovadă de mai 
multă conștiinciozitate și 
spirit de răspundere, res
pectă cu strictețe litera le
gii. Dar... căci, din păcate, 
mai există un „dar", mai 
sint și excepții de la re
gula generală, excepții ne
dorite, ce iau formele ires-

perisabilității. Ele se mate
rializează, extrem de dure
ros, în pierderi de vieți o- 
menești și pagube de pro
porții considerabile. Cifre
le unei ultime situații sta
tistice, ce ne-a fost pușă 
la disnoziție de către tov. 
col. Victor Beda, șeful Di
recției circulației din I.G.M.. 
sînt semnificative : in ulti
mele 6 luni ale anului cu
rent, abaterile șoferilor

s-au soldat cu rănirea și 
decesul a 2 600 persoane și 
scoaterea din circuit a 400 
vehicule, ceea ce înseamnă 
pagube materiale în valoa
re de peste 2,5 milioane Iei.

In ce constau aceste a- 
bateri ? Sîmbătă și dumi
nică am întreprins un raid- 
anchetă, însoțind la drum, 
spre munte sau litoral, cî- 
teva dintre echipajele Di
recției circulației din I.G.M. 
Iată-ne pe traseul BUCU
REȘTI—LITORAL, împreu
nă cu tov. lt. col. Gheorghe

D. MINCULESCU 
D. N. POPESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, l-a 
primit, luni după-amiază, în vizi
tă protocolară de prezentare, pe 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Peru la

București, Hubert Wieland Alza- 
mora.

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

(Agerpres)

Excelenței Sale
Domnului general de divizie

JUAN VELASCO ALVARADO
Președintele Republicii Peru

LIMA

Cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Peru, 
de Stat, al poporului român și al meu personal, 
voastră și poporului Peruvian calde felicitări și 
de progres pe calea dezvoltării țării greu încercate în urma cutremu
rului din acest an.

în numele Consiliului 
vă adresez dumnea- 
cele mai bune urări

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Sta* 
al Republicii Socialiste România
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FAPTUL
LA UZINA DE PRODUSE SODICE DIN OCNA MUREȘULUI Șl C.P.L. BLAJ

Confecții care Un militant de seamă

Motorul funcționează se al mișcării socialiste

DIVERS din plin... și totuși
prin calitatea lor Douăzeci și cinci de ani de la moartea dr. L. Ghelerter

Regăsirea
S-a întîmplat în tabăra de pio

nieri și școlari Mezeș din ju
dețul Sălaj. O fată de 14 ani, 
Florica Ban, și un băiat de 12 
ani, Mircea Olah, semănau între 
ei ca două picături de apă. A- 
semănarea atît de frapantă n-a 
scăpat organizatorilor taberei și 
nici celor doi copii. Au intrat în 
vorbă, și-au depănat amintirile. 
Fetița fusese încredințată de 
mică unei case de copii. Ulte
rior, fusese înfiată de niște oa
meni cu inimă. își amintește 
vag că mai are un frate. Fra
tele era... în fața ei ! După în
cheierea taberei, cei doi frați 
s-au despărțit. Cu speranța că, 
nu peste mult timp, vor fi iarăși 
împreună. Ar fi un epilog feri
cit al unei întimplări cu adevă
rat emoționante.

avansează cu f rinele puse

„Flori
de mină"

Răscolind cu migală ani de-a 
rindul minele maramureșene, 
profesorul Liviu Leucean, de la 
Liceul pedagogic din Baia Mare, 
a reușit să adune un impresio
nant număr de cristale minerale 
de felurite forme și culori denu
mite „Flori de mină". Un adevă
rat „buchet" de astfel de flori 
alcătuiesc colecția sa de 640 
exemplare. Eșantioanele, de o 
rară frumusețe și valoare mine
ralogică, au fost donate tînăru- 
lui institut de subingineri din 
Baia Mare, ca piese de bază ale 
viitorului laborator mineralogic.

Măsuri
pentru... 
Măsură

Deunăzi, frații Nicolae și A- 
lexandru Măsură din comuna 
Daia (Ilfov) au trecut pe la bu
fetul comunal să se cinstească. 
Aici s-au cinstit însă cu atita 
ardoare incit... au întrecut mă
sura. Supărați că barmanul re
fuză să le mai dea de băut, au 
început să vocifereze. N-a fost 
chip să fie potoliți. Ba, la in
tervenția șefului postului de mi
liție, unul dintre ei, și anume 
Nicolae, l-a ultragiat. Abia in
tr-un tîrziu, cu ajutorul altor 
cetățeni, au fost conduși 
postul de miliție. Aici, lui 
colae Măsură i s-au dresat 
de trimitere in judecată,
form legii, iar Alexandru Măsu
ră a fost amendat cu 500 de lei; 
pină la urmă, deci, li s-au apli
cat măsurile cuvenite.

la 
Ni- 

acte 
con-

Buletinul
dv. ?

Iată-ne în două unități economice 
dintre cele mai importante ale jude
țului Alba care au avut mult de su
ferit de pe urma inundațiilor : Uzi
na de produse sodice din Ocna Mu
reșului și Combinatul de prelucrare 
a lemnului din Blaj. La timpul cu
venit s-a scris pe larg despre ceea ce 
a însemnat aici lupta aprigă împo
triva invaziei apelor. într-un timp re
lativ scurt rănile par să se fi șters ; 
nimic din înfățișarea exterioară, din 
pulsul cotidian al vieții nu arată că 
apele ar fi supus unor grele încer
cări colectivele acestor unități.

Acordind prețuirea cuvenită succe
selor repurtate în repunerea grab
nică în funcțiune a instalațiilor ava
riate, ca și în atingerea unor para
metri de producție superiori, nu se 
poate să nu îți pui întrebarea : cum 
vor fi recuperate pînă la finele anu
lui pierderile considerabile prici
nuite de calamități ?

Primii dintre interlocutorii noștri 
— tovarășii Traian Marele, secretarul 
comitetului de partid de la uzina din 
Ocna Mureșului, și Iosif Bianu, loc
țiitorul secretarului comitetului de 
partid de la C.P.L. Blaj — au găsit 
pentru început un limbaj comun : 
ne-au înfățișat angajamentele supli
mentare pentru anul 1970 — sinteză 
a obiectivelor concrete ale celor două 
colective.

De la prima privire constati că 
atît la producția globală, cît si la pro
ducția marfă, sporurile preconizate 
prin angajamentul reînnoit sînt sub
stanțiale. Coborînd însă privirea spre 
rubricile consacrate indicatorilor de 
eficiență economică și financiară ai 
planului — rămîi surprins de cifrele 
minime calculate. La C.P.L. Blaj, de 
pildă, cifrele înscrise în dreptul rubri
cilor „angajamente vechi“— „angaja
mente noi“ la capitolele : beneficii, 
reducerea prețului de cost, a chel
tuielilor la 1 000 lei producție marfă, 
reducerea consumului de material 
lemnos etc sînt identice ; cu alte cu
vinte, angajamentele noi sînt de 
fapt... cele vechi.

Un lucru cert, de care ne-am con
vins la fața locului, și într-o parte 
și în alta, este că se muncește in
tens. Oamenii au răspuns ca unul 
chemării organizațiilor de partid de 
a lucra in zilele de repaus legal, iar 
aoolo unde a fost cazul, s-a trecut 
la schimburi prelungite. Starea de 
spirit combativă din zilele grele ale 
luptei împotriva inundațiilor s-a 
transmis și acestor zile cînd se cere 
o maximă încordare a forțelor pen
tru recuperarea pierderilor, domneș
te optimismul în privința îndeplini
rii angajamentelor suplimentare. Și 
totuși...

— Motorul funcționează din plin, e 
adevărat, dar, la o analiză mai aten
tă, pare puțin înfrînat — aprecia to
varășul Iosif Bilek, șeful comisiei e- 
conomice a Comitetului județean de 
partid Alba. O considerabilă parte a 
sporului de producție se realizează în 
orele suplimentare, dar această si
tuație excepțională — i-aș zice — cu 
schimburi prelungite, cu activitate 
intensă și în zilele de duminică, ab
solut necesară acum, este totuși 
tranzitorie, nu se poate permanen
tiza. Spre a se obține rezultate te-

meinice, durabile, organizațiile de 
partid ar trebui să ceară comitetelor 
de direcție adoptarea unor măsuri 
eficace, judicioase, capabile să deter
mine o îmbunătățire radicală a or
ganizării producției în cadrul celor 
480 de minute de lucru.

Concluziile desprinse din discuțiile 
purtate cu numeroși muncitori și teh
nicieni din cele două unități, între
gite cu observațiile făcute la fața lo
cului, relevă că ambele comitete de 
partid urmăresc cu precădere aspec
tele cantitative ale angajamentelor, 
uneori în detrimentul celor calitative, 
determinante pentru ridicarea eficien
ței economice. Evident, merită eviden
țiate eforturile organizațiilor de partid

viața de partid

de la uzina din Ocna Mureș de a 
mobiliza forțele colectivului pentru 
a scurta perioada de reparație a 
unui agregat principal de la 30 la 
20 de zile, ceea ce asigură recupe
rarea a 750 tone de carbonat de sodiu 
brut, precum și pentru a reduce du
rata opririi generale a activității 
uzinei de la 15 la 10 zile, creîndu-se 
astfel posibilități de recuperare a 
unei cantități de 3 370 tone de carbo
nat de sodiu brut, de fabricare și 
livrare peste plan a peste 12 000 tone 
de sodă caustică de calitate superi
oară etc.

Totuși, chiar înfăptuirea unor ase
menea obiective 
doar o rezolvare 
de recuperare a

șii Ilie Morovan, inginer-șef adjunct 
și, totodată, locțiitor al secretaru
lui comitetului de partid din uzină, 
ca și Vasile Cristea, contabilul șef al 
uzinei, deși ne vorbesc despre unele 
reeșalonări ale angajamentelor, în 
sensul majorării lor, se arată pesi
miști în ce privește perspectivele de 
reducere a prețului de cost și recu
perare integrală, încă în acest an, a 
pierderilor pricinuite de calamități, 
îndoielile sînt firești în condiții în 
care zadarnic ai căuta în activitatea 
comitetului de partid din uzină vreo 
inițiativă concretă în domeniul ridi
cării eficienței producției.

Lucrurile nu se prezintă mult di
ferit nici la C.P.L. Blaj. Nici aici co
mitetul de partid nu a socotit de da
toria lui să intervină energic spre a 
infringe inerția unora și a determina 
stabilirea de obiective mobilizatoare 
care să angajeze colectivul într-un 
efort susținut pentru mai buna gos
podărire a resurselor materiale, eli
minarea risipei, ridicarea eficienței 
activității economice.

— Spiritul militant, combativitatea 
proprie organizatorilor de partid nu 
se pot împăca cu asemenea ten
dințe — remarca tovarășul I. Bilek ; 
realizarea sarcinilor de ridicare a efi
cienței economice, impunînd inițiati
vă. măsuri ferme, bine chibzuite, re
prezintă proba cea mai concludentă a 
competenței, a. aptitudinilor organi
zatorice ale cadrelor de conducere.

Tocmai în soluționarea unor astfel 
de aspecte majore ale producției își 
pot verifica cel mai bine cele două 
organizații de partid capacitatea de 
mobilizare, își pot pune deplin în 
valoare rolul de forță motrice a co
lectivului.

realiza 
număr 

relon 
copii, 

tergal,

în peisajul industrial al ju
dețului Vaslui, un loc impor
tant îl ocupă noul Combinat de 
confecții. Colectivul de aici, în 
cea mai mare parte format din 
tineri, a reușit într-o perioadă 
scurtă de timp să-și însușească 
temeinice cunoștințe profesio
nale, să realizeze produse a că
ror calitate este apreciată atit 
de către cumpărătorii din țară, 
cit și de peste hotare. Colecti
vul unității și-a propus ca în a- 
cest an planul producției globa
le să fie depășit cu 16 milioane 
lei, depășire care se va 
prin confecționarea unui 
insemnat de raglane de 
pentru adulți, tineret și 
costume bărbătești din
semitergal și. stofe de lînă, uni
forme școlare, cămăși bărbătești.

La o recentă expoziție cu vîn- 
zare, organizată la București, 
combinatul din Vaslui a pre
zentat peste 120 noi modele de 
cămăși pentru bărbați, menite 
să satisfacă cele mai diferite 
preferințe și exigențe. Unitățile 
din Bîrlad și Vaslui ale acestui 
modern combinat de industrie 
ușoară își onorează contractele 
în termenele prevăzute și, a- 
deseori, chiar mai devreme. De 
asemenea, cum ne arăta șeful 
controlului tehnic de calitate de 
la unitatea din Vaslui, Constan
tin Ursu, în ultimii doi ani nu 
s-a primit nici o reclamație care 
să vizeze calitatea confecțiilor 
livrate de aici.

Colectivul combinatului se 
străduiește, în continuare, să 
realizeze confecții cît mai fru
mos lucrate, să sporească pro
ducția. De la începutul anului 
și pînă acum combinatul a rea
lizat beneficii peste plan 
valoare de circa 3 000 000 
Recent, aici s-a trecut la 
ganizarea unei noi secții, a 
tra din cadrul unității de 
Vaslui, care va contribui la creș
terea simțitoare a producției.

în 
lei. 
or- 
pa-

la

Vasile IANCU
corespondentul „Scînteii

Cu 25 de ani în urmă, la 28 iulie 
1945, a încetat din viață dr. L. Ghe
lerter, militant de seamă al mișcării 
socialiste din țara noastră. Născut la 
27 ianuarie 1873, a urmat liceul și 
Facultatea de medicină la Iași. încă 
de la 16 ani a făcut cunoștință cu 
ideile socialiste, înrolîndu-se în rân
durile mișcării muncitorești. La în
trunirile socialiste, însuflețea masele 
cu verbul său pasionat. Scrisul său 
era la înălțimea cuvîntului rostit. Din 
numeroasele articole scrise de el în 
presa socialistă, ca și din cuvintă- 
rile sale izbucnesc năvalnic ideile 
despre dreptatea cauzei istorice a cla
sei muncitoare, despre necesitatea 
făuririi unui puternic partid munci
toresc.

încă student fiind, participă la Con
gresul de constituire a Partidului So
cial-Democrat al Muncitorilor din 
România (P.S.D.M.R.), din 1893, ca 
delegat al Clubului socialist din Iași. 
La Congresul al Ill-lea al P.S.D.M.R. 
din 4—5 aprilie 1895, a prezentat, în 
numele clubului socialist din Iași, un 
proiect de reorganizare a partidului, 
în care se cerea ca în preajma fie
cărui congres să se publice ordinea 
de zi, astfel ca problemele să poată 
fi discutate, în prealabil, în toate or
ganizațiile din țară, iar cuvîntul 
delegaților să fie expresia voinței 
membrilor de partid.

După dezorganizarea partidului 
socialist, în „Lumea nouă" din 1900, 
condusă de I. C. Frimu, a apărut 
știrea că printre organizațiile care 
se aflau în continuare pe baricada 
luptei de clasă, era și cea din Iași, 
în conducerea căreia se afla dr. 
Ghelerter. în 1903 a luat ființă aci, 
cu contribuția sa, un cerc de studii 
sociale. In amintirile lui, M. Gh. 
Bujor scrie că în cadrul acestui 
cerc „domnea o atmosferă și o pre
dispoziție serioasă de studiu și a- 
profundare a marxismului, a mate
rialismului dialectic și istoric".

Muncitorii din Iași îl stimau și-l 
iubeau. Pentru că, vizitîndu-i mereu 
ca medic, ca să-i tămăduiască de 
boli, le cunoștea viața de trudă și 
sărăcie. Pentru că le vorbea despre 
socialism pe înțelesul lor, într-o lim
bă curată, moldovenească, „înrudită 
cu a lui Creangă", cum apreciase Ni
colae Iorga. „Atunci cind doctorul 
L. Ghelerter își pleacă urechea la 
coasta unui pacient — scria Tudor 
Arghezi — auzul lui discerne tic- 
tacul acumulat, de dureri tăcute, al 
universului omenesc". Lui se dato- 
rește înființarea mai multor institu
ții de asistență medicală, între care 
un spital de copii Ia Iași și spitalul 
Iubirea de oameni" la București.

In perioada de după crearea parti
dului comunist, dr. L. Ghelerter, deși 
nu s-a încadrat în rîndurile lui, a 
fost dintre acei militanți socialiști 
care au căutat căi de apropiere în
tre socialiști și comuniști, căi de 
făurire a unității muncitorești. La 
alegerile parlamentare din 1922, de 
pildă, a candidat la Iași, în fruntea 
listei, alături de comuniști. Era una 
din primele manifestări ale Frontu
lui Unic Muncitoresc. în alegerile 
comunale din februarie 1926, a can
didat pe lista frontului comun socia- 
list-comunist din Capitală, fiind ales 
consilier comunal in sectorul al
bastru. „Ne-am apropiat de sufletul 
muncitorimii ! — declara în fața mun
citorilor ieșeni. El bate din toate fi
brele sale pentru unificare. Vrea ac
țiune pozitivă și vrerile sale se vor 
înfăptui !“.

In iulie 1928, împreună cu alți mi
litanți de stingă din P.S.D., dr. Ghe
lerter a pus bazele Partidului socia
list al muncitorilor care, în 1933, a 
luat numele de Partidul socialist-un<- 
tar. în cadrul acestui partid, a acțio
nat pentru unitatea muncitorească, 
pentru realizarea unității in lupta 
împotriva fascismului — unitate în 
care vedea chezășia victoriei asupra 
claselor exploatatoare. într-unul din 
numeroasele sale articole apărute în 
„Proletarul", el scria în 1932 : „Uni
tatea prolctariană va duce la cuce
rirea puterii politice, la înfăptuirea 
statului socialist și a societății so
cialiste".

A luptat, alături de comuniști, pen
tru înființarea și activizarea „Crucii 
Roșii Socialiste", a fost alături de 
ei în „liga drepturilor omului", în 
„Liga împotriva teroarei", în „Co
mitetul pentru amnistie". în timpul 
războiului ’și al dictaturii antonesc’ e- 
ne se întruneau în casa lui reprezen
tanți ai partidului comunist și al 
Partidului social-democrat. Ca mem
bru al Biroului Politic al P.S.D. și-a 
închinat forțele, în ultimii ani ai vie
ții. închegării și consolidării Frontu
lui Unic Muncitoresc, pas important 
spre unitatea politică și organizato
rică a clasei muncitoare. Acest înalt 
țel, pentru care a militat timp de 
decenii, s-a înfăptuit la câțiva ani 
după stingerea sa din viață, prin u- 
nificarea în 1948 a P.C.R. și a P.S.D. 
pe bazele marxism-leninismului, ca 
partid unic al clasei muncitoare — 
Partidul Muncitoresc Român.

In paginile glorioasei istorii a miș
cării muncitorești din România, nu
mele dr. L. Ghelerter va rămîne pen
tru totdeauna înscris la loc de cinste.

Ion FELEA

majore înseamnă 
parțială a sarcinilor 
pierderilor. Tovară- Constantin MORARU

re litoral, în sezonul estival... secunda și mașina M. Andreescu

Prin ecluza de la 
Porțile de Fier 

a trecut
al 20000 lea vas
Prin ecluza românească de la Por

țile de Fier, inaugurată cu aproape 
un an în urmă, a trecut cel de-al 
20 000-lea vas. Evenimentul a coincis 
cu un alt moment important. în 
același timp, la Porțile de Fier se 
efectuau probele tehnologice ale pri
mului agregat al centralei hidroelec
trice. Datorită acțiunilor coordonate 
ale constructorilor și monturilor ro
mâni și iugoslavi, ale beneficiarilor 
și lucrătorilor din cadrul Administra
ției fluviale s-a reușit să se reducă 
simțitor timpii de așteptare pentru 
trecerea navelor prin această zonă. 
Prin ecluza de pe malul românesc al 
Dunării trec zilnic, în medie, 
100—125 de vase sub diferite pavi
lioane. (Agerpres)

în 
de 
sa

bune condiții a 
identitate, pre- 

in termenele și

Păstrarea 
buletinului 
schimbarea 
condițiile. prevăzute de lege — 
sînt tot atîtea îndatoriri civice 
ce revin fiecăruia dintre noi. 
Din păcate, mulți, foarte mulți 
le ignoră. Să exemplificăm : 
numai în Capitală, în cursul pri
mului semestru al anului, au 
fost identificate 22 216 persoa
ne care nu și-au preschimbat la 
timp buletinele. în aceeași pe
rioadă s-au pierdut 5 243 buleti
ne, alte 2 486 fiind deteriorate, 
fără ca posesorii lor să anunțe 
organele de resort. Cifrele ne 
scutesc de orice comentariu. 
Amintim doar că toți cei în 
cauză au primi* sancțiunile de 
rigoare din partea serviciilor de 
evidență a populației. Est# și 
acesta un aspect pe care ar tre- 
bui să-l aveți în... evidență I

(Urmare din pag. I)

Minciuna
se răzbună

adevăr de care s-au 
sperăm, și Grigore 

loan Cocoloș, Maria 
Anchidim Harap din 

Cu toții au fost mar-

Minciuna are picioare scurte 
— spune un cunoscut proverb. 
Este un 
convins, 
Curtean, 
Danci și 
Bistrița,
tori intr-un proces desfășurat nu 
de mult la judecătoria din lo
calitate. tn această calitate, ei 
au încercat să inducă in eroare 
instanța, relatind fapte neconfor
me cu realitatea. Cu alte cuvin
te, se făceau vinovați de mărtu
rie mincinoasă. Motiv pentru 
care cu toții au fost condam
nați, in conformitate cu 
penal, la pedepse intre 
luni și un an și șase luni 
soare. Morala, pentru că 
și o morală a acestei
plări : cine minte de îngheață 
apele intră singur la apă.

Codul 
șapte 

închi- 
există 
întîm-

Rubrică redactată
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

de :

Ene. O primă constatare 
îmbucurătoare, girul nesfîr- 
șit de mașini circula in 
ordine, fiecare conducător 
auto dînd dovadă de corec
titudine in executarea ma
nevrelor impuse de situa
ția concretă pe șosea. Kilo
metri întregi. nu am remar
cat absolut nici o abatere 
de la normele circulației. 
Cind, aproape de Urziceni, 
simetria coloanei nesfîrșite 
de mașini a fost întrerup
tă de „Renault“-ul 1 CS- 
290, care „pendula" pe șo
sea de la dreapta la stingă 
și invers — stînjenind ve
hiculele din spate și chiar 
pe cele din față, reducînd 
vizibilitatea pe șosea.

