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ÎN CINSTEA MARII SĂRBĂTORI

Județele CLUJ și HARGHITA raportează

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN,
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

îndeplinirea planului cincinal
la producția globală industrială

In preajma celei de-a 2G-a aniversări a eliberării patriei, Comitetul 
județean Cluj al P.C.K., în numele colectivelor de muncă din industria ju
dețului, raportează Comitetului Central, dumneavoastră personal, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, îndeplinirea cu cinci luni mai devreme a pre
vederilor planului cincinal 1966—1970 la producția globală industrială. Prin- 
tr-o muncă susținută, plină de dăruire, un număr de 20 de întreprinderi 
industriale și-au îndeplinit, pînă la sfirșitul lunii iulie, sarcinile de plan 
privind volumul producției globale pe actualul cincinal. Totodată, vă ra
portăm că numai in acest an s-au realizat peste prevederi 750 tone oțel, 
peste 18 000 tone ciment, 7 600 mc prefabricate din beton, un important vo
lum de materiale de construcție și alte produse, producția globală indus
trială realizată peste plan insumind 128 milioane lei.

Animați de istoricele hotărîri ale Congresului al X-lea al P.C.R., ex- 
prlmîndu-și și pe această cale profundul lor atașament față de politica 
partidului, oamenii muncii din județul Cluj, sub conducerea organizațiilor 
de partid, vor realiza pînă la sfirșitul acestui an o producție globală supli
mentară în valoare de 4,6 miliarde lei față de prevederile inițiale ale pla
nului cincinal.

In aceste zile premergătoare măreței sărbători a eliberării patriei 
noastre, cînd întreaga națiune este angajată în munca eroică pentru în
deplinirea cu succes a istoricului program de dezvoltare multilaterală a 
României socialiste stabilit de cel de-al X-lea Congres al partidului, oa
menii muncii din județul Harghita — români și maghiari — raportează 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că unitățile industriale ale județului și-au 
îndeplinit la 7 august a.c. planul producției globale din actualul cincinal. 
De asemenea, lucrătorii din cooperația meșteșugărească raportează înde
plinirea la aceeași dată a principalilor indicatori de plan pe anii 1966—1970.

Aceste succese sînt rezultatul muncii entuziaste desfășurate de toți 
oamenii muncii din județ, sub conducerea comuniștilor, pentru traducerea 
în viață a politicii Partidului Comunist Român, o dovadă a abnegației și 
atașamentului nemărginit cu care ei răspund grijii deosebite pe care per
sonal o acordați dezvoltării economice și social-culturaie a acestor 
leaguri ale patriei.

al societății noastre
Partidul Comunist Român reprezin

tă, indiscutabil, întîlnirea dintre nă
zuințe, năzuințele străvechi ale po
porului și posibilitatea reală a reali
zării lor. Visul unei lumi drepte, c 
lume a justiției sociale, eliberată de 
povara mizeriei materiale și a umi
linței, a animat dintotdeauna po
porul nostru. Aceste năzuințe au 
trecut, în momente cruciale ale isto
riei, din sfera construcției mentale 
în fapte istorice, expresia voinței 
împlinirii lor s-a concretizat în me
morabile răscoale, în însemnate lupte 
de clasă, cuprinzînd, ca în 1907, în
treaga țară sau manifestîndu-se ca 
permanente forme de opoziție la ex
ploatare, la inechitatea socială 
caracteriza vechile orînduiri.

în cazul României, țară asupra că
reia s-au abătut atîtea războaie 
cotropire, lupta socială și na
țională s-a împletit strîns 
de-a lungul istoriei. Toate 
revoltele maselor, luptele lor 
eroice — în fond substanța 
cea mai expresivă a istoriei 
— au avut mari consecințe, 
au născut evenimente de 
răscruce și au fost motorul 
dezvoltării noastre, forța mo
trice a civilizației — totdea
una produs al luptelor și eforturilor 
populare împotriva oricăror piedici 
așezate în fața voinței de libertate, 
independență și justiție socială. îm
plinirea unor asemenea aspirații nu 
s-a putut realiza însă pe măsura vo
inței poporului multă vreme ;■ în 
condițiile istorice determinate, multe 
erau cauzele care împiedicau concre
tizarea în plan social a voinței ma
selor. Răscoalele zguduiau structura 
societății și nu rămîneau inutile, 
chiar dacă erau înăbușite. Ele nu 
căpătau -însă valoarea deplină, fiind 
adesea lipsite de scopuri clare, de 
posibilitatea realizării unei ideologii, 
pe care numai prezența pe scena is
toriei a clasei muncitoare avea să o 
constituie cu definitivă forță. Marile 
fapte ale istoriei întrețineau nestin
să flacăra demnității ; amintirea glo
riei și curajului se conserva pentru 
a străluci în deplina sa lumină oda
tă cu apariția și lupta acestei clase, 
a celei mai înaintate clase sociale.

Partidul clasei muncitoare — cla
să care prin poziția ei specială elibe- 
rjndu-se pe sine eliberează întreaga 
societate — a adus in Istoria noastră 
posibilitatea realizării ■acestor năzu
ințe, a definit exact nu numai țelu
rile, dar și conștiința căilor și mijloa
celor de realizare. Un întreg efort 
istoric și-a căpătat adevăratul sens 
atunci eînd revolta maselor a deve
nit revoluție, cînd năzuința s-a în
trupat nu în vis și mitologie, ci in 
program științific elaborat — poli-

clnd tre- 
spre vii-

tic, economic, ideologic — 
cutul a căpătat deschidere . 
tor. Forța uriașă a maselor a căpă
tat formă și conștiință clară, formă . 
organizatorică, de detașament, prin 
partidul comunist, capabil să orga
nizeze întreaga societate pentru un 
mare efort, să-i insufle o conștiință 
politică autentică prin ideologia sa. 
marxist-leninistă.