— De cînd conduceți ?
— Din 1955 1 Totuși, vă 

fac o confidență — ne-a 
spus conducătorul N. Dră- 
ghicescu. Mașina o am doar 
din 1968 ! Așa că...

Desigur, nu vechimea car
netului contează pentru a 
face față cu succes fluxului 
circulației moderne, pe 
drumurile publice, ci gra
dul de pregătire a șoferului 
respectiv, calificarea lui, 
numărul de ore de condu
cere efectivă. Un fenomen 
cu urmări neplăcute pentru 
circulație, remarca șeful 
echipajului nostru, e faptul 
că există în momentul de 
față mulți șoferi cu carne
te de conducere luate de
mult, care nu s-au ținut la 
curent cu diferitele preve
deri legislative noi. La un 
test recent al Ministerului 
Transporturilor, mulți șoferi 
profesioniști s-au dovedit 
incapabili să dea un răs
puns corect la mai mult de 
jumătate din întrebările 
chestionarului. Asemenea 
șoferi constituie în orice 
moment un pericol real pen
tru securitatea circulației. 
Și nu de puține ori, din 
vina lor s-au comis acci
dente cu urmări grave. De 
aceea, remarca în continua
re ofițerul de miliție, se im
pune din ce în ce mai mult 
ca necesare verificarea pe
riodică a cunoștințelor fie
cărui conducător auto, pro
fesionist sau amator, pre
cum și verificarea deprin
derilor practice. Pentru că. 
în situația actuală, o dată 
obținut carnetul, foarte 
mulți conducători auto ne
glijează sau uită pur și sim

plu să-și perfecționeze și 
să-și îmbogățească cunoș
tințele respective, cerință 
strict obligatorie în condiți
ile în care circulația cu
noaște o modernizare și o 
intensificare oontinuă, iar 
legea la rîndul ei — tocmai 
spre a răspunde noilor pro
bleme — a cunoscut, în de
cursul ultimilor ani, o serie 
de modificări.

Comuna Coșerenl. Prin 
fața noastră trecea ca un 
bolid mașina 6 B—4291, în
tr-un „slalom" periculos e- 
fectuat printre căruțe și 
mașini, de parcă s-ar fi 
aflat la o cursă cu obsta
cole.,

— Trageți, vă rugăm, pe 
dreapta ! Știți de ce v-am 
oprit ?

Transfigurat la față, ing. 
Mihai Păslan, de la autoser- 
vice „Dacia" din București, 
începe să „se scuze", invo
când o poveste cu un prie
ten rămas cu mașina în 
pană la Urziceni. Inginerul 
luase, cu de la sine pu
tere, o mașină aflată in 
reparație, pornind in „ra
liul ajutorării", cu peste 
100 km la oră (în localita
te I). Deci, exces de viteză, 
și încă cu o mașină impro
prie circulației (era defectă 
și tamponată), plus abuz de 
serviciu. Ceea ce trebuie să 
subliniem încă o dată e fap
tul că excesul de viteză se 
situează, in momentul de 
față, pe primul Ioc in ie
rarhia cauzelor accidente
lor. Ing. Mihai Păslan a 
fost oprit la timp din goa
na iresponsabilă. Dar Cri- 
șan Diaconu, de exemplu, 
cu cei 3 însoțitori ce se a- 
flau în mașina sa, a ajuns 
în stare gravă la spital, 
pentru aceeași abatere. Iar 
alți maniaci ai curselor 
„contra cronometru" și-au 
pierdut viața. Faptele nu 
mai necesită, credem, nici 
un fel de comentariu.

...Restaurantul Malu din 
comuna Sf. Gheorghe. In 
apropiere era parcat auto
camionul 21 II,—302. încăr
cat cu 17 persoane in stare 
de ebrietate. Pasagerii 
erau trecuți într-o listă cu 
ștampila întreprinderii de 
drumuri și poduri Ilfov — 
lot Slobozia. De reținut 
faptul că șoferul mai po
seda o foaie... stampilată 
în alb. Semnăturile aparți
neau lui Marin Voicu, care 
s-a dat drept inginer. „In

ginerul", fiind și el în stare 
de ebrietate, s-a dedat la 
acte de violență, culminînd 
cu ultragierea ofițerului de 
miliție. Fără îndoială, huli
ganul își va primi pedeapsa 
drastică ce i se cuvine, 
conform legilor în vigoare. 
Cum rămîne însă cu șo
ferul ? Articolul 45 din Re
gulamentul pentru aplicarea 
Decretului nr. 328 interzice, 
printre altele, categorie 
transportul persoanelor in 
stare de ebrietate in cabina 
sau caroseria autocamioane
lor. Șoferul Vasile Mihai, 
de la autobaza 12 Slobozia, 
ignorînd dispozițiile acestei 
prevederi, a mers pînă în- 
tr-acolo îneît, nu numai că 
i-a adus pe cei 17 cheflii

ficul rutier. Și dacă zilele 
de simbătă și duminică 
s-au soldat cu tragicul bi
lanț de 13 morți, aceasta se 
datorește în bună măsură 
șoferilor de autocamioane. 
După cum sugera tov. col. 
Victor Beda, soluția cea 
mai bună pentru inlătura- 
rea acestor piedici în cir
culație ar fi interzicerea ac
cesului pe șoselele inter
naționale, la sfirșit de săp- 
tămină, a autocamioanelor. 
Sau admiterea lor doar 
în situații excepționale, cu 
alegerea unor trasee mai 
puțin solicitate și, eventual 
cu aprobarea miliției. (Rea
litatea este că doar o pro
porție cu totul infimă efec
tuează sîmbăta după-amia-

nistrația locală. Se pune 
întrebarea : oare legea nu 
este egală pentru toți ? 
Oare faptul că în mașină 
se afla un funcționar supe
rior îi dădea dreptul să în
calce cu seninătate norme
din cele mai elementare ale
circulației ? 
de faptul 
crează în 
îndrumare

Nemaivorbind 
că cine lu- 
probleme de 

a administra
ției locale ar trebui cu atît 
mai mult să dea exemplu 
de înțelegere a importanței 
respectării acestor reguli — 
cunoscute fiind carențele 
care se manifestă în.acest 
domeniu în activitatea’ a nu 
puține organe de stat lo
cale.

...Și acum, spre munte. Pe

re l-a „costat" suspendarea 
permisului de conducere pe 
2 luni ; la Bușteni camionul 
21 PH—2450 era oprit pe 
marcajul „trecere pietoni" 
(scuza șoferului — „Știți, 
eram cu șeful de coloană și 
mă-nțelegeți“...). Mai depar
te : Skoda D.N.T. 21 B—8911, 
camionul 21 BV—1496, Vol
ga 1 B—573 „desenau" pe 
asfaltul șoselei viraje din
tre cele mai periculoase 
cu fiecare depășire pe care 
o efectuau, periclitînd bunul 
mers al circulației și inte
gritatea călătorilor. Depăși
rile nu erau nici semnali
zate corect, se făceau „din 
scurt", fără o asigurare 
prealabilă, prin încălcarea 
liniei continue de pe axa

Pe șoselele 
spre munte și mare

pînă în satul Malu, dar a 
mai făcut acolo un nou 
popas la restaurant, dîn- 
du-le posibilitatea „clien- 
ților" săi să-și facă 
din nou „plinul" de alcool.

în comuna Crucea, auto
camionul 21 C-ța-750 efec- 
tuînd o depășire neregula
mentară (cînd alt camion 
din spate se angajase în 
depășire), a accidentat mor
tal un pieton. De aseme
nea, in accidentul provocat, 
șoferul respectiv a decedat 
și el pe loc. Firește și 
aici este vorba de o încăl
care a unei reguli elemen
tare — efectuarea incorec
tă a unei depășiri. Totuși 
se mai ridică o problemă. 
Afluența circulației este 
stinjenitâ sîmbăta după-a- 
miaza și duminica de către 
nenumărate coloane de au
tocamioane ‘ce străbat șo
selele. Cu gabaritul lor 
mare, conduse uneori cu 
viteze peste limitele per
mise, ele se dovedesc surse 
permanente de accidente, 
îngreunînd foarte mult fra

ză și duminica curse in 
real interes de serviciu ; 
în covîrșitoarea lor majori
tate este vorba de deplasări 
abuzive, cu risipa respecti
vă de benzină, cu uzura su
plimentară, adeseori sol
date cu accidente). Aștep
tăm deci, cît mai grabnic, 
decizia respectivă în care 
sînt interesate atît Inspecto
ratul General al Miliției, 
Ministerul Transporturilor, 
cît și cetățenii.

...O surpriză neplăcută, 
la întoarcerea de pe lito
ral : o mașină — Fiat 125 
nr. 1 B-2185 — condusă de 
șoferul Marin Paraschiv, 
oprise tacticos literalmente 
în mijlocul drumului, îm
piedicând serios fluxul cir
culației în ambele sensuri. 
Regretabil e faptul că, în 
timp ce șoferul Marin Pa
raschiv își recunoștea gre
șeala, a intervenit pe un 
ton total necorespunzător, 
iritat, pasagerul mașinii, 
tov. D. Hoit, secretar gene
ral la Comitetul de stat 
pentru economia și admi-

traseul BUCUREȘTI—BRA
ȘOV, împreună cu echipa

jul compus din ofițerii Ha- 
ralambie Cioinea și Petru 
Ciumedean, aveam să con
statăm, din păcate, alte as
pecte ale Încălcării reguli
lor circulației. De-abia 
am părăsit Bucureștiul, 
cînd, la Buftea, am surprins 
pe conducătorul tractorului 
nr. 41 B—1604, care nu nu
mai că efectua o cursă par
ticulară, dar nu poseda nici 
un fel de acte, iar remorca 
era fără număr și fără in
stalațiile de iluminare. în 
plus, pe caroseria tractoru
lui călătorea agățat Lazăr 
Coman, beneficiarul trans
portului. Plecat după acte, 
tractoristul... dus a fost ! E 
de prisos să mai spunem 
cite articole din Regula
ment a încălcat tractoristul 
contravenient.

Am continuat să înregis
trăm pe cei certați cu regu
lile circulației. Aproape de 
Cimpina, Mihai Anselm 
(1 TM—2496) a făcut o de
pășire neregulamentară, ca-

mediană a drumului. Este 
lesne de înțeles că autorii 
acestor manevre reprezintă 
tot atîtea pericole pentru 
ceilalți conducători auto, 
pietoni, bunurile materia
le ce le sînt încredințate 
și chiar pentru propria lor 
viață. Ne-am întrebat : 
n-ar fi cazul ea respectivii 
„cascadori" și alții ca ei 
să fie reexaminați, spre 
a-și justifica permisul de 
conducere ?

între BRAȘOV ȘI BRAN 
am făcut cunoștință cu alți 
„campioni" ai neregulilor 
— conducătorii autovehicu
lelor 21 BV-690, 21 BV-4747, 
1 BC-2808. La Rîșnov, sîm- 
bătă, în jurul orei 18, am 
constatat avarierea „Da
ciei" 1 CJ-6695, al cărei 
conducător a ignorat nu 
mai puțin de 3 table indi
catoare (drum îngust, 30 
km Ia oră și curbă pericu
loasă), proiectîndu-se în 
cele din urmă, datorită ex
cesului de viteză, într-un 
camion ! Din fericire, șofe
rul a scăpat cu viață din

împrejurarea pe care sin
gur și-a creat-o... Acum. 
Dar, pe viitor ?... Avertis
mentul este valabil și 
pentru Zaharia Mărgineanu 
din București care, condu- 
cind imprudent și cu vite
ză mare autoturismul 
2 B-1015 — la o frînă brus
că, determinată de un ob
stacol neprevăzut, șoseaua 
fiind umedă — a dera
pat, tamponînd autoturis
mul 1 BV-3170. De remar
cat că în acest accident a 
fost rănită o femeie gravi
dă. Suita contravenienților 
a fost completată, pe aceas
tă rută, de tractoriștii Va
sile Damian și Imre Șoion 
de la I.A.S. Codlea și 
șoferul Ion Rădocea, de la 
I.T.A.-Brașov — coloana 
Zărnești, care circulau fără 
foi de parcurs, pe motiv 
că... „fac niște drumuri 
scurte". Ce părere au con
ducerile unităților sus-men- 
ționate despre felul în 
care este folosit parcul lor 
de autovehicule ? Cum ex
plică respectivii șefi de ga
raje și de ateliere trans
formarea. peste noapte, a 
autocamioanelor și tractoa
relor, in „taximetre" la che
remul unuia și altuia ?

Tuturor abaterilor „de Ia 
munte" le-a pus însă „ca
pac" Nicolae Mitriță, con
ducătorul autocamionului 
21 Ag—1572, aparținînd 
I.M.T.F. Cîmpulung Mus
cel, care a fost surprins 
transportiud 13 călători, in 
picioare ! Să ne mai mirăm 
de știrile despre acciden
tări grave, oameni căzuți 
peste parapetul camioane
lor la viraje sau frînări ? 
Reaua credință a șoferului 
aveam s-o constatăm în
dată : după ce și-a primit 
amenda cuvenită și a pro
mis că n-o să mai comită 
astfel de abateri a fost gă
sit din nou, după cîteva ore, 
în comuna Giuvala, cu 
peste 20 de călători ! — 
probabil „să-și scoată a- 
menda". Zărind miliția 
Nicolae Mitriță a dat „bir 
cu fugiții", părăsind auto
camionul. Subliniem acest 
caz, pentru a atrage aten
ția organelor competente 
că astfel de afaceriști, nu 
numai că aduc daune mate
riale întreprinderilor în 
care lucrează, dar primej- 
duiesc viața oamenilor pe 
care îi transportă în con

diții periculoase, numai de 
dragul ciștigului ilicit. îm
potriva lor sînt necesare, 
pe lingă sancțiunile legale, 
cele mai drastice măsuri 
de ordin administrativ.

Am expus aici doar o 
parte din „recolta" contra
vențiilor întîlnite. Firește, 
ele au fost sancționate in 
spiritul legii, cu toată hotă- 
rîrea, organele de miliție 
manifestînd exigență și ma
ximum de obiectivitate și 
discernămint în aprecierea 
fiecărei situații. Dar sar
cini și obligații, decurgînd 
chiar din lege pentru nor
mala desfășurare a trafi
cului rutier și asigurarea 
siguranței circulației, re
vin nu numai organelor de 
miliție, ci și instituțiilor și 
întreprinderilor, precum și 
tuturor conducătorilor de 
autovehicule. Ei trebuie să 
înțeleagă că nerespectarea 
oricărei reguli în condițiile 
traficului supraintens de 
astăzi se poate solda, după 
cum am mai spus, cu ac
cidente nedorite.

Ar trebui, de asemenea, 
conjugate toate eforturile 
pentru crearea unor con
diții tot mai adecvate cir
culației pe drumurile pu
blice. Punctele mobile ale 
A.C.R., de exemplu, sînt 
încă extrem de rare pe tra
seele de largă circulație, 
trasee turistice de interes 
internațional. Spre litoral, 
de la Căzănești pînă la 
Giurgeni, n-am întâlnit 
nici o mașină a A.C.R.-u- 
lui. La Eforie Nord, con
dițiile de depanare se măr
ginesc doar la un atelier 
mobil al „Ciclopului", cu 
un mecanic auto și un aju
tor, precum și la un atelier 
fără nici o piesă de schimb, 
ce aparține cooperativei 
„Prestarea". După orele 20, 
pe șosele, și după orele 15 
sau 16 pe litoral, repa
rația defecțiunilor este lă
sată în grija nimănui.

Acestea sînt, în esență, 
problemele principale ce 
se desprind din raidul nos
tru. Ele trebuie să fie o- 
biect de analiză din partea 
forurilor competente, pen
tru îmbunătățirea continuă 
a condițiilor de circulație 
pe toate traseele țării, com- 
bătîndu-se energic — prin 
toate mijloacele — încălca
rea legii, asigurîndu-se cir
culației rutiere maximum 
de securitate.I
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ÎN LANURI-CONCOMITENT
CU COMBINELE-SĂ LUCREZE

INTENS SI SECERĂTORII!
In județul IAȘI sînt de recoltat 

58 285 ha cu grîu. Așa cum ne pre
ciza ing. Teodor Baloș, director ad
junct al direcției agricole județene, 
la recoltare lucrează 850 de combine, 
90 de batoze și 350 prese de balotat, 
care deschid tractoriștilor un front 
larg de lucru pentru executarea ară
turilor și insămînțarea culturilor 
succesive. Un raid întreprins prin 
diferite cooperative agricole arată că 
actuala campanie se desfășoară in
tens în multe unități. La cooperati
vele agricole din Prisăcaru, Gro- 
zeștl și Bohotin recoltatul s-a în
cheiat, iar la cele din Gorban și Coz- 
mești este pe terminate. Cooperato
rii și mecanizatorii din comuna Ți- 
bana au pornit asaltul recoltării de 
îndată ce lanurile de orz și grîu au 
dat în pîrgă. Cele 35 ha cu orz și 60 
ha cu grîu au fost gata în numai 
două zile ; totodată, s-au recoltat și 
25 hectare cu mazăre. Cu spor se 
receptează și la cooperativele agri
cole din Trifești, Bivolari, Bălțați 
etc. La cooperativa din Romanești, 
bunăoară, în numai trei zile s-a 
încheiat recoltatul mazărei și orzului, 
iar pină duminică seara s-au secerat 
250 ha cu griu.

Dar nu în toate unitățile se lucrea
ză cu randamentul scontat. In coope
rativa agricolă din satul Gîrbești s-au 
recoltat cu combinele, in prima zi, 50 
hectare cu griu în tarlaua „Buzdu
gan" ; în plus, peste 100 de coopera
tori au lucrat manual cu secerile. în 
zilele următoare s-a trecut, cum era

UN ADEVĂR ELEMENTAR

DE PE ȘANTIERELE DE CONSTRUCȚIA

Cum semeni... organizarea 
așa culegi... productivitatea
în primul semestru al acestui an, 

planul la producția globală al uni
tăților Ministerului Construcțiilor 
Industriale a fost realizat in propor
ție de 100,9 la sută, dar sarcina de 
creștere a productivității muncii nu 
a fost îndeplinită. Aceasta deoarece 
numărul mediu scriptic de salariați 
a fost mai mare cu circa 5,7 la sută 
decît cel planificat, ceea ce a dus la 
situarea — în practică — a productivi
tății medii a muncii cu 4,5 procente 
sub prevederi. Fenomenul, care se 
manifestă și în unități similare ale 
altor ministere, are o . influența 
negativă asupra creșterii eficienței 
activității economice. Se pune, ca a- 
tare, problema eliminării lui oît mai 
grabnice din activitatea de construc
ții. întrebarea este : cum anume, pe 
ce căi ?

Mai întîi • precizare : pe multe 
șantiere de construcții industriale 
timpul de lucru nu este folosit cum 
trebuie, cu randamentul maxim. In 
întreprinderile subordonate .Ministe
rului Construcțiilor Industriale, bu
năoară, în primul semestru s-au în
registrat un număr mare de ore-om 
absențe nemotivate, timp în care s-ar 
fi putut realiza o producție în valoa
re de aproximativ 11 milioane lei.

...Pe șantierul de dezvoltare a U- 
zinei de sodă din Govora, sub un 
copac, cu circa 20 de minute înain
tea pauzei de prinz, cîțiva construc
tori jucau zaruri. Un altul — toc
mai își căuta... partener. Nici unul 
nu s-a jenat la vederea unei persoa
ne din afară, însoțită de șeful servi
ciului producție al grupului de șan
tiere. In asemenea condiții, comen
tariile sînt de prisos. Amintim, doar, 
că în primul semestru produc
tivitatea muncii planificată a fost 
realizată doar în proporție de 
92 la sută, în timp ce pentru 
realizarea sarcinilor de plan au 
fost angajați cu circa 20 la sută mai 
mulți muncitori decît se prevăzuse. 
Se poate considera, deci, că o pri
mă condiție a creșterii productivită
ții muncii pe o serie de șantiere de 
construcții industriale — asigurarea 
unei severe discipline în muncă — 
nu se îndeplinește.

Pe unele șantiere de construcții 
nici utilajele nu sînt folosite întot
deauna în mod judicios. (Și nu de pu
ține ori, tocmai din cauza indiscipli
nei, a regimului dezordonat de mun
că, la Grupul de șantiere Govora al 
I.S.C.M. din Craiova, bunăoară, 
unii muncitori nu știu, nici măcar 
în linii generale, ce au de făcut pină 
la sfirșitul unei zile de muncă. La in
sistențele noastre ne-au răspuns, 
scurt și cuprinzător : „Vom vedea 
noi ce-om mai găsi de lucru !“). Pe 
de altă parte, indicele de utilizare a 
unor mașini este scăzut din cauza 
deselor defecțiuni tehnice ale aces
tora, precum și neajunsurilor «Sare se 
fac simțite în organizarea lucru
lui. Cîteva cifre edificatoare in a- 
cest domeniu. Datorită defecțiunilor 
accidentale, excavatoarele Direcției 
generale de construcții chimice au 
staționat, într-o lună, circa 3 800 de 
ore, timp în care ar fi putut disloca 
aproximativ 53 200 mc de pămint. 
Din acest motiv, o bună bucată de 
vreme a fost necesar să se utilizeze 
suplimentar, în producție, circa 220 
de oameni zilnic. In cazul automa
caralelor, defecțiunile accidentale au 
dus la antrenarea, pentru mai mult 
timp, in producție, a circa 180 de oa
meni in plus față de numărul plani
ficat. Pină cînd se va tergiversa, 
oare, aplicarea unor măsuri energice 
eficiente, pentru judicioasa organi
zare a întreținerii și reparării utila
jelor, in așa fel îneît șantierele să
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și firesc, în alte lanuri. Dar în depla
sarea lor spre tarlalele cu griu, intrat 
deja în perioada de supracoacere, 
tractoriștii au pierdut aproape ziua 
întreagă din cauza drumului plin de 
gropi și cu podurile stricate.

La cooperativa agricolă din Leț- 
cani, timp de cîteva zile s-au tot în
cercat combinele, recoltindu-se doar 
15 h«i cu griu din cele 585 ha existen
te. Din cele trei combine care tre
buiau să termine recoltatul mazării, a 
lucrat numai una, celelalte două nea- 
vind oameni să le deservească. In di
mineața zilei de 22 iulie se lucra în 
același ritm de lasă-mă să te las. In- 
ginerul-șef al cooperativei agricole, 
Toader Meriu. trecuse dimineața pe 
la sediul secției de mecanizare ; la 
6rele 8,30. tractoriștii Mihai Nicolae, 
Maxim Nicolae, Antonică Nicolae și 
Mocanu Paul abia se trezeau din 
somn. Doi dintre tractoriști au plecat 
cu plugurile la arat, dar n-au avut 
unde lucra pentru că terenul nu era 
eliberat de paie.

Dacă așa stau lucrurile, se înțe
lege de ce situația operativă de la 
25 iulie, centralizată la direcția agri
colă județeană, arată realizări sub 
posibilități în județul Iași : doar 
22 659 hectare cu grîu și secară re
coltate, adică 39 la sută din supra
fața cultivată ; numai 3 640 hectare, 
din 'cele 30 230 ha prevăzute, s-au 
arat și însămînțat cu culturi succe
sive.

In județul MUREȘ griul a ajuns 
mai tîrziu în faza de coacere față 

nu mai fie la discreția „avalanșelor" 
de defecțiuni și întreruperi acciden
tale ?

Faptele mai arată că slaba produc
tivitate a muncii și numeroasele 
stagnări ale utilajelor se explică și 
prin... schimbarea fortuită a locului 
de muncă al personalului de deser
vire, al muncitorilor calificați, deter
minată de insuficienta pregătire a lu
crărilor de investiții. Pe șantierul 
C.E.T. din Govora, bunăoară, deși ac
tivitatea este bine organizată, produc
tivitatea muncii nu a atins — în pri
mul semestru — nivelul prevăzut. A- 
ceasta, în bună parte, din cauza lip
sei documentației tehnice privind ope
rațiile de dezafectare a terenului ne
cesar construirii a două grupuri de 
50 MW, documentație care trebuia 
să fie pusă la dispoziție de 
către Centrala industrială pen
tru producerea energiei electri
ce și termice din București. Pe 
lingă faptul că nu a putut începe 
construirea celor două grupuri (din 
cele circa 4 milioane lei planificate, 
în primul semestru au fost realizate 
doar... 200 000 lei), multor muncitori 
cu pregătire înaltă le-au fost încre
dințate, pentru a nu sta pur și sim
plu degeaba, diferite munci necalifi
cate : 24 de dulgheri execută, de mai 
bine de două luni, stivuiri de mate
riale și.reparații de cofraje, 28 de 
betoniști au săpat și sapă pămîntul, 
16 fierari-betoniști, tot de mai bine de 
două luni, transportă materiale și 
sparg betoane. Lucrările executate în 
felul acesta au avut, în fiecare lună, 
o valoare medie mai mică eu circa 
3 000 lei pe fiecare om decît cea pla
nificată.

Nu poate fi trecut cu vederea nici 
faptul că diminuarea productivității 
muncii, pe unele șantiere, se datoreș- 
te și anumitor cauze din afară, ce ac
ționează de dincolo de „porțile" lor. 
De pildă, proiectele unor hale ale 
Uzinei de sodă nr. 3 din Govora se 
află de vreun an în discuție la Mi
nisterul Industriei Chimice. Intre 
timp, bineînțeles, pe șantier unele 
lucrări bat pasul pe loc. Pină una- 
alta, constructorii ar putea elibera 
terenul viitoarei uzine de vechile 
construcții. Nici acest lucru nu se 
face, însă, deoarece tot Ministerul 
Industriei Chimice nu se îngrijește 
de găsirea unui teren corespunzător, 
pe care să poată fi mutate respecti
vele clădiri. Este de prevăzut, deci, 
că atunci cînd construcția va începe, 
în sfîrșit. cam două luni de zile toți 
oamenii de pe șantier vor trebui să 
demoleze vechile construcții și să le 
ridice în altă parte, ceea ce. țdosigur, 
va duce, de asemenea, la micșorarea 
productivității muncii, la întîrzierea 
stadiului de execuție a lucrărilor pro- 
priu-zise de investiții. Pină la anga
jarea de torță de muncă suplimen
tară, care să recupereze „în asalt" 
timpul pierdut pe acest șantier, nu a 
mai rămas, deci, decît un singur pas.

Pe șantierele industriale din Go
vora productivitatea muncii este a- 
fectată și de alți factori. Este vorba, 
în primul rînd, de insuficienta folo
sire a creditelor de mică mecanizare 
puse la dispoziție de către stat. Atît 
la grupul de șantiere, cit și la șantie
rul C.E.T., extinderea micii mecani
zări a fost în acest an aproape inexis
tentă. De asemenea, unele utilaje zac 
inactive din pură neglijentă.

Se impune ca organele de re
sort să acționeze neîntîrziat pentru 
lichidarea lipsurilor, pentru asigura
rea creșterii productivității muncii, 
pe măsura condițiilor tehnice supe
rioare de care dispun șantierele de 
construcții industriale.

Dan POPESCU 

de alți ani. O bună parte a coope
rativelor agricole au început din plin 
secerișul. La cooperativa din Nazna, 
de exemplu, pe lingă combine au in
trat în lanuri echipe, de secerători 
și cosași. Griul recoltat este întins și 
uscat pe o platformă, apoi trecut 
prin selector și după aceea depozitat. 
Pentru a se evita orice risipă de 
spice. în porțiunile de lan culcate 
de vinț sau ploaie intră secerătorii.

Există în acest județ mari posibili
tăți de accelerare a secerișului și a 
celorlalte lucrări. La cooperativa agri
colă din Roșiori-Luduș, duminică, la 
orele 10,30, pe marginea șoselei am 
văzut oameni culcați în iarbă, în aș
teptarea combinelor care și-au întîr- 
ziat apariția. Direcția agricolă a dat 
indicații ca dimineața și seara, cînd 
combinele nu pot intra în lan, meca
nizatorii să lucreze la arături. Indi
cația este practică și eficientă dacă 
se aplică bine. Neajunsul este însă câ 
uneori trecerea de la plug la combine 
se face cu multă încetineală, aproape 
de ora prînzului. Așa se explică rit
mul slab ce s-a înregistrat la coope
rativa agricolă Roșiori, unde în pri
mele zile după declanșarea campa
niei de recoltare din 300 ha grîu s-au 
recoltat doar 40 ha.

Unele unități au suprafețe mari de 
grîu pe terenuri în pantă, nemecani- 
zabile. Cooperativa din Valea Largă 
dispune de 700 ha de grîu ; în parte, 
ele se află pe terenuri în pante, inac
cesibile combinelor. Există lanuri 
îmburuienibe care, cu toată bunăvo
ința mecanizatorilor, nu pot fi recol
tate mecanizat. Recoltatul cu coasa 
și secera trebuie făcut acum, dar se
cerătorii se lasă așteptați. La 
fel se petrec lucrurile și în 
alte cooperative agricole. Ceea ce 
este de neînțeles e faptul că, acum, 
în plină campanie, nu sînt mo
bilizate în cîmp toate forțele exis
tente. Cu cîteva zile în urmă, în lo
calitățile Fărăgău șl Cosma, circa 150 
de oameni erau adunați la consiliul 
popular pentru încheierea unor situa
ții. Dacă avem în vedere că la recol
tarea griului s-a atins în județ un 
ritm mediu de 1 400 ha pe zi, ceea ce 
este departe de a fi normal, apare 
clar necesitatea concentrării tuturor 
eforturilor pentru accelerarea recol
tatului în toate unitățile agricole.

In județul BACAU, pină in ziua 
de 26 iulie cooperativele agricole au 
recoltat 29 la sută din suprafața cul
tivată cu grîu. La cooperativele a- 
gricole din Parincea, Căbești, Glăvă- 
nești, Fărăoani și altele, secerișul 
griului este pe terminate. în alte u- 
nități, ca cele din Colonești, Buhoci 
și Buhuși. recoltatul se află abia la 
început. Ritmul anevoios in care se 
lucrează se datorește slabei organizări 
â muncii, lipsei de îndrumare califi
cată. nefolosirii întregii capacități de 
lucru a mașinilor. Unii președinți și
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Uzina de aluminiu — Slatina

într-o nouă etapă de dezvoltare
SLATINA (Corespondentul 

„Scînteii"). — A început cons
trucția a două noi obiective pre
văzute în etapa a patra de dez
voltare a Uzinei de aluminiu din 
Slatina : halele de electroliză V 
și VI, fiecare cu o capacitate a- 
nuală de 25 000 tone aluminiu 
electrolitic. Prin intrarea aces
tora în funcțiune, producția de 
aluminiu electrolitic extras va 
crește la 160 000 tone anual. Du
pă cum ne-a informat tovarășul 
ing. Ion Lițescu, directorul uzi
nei de aluminiu, noile capacități 
prezintă o serie de îmbunătățiri 
față de cele existente, atît sub 
aspect constructiv cît și tehno

(Urmare din pag. I)

asupra pieselor de schimb și obiecte
lor de inventar, care constituie prima 
dotare la unitățile și secțiile nou în
ființate, pină la preluarea lor în pro
ducție, o dată cu punerea în func
țiune, Ca și în cadrul investițiilor 
finanțate nerambursabil, măsura are 
drept scop să determine, pe calea 
creditului, realizarea lucrărilor la 
termen, lărgindu-se . astfel sfera de 
cuprindere a acestuia asupra tuturor 
elementelor ce contribuie la execu
tarea unor asemenea investiții. Cre
ditul va scoate în evidență fenome
nele negative care determină utiliza
rea neeficientă a fondurilor de inves
tiții.

în cazul creditelor aferente utila
jelor ce depășesc durata normată de 
staționare pe șantiere — de pină la 
45 de zile pentru utilajele și instala
țiile din țară și de pină la 90 zile 
pentru utilajele și instalațiile din 
import — se vor calcula dobînzi con
siderabil majorate față de cele care 
se percep pe perioadele normate de 
stocare. Dobînzi majorate se vor apli
ca și în cazul utilajelor achiziționate 
și devenite disponibile pe parcursul 
realizării lucrărilor de investiții. 
Prin această reglementare, factorii 
de răspundere vor fi indiscutabil de
terminați să ia toate măsurile pentru 
grăbirea intrării utilajelor respec
tive în circuitul economic, reducînd 
permanent volumul imobilizărilor în 
astfel de utilaje.

Un alt element nou în domeniul 
finanțării investițiilor il constituie 
participarea beneficiilor unităților 
economice la finanțarea investițiilor, 
acestea fiind — așa cum am ară
tat mai înainte — una din sur
sele principale de finanțare a in
vestițiilor alături de sumele prove
nite din amortismente și din lichida
rea fondurilor fixe. O asemenea mă

ingineri din cooperativele agricole, ca 
și unii secretari ai comitetelor comu
nale de partid, nu se ocupă în sufi
ciență măsură de urgentarea cam
paniei de re<x>ltare. La cooperativa a- 
gricolă din Săucești, spre exemplu, 
unde din 237 hectare ocupate cu grîu 
s-au recoltat numai 86 hectare, ingi
nerul Vasile Munteanu, președintele 
cooperativei, împreună cu Jorj Picio- 
roagă, secretarul comitetului comu
nal de paftid, se ocupau duminică, 
la ora 8,30, de mobilizarea oamenilor 
la o ședință. Cele 5 combine însă stă
teau aliniate la marginea lanului de 
griu, fiindcă nu avea cine să le de
servească. în cele din urmă, combi
nele au pornit la recoltat. Dar, la 
ora prînzului, a venit ploaia. Timpul 
pierdut de dimineață n-a mai putut 
fi recuperat.

Pe inginerul Ștefan Cazacu, pre
ședintele cooperativei agricole din 
Letea Veche, l-am găsit la sediul 
unității. Avea „oră" de întreținere a 
autoturismului personal. Lucra îm
preună cu alți doi cooperatori. Des
pre cele 6 combine știa că sînt in 
cîmp și că lucrează de zor la recol- 
tat. în realitate, niciuna dintre com
bine nu era în funcțiune.

Chiar dacă în județul Bacău s-a 
stabilit o viteză de lucru în funcție 
de posibilități, nu peste tot se iau 
măsuri de realizare în practică. La 
cooperativa agricolă din Buhuși lu
crau, ce-i drept, toate cele 6 com
bine. Se lucra însă... în pas de voie, 
într-o săptămină întreagă, cinci com
bine au recoltat doar 45 de hectare 
de grîu, adică doar un hectar pe zi 
de fiecare mașină. în această unita
te se resimte lipsa unui specialist. 
Lucrările care se fac nu sînt de ca
litate corespunzătoare, iar o seamă 
de activități nu se realizează la timp. 
Președintele unității, tov. Nicolae 
Munteanu. ne-a informat că din luna 
februarie cooperativa din Buhuși nu 
mai are inginer. Alături, la Blăjești 
însă, o unitate cu mai puține proble
me, există trei specialiști. Deși a fost 
sesizată, în nenumărate rînduri, de 
această situație, direcția agricolă ju
dețeană n-a luat nici o măsură. Ca 
urmare. în unitate n-are cine se o- 
cupa de selecționarea semințelor, 
amplasarea culturilor, executarea u- 
nor lucrări de bună calitate.

Recoltatul griului trebuie grăbit în 
toate unitățile nu numai prin folo
sirea cît mai deplină a capacității 
combinelor. Există reale posibilități 
să se organizeze echipe de cosași și 
de secerători, mai ales acolo unde 
lanurile sînt îmburuienate, ușurîn- 
du-se prevenirea oricăror pierderi de 
recoltă.

M.anole CORCACI, 
Gheorqhe BALTĂ, 
Lorand DEAKI 
corespondenții „Scînteii"

logic, care permit o valorificare 
superioară a spațiului productiv. 
Astfel, lungimea lor va fi de 420 
metri în loc de 600, iar lățimea 
se reduce de la 56 la 40 metri. 
Noile hale vor fi dotate cu 124 
de cuve electrolitice de 80 KA, 
față de 176 cuve de 63 KA la ha
lele vechi. De asemenea, produc
ția realizată se va obține cu o 
investiție specifică și un consum 
de energie electrică mult mai 
mici. Datorită automatizării pro
ceselor tehnologice din noile ha
le, productivitatea muncii pe un 
salariat va fi de două ori mai 
mare decît cea actuală.
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sură are ca prim efect reducerea fe
nomenului de centralizare excesivă a 
beneficiului prin buget și de redis
tribuire a acestuia, tot prin buget, pe 
calea alocațiilor ce se puneau la dis
poziție pentru realizarea investițiilor. 
Bugetul va interveni în finanțarea 
investițiilor numai pentru obiectivele 
noi și pentru unele dezvoltări deose
bite, de mare însemnătate, și numai 
atunci cînd mijloacele provenite din 
amortismente, beneficii și alte surse 
nu vor fi suficiente. Noua reglemen
tare vizează, deci, creșterea cointere
sării unităților economice în realiza

Creditul și beneficiu
rea ritmică a resurselor de finanțare 
a investițiilor ; orice nerealizare a 
acestora in acest domeniu atrage 
după sine plata de dobinzi majorate. 
Prin această măsură a căpătat viață 
recomandarea făcută de Conferința 
Națională a Partidului Comunist Ro
mân ca nevoile curente de fonduri 
pentru desfășurarea procesului de 
producție și pentru unele investiții 
să fie asigurate din veniturile proprii 
ale unităților economice și din cre
dite bancare. Față de anul trecut, 
cînd sursele proprii contribuiau la 
finanțarea investițiilor numai în pro
porție de 39,7 Ia sută, în acest an, 
ponderea acestora a crescut la 56,5 la 
sută. Ținînd seama și de volumul de 
investiții ce se creditează, sume a 
căror rambursare se asigură din be-

REZULTATE DE PRESTIGIU
TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R. 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Tndeplinindu-și planul și angajamentele asumate In 
întrecerea socialistă pe acest an, numeroase colective 
de întreprinderi din întreaga țară raportează în aceste 
zile conducerii partidului despre succesele repurtate 
în cinstea zilei de 23 August.

„Adunarea renrezentanților salariaților UZINEI DE 
FIBRE SINTETICE DIN IAȘI — se spune in telegra
ma adresată C.C. al P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU — vă raportează că indicatorii tchnico- 
economici ai etapei întîi, de 10 000 tone/an fibre polies- 
terice, au fost realizați cu 9 luni mal devreme decît 
prevederile proiectului, și cu o lună față de angaja
mentul asumat la începutul anului. Vă asigurăm, tova
rășe secretar general, că am luat măsuri temeinice și 
depunem eforturi susținute pentru a ne îndeplini exem
plar și angajamentul asumat cu prilejul vizitei dum
neavoastră în județul Iași — punerea în funcțiune a 
etapei a doua, de 3 000 tone/an, în preajma zilei de 
23 August 1970, în avans cu circa 3 luni față 'de ter
menul planificat".

Dînd viață sarcinilor trasate de cel de-al IX-lea 
Congres al P.C.R., colectivul ÎNTREPRINDERII SA
LINA TG. OCNA raportează punerea în funcțiune cu 
5 luni mai devreme a minei noi, cu o capacitate de 
producție de 350 000 tone/an sare gemă. Aceasta este 
prima mină de sare din țară la care se aplică o teh
nologie modernă de exploatare, cu un grad ridicat de 
mecanizare. Coeficientul de extracție a sării este de 
aproape 3 ori mai mare în comparație cu metoda de 
exploatare clasică, iar productivitatea muncii în sub
teran crește de aproximativ 4 ori. „Colectivul de mun
citori, ingineri și tehnicieni — se spune în telegramă 
— asigură conducerea partidului și statului, pe dv. per
sonal, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, că va depu
ne toate eforturile pentru realizarea inainte de ter
men a tuturor parametrilor proiectați, convins fiind 
că in acest fel iși aduce contribuția la înfăptuirea po
liticii P.C.R. de făurire a României socialiste multi
lateral dezvoltate".

Combinatul siderurgic din Hunedoara

Chiar și în activitatea
unui colectiv merituos
există loc pentru mai bine!

După cum bine se afirma în adu
narea reprezentanților salariaților din 
combinat, punctul de plecare spre 
producțiile superioare preconizate 
pentru anul viitor are o bază reală în 

■ rezultatele muncii din acest an, mai 
precis din primul semestru, cînd side- 
rurgiștii hunedoreni au obținut peste 
prevederile planului o producție glo
bală în valoare de 72,6 milioane lei 
și 99,6 milioane lei la producția mar
fă fabricată, in condițiile depășifir 
productivității muncii planifjcate.

Rezultatele pozitive obținute de si- 
derurgiștii hunedoreni sînt incontes
tabile, dar chiar și în activitatea unui 
colectiv harnic există destul loc pen
tru mai bine. Poate tocmai acesta este 
motivul pentru care — cu toată com
plexitatea muncii din combinat — 
dezbaterile din adunarea reprezentan
ților salariaților au selectat cu mult 
discernămînt problemele de ordin ma
jor, a căror soluționare să sporească 
contribuția acestei mari unități in
dustriale la ridicarea calitativă a în
tregii activități economice. în aceas
tă ordine de idei, s-au conturat clar 
direcțiile principale în care trebuie 
să acționeze colectivul combinatului, 
pentru ca încă în ultimul trimestru al 
acestui an să poată lucra la nivelul 
cerințelor anului 1971, cînd la Hune
doara se vor produce un milion tone 
cocs metalurgic, 1 674 000 tone fontă, 
3 072 000 tone otel. 2 114 000 tone lami
nate finit''.

Darea de seamă prezentată de mg. 
Ioan Niță, directorul general adjunct 
al combinatului, dar mai ales parti- 
cipanții la dezbateri au situat în aten
ția generală faptul că. cu toate reali
zările merituoase obținute in acest 
an. în activitatea productivă s-au ma
nifestat și o serie de deficiențe, mai 
ales în domeniul utilizării capacități
lor de producție și al resurselor ma
teriale. în sectorul furnale, de
sele încălcări ale disciplinei teh
nologice și în muncă, preocu
parea nesatisfăcătoare a conduce
rilor secțiilor pentru coordonarea 
procesului de producție au determi
nat o funcționare defectuoasă a 
furnalelor . din această cauză pla
nul producției de fonfă nu a fost 
îndeplinit, iar consumul de cocs a 
fost depășit cu 16.62 kg pe tona de 
fontă. Nerespectarea rețetelor de do
zare și lipsa unor măsuri eficiente
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neficiile ce se vor realiza de pe urma 
investiției respective, ajungem la 
concluzia că finanțarea de la buget 
a scăzut de la 58,4 la sută, cît a fost 
anul trecut, la 36,7 la sută în anul 
1970.

Concentrarea resurselor provenite 
din amortismente, din lichidarea 
fondurilor fixe și din beneficiile des
tinate pentru finanțarea nerambur
sabilă a investițiilor la nivelul cen
tralelor industriale, combinatelor și 
grupurilor de uzine —. element, de 
asemenea, nou al reglementării despre 
care discutăm — va contribui la creș

terea rolului și răspunderii noilor 
organisme economice in mobilizarea 
resurselor proprii de finanțare și 
cheltuirea lor cu maximum de econo
micitate, la simplificarea operațiuni
lor de finanțare ; în egală măsură, pe 
această cale vor fi eliminate neajun
surile care au existat pină acum în ce 
privește redistribuirea între unități a 
fondurilor provenite din amortismen
te și alte surse. în cazul neconstitui- 
rii resurselor proprii, centralele in
dustriale vor primi credite bancare
— bineînțeles, cu dobînzi majorate
— pentru a se asigura plata neîntre
ruptă a lucrărilor executate în cadrul 
planului de investiții și a documenta
ției aprobate. S-a prevăzut și dreptul 
pentru aceste unități de a folosi în 
același scop și fondurile neangajate, 

adecvate activității curente din sec
torul aglomerare-furnale a dus la 
declasarea a circa 90 000 tone aglo
merat și a peste 20 000 tone fontă, 
ceea ce a avut repercusiuni asupra 
activității economice a combinatului, 
diminuînd volumul beneficiilor prin 
depășirea prețului de cost, numai la 
secția a Il-a furnale, cu aproape 16 
milioane lei. în sectorul oțelării, deși 
se află în scădere, rebutul, și pierde
rile de metal se mențin încă la "un- 
nivel ridicat; ca urmare, a neres- 
peetării tehnologiilor de elaborare și 
turnare, aici s-au pierdut peste 14.000 
tone metal. Acelorași cauze se dato- 
resc și însemnatele pierderi de me
tal din sectorul laminoare.