Făurirea Partidului Comunist Ro
mân, cu aproape 50 de ani în urmă, 
a constituit un fenomen fundamental 
nou, revoluționar, un salt cu adevărat 
istoric al conștiinței de clasă, posi
bil la un anumit nivel al dezvoltării, 
al maturității clasei muncitoare. A- 
cest fenomen, atît de profund nou, 
nu a fost un produs format în afara 
istoriei. Crearea partidului a fost 
rezultatul firesc al creșterii gradului

au fost supuși în secole printr-o du
blă împilare.

Prin programul de luptă al parti
dului nostru comunist se dădea un 
răspuns clar, o soluție realistă pen
tru împlinirea unor năzuințe secula
re : ideile socialismului — țelul su
prem al politicii, al luptei partidului 
— erau așezate pe baza acestui pro
gram, a cărui îmbrățișare de către 
masele largi populare atestă juste
țea și clarviziunea partidului, legă
tura Iui organică cu realitățile noas
tre sociale, efortul său conștient de 
a se dovedi exponent credincios al 
voinței și aspirațiilor clasei munci
toare, ale poporului român.

Legătura profundă care există azi 
între partid și popor își are unul 
din principalele sale izvoare în le
gătura
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de conștiință și combativitate revolu
ționară a clasei muncitoare, al ma
turizării și călirii în luptă a vechii 
mișcări muncitorești din România. 
El s-a făurit astfel, nu ca produs de 
import, nu ca o grefă implantată, din 
afară, în organismul nostru social, ci 
ca partid pe deplin al acestei țări și 
al acestui popor, născut organic din 
și în contextul realităților sociale 
ale României, cu rădăcinile adînc în
fipte și amplu ramificate în solul 
țării.

La 
dera ... 
de clasă a partidului comuniștilor au 
răspuns ecourile din veac, eforturile și 
luptele strămoșilor noștri, au contri
buit Doja, și Horia, și Bălcescu, și 
Bărnuțiu, și țăranul împușcat în 1907, 
dar și oșteanul căzut la Podul înalt, 
și trupul sfîrtecat de cămile al voie
vodului popular Ion Vodă — cel cum
plit pentru jefuitori, dar nu și pentru 
popor — și visul irealizabil, în epo
că, al lui Mihai, dar si muncitorii că- 
zuțl în decembrie 1918 în Piața Tea
trului, sau în demonstrațiile antirăz
boinice ale muncitorimii gălățene. și 
suferințele zilnice la care cei săraci

solul

pregătirea maselor pentru a a- 
la înalta formă de organizare

ISI DEPĂȘEȘTE ANONIMATUL
Prog ram prioritar de cercetare pentru 
rășinile sintetice și materialele plastice

Una dintre preocupările stringente 
ale Consiliului Național al Cercetării 
Științifice (C.N.C.S.) este coordona
rea alcătuirii programelor de cerce
tare prioritare. După cum se știe, 
acestea constituie un mijloc eficient 
de ridicare grabnică a nivelului a- 
celor- ramuri ale științei și tehnicii 
intens solicitate de dezvoltarea pre
zentă și de perspectivă a economiei 
naționale. Dintre cele aproape trei
zeci de programe de acest gen vizate 
în momentul de față — unele indi
cate în Directivele Congresului al 
X-lea al P.C.R., altele stabilite ulte
rior — cel privind elaborarea de noi 
rășini sintetice și materiale plastice 
se distinge prin amploarea dome
niului și implicațiile pe care le com
portă în practica industrială. In le
gătură cu acest program, am avut 
convorbirea de față.

— Pentru început, vă rugăm 
să ne vorbiți despre stadiul atins 
in alcătuirea acestui program.

— In luna martie a.c., am trans
mis forului coordonator al progra
mului, Ministerul Industriei Chimice, 
un prim proiect, pentru eventuale 
adaptări, concretizări de detaliu, 
completări, în vederea definitivării 
lui pînă către sfirșitul anului. Pro
iectul este destul de avansat în 
ceea ce privește structurarea^ amă- 
nunțirea, mergînd chiar pînă la 
precizarea unui fond de teme dis
tincte, care trebuie abordate în ca
drul lui. Indicînd forul coordonator, 
precum și alte 8 ministere colabora
toare, dintre cele mai importante, 
programul — în ceea ce a elaborat 
pentru următorii cinci ani — cuprin
de obiectivele urmărite și principalele 
direcții de cercetare șl valorificare a 
rezultatelor, între care amintim : sin
teza și modificarea materialelor plas
tice, procedee și recepturi de prelu
crare a polimerilor, studiul proprie
tăților fizico-chimice și mecanice ale 
polimerilor, diversificarea procedee
lor de prelucrare și stabilirea dome
niilor de aplicare, cu tehnologiile 
specifice pentru diverse sectoare. 
Pentru etapa ulterioară, 1976—1930, 
s-au delimitat doar direcțiile prin
cipale de cercetare, urmînd ca, pe

măsura apropierii momentului 
pectiv și a apariției nevoilor 
specifice, să se treacă la concretiză
rile necesare.