— Cunoaștem perfect rolul hotărî-

Adunărîle generale 

ale salariaților 

din întreprinderi

tor pe care-1 are cocsul produs de 
noi in munca lurnaliștilor — spunea 
ing. Cornel Gherghel, șeful secției 
cocsificare. De aceea ne preocupă 
foarte mult calitatea cocsului care, 
actualmente, variază încă de la un 
schimb la altul. Noi am luat măsuri 
corespunzătoare pentru îmbunătăți
rea muncii în secție, pentru creșterea 
răspunderii fiecărui muncitor, tehni
cian și inginer față de calitatea pro- 
diicției, dar solicităm, în același timp, 
un mai mare sprijin din partea con
ducerii combinatului în ce privește 
depozitarea selectivă a cărbunelui coc- 
sificabil și aprovizionarea ritmică a 
bateriilor ; neajunsurile din această 
sferă de activitate ne obligă la dese 
schimbări de rețete și dozaje, care, în 
ultimă instanță, se reflectă în variația 
calitativă a cocsului produs. Tre
buie, de asemenea, să rezolvăm cît 
mai curînd vechea problemă a în
zestrării secției cu aparatura strict 

destinate. investițiilor necentralizate, 
precum și fondul de rezervă, în ve
derea restituirii creditului atunci 
cînd resursele de finanțare nu se 
realizează. Acest lucru este de na
tură să întărească răspunderea cen
tralelor industriale în mobilizarea, ur
mărirea și utilizarea rațională a re
surselor destinate investițiilor, cre- 
înd posibilități acestor organisme să 
ia decizii operative în problemele fi
nanțării.

Măsurile privind creditarea in
vestițiilor sînt completate și cu 
alte prevederi care au în vedere 

creșterea răspunderii titularilor și 
beneficiarilor de investiții. Controlul 
preventiv bancar pe care unitățile 
finanțatoare de investiții îl fac se va 
exercita în mod diferențiat, avîn- 
du-se în vedere nivelul la care se 
iau deciziile privind realizarea inves
tițiilor și se aprobă documentațiile 
tehnico-economice. Astfel, la lucrările 
ai căror indicatori tehnico-economici 
se aprobă de către Consiliul de Mi
niștri, unitățile bancare finanțatoare 
vor urmări numai respectarea preve
derilor din hotărireă de aprobare a 
acestora și a dispozițiilor legale pri
vind prețurile plafon, cheltuielile de 
organizare ■ a șantierelor și lucrările 
neproductive. în schimb, la investi
țiile ai căror indicatori se aprobă de 
către titularii sau beneficiarii de in

necesară de măsură și control In 
scopul asigurării unui regim termic 
constant al cuptoarelor.

Examinînd critic și cu răspundera 
situația din sectorul furnale, ingine- 
rul-_șef Oleg Bublic a insistat iu 
cuvîntul său mai mult asupra măsu
rilor practice menite să asigure re
cuperarea rămînerilor în urmă la 
producția de fontă și încadrarea în 
consumul specific de cocs. în aceas
tă ordine de idei, vorbitorul a subli
niat necesitatea organizării temei
nice a muncii la cariera de calcar de 
la Crăeiuneștsi, a asigurării unor în-4 
tărcaturi economice a furnalelor și 
a funcționării optime a acestora, 
mai ales la furnalele 5 și 7 după re
pararea cauperelor. La furnalul 5 
s-a trecut la exploatarea cu presiuni 
mai ridicate — de la 0,4 la 0,6 sau 
0,65 atmosfere — ceea ce va influen
ta pozitiv reducerea consumului de 
cocs. în prezent, la cele două fur
nale se depun eforturi insistente 
pentru ca, încă în trimestrul acesta, 
să se definitiveze metoda utilizării 
păcurei în furnale, pe această cale 
realizîndu-se importante economii de 
cocs.

Maistrul Victor Petroiescu, abor- 
dînd unele probleme din sectorul o- 
țelării, a pus un accent deosebit pe 
necesitatea perfecționării procesului 
tehnologic în fabricarea oțelurilor, 
domeniu în care specialiștii din 
compartimentul de cercetări al com
binatului trebuie să-și dovedească 
mai insistent prezența, îndeosebi în 
ce privește depistarea cauzelor rebu
tului care apare după laminarea o- 
țelului. în pas cu aceste perfecțio
nări trebuie să meargă și aprovizio
narea cuptoarelor cu fier vechi.

Adunarea a ajuns la concluzia că e- 
xistă posibilități certe pentru a re
considera în sens pozitiv angaja
mentele luate de colectivul combi
natului pentru anul in curs, astfel 
îneît nivelul acestora să marcheze 
depășirea cu 125 milioane lei a va
lorii producției marfă, sporirea be
neficiilor suplimentare cu 40 milioa
ne lei și realizarea, în plus, la prețul 
de cost a unor economii de 20 mi
lioane lei.

Sabin IONESCU 
corespondentul „Scînteii"

vestiții, băncile finanțatoare vor avi
za, corespunzător prevederilor legii 
privind organizarea, planificarea și 
executarea investițiilor, indicatorii de 
eficiență ai investițiilor inainte de 
aprobarea lor, urmărind încadrarea 
lor în indicatorii normați și îmbună
tățirea activității economice a unității 
la care se va executa investiția res
pectivă.

Un obiectiv important urmărit de 
prevederile reglementărilor cu carac
ter financiar îl constituie respecta
rea riguroasă a legalității și a disci
plinei financiare și de plan, astfel in
cit fiecare sumă să fie cheltuită po
trivit destinației acordate. în acest 
sens, noile reglementări prevăd ca o 
sarcină de prim ordin pentru condu
cerile unităților economice, ca și pen
tru organele de control financiar, de 
a pune un accent deosebit pe folosi
rea tuturor mijloacelor capabile să 
prevină lipsurile și abaterile, să pre- 
intîmpine pâgubirea avutului obștesc. 
Organele de control preventiv, con
trolul financiar intern, ca și organele 
de control bancar sînt învestite în. 
acest scop cu o serie de drepturi care 
reprezintă în același timp instrumen
te operative de intervenție, de tra
gere la răspundere a celor care mi
nimalizează rigorile creșterii eficien
ței economice.

Măsurile luate de partid în scopul 
îmbunătățirii activității de realizare 
a investițiilor creează desigur un ca
dru de desfășurare în condiții mai 
bune a muncii ce se depune în acest 
domeniu de activitate. Este însă ne
cesar ca noi toți cei care administrăm 
într-un fel sau altul fondurile de in
vestiții să depunem o muncă susți
nută de aplicare consecventă a aces
tor măsuri, întrucît numai în acest 
mod ansamblul de reglementări la 
care ne-am referit va constitui un 
mecanism capabil să contribuie la 
impulsionarea dezvoltării economica 
și sociale a țării.



SCÂNTEIA — marți 28 iulie 1970PAGINA 4
Q

CERCETAREA UZINALA
ca promotor autentic

al noului
— La început — ne spune îng. Iosif 

Gros, șeful serviciului de cercetări 
al Combinatului chimic din Orașul 
Victoria — activitatea noastră se măr
ginea la controlul calității produselor 
și materiilor prime, la efectuarea de 
analize. Sînt doar cîțiva ani de cînd 
cercetarea științifică a initrat în drep
turi, ocupîndu-șl locul ce i se cuvine 
în activitatea combinatului. Contribu
ția ei la rezolvarea unor probleme de 
mare importanță pentru fabricație, 
la valorificarea mai deplină a poten
țialului tehnic și uman al combinatu
lui este remarcabilă : circa 40 la sută 
din volumul producției realizate anul 
trecut are la bază cercetări proprii.

Aflăm in continuare că activitatea 
serviciului este orientată in citeva 
direcții precise : obținerea unor pro
duse noi și rășini ureoformaldehidice, 
schimbători de ioni, produse pe bază 
de nitroceluloză și alte produse de 
mare importanță pentru economia na
țională ; îmbunătățirea tehnologiilor 
de fabricație, valorificarea unor pro
duse secundare, îmbunătățirea cali
tății produselor. Toate acestea se 
efectuează cu un personal redus : 10 
cadre cu studii superioare, ajutate de 

40 de operatori chimiști, la.joranți și 
lăcătuși. Printr-o bună organizare 
s-a reușit să se obțină rezultate de
osebit de fructuoase, iar capacitatea 
cadrelor cu pregătire, superioară să 
fie valorificată din plin. A contribuit 
și faptul că ele au fost degrevate de 
obligațiile mărunte, acestea fiind în
credințate personalului ajutător.

Aruncînd o privire asupra activi
tății desfășurate in ultimii ani, con
statăm că circa jumătate din volumul 
cercetărilor a fost axat pe obținerea 
unor produse noi. Printre acestea, un 
loc important l-au ocupat rășinile 
ureoformaldehidice, în special cele 
destinate industriei de prelucrare a 
lemnului, domeniu în care combina
tul ocupă un loc preponderent, asi- 
gurînd circa 70 la sută din necesarul 
economiei naționale. Din aceeași 
grupă, a rășinilor ureoformaldehidice, 
fac parte și alte produse realizate de 
cercetătorii combinatului : Viopret 
TR, utilizat ca apret în industria tex
tilă ; Urelit P, un liant folosit în 
turnătorii la confecționarea formelor 
și miezurilor și care înlocuiește uleiul 
comestibil ; Urelit HM, menit să con
tribuie la îmbunătățirea calității hîr- 
tiei și, în sfîrșit, Urelit IS, folosit la 
împîsliturile din sticlă (acoperișul de 
sticlă al gării din Predeal a fost lipit 
cu acest produs).

Rezultate fructuoase s-au obținut 
și în fabricația schimbătorilor de 
ioni. Dezvoltarea industriei energetice 
și chimice a făcut necesară obținerea 
unei game largi de astfel de sub
stanțe cu proprietăți superioare, 
care să corespundă diferitelor ti
puri de cazane și calității lichi
delor ce se tratează. Primul produs 
obținut aici — pentru întîia dată în 
țară — a fost Vionit CS 1, folosit la 
dedurizarea apei pentru cazane. Au 
urmat Vionit CS 2 și Vionit CS 3 
destinate cazanelor care lucrează la 
temperaturi ridicate, avind o capaci
tate de reținere și proprietăți hidra
ulice mult îmbunătățite. Mai men
ționăm anionitii puternic bazici 
și anioniții slab bazici, realizați 
în ultima vreme. în prezent, e- 
forturile sînt orientate spre obține
rea unor produse cu structură macro- 
poroasă destinate tratării apelor 
foarte poluate, recuperării metalelor 
rare etc.

Nu mai puțin eficiente s-au dove
dit cercetările urmărind îmbunătăți
rea. tehnologiilor de fabricație. Prin-

Manifestări 
cultural-artistice 
„SERBĂRILE MARII"
CONSTANȚA (corespondentul 

„Scînteii").— Ieri au început la 
Constanța, Mamaia, Eforie și 
Mangalia „Serbările mării", am
plă manifestare cultural-artisti- 
că, la care iau parte, în afară de 
localnici, zeci de mii de oaspeți 
din țară și de peste hotare. Ac
tuala ediție a „Serbărilor mării" 
cuprinde un program variat, a- 
tractiv : spectacole în aer liber, 
concursuri artistice, carnavaluri, 
întreceri sportive etc. „Serbările 
mării" cuprind, de asemenea, ua 
spectacol cu măști, sunet și lut- 
mină — „Medeea" — montat în 
portul turistic Tomis, o seară 
memorială „Ovidiu", organizată 
la edificiul roman cu mozaic, 
un simpozion „Omul și marea", 
un spectacol muzical-coregrafic 
„Omagiu mării", o expoziție de 
pictură și altele. Tot în această 
perioadă va avea loc și finala 
festivalului județean al cîhtecu- 
lui și dansului „Constanța ’70“. 
Nu lipsesc nici surprizele agrea
bile : „Serile lui Bachus", „Stra
da mateloților", „Faleza sirene
lor" etc. Serbările mării culmi
nează la 2 august cu manifestă
rile tradiționale prilejuite de 
„Ziua marinei".

LA CETATEA DACICA 
DIN M0ȘNA

IAȘI (corespondentul „Scîn
teii"). — Pe un deal, lingă sa
tul Moșna , din județulflași, ar
heologii au descoperit, in 
urmă cu cîțiva ani, ruinele 
unei cetăți dacice. De atunci, 
în acest decor pitoresc de cetate 
și pădure, localnicii organizea
ză, la fiecare mijloc de vară, 
manifestări cultural-artistice și 
sportive. In acest scop s-a ame
najat în partea nord-vestică a 
cetății un adevărat teatru în 
aer liber cu o scenă de 180 mp. 
Toată ziua de duminică sărbă
toarea de la cetatea dacică din 
Moșna s-a transformat intr-o 
veritabilă trecere în revistă a 
cîntecului și dansului moldove
nesc, la care au luat parte echipe 
artistice ale căminelor culturale 
din împrejurimi și din orașul 
Iași.

Pi- 
acest

este

cu

to- 
loc

tre realizările mal recente mențio
năm obținerea sulfatului și hidratului 
de hidrazină printr-o tehnologie con
tinuă, sau îmbunătățirea calității ure- 
litului pentru turnătorii. In domeniul 
valorificării superioare a produselor 
secundare, reținem următorul exem
plu. Pină acum, dimetileterul era 
folosit drept combustibil. începînd 
din acest an, el va fi utilizat la ob
ținerea dorurei de cianurii, în ca
drul Complexului petrochimic 
tești, care nu va mai importa 
produs.

Serviciul de cercetări- uzinale __
chemat să rezolve și unele probleme 
urgente ale procesului de fabricație. 
Cum se achită el de această impor
tantă obligație ? Iată ce ne-a spus 
ing. Mihai Stanciu, șeful secției me
tanol : „Anul trecut, la instalația de 
distilare de la metanol III au apărut 
pe neașteptate fenomene de coro
ziune. Cercetătorii au analizat cau
zele apariției fenomenelor, propunînd 
soluții pentru eliminarea lor. De 
altfel, noi apelăm frecvent la ajuto
rul lor și ei răspund totdeauna 
promptitudine".

Desigur, nu se poate afirma că 
tul „merge strună" și că nu ar fi 
pentru mai bine. „Rezultatele obținu
te de cercetarea uzinală la combina
tul din Orașul Victoria sînt fruc
tuoase, mai ales în domeniul asimi
lării de produse noi — ne-a declarat 
ing. Victor Barna, activist al comite
tului județean de partid. Un dome
niu mai puțin explorat, dar de o 
maximă importanță economică, este 
cel al valorificării superioare a pro
duselor secundare. In acest sens, se 
impune să se acorde atenția cuvenită 
reducerii pierderilor de formol la 
condensatoarele barometrice la in
stalația de fabricare a rășinilor ureo- 
formaldenidice și a pierderilor de 
fibre la fabricația nitrocelulozei, re
cuperării alcoolilor superiori la insta
lația metanol II. Serviciul de cerce
tare trebuie să studieze, de asemenea, 
posibilitățile de recuperare și utili
zare a acizilor reziduali, ca și îmbu
nătățirea calității unor schimbători 
de ioni".

O latură slabă a cercetării uzinale 
la combinatul din Orașul Victoria o 
constituie însă finalizarea întîrziată 
a unor teme. Nu puține sînt cazurile 
în care trebuie să treacă 5—6 și 
chiar 8—9 ani pînă cînd cercetările 
ajung să fie materializate în practică. 
Concludent în acest sens este exem
plul unor anioniți puternic și slab 
bazici, studiați in fază de laborator 
din 1963 pină în 1965. în 1965—1966, 
cercetările au continuat în faza pilot, 
în 1967 s-au desfășurat lucrările de 
proiectare a unei instalații Semi- 
industriale. Fabricarea acestor pro
duse, va începe, probabil, în acest an, 
adică după 7 ani de la inițierea cer
cetării. Cam mult.

— Se poate scurta acest ciclu ?
— Desigur, ne-a răspuns ing. An- 

toniu Hipp, șeful serviciului tehnic. 
Cum ? Prin scurtarea propriu-zisă a 
perioadei de cercetări și de obținere 
a avizelor de omologare a rezulta
telor cercetării ; prin grăbirea elabo
rării proiectului pentru instalația pi
lot și industrială și a execuției aces
tora. In cazul 
lor se putea 
3,5—4 ani.

Cele relatate 
niază că se impune să fie simplifi
cată actuala metodologie de avizare, 
deoarece pentru un simplu proiect 
se cer nu mai puțin de 7 avize. E- 
xistă și unele prevederi care frinează 
aplicarea operativă a rezultatelor cer
cetării uzinale. De pildă, lucrările de

anioniților, asimilarea 
încheia în maximum

de interlocutori subli-

In cuprinsul unei activități edito
riale ce tinde să răspundă cu promp
titudine multiplelor cerințe spiri
tuale ale omului zilelor noastre,’ pu
blicarea unor serii și oolecții de di
ferite tipuri — fiecare urmărind o 
finalitate distinctă — se dovedește a 
fi nu numai utilă, ci și absolut ne
cesară.

Un exemplu concludent în acest 
sens ne oferă' și colecția Lyceum, 
colecție pe care editura „Albatros" o 
dedică unei categorii precis delimi
tate de cititori — elevii din clasele 
superioare ale școlii de cultură ge
nerală — propunindu-și să-i ajute 
prin „volumele de informare lite
rară, artistică, științifică" pe care le 
publică să-și îmbogățească cunoștin
țele acumulate în cursul procesului 
de învățămînt ; colecție care — prin 
nivelul său, prin rigoarea aparatului 
critic și informațiile bogate pe care 
le integrează — se dovedește, în a- 
celași timp, utilă pentru munca la 
clasă a cadrelor didactice. In mod fi
resc, spațiul afectat literaturii in
tr-un asemenea context — și îndeo
sebi literaturii naționale — este pre
ponderent. Cele aproape o sută de vo- 
Ihme — apărute din 1967 și pînă în 
prezent — consacrate operei unora 
dintre scriitorii de seamă ai literaturii 
române, jalonează, de altfel, momen
tele principale ale evoluției poeziei, 
prozei sau criticii, oferind un material 
mult mai bogat decît cel care îl soli
cită, în mod obișnuit, școala generală. 
Astfel incit, deși sînt concepute a- 
vind în vedere utilitatea lor pentru 
tineretul studios — aparatul critic 
care însoțește fiecare volum subli
niază această finalitate — edițiile ti
părite în colecția „Lyceum" pot in
teresa în egală măsură un public 
mult mai larg, cu atît mai mult cu 
cit unele dintre aceste ediții își pro
pun să realizeze, pentru prima dată, 
obiective importante pentru configu
rarea patrimoniului culturii noastre 
naționale. Ne gîndim la publicarea 
unor selecții cuprinzătoare din scrie
rile unor autori a căror operă nu a 
fost încă prezentată in ediții critice 
complete, sau este abia în curs de 
publicare — cum este cazul lui B. P. 
Hașdeu sau E. Lovinescu — dar mai 
ales la antologiile care încearcă să 
sintetizeze datele existente cu privire 
la anumite perioade din istoria li
teraturii.

Bunăoară, Literatura română ve
che (1402—1647) — ediție în două 
volume — își propune să configureze 
profilul primei epoci din istoria cul
turii și literaturii noastre, să releve 
coordonatele formării spiritualității 
românești, începînd cu secolul al
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UNI-

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

e Teatrul Giuleștl (la teatrul de 
vară „Herăstrău") : Nunta lui Fi
garo — 20.
O Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (la grădina Boema) : Sonatul 
Lunii — 20.
• Teatrul de estradă din Deva (în 
sala Savoy a Teatrului „C. Tăna- 
se“) :Apollo la Deva — 15,30.

cinema
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Instantaneu în fața modernului cinematograf „Oituz" din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej
Foto : Agerpres

construcție și monta] nu pot să de
pășească 30 la sută din valoarea to
tală a unui proiect. Acest lucru este 
deplin realizabil la instalațiile cu vo
lum și capacitate mare, unde valoa
rea utilajelor de bază este ridicată. 
In cazul stațiilor pilot, unde utilajele 
se realizează în general cu forțe pro
prii și au o valoare scăzută, valoarea 
lucrărilor de C-f-M depășește de obi
cei 30 la sută. Forurile tutelare re
fuză avizarea proiectelor, cerînd res
pectarea prevederii legale. Drept ur
mare, perioada de avizare se pre
lungește (documentația trebuind să 
fie refăcută) și, cum nu există po
sibilitatea reală de încadrare în cei 
30 la sută, se recurge la soluții nedo
rite. Tipic în acest sens este 
cazul instalației pilot de dietilbenzen, 
pentru care s-au primit avizele nu
mai după ce devizul general a fost 
umflat artificial și după o mare pier
dere de timp. Este imperios necesar 
ca asemenea fenomene să fie anali
zate cu întreaga răspundere de foru
rile de resort.

Din discuțiile avute s-au desprins 
și alte propuneri menite să contribuie 
la înlăturarea unor greutăți pe care 
le întîmpină la ora actuală cercetarea 
uzinală. Este vorba despre crearea 
unui depozit central de materiale, în 
special reactivi și piese de schimb 
pentru aparate. Cercetătorii n-ar mai 
fi nevoiți să colinde pe la diferite u- 
nități din țară sau să aștepte săptă- 
mîni și luni sosirea materialelor ne
cesare. Această măsură ar contribui 
și la lichidarea stocurilor supranor- 
matjve, readucînd in circuitul eco
nomic materialele stocate pe la di
ferite întreprinderi sau institute. 
Totodată, ar fi bine dacă s-ar studia 
posibilitatea creării unui serviciu cen
tral (dotat cu un stoc normat de pie
se supuse uzurii accentuate), capabil 
să efectueze repararea unor insta
lații și aparate de cercetare, deoarece 
multe din acestea nu funcționează de 
multă vreme din lipsa unor specia
liști pricepuți.

.-Hr
•

XV-lea, cînd apar cele dinții scrieri 
originale, și pînă în prima jumătate 
a secolului al XVII-lea. în concep
ția autorilor antologiei, textele păs
trate din această perioadă — lucrări 
istoriografice sau religioase scrise în 
slavonă sau română, documente cu 
caracter oficial sau privat, primele 
tipărituri — nu reprezintă doar o 
„prefață" a momentului de excep
țională înflorire a literaturii din a 
doua jumătate a secolului al XVII- 

note de lectură • note de lectură • note de lectură

„L Y C E U M“
o colecție cu multiple posibilități de valorificare 

editorială a tezaurului culturii naționale
lea, ci o etapă pe deplin conturată, 
„decisivă pentru întreaga evoluție 
ulterioară a conștiinței de sine a 
poporului și culturii române". Ma
terialul divers inclus în sumarul ce
lor două volume dovedește că, in
tr-adevăr, dezvoltarea din acest răs
timp a culturii noastre corespunde 
unui anumit stadiu al situației po
litice și economice, sentimentul do
minant care se desprinde — expri
mat cu claritate în scrisoarea lui 
Ștefan cel Mare către dogele Vene
ției sau in „Istoria lui Mihai Vitea
zul de el însuși" — fiind acela că, 
apărindu-se cu fermitate împotriva 
expansiunii otomane, românii nu-și 
apără doar propria lor ființă, ci pa

0 Sunetul muzicii : PATRIA — 9; 
12,45; 16,30; 20,15.
0 Monștrii : REPUBLICA — 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
0 Jandarmul se însoară : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,: J; 
21, BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 
16,30; 18,15; 21, FAVORIT — 10; 13; 
15,30; 18; 20,30, GRĂDINA DOINA
— 20,30, GRĂDINA FESTIVAL —
20,15.
0 Petrecerea : CAPITOL — 9,15; 
11,30; 14; 16,30; 18,45; 21, MELODIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, . 
MODERN — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20,15. ARENELE ROMANE — 20.45. 
o Ciclul „Mari succese de altă
dată" : GRĂDINA CAPITOL —
20,30.
0 Căsătorie în stil grec : FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21.
0 Dreptul de a te naște : VICTO
RIA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 20.45, 
BUCEGI — 10; 16; 18.30, la grădină
— 20,30, FLOREASCA — 15.30; 18;
20.30.
0 Pan Wolodyjowski : CENTRAL
— 9,30; 13; 16,30; 20.
0 Anicika : LUMINA — 9,30—15,30 
în continuare ; 18,15; 20,30.
0 Salutări dtn Ada Kaleh ; Geo
metria dură ; Oameni de seamă ai 
agriculturii românești (seria II) ; 
Băiatul și porumbelul : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
0 Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
0 Bănuiala : DOINA — 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
0 Marile manevre — 9; 11; 13; Ar
ticolul 420 — 15,30; Frumusețea 
diavolului — 18,30; Mînăstirea din 
Parma — 20,15: CINEMATECA 
(sala Union).
0 Argoman superdiabolicul î FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
0 Această femeie : GRIVIȚA — 
10,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS — 9: 
11,15; 13,30; 16: 18,15, la grădină —
20.30, FLAMURA 11; 15,45; 18,15;
20.30.
0 Afurisitul de bunic : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,15; 
17,45; 20.
0 My fair lady : BUZEȘTI — 16, 
la grădină — 20.15,
0 Marile vacanțe : DACIA — 
8,45—20.30 în continuare, ARTA — 
15,30; 18, la grădină — 20,30.
0 Departe în Apus : UNIREA — 
15,30; 18.
0 Moll Flanders : GRADINA 
REA — 20,30.
0 Cei 1 000 de 
Mabuse : LIRA 
dină — 20,15.
0 Sub semnul ___ _ _
DRUMUL SĂRII — 15.30; 17,45: 20, 
GRADINA PROGRESUL PARC —
20.30.
0 Jocul care ucide : FERENTARI
— 15,30; 18; 20,15.
0 Străinii : GIULEȘTI — 15,30; 18;
20.30, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15, la grădină — 20.30.
0 Subiect pentru o schiță : CO- 
TROCENI — 15,30; 17,45; 20.

aceea a întregii Europe. Ilustrînd 
perioada de început a culturii noas
tre, antologia răspunde unei necesi
tăți reale de cunoaștere.

Unul dintre momentele importan
te ale acestui proces este reflectat, 
de altfel, într-o altă antologie tipări
tă în colecția „Lyceum" — „Școala 
ardeleană". Cele trei volume ale a- 
cestei antologii cuprind, în ordine 
cronologică, texte care se înscriu pe 
o perioadă de mai bine de 60 de 

ani, conturînd o imagine eloc
ventă a principalelor direcții în 
care s-au manifestat cărturarii arde
leni ai vremii, animați de înaltele 
idealuri ale emancipării sociale și 
naționale. Năzuința de luminare a 
neamului lor cu ajutorul cărții — 
trăsătură definitorie pentru persona
litatea proeminentă a unui Gheorghe 
Șincai, Petru Maior, Samuil Micu 
sau Budai-Deleanu, cit și pentru a- 
ceea a unor mai modești mînuitori 
ai condeiului, cum au fost Radu 
Tempea, Paul Iorgovici sau Ion Ba- 
rac — se evidențiază nu numai prin 
ideile pentru care pledează în eru
dite lucrări istorice și filologice, ci 
și prin atenția pe care o acordă șco- 

o Splendoare in iarbă : PACEA — 
15,30; 18; 20,15.
• Omul care nu poate fl acuzat:
VOLGA — 16; 18,15; 20,30.
• Fredy și cintecul 
TORUL — 16; 18.
• Armando ; Calul
RUL — 20.
0 Salariul groazei :
11; 14,30; 17,15; 20, VITAN —’16, la 
grădină — 20,15.
• Marele semn albastru : MOȘI
LOR — 15,30.
• Așteaptă pină se întunecă : MO
ȘILOR — 18, la grădină — 20,30, 
CRINGAȘI — 15,30; 18; 20,15, RA
HOVA — 15,30; 18, la grădină —
20,30.
« Operațiunea Lady Chaplin: 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
0 Vînătorul de căprioare : MUN
CA — 16; 18; 20.
0 Acțiunea „Vulturul" : COSMOS 
— 15,30; 18; 20,15.
0 Misteriosul X din Cosmos : 
FLACARA — 15,30; 18; 20,30.
0 Familia Tât : PROGRESUL — 
15,30; 18.
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Deschiderea emisiunii. Mlcro- 
avanpremiera zilei.
Emisiune pentru copil și ti
neret 0 „Ex-Terra ’70“ 0 
0 Jocuri marine.
Anunțuri — publicitate. 
Actualitatea în economie.
1 001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.
Telejurnalul de seară. 
Reflector.
Seară de teatru : „A 12-a 
noapte" de W. Shakespeare — 
producție a studiourilor en
gleze. In distribuție : -Alex 
Guiness, Ralph Richardson, 
Joan Plowright, Tommy Stee
le, Gary Raymond, Adrienne 
Corri, Riggs O'hara. Regia : 
John Dexter.
Prim plan : sculptorul Milița 
Petrașcu. Emisiune de Rodica 
Rarău și George Pascaru.
Muzicorama T.V. — revista 
actualităților de muzică 
ușoară.

23,05 Telejurnalul de noapte.
23,20 închiderea emisiunii.

iii și manualelor școlare, cărților de 
educare a tineretului sau celor care 
cuprind sfaturi practice destinate ță
ranilor. Dincolo de diversitatea unor 
asemenea preocupări, fragmentele 
selectate și transcrise cu scrupulo- 
zitate științifică de Florea Fugariu 
din cărțile culte și populare care au 
iradiat din Transilvania în toată a- 
ceastă perioadă, „servind drept hra
nă spirituală românilor de peste tot", 
reflectă — așa cum conchide editorul

— „caracterul militant al culturii 
românești ardelene".

Dacă aceste două antologii încearcă 
și reușesc să reflecte în totalitatea 
manifestărilor sale fenomenul literar 
și cultural al unor întregi perioade
— perioade în care, este drept, stră
daniile cărturarilor noștri prindeau, 
de-abia cele dinții reliefuri — edi
ția Din presa literară românească 
(1900—1918) își propune să Înfățișe
ze doar un anumit aspect, dintr-o e- 
pocă ulterioară. Este vorba, în fond, 
de un moment de tranziție, căci pri
mele decenii ale secolului XX, ur
mind marilor clasici ai literaturii 
române, sînt importante nu atit prin 
realizările din planul artistic, cit

Trecutul și prezentul 
in viziunea scriitorului 

epocii noastre
de Dan ZAMFIRESCU

Am avut și altă dată prilejul să 
atrag atenția asupra caracterului 
eronat și lipsei de fundament a ten
tației de a transforma îndreptățită 
prețuire a trecutului într-o sursă de 
idolatrie fără discernămînt, de lite
ratură patriotardă cultivată cu con
vingerea succesului asigurat prin în
săși semnificația unei asemenea 
problematici, Paseismul, cultul nea
nalitic, nediferențiat al trecutului 
istoric sau cultural nu constituie 
premisele unei izbînzi literare. Toc
mai de aceea cred că în receptarea 
critică a unor scrieri despre trecut 
se reflectă insatisfacția în fața unor 
lucrări de orientare teoretică insufi
cient de dară și de slabă calitate 
literară și artistică, sunind ca melo
diile demodate cintate la caterincă. 
De o asemenea „literatură istorică" 
n-avem, evident, nevoie. Climatul 
sănătos de prețuire a trecutului nos
tru istoric nu are nimic comun cu o 
astfel de maculatură.

Ceea ce se așteaptă azi de la oa
menii de știință și de la creatorii de 
literatură pe teme istorice este cu 
totul altceva decît un fel de neocon- 
formism paseist. Se așteaptă crista
lizarea, în opere de erudiție și in 
mari opere lite
rare, a conștiinței 
actuale despre 
acest trecut is
toric, așa cum a- 
ceastă conștiință 
s-a făurit în creu
zetul momentului 
pe care-1 trăim. 
Preferăm de a- 
ceea să-i citim pe Negruzzi sau O- 
dobescu, cu mireasma lor autentică 
de epocă, în locul contrafacerilor de 
ultimă oră.

Pentru unii, „contemporaneizarea" 
duratei noastre istorice este posibi
lă doar dacă lipim de numele per
sonalităților trecutului românesc ul
timele procedee „demitizatoare" im
portate de aiurea, dacă îi transfor
măm pe voievozii noștri în cazuri 
clinice și personaje de teatru ab
surd. (cunosc și o serie de piese în 
manuscris care ar putea explicita fe
nomenul, ai căror autori își expri
mă adesea nedumerirea că nu sînt 
jucați). Fără îndoială, trecutul se o- 
glindește în prezent, și Mihai Vi
teazul al lui Bălcescu este un erou al 
veacului romantic, după cum cel al 
lui Paul Anghel este un erou al vea
cului nostru, străin exaltării retorice 
a secolului trecut. Dar a fi „modern" 
în abordarea trecutului presupune 
două condiții esențiale : o foarte buna 
cunoaștere a trecutului și o foarte a- 
dincă ancorare în prezent. Tragedia 
pseudoliteraturii de inspirație istori
că începe cu autorii care nu percep 
din prezent decît unele aspecte su
perficiale, exterioare, iar din trecut 
nu cunosc decît numele proprii de 
care-și atirnă, ca de un cui, elucu
brațiile născute din ignoranță. Ar fi 
însă o gravă eroare ca, vorba pro
verbului popular, să aruncăm din 
albie copilul o dată cu apa, să nu ne 
arătăm interesați de operele inspi
rate din trecutul nostru istoric din 
cauza neizbînzilor unor scriitori.

Trebuie oare ca literatura „să de- 
mitizeze" trecutul sau să „creeze mi
turi" ? Iată o problemă care revine 
nu o dată, în diverse moduri, în dis
cuțiile criticilor sau ale creatorilor 
înșiși. Problema nu poate fi însă 
pusă în acești termeni, lucrurile nu 
pot fi astfel absolutizate.

L-a „mitizat" sau l-a „demitizat" 
Grigore Ureche pe Ștefan cel Mare 
în celebrul său portret ? Pentru Băl
cescu, eroul său a fost oare un mit 
sau o realitate istorică, așa cum se

puncte de vedere

prin consecințele pe care le vor a- 
vea frămîntările și confruntările de 
opinii din planul ideologiei literare 
în configurarea climatului în care se 
vor ivi capodoperele din perioada in
terbelică. De aici și semnificația deo
sebită pe care o dobîndesc interven
țiile publicate în presa literară a 
timpului, oglindă fidelă a pozițiilor 
pe care se situează reprezentanții 
noilor curente literare — sămănăto
rismul sau poporanismul — cit și ale 
celor care se afirmă acum cu preg
nanță, cum este simbolismul. Artico
lele programatice sau de analiză — 
investite nu o dată cu un caracter 
polemic — desprinse din colecția u- 
nor publicații precum „Sămănătorul", 
„Luceafărul", „Vieața Nouă", „Ra
muri", „Convorbiri critice" sau „Via
ța românească", precedate de o suc
cintă caracterizare a orientării mult 
mai numeroaselor și efemerelor pu- 

i blicații ale vremii, întreprinsă în 
prefață de îngrijitorul ediției, între
gesc profilul unei epoci efervescen
te, caracterizată nu o dată prin ma
nifestări contradictorii. Meritul prin
cipal al antologiei realizate de D. 
Murărașu — ca de altfel și al unei 
mai vechi selecții Din presa literară 
românească a secolului XIX, publi
cată tot în colecția „Lyceum" — 
credem că este acela de a fi pus la 
îndemîna cititorului texte ades co
mentate în studiile de istorie lite
rară, dar mai puțin cunoscute în 
mod direct, de a-i fi dat posibilita
tea să constate la sursă în ce anume 
constă nota specifică a literaturii 
noastre din această perioadă.

Se desprinde din această succin
tă prezentare a studiilor anto
logice tipărite în ultimele luni rolul 
pe care colecția „Lyceum" îl poate 
dobîndi în integrarea valorilor cul
turale ale trecutului în circuitul spi
ritual al actualității. Alături de vo
lumele consacrate operei unor re
marcabile personalități scriitoricești, 
în cuprinsul colecției ar putea fi in
tegrate. în continuare, cit mai 
multe ediții cu caracter antolo
gic, construite pe diverse cri
terii, urmărind să ilustreze sfera de 
preocupări specifică unui anumit cu
rent literar sau activitatea unor cu
noscute publicații, să contureze evo
luția diferitelor genuri și specii lite
rare sau să sublinieze continuitatea 
anumitor idei, principii, metode de-a 
lungul istoriei literaturii române. 
S-ar configura astfel din diverse un
ghiuri o imagine expresivă a proce
sului complex de dezvoltare a poe
ziei, prozei și criticii noastre.

Sorin MOVILEANU 

desprindea ea din documente ? Răs
punsurile sini evidente și cred că 
nu mai este cazul să insistăm asu
pra lor. Tot așa in opera lui Emi- 
nescu sau a lui Sadoveanu reflecta
rea trecutului răspundea unei nece
sități vitale a epocii lor, aceea de 
a conferi unui popor întreg, prins 
in vîrtejul înnoirilor veacului, adin- 
ca conștiință de sine care-1 înteme
iază și-l ferește de a deveni spuma 
incoloră și agitată purtată de valu
rile istoriei.

Fără îndoială că orice exagerare 
creează reacția contrară. Nimeni nu 
va cuceri admiratori declarîndu-1 pe 
Brîncoveanu mai important în isto
ria universală decît Ludovic al 
XIV-lea. Aceasta nu împiedică isto
ria românilor să aibă un sens măreț, 
nu prin dimensiunile, ci prin semni
ficațiile ei umane. Un sens tot atit 
de măreț, de pildă, ca și acela al 
istoriei Greciei antice — sensul 
existenței unui popor mic, care totuși 
și-a apărat cu geniu și dirzenie is
toria, tradițiile, personalitatea, lăsînd 
urme adinei în imperiul spiritului.

Invitația la luciditate trebuie să ne 
ajute a descoperi adevăratul sens ma
jor al trecutului nostru, și nu să se 

transforme In
tr-un spectacol 
de autonegare tot 
atît de ignorantă 
ca și exaltarea în 
gol a vreunui e- 
veniment sau 
vreunei persona
lități istorice, pe 
care autorul o 

„îndrăgește" sau „se supără" la fel 
de neîntemeiat.

Ceea ce se impune fără îndoială în 
ceasul de față este depășirea reto
ricii facile, în folosul unei răbdă
toare munci de investigație și al u- 
nei meditații adinei asupra căilor pe 
care, prin atîtea încercări, am reu
șit să ajungem unde sîntem. De a- 
ceastă muncă nu sînt scutiți nici !i- 
terații, calitatea de dramaturg sau 
romancier nescuzînd penuria cunoș
tințelor în tema tratată. Sadoveanu 
a fost un istoric care putea fi oricind 
un interlocutor competent al lui Ni- 
colae Iorga. El a avut acea adîncă 
comuniune cu veacurile, care ne dă 
pe marii istorici și a posedat o foarte 
solidă cultură istorică. Numai așa a 
devenit poate cel mai mare dascăl 
de istorie națională al poporului 
nostru. O mare literatură despre tre
cut nici nu se poate naște altfel.

Oricît de paradoxal ar părea, dru
mul spre marea literatură de inspi
rație istorică trece ODligatoriu prin 
prezent. Fără dimensiunea trecutu
lui pe care se sprijină, prezentul nis
tru nu și-ar dezvălui pe deplin gran
doarea de epocă istorică — și oricît 
de tare am afirma această grandoare, 
nu am putea-o face evidentă decît 
celor care cunosc succesiunea de 
epoci istorice care au precedat-o. Un 
scriitor care ar crede că se vede mai 
bine prezentul dacă trecem în pe
numbră preocuparea pentru trecut 
ar da dovadă de o lipsă uluitoare de 
simț al realităților. Numai cine Înțe
lege sensurile adinei ale istoriei, așa 
cum se desprind din filele cronicilor 
și documentelor, poate releva ceea 
ce este intr-adevăr extraordinar în 
evenimentele istorice ale prezentului 
nostru, descoperind totodată adevă
ratele dimensiuni ale unui trecut e- 
roic, așa cum se vede el din vre
mea noastră. Epocii noastre îi stă in 
putință să creeze o știință despre 
trecutul național și o literatură des
pre acest trecut în stare să depă
șească tot ce s-a făurit înainte, toc
mai fiindcă omul epocii noastre este 
subiectul unei istorii contemporane 
ale cărei dimensiuni nu le-a avut 
nici o altă epocă din istoria noas
tră.

Cînd în documente definitorii pen
tru direcțiile în care este chemată 
să se dezvolte literatura, cultura 
noastră, se cere ca scriitorii să se 
inspire din trecutul glorios al po
porului, din tradițiile sale progresis
te de luptă — în rîndul cărora își 
află un loc de seamă cele ale cla
sei muncitoare, condusă de partidul 
comunist, — se realizează un veri
tabil act de conștiință culturală. La 
această chemare fiecare scriitor al 
vremii noastre nu poate decît să se 
simtă onorat, dator să-i răspundă 
prin opere de autentică valoare. Des- 
prinzînd din trecut ceea ce este viu 
putem ajunge la adevărate împliniri 
artistice. Căci această parte vie a 
trecutului este o parte integrantă a 
prezentului, este fundalul pe care se 
proiectează dimensiunile reale ale 
epocii noastre socialiste.

A apărut nr. 6 al

„REVISTEI ROMÂNE 
DE STUDII 

INTERNAȚIONALE"
Acest număr cuprinde articole 

și studii, printre care „România 
la cea de-a XXIV-a sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U." 
(Constantin Ene), „Răspunderea 
pentru daunele provocate de o- 
biectele spațiale" (dr. Marțian I. 
Niciu), „Din nou despre cauzele 
înlăturării din guvern a lui Ni- 
culae Titulescu" (I. Chiper și 
Fl. Constantin»), „Comisia in
ternațională de cooperare intelec
tuală’’ (G. Oprescu), precum și 
note, comentarii, recenzii. Revis
ta se găsește de vînzare la 
chioșcurile de ziare și librăriile 
din Capitală și din țară.
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Primire ia C.C. al P.C.R.
Tovarășul Vasile Pwtillneț, mem

bru supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., a» 
primit luni delegația de activiști 
ai P.M.S.U., condusă de Klezl Ro
bert, adjunct de șef de secție la 
C.C. al. P.M.S.U., care, la invitația 
C.C. al P.C.R., a făcut o vizită de 
schimb de experiență în țara noas
tră.

La primary care s-a desfășurat

fntr-9 atmosferă caldă, tovărășeas
că, ă participat Ion St. Ion, vice
președinte al Consiliului Economic.

A fost de față Sandor Argyelan, 
însărcinat cu afaceri a.i. al R.P. 
Ungare la București.

*
Luni seara, delegația de activiști 

ai P.M.S.U. s-a înapoiat la Buda
pesta.

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri, Leonte Răutu, a primit 
luni dimineața delegația Oficiului 
pentru sfaturile populare al Con
siliului de Miniștri al R. P. Ungare, 
condusă de dr. Pap La jos, pre
ședintele Oficiului, care face o vi
zită de schimb de experiență și do
cumentare în țara noastră.

La primire, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, prietenească, 
au luat parte Andrei Păcuraru,

prim-vicepreședinte al Comitetului 
de stat pentru economia și admi
nistrația locală, precum și Sandor 
Argyelan, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R. P. Ungare la 
București.

Cu acest prilej au fost abordate 
unele aspecte privind preocupările 
actuale ale organelor locale ale pu
terii de stat din cele două țări.

(Agerpres)

PLECAREA
ÎN R. 0. GERMANĂ

A UNEI DELEGAȚII DE 
ACTIVIȘTI Al P. C. R.