La baza programului stă nu nu
mai un temeinic studiu de funda
mentare, științific și tehnic,. dar și 
un calcul cit mai riguros al cheltuie-

Convorbire realizată de 
Teodor CAZACU

(Continuare în pag. a III-a)

Combaterea poluării apelor
POTOP DE PROIECTE
SECETA DE REALIZĂRI

Lumea contemporană 
este afectată — începînd 
cu ultimele trei decenii — 
de o serie de maladii in
cluse astăzi în termenul de 
noxe ale civilizației : orașe 
lipsite de soare, invadate 
de smog industrial, pradă 
zgomotului, flora și fauna 
primejduite. în același con
text se discută despre ris
cul poluării tuturor apelor, 
subiect dezbătut de specia
liști în cadrul a mii de stu
dii și planuri, a numeroase 
anchete întreprinse in rîn- 
dul populației, al unor pro
grame de asanare a foca
relor de poluare prezente 
în lume.

Și în țara noastră, de 
mai bine de un deceniu au

fost angajate numeroase 
forțe umane și mijloace 
materiale în acțiunile de li
mitare a proceselor de po
luare a apei. Ni se pare 
demn de relevat faptul că, 
în prezent, avem o privire 
limpede asupra proporții
lor acestui fenomen, că 
s-a inventariat majoritatea 
apelor poluate, că posedăm 
o bogată documentație și 
experiență în acest dome
niu, că există la nivelul 
unor departamente și in
stitute valoroase cercetări 
în materie de utilaje des
tinate proceselor de purifi
care a apelor utilizate in 
industrie. în același timp, 
o serie de foruri se ocupă 
intens de organizarea și a-

sigurarea protecției apelor 
țării : Ministerul Agricultu
rii și Silviculturii — res
pectiv Direcția generală 
de gospodărire a apelor și 
Inspecția de stat a apelor 
(organe de îndrumare, 
coordonare și control). In
stitutul de studii și cerce
tări pentru îmbunătățiri 
funciare și gospodărirea a- 
pelor (I.S.C.I.F.G.A.), ofi
ciile județene de cadastru, 
proiectare și gospodărirea 
apelor (C.C.P.G.A.) de pe 
lîngă direcțiile agricole ju
dețene, institutele de igie
nă și sănătate publică din 
București, Iași, Cluj, in
spectoratele sanitare de stat, 
comisiile județene de su-

nu 
pe 
ne 
ini

praveghere a unor mari 
cursuri de ape etc.

Se știe că în procesul de 
producție numeroase uni
tăți economice consumă zil
nic uriașe cantități de apă. 
Această materie primă 
costă mare lucru. Dar 
cît de lesnicios și ieftin 
apare consumul de apă
industrie, pe atît de difi
cile și costisitoare se dove
desc soluțiile de evacuare a 
apelor întrebuințate, degra
date, viciate de diverse 
substanțe. în cadrul solu
țiilor de repunere în circu
lație a apelor uzate, așa- 
numitele stații de epurare 
a apelor consumate joacă 
un rol hotărîtor. Se esti-

mează că în lume cel pu
țin un sfert din apa fluvii
lor, rîurilor și izvoarelor 
servește satisfacerii nevoi
lor industriale. în acest 
caz, ne putem întreba ce 
s-ar întîmpla dacă apele 
utilizate s-ar scurge la ca
nal infestate de impuri
tăți ?

Statul alocă anual sute 
de milioane de lei 
dotarea obiectivelor 
triale și a orașelor 
stalații de epurare 
lor degradate de

pentru 
indus- 
cu in- 
a ape- 
diverse

George CUIBUȘ

(Continuare în pag. a Il-a)

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, l-a 
primit luni după-amiază pe amba
sadorul Republicii Democrate Ger
mane la București, Ewald Moldt,

organică a partidului cu tot 
ce este înaintat în tradițiile 
poporului, în legitimitatea 
istorică a rolului de conti
nuator al acestor tradiții.

Partidul comunist este le
gat organic de popor, prin 

a 
mai

faptul că politica sa de 
făuri o lume mereu 
bună și mai demnă, o socie
tate pe măsura calităților 
poporului nostru este ex- 

gindurilor înaintate, aspirații- 
muncii.

presia 
lor supreme ale oamenilor 
năzuințelor poporului pornite dină
untru. Este efortul de veacuri, sinte
tizat și 
pariția 
strînsă 
a fost, 
terii și 
adică de a da sens și realitate posi
bilă dorințelor noastre de progres.

Această legătură se verifică 
mereu ; a fost verificată în anii ile
galității, în timpul marilor bătălii de 
clasă din anii crizei, în lupta împo
triva fascismului, cea mai neagră șl 
mai detestabilă forță a reacțiunii, ca 
și în întreaga perioadă de după eli
berare, cînd milioane de oameni au 
intrat în activitatea politică, și-au 
schimbat destinul și viața, schim- 
bînd destinul și viața țării.

făcut contemporan. De la a- 
partidului, această legătură 
a constituit forța adevărată, 
este și vă rămîne sursa pu- 
a capacității de a conduce,

Alexandru IVASIUC

(Continuare în pag. a V-a)

în legătură cu plecarea sa defini
tivă din țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
tovărășească, a participat Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Spre ce meserie 
se va îndrepta 
absolventul școlii

de zece ani?
Organizarea temeinică a practicii în 
producție din primele zile ale anului 
școlar poate transforma această 

întrebare în certitudine
Inceplnd din toamna aceasta, se 

realizează încă un pas hotărîtor pe 
calea generalizării învățămintului o- 
bligatoriu de zece ani, care urmează 
să se încheie în 1973. După cum am 
fost informați la Ministerul Invăță- 
mîntului, in viitorul an școlar vor fi 
cuprinși în întreaga țară aproximativ 
80 000 de elevi în clasa, a IX-a. Tot
odată vor lua ființă primele clase a 
X-a, inmănunchind elevi care au pro
movat în această vară clasa a IX-a a 
școlii generale. Lărgirea considerabilă 
a rețelei învățămintului obligatoriu 
de zece ani, la circa 2 100 unități șco
lare, implică un complex de măsuri 
menite să asigure buna desfășurare a 
procesului instructiv-educativ. Care 
este stadiul pregătirilor ?