Luni dimineața a plecat la Ber
lin o delegație de activiști ai P.C.R., 
condusă de Lucian Drăguț, secre
tar general al Consiliului Econo
mic, care, la invitația C.C. al 
P.S.U.G., va face o vizită în Repu
blica Democrată Germană.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost condusă de 
Constantin Mîndreanu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., Ion 
Șt. Ion, vicepreședinte al Consiliu
lui Economic, de activiști de 
partid.

Au fost prezenți membri ai am
basadei R. D. Germane la Bucu
rești.

(Agerpres)

Cronica zilei

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Cu prilejul Zilei Naționale a Re
publicii Peru, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Cornaliu Mănescu, a 
transmis o telegramă de felicitare 
ministrului relațiilor externe al 
Republicii Peru, Edgardo Mercado 
Jarrin.

★

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a Republicii Peru, Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a organizat luni o 
seară culturală la Casa de cultu
ră a I.R.R.C.S.

Manifestarea a fost deschisă de 
prof. dr. docent Mihnea Gheorghiu, 
prim-vicepreședinte al I.R.R.C.S. 
în continuare, Copstanța Stavara- 
che, economist principal la Mi
nisterul Comerțului Exterior, a 
împărtășit impresii de călătorie din 
această țară.

în încheiere, a fost prezentat un 
program de cîntece și de filme do
cumentare peruviene.

Au asistat funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Exter
ne și Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, ziariști, un nume
ros public. A fost de față Hubert 
Wieland Alzamora, ambasadorul

Republicii Peru la București, 
membri ai ambasadei și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

★

Cu ocazia celei de-a XVII-a a- 
niversărj a Zilei Insurecției Națio
nale Cubaneze, însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al Cubei la Bu
curești, Jesus Guerrero, a rostit 
duminică seara o cuvîntare la 
posturile noastre de radio și te
leviziune.

★

Cu prilejul ,,Lunii de solidari
tate cu lupta poporului coreean, 
25 iunie — 27 iulie", atașatul mili
tar adjunct de pe lîngă Ambasada 
Coreeană în Republica Socialistă 
România, Riu Ben Hak, a organi
zat Iutii o gală de filme urmată 
de un cocteil.

Au participat general colonel 
Mihai Burcă, adjunct al ministru
lui forțelor armate, funcționari 
superiori di.n Ministerul Afaceri
lor Externe, generali și ofițeri su
periori, ziariști.

Erau prezenți Kang Iăng Săp, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, membri ai ambasadei, 
precum și alți membri ai corpului 
diplomatic.

(Agerpres)

POPASURI IN SIBERIA
INDUSTRIALĂ

LA CINCINNATI (S.U.A.)

ILIE NĂSTASE 
Șl ION TIRIAC - 
ÎNVINGĂTORI IN 
PROBA DE DUBLU
Tenismanii români Ilie Năstase 

și Ion Țiriac au repurtat un re
marcabil succes în cadrul turneu
lui internațional de la Cincinnati 
terminînd învingători în proba de 
dublu bărbați. In finală (o reedi
tare a celei disputate în urmă cu 
o săptămînă la Washington), pe
rechea română a jucat excelent 
și s-a revanșat în fața cuplului 
sud-african Bob Hewitt-Fred Mc
Millan pe care l-a învins cu 
6—3, 6-—4.

Proba de simplu bărbați a re
venit asului australian Ken Rose- 
wall, învingător cu 7—9, 9—7, 
8—6 în partida cui, americanul , 
Cliff Richey.

Turneul feminin â fost fcîștîgât ' 
de jucătoare»' ătnencaWă Rose
mary Casals, victorioasă în finală 
cu 6—3, 6—3 în fața compa
trioatei sale Nancy Richey.

★
în urma rezultatelor înregis

trate la acest turneu, în clasa
mentul Marelui premiu interna
țional „Pepsi Cola" conduce a- 
mericanul Cliff Richey cu 21 de 
puncte, urmat de Georges Go- 
ven (Franța), Jan Kodes (Ceho
slovacia) — ambii cu cîte 19 
puncte, Ken Rosewall (Australia) 
—• 18 puncte, Zeliko Franulovici 
(Iugoslavia) — 17 puncte, Ilie 
Năstase (România). Dick Crealy 
(Australia) — ambii cu cîte 16 
puncte, John Newcombe (Austra
lia) — 15 puncte, Arthur Ashe 
(S.U.A.) — 14 puncte etc.

Jocurile Balcanice de atletism

O frumoasă comportare 
a juniorilor romani

Jocurile Balcanice de atletism pen
tru juniori, desfășurate timp ,de două 
zile la Atena, au fost dominate de 
tineri sportivi români, care au cuce
rit 17 medalii de aur, adică jumătate 
din numărul celor atribuite..

Iată titlurile balcanice cîștigate de 
reprezentanții noștri în cea de-a 
doua zi a jocurilor: masculin : 200

m plat : Sorin Fasula — 21”6/10 ; 
înălțime : Csaba —■ 2,06 m ; 800 m : 
Gaspar — l’52”7/10 ; 110 m garduri : 
Glava — 15”2/10 ; decatlon : Ga- 
vrilă — 5 963 puncte ; ștafeta 4x400 
m : România — 3’15”3/10 : feminin : 
înălțime : Roxana Vulescu — 1,68 m ; 
suliță : Eva Zorgo — 49,88 m ; șta
feta 4x400 m : România — 3’47”4/10.

în cîteva rînduri
IN CEA DE-A DOUA ZI A CON

CURSULUI INTERNAȚIONAL DE 
VELODROM de la Sofia, proba, de 
viteză a fost cîștigată de ciclistul 
român Florian Negoescu. In cursă 
italiană, locul intii a revenit echipei 
Italiei, urmată de R. D. Germană, 
România și Ungaria.

Clasamentul final pe puncte este 
următorul : 1. Bulgaria — 23 puncte ; 
2. R. D. Germană 16 puncte ; 3. Ro
mânia — 14 puncte. 4. Ungaria — 6 
PUW*«- . . • -........

în Concursul atletic pen
tru PIONIERI, care șe desfășoară 
la Sofia, la băieți conduce România 
cu 689 puncte, urmată de Ungaria — 
666 puncte. Polonia — 658 puncte, 
R. P. Mongolă — 656 puncte, Bulga
ria — 631 puncte, U.R.S.S. — 619 
puncte, Cehoslovacia — 615 puncte.

La fete, în frunte se află Bulgaria 
— 706 puncte, urmată de U.R.S.S. '— 
677 puncte, România — 639 puncte, 
R. P. Mongolă — 623 puncte etc.

13—15, 15—12) de formația Cehoslo
vaciei, iar selecționata Ungariei a 
învins cu 3—2 (14—16, 6—15, 15—12, 
15—11. 15—13) echipa Bulgariei.

Campionatul european

universitar de fotbal

STUDENȚII ROMÂNI
S-AU CLASAT

IN TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE ȘAH DE LA BUENOS AIRES, 
după disputarea a 5 runde, conduc 
argentinienii Najdorf și Panno cu 
cîte 3,5 puncte, urmați de Florin 
Gheorghiu (România), L. Szabo (Un
garia), A. Bisguier și S. Reshevsky 
(ambii S.U.A.), Tukmanov (U.R.S.S.) 
— toți cu cîte 3 puncte. Campionul 
american Robert Fischer a acumulat 
pînă acum două puncte din două 
partide. El a sosit după începerea 
turneului și are trei partide aminate.

ÎN PRIMA ZI A TURNEULUI 
INTERNAȚIONAL FEMININ DE 
BASCHET de la San Remo, echipa 
Franței a întrecut cu scorul de 
52—45 (26—15) reprezentativa Italiei. 
Cele mai bune jucătoare ale echipei 
învingătoare au fost Riffibd (16 
puncte) și Chazalon (9 puncte). In
tr-un alt joc, selecționata U.R.S.S. a 
surclasat cu 89—59 (45—23) formația 
Iugoslaviei.

LA VARNA au continuat întrece
rile turneului internațional feminin 
de volei. Echipa R. D. Germane a 
dispus cu 3—2 (17—15, 15—8. 10—15,

ÎNTR-UN MECI CONTÎND PEN
TRU „CUPA RAPPAN" la fotbal, 
echipa Baink Ostrava a învins pe 
teren propriu cu scorul de. 1—0 (0—0) 
formația Gwardia Varșovia. Golul 
victoriei a fost înscris în minutul 57 
de Element.

★
LA SALZBURG, în cadrul acele

iași comjîetiții,' echipa locală Austria 
a dispus cu 2—1 (2—0) de formația 
cehoslovacă Tatran Preșov. Au mar
cat Kodat și Filzmoser, respectiv 
Matuva.

LOTUL DE ATLETISM AL S.U.A. 
a evoluat după meciul de la Lenin
grad intr-un CONCURS AMICAL 
CU ATLEȚII SOVIETICI, concurs 
ce s-a desfășurat pe stadionul ..Lo
komotiv" din Moscova.

Numeroșii spectatori prezenți la a- 
ceastă întrecere au avut prilejul să 
asiste la curse spectaculoase soldate 
cu citeva rezultate apreciabile.

lata cîștigătorii : masculin : 100 m : 
Tui-ner (S.U.A.) - 10”2/10 ; 400 m : 
Mills (S.U.A.) — 46”4/10 ; 1 500 m :
Prefontaine (S.U.A.) — 3’44”9/10 ;
200 m : Turner (S.U.A. — 20”3/10 ; 
lungime : Lepik (U.R.S.S.) — 7,78 m ; 
înălțime : Gavrilov (U.R.S.S.) —
2,15 m ; feminin : 100 m plat : Davis 
(S.U.A.) - U”3/10 ; 1500 m : Bra- 
ghina (U.R.S.S.) — 4’19”5/10 ; 400 m : 
Hammond (S.U.A.) — 52”4/10 ; 100 m 
garduri : Johnson (S.U.A.) — 13”5/10.

• REGATA DE LA AMSTERDAM
în ziua a doua a regatei de cano

taj academic de la Bosbaan (Amster
dam) echipajul feminin de 8 plus 1 
al Clubului nautic universitar Bucu
rești a terminat învingător cu timpul 
de 3’09”72/100 (record al pistei), ur
mat ■ de Jalghiris (U.R.S.S.) —
3’12”20/100, Vliet-Argo (Olanda) — 
3T5”03/100. Vîslașele românce s-au 
situat, de asemenea, pe primul loc la 
4 plus 1 vîsle, realizînd timpul d< 
3T8”06/100.

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost în gene

ral frumoasă, exceptînd zonele din sud- 
estul țării, unde cerul a prezentat 
înnorări accentuate și au căzut ploi 
slabe, însoțite, pe alocuri, de descăr
cări electrice. Vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit. Temperatura aerului la ora 
14 a înregistrat valori cuprinse între 
17 grade la Toplița, Ocna Sugatag, In- 
torsura Buzăului, Cîmpina și Cîmpu- 
lung Moldovenesc, și 26 de grade la 
Băileștl. In București: Vremea s-a

răcit ușor șl a fost în general Instabilă. 
In cursul după-amiezii a plouat. Vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit. Tempe
ratura maximă a atins 26 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 29, 
30 șl 31 iulie. In țară : Procesul de în
călzire a vremii se va resimți și în 
următoarele zile. Cerul va fi variabil. 
Sînt posibile averse de ploaie locale, 
mai ales în regiunea de deal șl de 
munte. Vîntul va sufla slab, pînă la 
potrivit. Minimele vor fi cuprinse în
tre 10 și 20 de grade, iar maximele 
între 24 și 34 de grade. In București : 
Vremea se va încălzi. Cerul va fi va
riabil, mai mult senin. Vîntul va sufla 
în general slab. Temperatura în creș
tere.

PE LOCUL IV
Al doilea campionat european uni

versitar de fotbal a fost cîștigat de 
selecționata U.R.S.S. In finala com
petiției, disputată la Skopiie, fotba
liștii sovietici au învins cu scorul de 
2—1 (2—0) echipa Spaniei. Au mar
cat : Duganski (min. 7 și 44) ' și res
pectiv Robles (min. 72). Partida a 
fost urmărită de peste 5 000 de spec
tatori.

La Tetovo, în meciul pentru locu
rile 3—4, echipa Franței a întrecut cu 
scorul de 2—1 (1—1) formația Româ
niei. Golurile învingătorilor au fost 
înscrise de Redon, iar punctul echi
pei române a fost marcat de Barbu.

ei ei n e^i n
(Urmare din pag I)

PRONOEXPRES
PREMIILE CONCURSULUI PRONO
EXPRES Nr. 30 DIN 22 IULIE 1970

Extragerea I : Categ. a Il-a i 1 va
riantă a 75 218 lei ; a IlI-a : 10,80 a 
» 482 lei ; a IV-a : 45,65 a 824 lei ; a 
V-a : 79,25 a 475 lei ; a Vl-a : 3190,85 
a 50 lei.

Extragerea a II-a : Categ. A : 1,10 
variante a 37 448 lei ; B : 2,85 a 
14 454 lei ; C : 8 a 5 149 lei ; D : 41.35 
a 500 lei ; E : 461,50 a 100 lei ; F : 
5 971,20 a 20 lei.

310 000 de hectare sînt inun
date periodic. însăși vege
tați:. Deltei este cea speci
fică solurilor puțin evolua
te, stuful avînd condiții 
foarte favorabile de dezvol
tare. Trebuie subliniat însă 
că una din caracteristicile 
esențiale ale Deltei Dunării 
o constituie faptul că me
diul său ambiant este deo
sebit de prielnic biologiei 
peștelui. Ținîndu-se seama 
de acest aspect, s-a urmă
rit valorificarea complexă 
a Deltei Dunării.

Potrivit schiței generale 
de amenajare a Luncii și 
Deltei Dunării, aprobată 
printr-o hotărâre a Consiliu
lui de Miniștri în anul 1961, 
sectorului stufo-piseicol i se 
atribuia cam 44 la sută din 
suprafață. Studiul tehnico- 
economic elaborat atunci în 
vederea punerii în valoare 
a stufului — ca materie 
primă pentru celuloză — 
reprezintă o întreprindere 
temerară, nicăieri în lume 
neexistind o experiență la 
asemenea proporții. Desi
gur,. este posibil ca în cer
cetările întreprinse să se fi 
supraapreciat potențialul 
terenurilor stuficole, după 
cum e la fel posibil ca cer
cetările ulterioare să nu fi 
elucidat pînă la capăt toate 
principalele probleme, privi
toare la amenajarea și ex
ploatarea lor. De pildă, da
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ÎN SEMESTRUL I 1970

Depuneri și avantaje
sporite la C. E. C

laProcesul economisirii 
C.E.C. a continuat să se dez
volte și în semestrul 1/1970, 
ceea ce dovedește că, o dată 
cu creșterea în bugetele per
sonale ale oamenilor muncii 
a ponderii sumelor rezervate 
pentru cheltuieli viitoare, a 
luat o nouă amploare și spiri
tul de economie. Confirmă a- 
ceasta următoarele date : la 1 
iulie 1970 soldul general al 
depunerilor populației la 
C.E.C. a fost cu 6,4 la sută 
mai mare decît cel înregistrat 
la finele anului 1969, iar nu
mărul libretelor de economii 
a crescut cu 250 036, din care 
38 792 librete aparțin popu
lației de la sate.

De la Casa de Economii și 
Consemnațiuni am primit și 
alte cifre semnificative, de 
data aceasta însă cu privire la 
ceea cfc au primit depunătorii 
pentru sumele păstrate la 
C.E.C.

Iată, de pildă, depunătorilor 
pe libretele de economii cu 
dobîndă și cîștiguri în autotu
risme Casa de Economii și 
Consemnațiuni le-a acordat la 
tragerile la sorți pentru tri
mestrele I și II a.c 733 cîș
tiguri în autoturisme de 
diferita mărci, în valoare 
de aproape 33 milioane lei. 
Cei ce economisesc pe li
bretele de economii cu do
bîndă și cîștiguri au obți
nut 5 761 cîștiguri în obiec e

în valoare de 6,46 milioane lei, 
iar depunătorilor pe libretele 
tie economii pentru turism li 
s-au acordat 107 cîștiguri în 
excursii în străinătate în va
loare de 760 mii lei.

în aceeași perioadă, depu
nătorilor pe librete de econo
mii cu cîștiguri, 
economii pentru 
de locuințe, librete de econo
mii cu cîștiguri în materiale 
de construcție și pe obliga
țiuni C.E.C. li s-au acordat 
cîștiguri în bani în valoare de 
peste 19 milioane lei.

în total, în primul semes
tru al acestui an, Casa de 
Economii și Consemnațiuni a 
acordat depunătorilor pe li
brete de economii și obliga
țiuni C.E.C. cîștiguri în bani, 
autoturisme, excursii în străi
nătate etc. în valoare de 59,3 
milioane lei. în olus, depună
torilor pe librete de economii 
li se acordă și dobînzi.

Pe lîngă avantajele speci
fice fiecărui instrument de 
economisire, depunătorii bene
ficiază și de avantajele gene
rale ale economisirii la 
C.E.C. : garantarea de către 
stat a sumelor depuse, depu
nerile puțind fi retrase ori- 
cînd ; păstrarea secretului pri
vind numele depunătorilor și 
operațiunile efectuate ; scuti
rea de taxe și impozite a de
punerilor și cîștigurilor, pre
cum și alte avantaja.

librete de 
construirea
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Procesul intens de industrializare 
ce se desfășoară pe vastele întinderi 
de dincolo de Ural transformă rapid 
înfățișarea Siberiei, sporește an de 
an contribuția ei la dezvoltarea eco
nomică a întregii Uniuni Sovietice. 
De pe acum ea dă 40 la sută din 
producția totală de cărbune, peste un 
sfert din cea de gaze naturale, o 
treime din masa lemnoasă, un sfert 
din energia electrică, aproape tota
litatea diamantelor naturale, o bună 
parte din metalele neferoase. Și 
lista ar putea continua... •

Pînă în ultima vreme, cea mai 
importantă regiune petroliferă a 
Uniunii Sovietice era cea dintre Vol
ga și Ural, care asigura circa 70 la 
sută din totalul extracției. Dar cer
cetările geologice întreprinse în de
presiunea Siberiei apusene au dus 
la descoperirea a peste 120 noi zăcă
minte de petrol și gaze, de aseme
nea proporții incit întrec ca rezerve 
de trei-patru ori regiunea dintre Volga 
și Ural. Și aceasta nu-i decît începu
tul. După cum susține academicia
nul A. A. Trofimuk, prim-vicepreșe
dinte al filialei siberiene a Acade
miei de Științe a U.R.S.S., directorul 
Institutului de geologie și geofizică 
din cadrul acestei filiale, zăcămin
tele de petrol explorate și conturate 
exact pînă în prezent nu reprezintă 
decît circa zece la sută din potenția
lul real al Siberiei apusene. Neobiș
nuit de bogate sînt și zăcămintele de 
gaze din nordul regiunii Tiumen. 
Rezervele lor, stabilite pînă acum, se 
ridică la peste șapte trilioane metri 
cubi, din care 6.6 trilioane au fost 
explorate în anii 1966—1969.

Extracția aurului negru siberian 
crește an de an în ciuda condițiilor 
deosebit de grele 
— nesfîrșite mlaș- ———- 

BCKsB CORESPONDENȚĂ 
patru ani, în re- p.i KI II O C C
giunea Tiumen UI IN U. K. O. O.
au fost forate 
1 300 de sonde de , - 
exploatare și 800 
sonde de explorare, au fost instalate 
peste 2 000 km de conducte, peste 
1 000 km de linii de înaltă tensiune. 
Se lucrează intens la construcția căii 
ferate Tiumen—Strejevoie, se ame
najează aeroporturi și se dezvoltă 
transporturile aeriene. In mijlocul 
taigalei au răsărit noi orașe ale pe
troliștilor cum sînt Nefteiugansk, 
Urai, Gornopravdinsk, Svetlîi, Igrim.

Anul trecut, din Siberia apuseană 
au fost extrase 21 de milioane de 
tone de petrol, iar anul acesta pro
ducția se va ridica la 30 milioane 
tone.

La începutul acestui an, Comitetul 
Central al P.C.U.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. au adoptat o ho- 
tărire specială cu privire la crearea 
în anii viitori în Siberia apuseană a 
unei puternice baze de extracție a 
petrolului. Pînă în 1975 ea va fur
niza țării 100—120 milioane tone, iar 
în 1980, 230—260 milioane tone ți
ței. Hotărîrea prevede un întreg 
complex de măsuri care să asigure 
îndeplinirea acestei sarcini majore, 
considerată de cea mai mare impor- 
tariță păntru economia națională a 
Uniunii Sovietice. Printre ele se nu
mără darea în funcțiune, pînă în 
1974, a liniei ferate Tiumen—Surgut, 
care va trece peste fluviul Obi, și 
pînă în 1975 a liniei ferate Surgut— 
N ijnevartovski i —Strejevoie. Con
ducta magistrală Ust — Balik — 
Omsk, pe care a început să curgă 
țițeiul spre rafinăriile din Omsk în 
urmă cu trei ani, va fi continuată 
pînă la Anjero-Sudjensk unde va 
face joncțiune cu magistrala Tui- 
mazi—Irkuțk. In regiunea Tomsk a 
început construcția conductei Ale- 
xandrovskoie — Tomsk — Anjero — 
Sudjensk, lungă de 850 km.

O adevărată inimă industrială a Si
beriei contemporane este Kuzbasul. 
Aici se află mari cariere și mine de 
cărbuni cocsificabili, centre puter
nice ale metalurgiei feroase și ne
feroase, combinate chimice, uzine 
constructoare de mașini. Dacă în 
1917 în întreg bazinul Kuznețk ex
tracția de cărbune a fost de 1 250 000 
tone, în prezent numai mina „Tomu- 
sinskaia — 1—2“ dă anual circa trei 
milioane tone de combustibil solid, 
iar producția de cărbune a întregului 
bazin trece de 100 de milioane tone, 
ceea ce reprezintă producția de căr
bune a Franței, Italiei și Japoniei 
luate la un loc. Metalurgia Siberiei 
este reprezentată de combinatele Kuz- 
nețk și Zapsib, care alcătuiesc cea 
de-a treia mare bază metalurgică a 
țării. Construcția de noi obiective si
derurgice și metalurgice continuă aici 
cu intensitate.