— Sînt create toate condițiile pen
tru cuprinderea unui număr mare de 
elevi în clasele a -IX-a și a X-a ale 
școlii generale -r- spunea Rada Mo- 
canu, inspector școlar general al ju
dețului Ilfov. Dispunem de programe 
și manuale, de profesori hotărîți să se 
consacre înfăptuirii marelui act de 
cultură — inițiat de partid — pe ca- 
re-1 reprezintă învățămîntul general 
de zece ani. Tn rîndurile elevilor con
statăm o receptivitate crescută față 
de chemarea de a-și continua studiile 
după terminarea clasei a VIII-a. Ne 
dăm însă prea bine seama de răs-

punderile mari pe care le avem în or
ganizarea bunului mers al școlilor, cu 
atît mai mult cu cît pe alocuri pre
gătirile nu se desfășoară încă în rit
mul dorit.

Și intr-adevăr. Din numeroasele 
preocupări pe care le implică pre
gătirea apropiatului nou uin școlar, 
am urmărit în mod deosebit pe cele 
care se referă la buna desfășurare a 
orelor ce vor fi rezervate săptămînal 
instruirii practice. Pentru că unul din 
obiectivele principale ale școlii gene
rale de zece ani este asigurarea deo
potrivă a unui bagaj corespunzător de 
cunoștințe de cultură generală și a 
unor deprinderi de muncă, a unei pre- 
profesionalizări menite să faciliteze 
fie frecventarea de către absolvenți a 
unor școli profesionale cu o durată 
ce se va scurta în viitor, fie încadra
rea direct în producție, după ucenicie 
sau calificare la locul de muncă. Din 
păcate, răspunsurile primite de la u- 
nii reprezentanți ai forurilor de învă- 
țămint din cîteva județe vizitate — 
Prahova, Ilfov, Teleorman etc — au 
fost vagi : „ne-am gîndit", „vom face", 
„avem în vedere". Descifrate, ase
menea răspunsuri înseamnă, de fapt,

Victor VIȘINESCU

(Continuare în pag. a IV-a)
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DIVERS
Ați pierdut 
cheia ?

In Baia Mare, la poalele dea
lului Florilor, se află un monu
mental teatru de vară a cărui 
arenă are peste 500 de locuri. 
Pînă acum insă, in tot sezonul 
călduros, aici nu s-a auzit de
cit... foșnetul ierburilor și cin- 
tecul de seară al greierilor ! In 
vremea aceasta, in oraș au avut 
loc numeroase spectacole in săli 
pline de zăpușeală. De ce nici u- 
nul din ele n-a fost prezentat 
pe incăpătoarea scenă și in am
bianța teatrului de vară ? Este 
rezervat cumva pentru la iarnă ? 
Sau incă nu s-a găsit cheia de 
la lacătul greu care 
strajă la porțile lui ?

stă de

trecute, 
control

Păziți... 
paza!

într-una din serile 
mai multe echipe de
și-au propus să treacă, din poar
tă în poartă, pe la mai multe 
obiective din orașul și județul 
Suceava pentru a verifica cum 
este asigurată paza lor. Nu mai 
puțin de 36 de paznici din cadrul 
serviciului de pază civilă și con
tractuală dormeau liniștiți și fă
ră vise. Dacă ar fi să dăm cre
zare explicațiilor date, cei mai 
mulți dintre ei au închis ochii 
fie pentru că au rămas „sin
guri", fie pentru că nu se aștep
tau să-i deranjeze nici un con
trol 1 Deși treziți probabil nu
mai pe jumătate, în acele cli
pe, ei spuneau un adevăr : cel 
puțin din cînd în cînd, și paza 
trebuie... păzită ! Tocmai pen
tru a-i trezi — pe toți cei în 
cauză — de-a binelea !

Lipscani
99

de inventar
Am străbătut acum trei zile 

strada Lipscani, arteră comer
cială care nu mai are nevoie de 
prezentare. Șapte magazine — 
dintre care trei specializate în 
desfacerea articolelor de trico
taje, deosebit de căutate în se
zonul estival — erau... închise 
pentru inventar sau în curs de 
renovare. Ieri am revenit pe a- 
ceeași stradă. Inventarul se ter
minase la două magazine, dar 
începuse într-altul. Desigur, este 
firesc ca, din cînd în cînd, u- 
nele magazine să fie închise 
pentru asemenea treburi. Dar de 
ce atitea în același timp și în a- 
celași loc ? Nu este prea mare 
„vadul" inventarelor în acest 
cunoscut vad comercial î

O „țuică 
mică“ de...
800 lei

— îi șade 
și cu bilet 
Alexe din

Călătorului — știm 
bine cu drumul. Dar 
de călătorie ! Petru 
comuna Nicolae Bălcescu era de 
altă părere. Aflîndu-se în Călă
rași, s-a urcat intr-un autobuz 
hotărît să “ î-»-»—<■-

casă pe 
se pare 
tă decizie cu cîteva minute îna
inte, pe cînd ieșea de la bufetul 
unde se „cinstise" ceva mai mult 
decit se cuveneâ. Invitația de a 
trece pe la casă a luat-o ime
diat drept „provocare" la scan
dal și l-a lovit pe conducătorul 
autobuzului. Imobilizat de cîțiva 
pasageri, a fost condus la mili
ție. Aici, în baza Decretului 153, 
i s-a aplicat, pentru tulburarea 
liniștii publice, o amendă 
travențională de 800 lei.

se întoarcă a- 
gratis. De fapt, 
că luase aceas-

Pregătiți 
patinele

con-

In aceste zile, numeroși locui
tori din Miercurea Ciuc încep 
să-și pregătească... patinele 1 A- 
flat in plină construcție, patinoa
rul artificial al orașului — un 
adevărat palat de gheață — ur
mează să fie dat in folosință in 
toamna acestui an. Lucrările au 
intrat deja in „turnanta" finală. 
Sub cupola de fier, alături de 
constructori, pot fi intilniți zil
nic și zeci de jucători și iubitori 
ai hocheiului din localitate, ve- 
niți să le dea o mină de ajutor. 
In curind deci, in acest oraș, 
patinele nu vor mai fi 
luni de zile, in cui.

puse,

Unde vă 
adăpostiți 
de ploaie?

Începuse să tune și să fulggre. 
Șase tineri din comuna Berevo- 
ești (Argeș) se aflau pe cimp la 
coasă. Pentru a se adăposti de 
ploaie, s-au retras in grabă sub 
un nuc aflat în apropiere. Ce-i 
drept, nucul le oferea protecția 
contra ploii, dar nu și contra 
fulgerelor. Toți șase au fost e- 
lectrocutați, trei dintre ei pier- 
zindu-și viața. In aceeași zi, in 
comuna amintită, au mai fost 
electrocutați doi bătrîni în con
diții asemănătoare. Doar un 
d.’am de prevedere și această 
dureroasă intîmplare putea 
nu

sa
se intimple.

Rubricd redactata 
Dumitru TÎRCOB 

Gheorghe POPESCU 
cu spriiinul corespondenților 
„Seînteii"

de ■■

Prezența susținută a cetățenilor la 
acțiunile întreprinse pe plan edilitar 
în aceste zile din preajma marii săr
bători este expresia dorinței lor 
vii de a-și îndeplini angajamentele 
asumate. Privite prin prisma valorii 
lor, aceste angajamente (in cea mai 
mare parte realizate) însumează la 
nivelul anului în curs impresionanta 
cifră de peste 3,1 miliarde lei. Ce re
prezintă această sumă ? Participarea 
cetățenilor la construirea, repararea 
și întreținerea de 
drumuri, străzi, 
trotuare, la ame
najarea și extin
derea de spații și 
zone verzi, la 
plantarea de ar
bori, garduri vii, 
peluze cu flori, 
la construirea de 
poduri și podețe, 
la amenajarea de 
ștranduri, 
sportive, 
de joacă 
copii, 
taluzări de 
luri.

La ora cînd fa
cem aceste 
siderații. 
culese de 
pondențil 
vorbesc despre e- 
fortul pentru în
deplinirea. pînă la 
23 August, a an
gajamentelor asu
mate pe întregul 
an. în Capitală, 
de pildă, s-au re-

patriotică ia înfrumusețarea și buna 
gospodărire a cartierului ? Am pus 
această întrebare inginerului Teodor 
Dumitrescu, deputat în Consiliul 
popular al municipiului București.

— Spiritul de bun gospodar nu se 
manifestă doar pînă în pragul casei 
sau în poarta curții. Oamenii vor să 
trăiască în condiții cît mai civilizate. 
Ei știu că totul, deodată, numai din 
mijloace bugetare, nu se poate rea
liza. Și atunci vin cu propuneri de

regularizarea pîrîului Trebeș. Lucra
rea va feri de inundație locuințele 
din această parte a orașului. Pe căile 
de acces ale orașului se împrospă
tează spațiile verzi și înflorate, se 
curăță rigolele, pe alte patru străzi 
oamenii ajută la pavare și moderni
zare, la extinderea unor rețele edili
tare. Aproape 2 milioane lei s-au 
economisit la săpături, taluzări, de
frișări, plantații făcute de cetățenii 
Brașovului la două importante obiec-

baze 
locuri 

pentru 
îndiguiri, 

mâ

con- 
datele 
cores- 
noștri

BILANȚ BOGAT
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in întrecerea patriotică pentru gospodărirea
si înfrumusețarea
/ *

ții se asigură o mai bună cunoaș
tere a nevoilor diferitelor cartiere, a 
posibilităților de realizare. Inițiativa 
consiliului popular de a da materiale
le, iar cetățenii — „mina de lucru" a 
dat rezultate bune în multe orașe. 
Diferite acțiuni de tipul „săptămina 
curățeniei" sau „luna plantațiilor de 
flori", ca și diferitele 
cale ce apar uneori 
trebui să se bucure de o rapidă 

generalizare și de 
............................ o mai largă popu- 
. . ..... XiWhMiJ larizare. Este bi

nevenită și de ma
re utilitate 
vitatea de 
dențiere a rezul
tatelor muncii pa
triotice prin pre
sa locală, stații
le de radioficare, 
broșuri, panouri, 
fotomontaje, pli
ante, filme etc.