Prima baterie dr cocs a Zapsib-u- 
lui a fost dată în funcțiune în 1963. 
Au urmat apoi alte baterii, furnale, 
laminoare, o fabrică de aglomerare,

o secție de convertizoare cu oxigen.' 
La sfirșitul anului trecut constructo
rii au predat metalurgiștilor un la
minor bluming și cel de-al treilea 
convertizcr. Pînă la sfirșitul anului 
în curs se va încheia și construcția 
celui de-al treilea furnal cu o capa
citate de 3 000 metri cubi.

Pe prima porțiune de cale ferată 
electrificată a Siberiei — Belovo- 
Novokuznețk — trenurile electrice 
au început să circule în 1937. Dar 
dezvoltarea furtunoasă a industriei. 
Kuzbas-ului a făcut ca în scurtă 
vreme această legătură a bazinului cu 
restul țării să devină insuficientă. In 
deceniul al cincilea a fost construită 
printre munți, prin taigaua sălbatică, 
faimoasa linie ferată Novokuznețk- 
Abakan, primul tronson al magistra
lei feroviare sud-siberiene. La Înce
putul actualului cincinal a fost dată 
în exploatare liriia Artîșta-Podobas 
care traversează bazinul. Anul trecut 
a fost încheiată electrificarea liniei 
Novokuznețk-Mundîbas, au fost rea
lizate ramificații de legătură cu 
combinatul chim'ic din Novokuznețk, 
cu Zapsib-ul, cu o serie de cariere. A- 
nul acesta constructorii vor da cale 
liberă trenurilor electrice pe întreaga 
linie de la Novokuznețk pînă la Taș- 
tagol, cu ramificații către bazele de 
minereuri ale combinatelor metalur
gice ale bazinului și pe linia Leninsk- 
Kusnețkii-Topki-Kemerovo-Iurga, cu 
ieșire la magistrala feroviară trans- 
siberiană. Astfel, căile ferate princi
pale ale Kuzbas-ului vor ti în în
tregime electrificate.

Un cuvint tot mai greu are de spus 
în economia Uniunii Sovietice și Si
beria orientală. Dacă pînă acum aici 
nu s-a găsit petrol, în ce privește alte 

resurse naturale 
ea nu nuimai că 
nu rămîne în ur
ma Siberiei apu
sene, ci o și în
trece. Este vorba 
în primul rînd d» 
colosalele resur
se hidroenergeti
ce. Se apreciază 

că numai în regiunea Irkuțk, de 
exemplu, pe Angara, pe rîurile Vitma, 
Olenkasi, pe cursul mijlociu al Lenei 
se pot instala hidrocentrale care pot 
produce circa o sută de miliarde ki- 
lowați-ore pe an. După cum se știe, 
valorificarea acestei mari bogății si
beriene a început prin construirea 
puternicelor hidrocentrale de la 
Bratsk și Irkuțk. în plină construcție 
se află hidrocentrala de la Usti—Him 
care va avea aceeași capacitate ca și 
Bratsk-ul (peste patru milioane kW). 
Prețul de cost al unui ki- 
lowat-oră produs la Bratsk este 
de două ori și jumătate mai 
scăzut decît media pe toate 
hidrocentralele țării. Aceasta a de
terminat amplasarea aici a unor in
dustrii mari consumatoare de ener
gie electrică și termică cum sînt com
binatele de aluminiu din Irkuțk și 
Bratsk, combinatul de celuloză din 
Bratsk, cum vor fi uzinele de cau
ciuc sintetic, fibre sintetice și mase 
plastice aflate în curs de construc
ție. Cea mai importantă unitate a in
dustriei chimice de aici este combi
natul petrochimic din Angarsk, cu 
zeci de mii de muncitori, cu instala
ții întinse pe un teritoriu cit al unui 
oraș. El produce carburanți, îngrășă
minte, alcool, mase plastice.

La 30 de km de Angarsk, la mar
ginea orășelului Usolie-Sibirskoie, 
lingă un zăcămint de sare cu o gro
sime de 1,5 km, s-a ivit într-un răs
timp scurt un întreg complex de în
treprinderi electrochimice, care des
compun clorura de sodiu în clor cu 
ajutorul electricității furnizate de 
Angara. Pornind de la clor, se ob
ține apoi o întreagă gamă de produsa 
chimice de bază.

Un alt gigant al chimiei siberiene, 
acum în curs de construcție, este 
combinatul de la Zîma, la 200 km de 
Angarsk. El va prelucra, de aseme
nea. sare, precum și apatite și semi- 
produse provenind de la combina
tele din Angarsk și Usolie.

O nouă zonă industrială prinde 
contururi la periferia nord-yestică a 
orașului Irkuțk. vechea „capitală" a 
Siberiei. Construcția unor întreprin
deri electrotehnice (de condensatori 
și rezistențe) a și început. Vor urma 
unități ale industriilor ușoară șl ali
mentară.

Pentru ca imaginea Siberiei Indus
triale să fie întregită, ar mai trebui 
să vorbim despre marele centru al 
metalurgiei neferoase de la Norilsk, 
despre complexul industria! de la 
Krasnoyarsk, despre centrele indus
triale din sud (Omsk, Barnaul, Novo
sibirsk. Acinsk). despre extracția de 
diamante din Iakuția etc. Dar ar fi 
zadarnică încercarea de a cuprinde 
fie si sumar, în limitele unei cores
pondente de ziar, toate prefacerile 
profunde ce au loc în Siberia de azi.

Silviu PODINA

ani de zile trenează rezol
varea problemei asimilării 
și producerii umor utilaje 
care să asigure recoltarea și 
transportul stufului de pe 
toate suprafețele (și de pe 
terenuri uscate, și de pe 
plauri, și din bălți, și do 
pe terenuri mocirloase etc). 
Nerealizarea unor aseme
nea utilaje a dus la dimi
nuarea fondului stuficol a- 
menajat, prin traumatizarea 
rizomilor stufului de căti;e 
șenilele tractoarelor grele, 
utilizate la recoltare pe te
renuri cu portanță redusă. 
Consecința a fost nerealiza
rea întregului volum al 
producției de stuf pe care 
s-a contat.

într-o atare situație, se 
pune întrebarea : renunțăm 
la valorificarea stufului din 
Delta Dunării ? Răspunsul 
dat de oamenii de speciali
tate este categoric : Nu, 
sâ nu se renunțe ! Chiar în 
condițiile actuale, cînd stu
ful e valorificat numai de 
pe circa 20 000 de hectare, 
din cele 160 000 hectare pe 
cit se întinde, celuloza care 
se obține este cotată la pre
țuri care acoperă atît chel
tuielile de recoltare și 
transport al stufului, cît și 
cele de fabricare a celulo
zei. O pădure, ca să poată 
fi exploatată, are nevoie de 
cel puțin 15—20 de ani, pe 
cind stuful crește în fiecare 
an — și în Deltă crește pe 
160 000 de hectare l

E c imensă bogăție, pen
tru valorificarea căreia n-au 
fost încă netezite toate dru
murile. Esențial este că, în 
momentul de față, se știe 
în ce direcții trebuie ac
ționat, Și se va acționa 
metodic, prudent dar sigur, 
dispunind astăzi și de alte 
posibilități pentru cuceri
rea, pas cu pas, a acestei 
bogății a Deltei, urmînd ca 
pînă în 1975 producția stu- 
ficolă să crească, față de a-

o cantitate infimă, care do
vedește cit de puțin sînt 
valorificate condițiile deo
sebit de prielnice pe care 
le oferă Delta pentru biolo
gia peștelui.

O cauză a acestei situații 
o constituie faptul că, prin 
îndiguirea luncii inundabile 
a Dunării, au fost diminua
te zonele naturale de re
producție a peștelui. Inves
tițiile realizate în Deltă în 
sectorul piscico' pînă în

optică îngustă, care se ma
nifestă în exploatarea de 
către stuficultori și pisci- 
cultori a acestor incinte. 
Cei care exploatau stuful 
aveau o singură preocupa
re : să fie realizat planul 
la stuf. La rîndul lor, 
pescarii nu erau inte
resați decît de planul la 
pește. Deseori se întîmpla 
cam așa : cînd era o iarnă 
blîndă, cu lungi perioade 
de dezgheț, care îngreunau

guițe, la care se adăuga 
lipsa de cooperare între 
unitățile de exploatare stu
ficole și cele piscicole, cu 
tot cortegiul de consecințe 
negative atît pentru pro
ducția de stuf, cit și pentru 
aceea de pește.

Există certitudinea că, 
prin măsurile ce v »r fi 
luate pentru mai uuna 
valorificare a imensului po
tențial piscicol al Deltei, 
producția de pește va creș-

PARADISUL DELTEI
cest an, cu cel puțin 60 la 
sută.

Sectorul piscicol al Deltei 
folosește, în exclusivitate, 
circa 124 000 de hectare, cu- 
prinzînd luciul de apă și u- 
nitățile piscicole jndiguite. 
împreună cu terenurile uti
lizate în comun cu stufi- 
cultura, cu agricultura și o 
parte din rezervațiile na
turale, acest sector a- 
junge să folosească o 
suprafață de aproximativ 
332 000 de hectare. Dacă 
raportăm producția medie 
anuală de pește realizată 
în perioada 1963—1963 la 
această suprafață, rezultă 
că s-au obținut anual cam 
36 kg de pește la hectar. E

anul 1969 s-au îndreptat, 
cu prioritate, spre lucrări 
de amenajare a crescătorii
lor piscicole furajate. Așa 
se explică faptul că, înce- 
pînd cu anul 1967, datorită 
dezvoltării producției de 
pește în crescătoriile ame
najate și furajate (în care 
s-au obținut în medie anual 
1 500—1 600 kg de pește la 
hectat), întreprinderile pis
cicole din Deltă au de
venit rentabile. In schimb, 
în incintele stufo-piscicole 
amenajate (care se întind pe 
aproape 62 000 de hectare), 
producția de pește ce se ob
ține nu este satisfăcătoare. 
De ce ? Cauza principală a 
constituit-o tocmai acea

accesibilitatea pe terenurile 
stuficole pentru recoltare, 
stuficultorii intrau cu cam
pania de recoltat și trans
portat stuful pînă în primă
vară, interesul lor fiind să 
mențină uscate incintele in- 
diguite. Pescarii, dimpotri
vă, cum venea primăvara 
și apele Dunării începeau 
să crească, erau interesați 
ca aceste incinte să fie 
inundate, să poată intra 
peștele în ele. De aici, 
nesincronizarca investițiilor 
Ministerului Industriei Ali
mentare cu cele ale Minis
terului Industriei Chimice 
pentru a asigura condiții 
de dublă folosință a incin
telor stufo-piscicole indi

te pînă în anul 1975 de peste 
trei ori, în comparație cu 
planul pe anul 1970.

Delta oferă un larg cîmp 
de activitate cercetării ști
ințifice. înființarea — în 
subordinea Centralei Delta 
Dunării — a unui institut 
mixt de cercetări și proiec
tări în domeniile stuficol, 
piscicol, agricol și silvic, cu 
sediul în municipiul Tulcea, 
este determinată de nece
sitatea de a se pune capăt 
pulverizării forțelor, para
lelismelor și unilateralității 
care s-au manifestat pînă 
acum în activitatea de cer
cetare științifică a Deltei. 
Cercetarea va fi canalizată

spre abordarea cu priorita
te a unor teme menite să 
elucideze probleme majore, 
de care depinde intensifica
rea acțiunii de valorificare 
complexă a resurselor na
turale din această zonă.

Cercetarea științifică în 
Delta Dunării va furniza 
datele necesare abordării 
realiste a problemelor și 
luării deciziilor referitoare 
la acțiunile de valorificare 
a rezervelor naturale ale 
Deltei. In ce privește stu
ful, de exepiplu, cercetările 
au ca scop realizarea utila
jelor tehnologice corespun
zătoare recoltării și trans
portării lui. Un ansamblu 
de cercetări în acest dome
niu are ca obiect mediul de 
dezvoltare a stufului (regi
mul hidrologic, factorii eda- 
fici, relațiile stufului cu 
plantele însoțitoare ele.), cît 
și studiul biologiei acestei 
plante, cercetările științifice 
urmînd să furnizeze noi 
date în privința dezvoltării 
fondului stuficol. Cercetări
le în domeniul pisciculturii 
vor trebui să indice noi me
tode de furajare și de a- 
meliorare a peștilor din 
crescătorii, mai economice 
și mai eficiente, să stabi
lească condițiile sturioni- 
culturii, ale aclimatizării în 
Deltă a noi specii de pești, 
să găsească mijloace efi
ciente de combatere a dău
nătorilor peștelui, de îmbu
nătățire a metodelor de pes
cuit etc. în scopul măririi 
potențialului cinegetic și tu
ristic al Deltei, se vor fare 
cercetări privind principa
lele elemente faunistice (în

deosebi păsările) și pentru 
aclimatizarea în Deltă a noi 
specii (fazan, căprior, lopă
tat", nutrie etc.). Pentru 
sporirea resurselor fores
tiere ale Deltei, cercetarea 
științifică urmează să sta
bilească terenurile apte cul
turilor destinate obținerii 
celulozei, să precizeze teh
nica acestor culturi, eficien
ța economică a producției, 
vîrsta optimă de tăiere și 
modul de regenerare a cul
turilor forestiere. Progra
mul de cercetări agrozooteh
nice prevede studii asupra 
evoluției solurilor, elucida
rea unor probleme de îm
bunătățiri funciare, de eli
minare a săraturilor etc.

Expresie elocventă a preo
cupării susținute a conduce
rii partidului și statului 
nostru pentru punerea in 
valoare într-un mod cît mai 
eficient a resurselor și bo
gățiilor naturale ale patriei 
noastre, amplul program de 
valorificare complexă a 
imensului și variatului po
tențial economic al Del
tei constituie, totodată, o 
chemare către oamenii de 
știință, către specialiștii, 
inginerii, tehnicienii și 
muncitorii care Sînt ho- 
tărîți să vină în Del
tă și, prin munca lor en
tuziastă. prin pasiunea și 
cunoștințele lor, să-i fruc
tifice pe deplin boga
tele resurse cu care a în
zestrat-o natura. Ei vor 
avea satisfacția de a fî păr
tași la fructificarea bogății
lor unsia dintre cela mai 
frumonae zona ale țării 
noastre.
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*în vederea încheierii
unui tratat 

de renunțare 
la folosirea forței

începînd de luni, în centrul 
atenției cercurilor ziaristice și 
diplomatice din capitala sovie
tică se află vizita oficială a lui 
Walter Scheel, vice-cancelar și 
ministru de externe al Repu
blicii Federale a Germaniei, 
Care va duce tratative cu 
nistrul afacerilor 
U.R.S.S., Andrei 
vederea încheierii unui 
de renunțare la folosirea forței 
în relațiile dintre cele două sta
te. La convorbirile oficiale, care 
ău debutat în cursul zilei de ieri, 
Walter Scheel este însoțit de 
Egon Bahr, secretar de stat Ia 
cancelaria federală (însărcinat 
cu negocierile anterioare din 
capitala sovietică), Paul Frank, 
secretar de stat la M.A.E. al 
R.F. a Germaniei și alți cola
boratori.

Această a doua rundă de tra
tative se deschide — după a-

externe 
Gromîko,

mi- 
al 
in 

tratat
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Sărbătorirea Zilei insurecției 
naționale cubaneze

Cuvîntarea lui Fidel Castro PEKIN 27. — Corespondentul 
Agerpres, Ion Gălățeanu, trans
mite : Delegația militară română, 
condusă de general colonel Ion 
Ioniță, ministrul forțelor armate, 
care se află în vizită în R. P. Chi
neză, a plecat într-o călătorie prin 
țară. Oaspeții români sînt însoțiți 
în vizita lor în provincie de Siao 
Cin-kuan, adjunct al ministrului 
apărării naționale și comafidant al 
forțelor maritime militare, precum 
și de ambasadorul României la Pe
kin, Aurel Duma.

Primul oraș vizitat a fost Șan
hai — cel mai mare centru indus
trial al țării. Aici delegația mili
tară română a fost salutată de 
Liu Uen-su, comisar politic al gar
nizoanei Șanhai, și de alte persoa
ne oficiale. La Șanhai delegația a 
vizitat expoziția industrială — 
sinteză a succeselor oamenilor

muncii din acest mare oraș al 
R. P. Chineze, unde își desfășoară 
activitatea sute de întreprinderi 
industriale. în cinstea delegației 
militare române a fost oferită o re
cepție ; Liu Uen-su, comisar poli
tic al garnizoanei Șanhai, și Va
sile Ionel, adjunct al ministrului 
forțelor armate, au toastat pentru 
întărirea prieteniei dintre cele 
două popoare și armate, în sănăta
tea conducătorilor celor două țări. 
A fost prezentat apoi baletul 
„Fata cu părul cărunt".

Duminică a fost vizitată uzina 
electrică unde funcționează pri
mul grup electrogen de 125 000 
kilowați cu dublă răcire cu apă — 
una din cele mai importante reali
zări în cinstea celei de-a 20-a ani
versări a republicii. Muncitorii u- 
zinei au făcut o primire caldă de
legației militare române.

HAVANA 27 (Agerpres). — Po
porul cubanez a sărbătorit ziua de 26 
iulie — Ziua insurecției naționale 
cubaneze. Cu acest prilej, în Piața 
Jose Marti din Havana, a avut loc un 
mare miting, la cart; a luat cuvîntul 
Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Cuba, prim- 
ministru al guvernului revoluționar. 
După ce a adresat un cald salut nu
meroaselor delegații străine partici
pante la miting, printre care și de
legația română condusă de Bujor 
Almășan, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul industriei miniere și geo
logiei, vorbitorul a adus un omagiu 
memoriei eroilor -care, cu 17 ani în 
urmă, au luat cu asalt ■ cazarma 
Moncada. Fidel Castro a vorbit apoi

pe larg despre problemele dezvoltă
rii economice și sociale a țării.★

HAVANA 27. — Corespondentul 
Agerpres, Victor Stamate, transmite : 
Delegația română, condusă de Bujor 
Almășan. membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul industriei miniere și geo
logiei, care a sosit în Cuba pentru 
a participă la sărbătorirea zilei de 
26 iulie — Ziua insurecției naționale 
cubaneze — a vizitat întreprinderea 
petrolieră Guanabo, situată pe coasta 
de nord a provinciei Havana. La se
diul întreprinderii, membrii delega
ției române au 
Miret, membru 
Cuba, ministrul 
combustibilului 
rite aspecte ale activități 
petrolier Guanabo și al<

s-a desfășurat sub conducerea lui 
Yasser Arafat, președintele acestei 
organizații. în comunicatul dat pu
blicității la încheierea dezbaterilor, 
se arată că mișcările de guerilă pa
lestiniene resping propunerile cu
prinse in „proiectul Rogers".

*
BEIRUT 27 (Agerpres). — Liba

nul a anunțat că sprijină poziția 
adoptată de către R.A.U. privind ac
ceptarea „planului Rogers" de soluțio
nare a conflictului din Orientul 
Apropiat. Primul ministru libanez, 
Rashid Karame, a apreciat hotărârea 
președintelui Nasser ca „realistă și 
înțeleaptă".

CAIRO 27 — Corespondentul Ager
pres, C. Oprică, transmite : Comuni
catul final al celui de-al IV-lea Con
gres al Uniunii Socialiste Arabe a- 
rată că participanții consideră că ac
ceptarea „planului Rogers", „care are 
ca obiectiv aplicarea rezoluției Con
siliului de Securitate din 22 noiem
brie 1967, constituie un gest politic 
de o mare însemnătate".

Potrivit agențiilor de presă, „pla
nul Rogers" prevede, în esență, ac
ceptarea rezoluției din noiembrie 
1967 în toate prevederile sale, pre
cum și discuții între părțile aflate în 
conflict sub auspiciile lui Gunnar 
Jarring, trimisul special al secretaru
lui general . al O.N.U. în Orientul 
Apropiat. Scopul discuțiilor l-ar con
stitui realizarea unui acord în vede
rea instaurării păcii în zonă, pe baza 
recunoașterii mutuale a suveranită
ții, integrității teritoriale și indepen
denței politice a statelor din regiu
nea respectivă și pe baza retragerii 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate, toate acestea în conformitate 
cu rezoluția din noiembrie 1967 ; pen
tru perfectarea acestui acord ar fi 
necesară respectarea cu strictețe, în
tre 1 iulie și cel puțin 1 octombrie, 
a rezoluțiilor Consiliului de Securita
te cu privire la încetarea focului.

Comunicatul final reamintește că 
„rezoluția Consiliului de Securitate 
respinge- orice anexiune teritorială 
prin folosirea forței, prevăzind, tot
odată, retragerea totală a forțelor 
israeliene .de pe teritoriile ocupate și 
recunoașterea drepturilor legitime ale 
poporului palestinean.

în legătură cu poziția S.U.A., co
municatul atrage atenția asupra ne
cesității încetării ajutorului acordat 
de Statele Unite Israelului pe plan 
militar, politic sau economic, atîta 
timp cît acesta va continua să ocupe 
teritoriile arabe. Este reafirmat, de 
asemenea, sprijinul total acordat re
zistenței palestinene.

Considerînd că „lupta politică este 
strîns legată de lupta militară" co
municatul relevă continuarea efor
turilor în vederea întăririi armatei 
R.A.U. în oameni și material. Con
gresul recomandă emiterea de bonuri 
de război care vor fi subscrise de 
toți cetățenii care doresc, și a căror 
cifră va trebui să acopere creșterea 
cheltuielilor militare.

★

CAIRO. — Oficialități guvernamen
tale au declarat că R.A.U. și S.U.A. 
au început convorbiri preliminare în 
legătură cu modul de aplicare a pro
punerilor americane,. transmite agen
ția U.P.I. Astfel, ministrul de externe, 
Mahmud Riad, și diplomatul american 
Donald Bergus au avut o întrevedere 
în seara de 25 iulie, în cursul căreia 
au discutat planul american. Oficia
litățile au adăugat că se așteaptă ca 
la Cairo să

înscriu

aibă loc și alte întreve-
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— „Guvernul iordanian 
noile propuneri ame- 

privind o reglementare 
Orientul Apropiat",

se duc între te
și ai
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Nigeria se va retrage
din Commonwealth?

Ca urmare a grevei docherilor, portul Londrei se aseamănă cu un oraș fantomă. Macaralele își întind încreme
nite brațele spre cerul plumburiu. Doar apa maroniu-cenușie a Tamisei se mai mișcă
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agențiile de presă
Ciu En-Iai a primit dele

gația militară din R.P.D. Co
reeană. Ciu En-lai, membru al 
Comitetului Permanent al Biroului 
Politic a1 C.C. al P.C. Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, a primit duminică delegația 
militară a R.P.D. Coreene,

discutat cu Pedro 
al C.e. al P.C. din 

industriei minelor, 
și metalurgiei, dife- 

....... ții centrului 
Le cooperării 

tehnice româno-cubaneze. în conti
nuare, delegația română a vizitat 
zona agricolă din jurul Havanei.
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□ italia: Optimism pradect

Spre o soluționare politică a divergențelor 
dintre cele două state

precierea ambelor părți — sub 
auspicii favorabile. în ziua sosi
rii demnitarului vest-german, 
postul de radio Moscova a- 
răta că negocierile sovieto — 
vest-germane, alături de tra
tativele ce 
prezentanții R.F.G.
Polone, se 
acelor acțiuni menite să 
la normalizarea relațiilor 
tre țările continentului 
pean. Subliniind marele interes 
al opiniei publice sovietice față 
de dialogul care a început la 
Moscova, postul de radio arăta, 
în continuare, că Uniunea So
vietică, dorește să-și bazeze re
lațiile cu R.F.G. pe aceleași 
principii, ca și cu celelalte țări 
Vest-europehe.

La rîndul său, într-o cronică 
Întitulată „Hotărîri dictate de 
viață", ziarul ..Pravda" scrie 
firintre altele : „întărindu-și re- 
ațiile de afaceri cu țările Eu

ropei occidentale, Uniunea So
vietică dorește să pună la 
punct și colaborarea economică 
normală cu R.F.G. în ce pri
vește Uniunea Sovietică, drumul 
spre acest obiectiv este deschis. 
Ziarul adaugă că „înțelegerea 
necesității de a ține seama de 
realitățile existente pe continen
tul european își croiește, în pre
zent, un drum tot mai larg și în 
Republica Federală a Germa
niei. O reflectare a acestui pro
ces a constituit-o, după părerea 
observatorilor, recunoașterea de 
către actualul guvern vest-ger
man a unei serii de factori ai 
realităților din Europa".

Totodată, presa sovietică 
marcă opoziția de care se 
vește cabinetul cancelarului 
Brandt în acțiunile sale spre 
normalizarea relațiilor cu țările 
Europei răsăritene. Cu toate a- 
cestea, scrie ziarul „Pravda". 
nimeni „nu poate diminua fap
tul că tratativele sovieto — vest- 
germane prezintă o mare im
portanță nu numai pentru dez
voltarea bilaterală a relațiilor 
dintre țările noastre, ci și pen
tru evoluția pașnică pe conti
nent".

Solicitat de ziariști, la coborâ
rea din avion, să-și spună păre
rea asupra tratativelor, Walter 
Scheel a declarat : „Sper să fa
cem o treabă bună".

La Moscova s-a făcut cunos
cut că nu a fost fixat vre-un 
termen pentru încheierea con
vorbirilor sovieto — vest-ger
mane.

După încheierea primei ședințe 
a dialogului sovieto — vest-ger- 
man, purtătorul de cuvînt ofi
cial al delegației R.F.G. a decla
rat că cei doi miniștri au 
expus principiile viitorului acord 
de renunțare la folosirea for
ței, urmînd ca în ședința de 
marți să se treacă la discutarea

AMMAN, 
a acceptat 
ricane 
negociată în 
a anunțat duminică seară la Amman 
primul ministru al Iordaniei, Abdel 
Moneim Rifai, relatează agenția U.P.I. 
Premierul iordanian a arătat că aceas
tă’ hotărîre a fost adoptată în una
nimitate de membrii cabinetului, din 
care fac parte și șapte miniștri pă- 
lestineni. Abdel Moneim Rifai a 
subliniat, totodată, că ministrul ior
danian al afacerilor externe, Antoun 
Atallah. a fost însărcinat să trans
mită răspunsul oficial al Iordaniei 
guvernului S.U.A.

Răspunzînd la întrebarea unui zia- 
riast, Rifai a precizat că poziția gu
vernului său „este in acord cu aceea 
a Republicii Arabe Unite".

★

AMMAN. — La Amman a avut 
loc o reuniune a Comitetului Cen
tral al rezistenței palestinene, care.

LAGOS 27 (Agerpres). — Alhajl 
Aminu Kano, comisarul federal nige
rian pentru problemele comunicații
lor, s-a pronunțat pentru retragerea 
Nigeriei din Commonwealth, relatea
ză agenția U.P.I. Declarația lui Kano 
este apreciată de agenția citată drept 
o reacție la eventualitatea suspen
dării de către Marea Britanie a em
bargoului asupra vinzărilor de arme 
către Republica Sud-Africană.

MOGADISCIO. — Cîteva mii 
persoane au participat marți Ia 
monstrația organizată în capitala 
m'aleză. Mogadiscio, în semn de pro
test. față de intenția noului cabinet 
britanic de a ridica embargoul asu
pra vinzărilor de arme către R.S.A.

militară a R.P.D. Coreene, condusă 
de generalul-colonel O Jin U, mem
bru al Comitetului Politic, secretar al 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea, 
șef al Marelui Stat Major al Armatei 
populare coreene, informează agenția 
China Nouă.

întrevedere Kekkonen- 
U Thant. Președintele Finlan
dei, Urho Kekkonen, care în
treprinde o vizită oficială în Statele 
Unite, a avut luni o întrevedere cu 
secretarul general al Organizației Na
țiunilor Unite, U Thant. în cursul 
acestei întrevederi, potrivit observa
torilor de la sediul O.N.U., au fost a- 
bordate probleme privind situația in
ternațională, îndeosebi securitatea 
europeană.

Pierre Harmel în Polonia.
La invitația ministrului afacerilor ex
terna al R. P. Polone, Ștefan Jedry- 
chowski, luni a sosit într-o vizită o- 
ficială la Varșovia Pierre Harmel, mi
nistrul afacerilor externe al Bel
giei. în aceeași zi, in capitala polo
neză au început convorbirile oficiale.

Credit acordat Ungariei. 
Casa bancară londoneză „Lazard 
Brothers" a acordat Băncii naționale 
ungare un credit de 5,7 milioane lire 
sterline, informează cotidianul buda- 
pestan „Magyar Hirlap". Suma va 
servi la extinderea uzinelor de pro
duse azotoase dm Pet prin construi
rea unei fabrici de amoniu, de mare 
capacitate.

0 declarație a M.A.E. al 
R. P. D. Coreene. Recent’ s au 
desfășurat conferința ministerială or
dinară japono—sud-coreeană și con
ferința militară la nivel ministerial 
americano—sud-coreeană, care au 
discutat despre extinderea colaborării 
militare dintre Seul și Japonia, res
pectiv — dintre Seul și Statele Unite, 
într-o declarație dată publicității la 
Phenian de Ministerul Afacerilor Ex
terne al R.P.D. Coreene, aceste reu
niuni sînt denunțate ca sporind în
cordarea in zonă și ca acte ostile față 
de R.P.D. Coreeană. Declarația cere 
retragerea neîntîrziată a trupelor 
americane și a întregului lor echipa
ment militar din Coreea de Sud.

Suspendarea temporară 
a apariției ziarului „El 
Popular". Guvernul Urugua- 
yului a suspendat simbătă, pen
tru 10 zile, apariția ziarului „El Popu
lar", organ al partidului comunist din 
această țară. Motivul acestei acțiuni 
l-a constituit apariția, pe prima pa
gină a ediției de simbătă, a unui re
portaj însoțit de fotografii, despre 
ciocnirile dintre studenți și poliție, 
înregistrate în cursul unor demonstra
ții de protest.

Fostul dictator al Portu
galiei, Antonio de Oliveira 
Salazar, a încetat din viață 
luni în virstă de 81 de ani. El sufe
rise o comoție cerebrală în urmă cu 
aproape doi ani, starea sa agravîn- 
du-se din nou în iunie a.c.

KINSHASA 27 (A-
gerpres). — La Kinsha
sa s-a încheiat cea de-a 
doua reuniune a Comi
siei create în vederea 
soluționării divergențe
lor dintre Republica 
Populară Congo (Braz
zaville) și Republica 
Democratică Congo 
(Kinshasa).

La încheierea lucrări
lor a fost dat publici
tății un comunicat în 
care se arată că gu
vernele celor două țări 
de pe malurile Congo- 
ului încearcă să rezolve 
divergențele dintre ele 
pe baza negocierilor bi
laterale. Reprezentantul

congoleze
Republicii Democratice 
Congo, ambasadorul 
Marcel Lengema, a 
precizat că au fost e- 
xaminate anumite pro
bleme rămase în sus
pensie, în special cele 
priVind relațiile diplo
matice și securitatea 
ambelor state.

BELFAST 27 (Agerpres). — Două 
noi explozii s-au produs luni dimi
neață intr-un local din apropierea 
aeroportului Aldegrave din Irlanda 
de Nord. O persoană a fost rănită, 
iar clădirea a fost, în parte, distrusă, 
Autoritățile au luat măsuri speciale 
pentru descoperirea autorilor acestor 
atentate, precum și a celor comise 
în noaptea de simbătă spre dumi
nică.

Poliția a descoperit și o a 
bombă, plasată in fața casei 
jurist de la poliția specială 
Ulster.

Comitetul de securitate din
landa de Nord, format din membri ai 
guvernului local, reprezentanți ai 
armatei și ai poliției, a fost convo
cat să se 
aceasta la 
este de a 
dării unor 
10 000 lire 
informații 
coperirii pe viitor a celor 
mai pune la cale atentate.
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La Delhi s-a deschis sesiunea de vară a Parlamen
tului indiCH. Pe ordinea de zi se află O serie de probleme printre care 
amendamentele la constituție ce interzic propaganda șovină și dezbinările 
religioase. Sesiunea are loc într-o situație politică complexă. După cum se 
știe, guvernul indian a realizat o serie de reforme importante, printre care 
naționalizarea a 14 bănci comerciale și revizuirea proiectului celui de-al 

patrulea plan cincinal, în sensul sporirii investițiilor în sectorul de stat. 
Aceste măsuri, destinate îngrădirii influenței economice și politice a monopo
lurilor, au fost întimpinate cu o vădită nemulțumire și rezistență din partea 
forțelor de dreapta.

întrunească sâptămîna 
Belfast. Scopul întrunirii 
studia posibilitatea acor^ 
recompense în valoare de 
persoanelor care vor oferi 
in vederea facilitării des- 

care ar

fată de misiunea lui Colombo
ROMA 27. — Corespondentul Afier- 

pres, Nicolae Puicea, transmite : Faza 
introductivă a discuțiilor premierului 
desemnat, Colombo, în vederea for
mării unui nou guvern a cunoscut 
luni contacte ce au depășit cadrul 
informativ. El s-a întilnit luni cu 
majoritatea liderilor democrat-creș- 
tini, examinînd pe larg principalele 
probleme politice și economice legate 
de rezolvarea crizei de guvern. Co
lombo a participat, de asemenea, la 
dezbaterile Direcțiunii P.D.C., care a 
luat în discuție situația politică ac
tuală și soluțiile posibile ale crizei 
de guvern. Știri din surse oficioase 
apreciază că startul lui Colombo este 
considerat, deocamdată, cu oarecare 
optimism, întrucît toate componen
tele de centru-stînga (P.D.C., P.S.I., 
P.S.U., P.R.I.) s-au declarat dispuse 
să participe la tratative și chiar dacă 
nu manifestă entuziasm, cel puțin nu 
s-au declarat ostile misiunii lui Co
lombo.

1

La Paris s-a inaugurat recent un nou 
tunel, care trece pe. sub Place de_ 
l'Etoile, menit să faciliteze circulația* 
automobilelor în centrul orașului

ț

Duminică seara s-a încheiat a 
17-a ediție a tradiționalului 
Festival cinematografic interna
țional de la Karlovy Vary, la 
care au fost prezentate 25 de 
filme din 22 de țări. Juriul festi
valului a decernat cea mai înal
tă distincție — „Globul de cris
tal" — filmului „Kes“ al regizo
rului britanic Ken Loach. Au 
mai fost premiate filmele „Lin
gă lac", realizat de S. Gherasi- 
mov (U.R.S.S.) și „îngerii ne
gri", al regizorului bulgar Vulo 
Radev. Premiul special al juriu
lui a fost acordat filmului „Son
da" al polonezului A. Kondra
tiuk, iar cite un premiu special 
au obținut filmele „Dumnezeu 
este cu noi" (regizor D. Mon- 
taldo — Italia) și „în drum spre 
Lenin" (regizor G. Reische — 
R. D. Germană). Premiul pentru 
cea mai bună interpretare femi
nină a revenit actriței sovietice 
N. Belohvostikova, pentru rolul 
din filmul „Lingă lac", iar pre
miul corespunzător pentru actori 
a fost acordat francezului M. 
Carrier:

PRECIZĂRI DUPĂ REVOLUȚIA DE PALAT 
DIN SULTANATUL OMANULUI Șl MASCATULUI

LONDRA 27 (Agerpres). — Surse 
informate .din Londra, citate de a- 
gențla France Presse, au relatat. că 
revoluția de palat din Salalah care 
a dus la răsturnarea de la putere a 
sultanului Omanului și Mascatului, 
Said Ben Taimur, a avut loc la 23 iu
lie. Cu toate că circumstanțele in care 
s-au petrecut evenimentele de la Sa
lalah nu sint încă cunoscute, se pare 
că fostul sultan a încercat să opună o 
oarecare rezistență, el fiind rănit. 
Said Ben Taimur s-a refugiat apoi 
în Bahrein de unde a fost transpor
tat la Londra la bordul unui avion 
al forțelor aeriene britanice. în pre
zent, el este internat într-o clinică 
londoneză

Potrivit acelorași surse, fostul sul
tan nu a acceptat decit vinerea trecu
tă să abdice in favoarea fiului său, 
Qabas. Agenția Reuter menționează că 
sultanul Said Ben Taimur a fost în 
dese rînduri criticat pentru faptul că

a refuzat să aloce o parte a fondurilor 
obținute din redevențele plătite pen- 

' tru petrolul extras in scopul realizării 
unor programe sociale și economice.
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După cum se știe, pe linia măsurilor adoptate de guvernul Republicii 
Peru in direcția afirmării intereselor naționale, reforma agrară, promulgată 
la mijlocul anului trecut, reprezintă o etapă de mare importanță în viața po
porului Peruvian, precum și in evoluția Americii Latine. In dorința de a afla 
cum se desfășoară procesul de aplicare a acestei reforme, corespondentul 
nostru, Vasile OROS, s-a adresat ministrului agriculturii al Republicii Peru. 
Jorge Barandiaran Pagador, care i-a 
puse.

răspuns cu amabilitate la întrebările

— în ce stadiu se află realizarea 
reformei agrare și ce perspective sint 
pentru realizarea ei deplină ?

— La începutul acestui an, fraza 
„Reforma agrară progresează satisfă
cător" era completată, în anun
țurile și comunicatele guvernamen
tale, precum și pe afișe, de următoa
rele _ cuvinte : „în anii ’70, mai mult 
pămînt pentru cei ce-1 muncesc !“ A- 
ceasta înseamnă că vastul proces re
voluționar, inițiat în sectorul agricol 
peruvian, odată cu legea pentru re
forma agrară din 24 iunie 1969, nu 
numai că va continua în acest an și 
cei următori, dar va căpăta și mai 
mare profunzime și extindere. Aceas
tă sarcină devine tot mai largă, mai 
complexă. Proclamind legea refor
mei agrare, președintele guvernului 
revoluționar, generalul Juan Velasco 
Alvarado, afirma că țării i se oferă 
„instrumentul vital al transformării 
și dezvoltării sale". Modificînd regi
mul posesiunii agricole și distribuirea 
veniturilor, reforma va contribui la 
ridicarea nivelului de trai al majori
tății populației. Ea va reprezenta di
gul care va opri exodul crescînd al 
țăranilor spre centrele urbane. Va 
oferi o mai mare capacitate de con
sum populației rurale, creind o amplă 
bază producției industriale, accelerind 
industrializarea țării. în sfîrșit, va 
acționa în sensul justiției sociale, in- 
tegrînd în viața economică, politică 
și socială o clasă cu drepturi restrîn- 
se in prezent.

De secole, structura proprietății a- 
supra pămintului a fost polarizată în 
două direcții total opuse : latifundiile, 
proprietăți mari, și minifundiile, for
mate adesea doar din cîteva brazde.

Latifundia a fost bastionul abuzu
rilor și al unor privilegii inadmisibile 
pentru epoca noastră și a dat naștere 
la o concentrare excesivă a bogățiilor 
și ă puterii în mîinile unui număr 
restrîns de cetățeni.

Marii latifundiari n-au vrut nici
odată să cedeze din pozițiile lor sau 
să renunțe la privilegii. Ei au rămas 
orbi și surzi la orice reglementare și 
de nenumărate ori blocau sau redu
ceau la proporții insignifiante orice 
legislație favorabilă țărănimii, con- 
tind, in acest scop, pe serviciile po-

liticienilor reacționari și venali. Le
gea reformei agrare nu numai că se 
inspiră din principiul conform căruia 
pămîntul trebuie să aparțină celor 
ce-1 muncesc, că stabilește limite 
precise proprietății asupra terenurilor 
agricole, dar interzice folosirea mun
cii argaților și formele antisociale, a-

cu peste 12 000 capi de familie, iar 
în acest an urmează să fie semnate 
alte aproape 64 000 de asemenea con
tracte. Beneficiarii plătesc pe o peri
oadă eșalonată pe 20 de ani, valoarea 
pămintului pe care-l primesc, acor- 
dîndu-li-se în același timp credite în 
vederea exploatării loturilor ce le re
vin. Paralel se creează așa-numitele 
complexe agro-industriale, organizate 
pe baze cooperatiste. în general, se 
va încuraja organizarea în coopera
tive a țărănimii. Se prevede că anul 
de vîrf al reformei agrare va fi 1975.

— După cum informează presa pe
ruviana, se manifestă o împotrivire, 
în ce constă ? Ar putea ea să afec-
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buzive, de exploatare a pămintului. 
în afară de aceasta, legea are meni
rea primordială să rezolve situația 
micilor arendași, sub-arendași și a 
altor agricultori fără pămînt, dîndu-le 
prioritate atit la distribuirea terenu
rilor, cît și la acordarea de credite.

în continuare, interlocutorul a ex
pus pe larg principiile noii reforme, 
arătind că domeniile avînd peste 200 
ha (în regiunile de coastă 150 ha) 
au fost expropiate în schimbul unor 
despăgubiri plătite foștilor proprie
tari. Sint încurajați deținătorii de 
proprietăți mici și mijlocii. In cursul 
anului trecut au fost semnate con
tracte de adjudecare a păminturilor

teze planurile pe care guvernul le 
are in vedere in sectorul agrar ?

— în general, legea reformei agrara 
a fost primită călduros de aceia care 
înțeleg în mod patriotic importanța 
hotărîtoare pe care o are în procesul 
dezvoltării naționale. Adversarii și 
detractorii legii aparțin grupurilor 
de privilegiați care au făcut din mo
nopolul economic și puterea politică, 
adevărata 
reprezintă 
vrea să-și 
triotice de
ziția lor este insidioasă ; în principal 
ea s-a manifestat printr-o politică da

lor rațiune de a fi. Ei 
oligarhia tradițională care 
mențină pozițiile antipa- 

dominare în Peru. Opo-

zvonuri lansate pentru a înșela toc
mai pe țăranii care sint beneficiarii 
direcți și imediați ai reformei agrare. 
Dar această politică a dat greș. Ță
ranul peruvian și-a depășit tradițio
nala sa atitudine de neîncredere, de 
pasivitate și acum el este un parti
zan dinamic al schimbărilor.

Președintele Velasco Alvarado a 
atras energic atenția oligarhiei mo
șierești că guvernul este hotărît „să 
uzeze de toată energia necesară pen
tru a strivi orice sabotaj împotriva 
noii legi, orice încercare de a tulbura 
ordinea publică".

— Ce rol i se acordă cooperativiză
rii și cum se realizează ea in prac
tică ?

— în Peru cooperativizarea joacă 
un rol foarte important tocmai pen
tru că își are rădăcinile in tradițiile 
și practicile vechilor locuitori incași.

Legea reformei agrare stipulează că 
marile latifundii să nu fie împărțite, 
și nici fărîmițate. pentru că aceasta 
s-ar traduce printr-o scădere pericu
loasă a randamentului agricol. Legea 
promovează menținerea unității de 
producție sub un regim distinct și 
just al proprietății colective autofi- 
nanțate. Marile proprietăți vor fi 
date țăranilor, tehnicienilor și func
ționarilor pentru ca aceștia să le ad
ministreze organizați in cooperative, 
în acest fel, veniturile vor reveni ace
lora care lucrează cu adevărat pămîn
tul și prin ale căror eforturi „unita
tea de producție" dă roade.

Experții Biroului național pen- 
t’U dezvoltarea cooperatistă 
(ONDECOOP) îi ajută pe țăranii din 
aceste unități de producție sau com
plexele agro-industriale să-și însu
șească principiile unei bune adminis
trări.

— în comparație cu situația an
terioară proclamării legii reformei 
agrare, cum va arăta agricultura pe- 
ruviană după înfăptuirea reformei ?

— Va lua sfîrșit sistemul nedrept 
care a menținut în sărăcie și împi
lare pe țăranii fără pămînt. Se va 
realiza eliberarea țăranului. Cuprin- 
zînd întregul sistem agrar, în ansam
blu, legea face posibilă promovarea 
unei politici agrare coerente puse în 
slujba dezvoltării naționale.

Raționalizînd folosirea pămintului 
și sistemul de proprietate asupra a- 
cestuia, creind stimulentele nece
sare, reforma agrară tinde să impul
sioneze o producție agro-zootehnică 
mai mare, care să aducă beneficii nu 
celor puțini, ci societății în ansamblu.
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