Importanța mun
cii patriotice de
pășește cu mult 
valoarea milioa
nelor pe care ea 
permite să le e- 
conomisim de la 
buget. Ea nu ex
primă doar nu
mărul de pomi 
plantați sau străzi 
pavate ; ea este 
cel puțin în ace
eași măsură o 
școală de educa
ție cetățenească, 
in spiritul demo-

inițiative lo- 
spontan ar

acti-
evi-

LA COMEMORAREA LUI POMPILIU ȘTEFU

UN NEÎNFRICAT 
LUPTĂTOR ANTIFASCIST

alizat pavări și 
balastări de străzi pe o suprafață 
de peste 2 milioane m.p., s-au 
deplasat peste 3,5 milioane m.c. 
pămînt pentru săpături, nive
lări și amenajări ale zonelor de a- 
grement, iar în răsadnițele de cartier 
s-au produs peste 125 milioane flori, 
împreună cu multe alte lucrări, în 
zilele următoare se va atinge astfel 
cota angajamentului : 430 milioane
lei. Ne-am deplasat pe șantierele de 
muncă patriotică, am stat de vorbă 
cu inițiatori ai diferitelor lucrări de 
înfrumusețare și bună gospodărire a 
orașelor, pentru a încerca să des
prindem acea experiență pozitivă 
ce-și găsește expresia în participa
rea largă, entuziastă, a unui mare 
număr de cetățeni. O asemenea des
cifrare este utilă, printre altele, și 
pentru că lipsa de interes a locuito
rilor din unele cartiere ajunge pînă 
acolo încît ei nu întrețin cum se cu
vine nici măcar ceea ce li s-a pus la 
dispoziție de către edilii orașului — 
blocuri noi, grădini, parcuri etc.

Peste o jumătate de milion este 
valoarea lucrărilor realizate anul a- 
cesta, prin muncă patriotică, de ce
tățenii din cartierul „Laminorul" ; ei 
și-au depășit angajamentul inițial 
luat pe întreg amil, iar activitatea 
continuă. Ce resorturi intime să fi 
declanșat această emulație, această 
dorință de a contribui prin muncă

a executa ei înșiși o serie de lu
crări gospodărești-edilitare. Și cind 
edilii sprijină aceste propuneri-ce- 
reri cu materiale și asistență teh
nică, participarea la muncă întrece 
așteptările. Astfel consiliul popular 
al sectorului 8 a pus la dispoziție 
dale și plăci de beton, iar cetățenii 
au muncit la amenajarea unei im
portante artere de circulație, B-dul 
Petrila, făcînd-o să poarte pe drept 
denumirea de bulevard. S-au antre
nat acum și cei din străzile laterale. 
Se fac pregătiri pentru amenajarea 
pieței din cartier.

Cele relatate își găsesc confirma
rea în mii și mii de realizări din 
toate colțurile țării. Este cunoscut 
faptul că Oradea este un oraș îngri
jit și curat. Acum, aflăm, printre al
tele, de la tov. loan Kaszila, vicepre
ședinte al consiliului municipal, că 
numai în acest an cetățenii au con
struit trotuare din beton pe un nu
măr de 40 de străzi periferice ; mai 
mult ca în ultimii patru ani la un 
loc. Iar valoarea efortului depus pen
tru înfrumusețarea acestui oraș se 
materializează in peste 25 de mili
oane lei. Un aport important aduce 
munca patriotică la schimbarea înfă
țișării unui oraș în radicală transfor
mare cum este Bacăul. în frunte cu 
deputatul cartierului 1 Mai. Dumitru 
Fodor, sute de cetățeni participă la 
săparea unui mare canal pentru

tive — Pasajul Bartolomeu și telefe
ricul spre Tîmpa. O notă de prospe
țime, de manifestare a grijii gospo
dărești au adus inițiativele obștești 
și în diferite cartiere ale orașelor 
Craiova, Sibiu, Arad, Deva, Alba-Iu- 
lia, precum și in alte orașe mai mici, 
cum ar fi Sebeș sau Dorohoi, unde 
valoarea realizărilor prin muncă pa
triotică Însumează multe milioane.

Ținem să subliniem in mod deo
sebit efortul depus în județele Satu- 
Mare, Mureș, Alba. Cluj, Maramureș, 
Iași, Vrancea, unde un accent deo
sebit s-a pus pe refacerea obiective
lor edilitar-gospodăreștj distruse sau 
avariate în urma calamităților natu
rale din lunile mai-iunie a.c. Pentru 
a realiza la timp și în bune condi
ții obiectivele propuse, comitetele 
executive ale consiliilor populare, în 
colaborare cu organizațiile de masă 
— sindicat, U.T.C., pionieri, femei, 
sport — au antrenat cetățenii la di
ferite acțiuni, au inițiat întreceri în
tre comune, circumscripții electorale, 
asociații de locatari și au organizat 
schimburi de experiență.

Rolul și personalitatea deputatului 
din circumscripția electorală respec
tivă și a comitetului de cetățeni în 
dinamizarea inițiativei obștești dețin 
O însemnătate de prim ordin. în 
contextul unui permanent dialog în
tre consiliul popular și circumscrip-

cratismului socia
list, care contribuie la stringerea 
legăturilor dintre conducerea locală 
și mase. Cînd cetățenii contribuie la 
realizarea diferitelor acțiuni edilitar- 
gospodărești, ei nu se gîndesc nicio
dată la modul în care va fi estimat 
aportul lor de muncă. Bucuria lor, 
mîndria pentru cele realizate este 
direct proporțională cu utilitatea e- 
fortului depus. De aceea, înainte de 
încheierea acestor rînduri trebuie să 
arătăm că încercarea unor foruri lo
cale (din Buzău, Dolj, Gorj. Vrancea, 
Tulcea etc) de a supraevalua reali
zările și a raporta valori mai mari 
decit cele efective pare cel puțin 
ciudată și nu folosește nimănui. Ar 
fi mult mai nimerit ca eforturile să 
fie îndreptate spre antrenarea cetă
țenilor la alte lucrări, la aproviziona
rea cu materiale a unor șantiere, la 
acordarea de asistență tehnică, la 
generalizarea experienței bune.

Pînă la sfirșitul actualei etape a 
întrecerii patriotice nu au rămas 
decit citeva săptămîni. Este cazul ca 
efervescența creatoare care a cuprins 
masele în aceste zile dinaintea marii 
sărbători să fie un prilej de impor
tante realizări’ edilitar-gospodărești, 
să marcheze o nouă etapă a între
cerii patriotice pentru înfrumuseța
rea și buna gospodărire a tuturor 
localităților țării.

Al. PLAIEȘU

între figurile lumi
noase de eroi comu
niști, a căror viață a 
constituit o minunată 
pildă de abnegație și 
dăruire revoluționară 
in lupta pentru reali
zarea năzuințelor fier
binți de libertate na
țională și socială ale 
poporului român, se 
numără și aceea a 
muncitorului tipograf 
Pompiliu Ștefu, de la 
a cărui naștere se îm
plinesc astăzi 60 de 
ani.

S-a născut la Tur- 
nu-Severin, unde a și 
urmat cursurile școlii 
primare. După absol
virea acesteia, își face 
ucenicia la tipografia 
craioveană „Scrisul ro
mânesc". Se angajează 
apoi la editura „Cartea 
românească" din Ca
pitală. Lucrătorii tipo
grafi, în rîndurile că
rora a intrat Pompiliu 
Ștefu, alcătuiau unul 
din cele mai active 
detașamente ale cla
sei muncitoare din 
țara noastră, cu puter
nice tradiții revoluțio
nare. Cunoscînd îndea
proape viața grea și 
aspirațiile tipografilor, 
tînărul Ștefu a crescut 
în acest mediu munci
toresc, angajîndu-se 
ferm pe drumul luptei 
pentru un viitor mai 
bun al celor ce mun- 
oesc. Acei ani au în
semnat pentru el pe
rioada în care a luat 
contact cu mișcarea 
comunistă, în care a 
participat la primele 
demonstrații, mitin
guri și greve, anii în 
care s-a maturizat și 
s-a călit din punct de 
vedere politic.

în 1935 el se numără 
printre organizatorii 
grevei tipografilor de

la „Cartea româneas
că". Dragostea de ade
văr și dreptate, devo
tamentul revoluționar, 
dîrzenia lui au făcut 
ca in 1937 să fie pri
mit în rîndul comuniș
tilor, viața sa identi- 
ficindu-se total, de aici 
înainte, cu lupta parti
dului comunist.

In perioada grea a 
dictaturii militaro-fas- 
ciste. Partidul Comu
nist Român s-a ridicat 
cu hotărîre pentru e- 
liberarea țării de sub 
jugul fascist. Dînd glas 
voinței și intereselor 
fundamentale ale na
țiunii române, el a 
fost sufletul și condu
cătorul mișcării an
tifasciste a poporului 
nostru. In acțiunea 
partidului de orga
nizare a rezistenței 
antihitleriste, a lup
tei pentru doborîrea 
dictaturii antonesciene, 
alături de alți comu
niști, Pompiliu Ștefu a 
îndeplinit în acești ani 
importante însărcinări 
de partid. Organizația 
de partid a orașului 
București i-a încredin
țat lui și tînărului Ni
colae Mohănescu mi
siunea grea și de răs
pundere a organizării 
unei tipografii ilegale, 
care să servească lup
ta antihitleristă. Cu 
prețul unor mari greu
tăți și riscuri ei au 
reușit să tipărească 
nenumărate manifeste 
care purtau cuvîntul 
vibrant, mobilizator al 
partidului, chemînd 
masele la luptă hotă- 
rîtă împotriva celor 
care aduseseră țara pe 
marginea prăpastie!, 
pentru doborîrea dic
taturii militaro-fas- 
fiste, scoaterea Româ
niei din războiul an-

tisovietic și trecerea 
ei Ad'e partea coaliției 
antihitleriste. Manifes
tele tipărite de ei, în 
acei ani, cuprinzînd 
lozinci ca : „Jos dic
tatura fascistă !“. „Tră
iască România liberă !“ 
— chemau la luptă, 
sădeau în sufletul și 
mintea oamenilor cin
stiți îmbărbătarea, cu
rajul, încrederea în 
viitor. Pompiliu Ștefu 
a luat parte activă în 
acei ani și la alte ac
țiuni organizate de 
partid ; a contribuit, 
de pildă, la colectarea 
de ajutoare pentru fa
miliile tovarășilor săi 
de luptă aflați în în
chisori.

Activitatea curajoasă 
a lui Ștefu și Mohă
nescu a fost însă des
coperită de organele 
represive ale dictatu
rii fasciste. La 25 fe
bruarie 1942 ei au fost 
arestați. Deși supuși 
unor torturi inumane, 
cei doi luptători comu
niști nu și-au trădat 
tovarășii. La 28 martie, 
în curtea închisorii Ji
lava, salvele unui plu
ton de execuție au pus 
capăt unor vieți tinere, 
închinate în întregime 
cauzei mărețe a elibe
rării patriei, fericirii 
poporului.

Abnegația și dăruirea 
revoluționară, jertfa 
sa eroică, îl situează 
pe Pompiliu Ștefu la 
loc de cinste în rindu- > 
rile militanților anti
fasciști, care, nepre- 
cupețind nimic, nici . 
chiar viata, au slujit 
cu credință lupta cla
sei muncitoare, a po
porului român pentru 
libertatea si inde
pendenta țării, pentru 
socialism.

Silviu ACHIM

COMBATEREA
POLUĂRII APELOR

(Urmare din pag. I)

focare poluante. Tot mai multe de- 
paitamente au înțeles că este in pro
priul lor interes ca apele de supra
față și subterane să rămină neînti
nate, să fie utilizate în mod rațional, 
inteligent. Putem cita chiar un mare 
număr de unități industriale (Com
binatul de cauciuc sintetic din 
Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, Uzi
na de autocamioane — Brașov, Uzina 
mecanică — Cîmpulung, I.G.O. — Pi
tești, Uzina de piese-auto — Coîibași, 
Fabrica de zahăr — Bod etc.), care 
au depus eforturi serioase pen
tru a stăvili efectele poluării. 
Totodată, trebuie să menționăm că 
sînt zone, bazine, cursuri de apă — 
din care unele de importanță vitală 
— puternic poluate de o serie de 
surse impurificatoare, provenind de 
la unități industriale, agricole, comu
nale. In unele județe, numărul unită
ților deversatoare de ape degradate 
a crescut în ultimii ani in loc să 
scadă. Să mai adăugăm că procesele 
de poluare pot aduce pagube irecu
perabile economiei naționale, pot 
duce la distrugerea florei și faunei 
naturale și periclita serios mari cen
tre de aglomerare umană. Nu vom 
înșira aici numele acelor întreprin
deri și instituții care deversează 
reziduuri și substanțe nocive în 
apele de suprafață și subterane 
din teritoriu, și nici pe acei ce
tățeni care contribuie, cu bună ști
ință, la vicierea apelor. Exemple avem 
destule. Dar nu despre aceasta ne-am 
propus să discutăm. De altfel, ele au 
fost amintite intr-o serie de articole 
apărute în „Scinteia". Esențial este 
să vedem cum funcționează în mo
mentul de față — cind dispunem de 
o veche experiență, de specialiști și 
de însemnate resurse materiale — 
mecanismul combaterii fenomenelor 
de poluare a apelor.

Anul acesta, fondurile de investi
ții alocate pentru construirea de 
noi stații de epurare a apelor 
reziduale se ridică la cîteva sute 
de milioane lei. Putem spune că 
există suficiente mijloace mate
riale destinate acestui scop, dacă 
avem in vedere și folosirea posibi
lităților locale. Numai că utilizarea 
lor de către o serie de departamente 
și consilii populare județene nu se 
face' în modul cel mai fericit. Să 
aruncăm, de exemplu, o privire asu
pra modului cum sint folosite inves
tițiile la acest capitol : pînă la data 
de 30 iunie, ministerele și organele 
locale ar fi trebuit să realizeze 50 la 
sută din valoarea investițiilor aloca
te de stat rețelei de stații de epurare 
a apelor viciate. Or, sînt departa
mente deficitare la acest capitol, în- 
registrind serioase rămîneri în urmă: 
Ministerul Petrolului, de pildă, a 
executat lucrări in procent de 24 la 
sută, Ministerul Industriei Chimice 
— 32 la sută, Ministerul Transportu
rilor — 18 la sută, Ministerul Indus
triei Ușoare — 30 la sută. Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii — 23 
la sută etc. în ce privește consiliile 
populare județene, printre codași se 
numără : Buzăul — 16 la sută. Con
stanța — 19 la sută, Prahova — 22 
la sută etc.

Cum se explică asemenea abateri 
în realizarea ansamblului de măsuri 
de protecție a apelor ? Am adresat 
o asemenea întrebare reprezentanți
lor unor factori interesați. Răspun
surile primite au exprimat., în 
substanță, același lucru : insufi
cient interes pentru realizarea u- 
nor lucrări de acest gen din partea 
unor beneficiari (departamente și 
unități economice), și chiar din par
tea unor organe locale. De fapt, — 
după cum a reieșit din discuții —

avem de-a face cu o veche menta
litate, potrivit căreia apa este pro
prietatea tuturor și... a nimănui.

Și totuși a fost o vreme, ne-a 
spus ing. Constantin Rădescu, con
silier in Direcția generală de gospo
dărire a apeior, cînd interesul 
față de protecția apelor echivala cu 
un imperativ. Astăzi, cînd proiectan- 
ții stațiilor de epurare concepute în 
țară au căpătat o bogată experiență 
in acest domeniu, realizind instalații 
moderne ce pot rivaliza cu cele din 
străinătate, majoritatea se mulțu
mesc doar cu... proiectarea. Rareori 
se interesează de modul in care sint 
executate stațiile, de atingerea para
metrilor proiectați, de buna lor func
ționare. Astfel se explică de ce 
multe din stațiile de epurare a ape
lor reziduale executate in anii trecuți, 
pe lingă mari unități industriale, 
funcționează cu un randament redus 
sau sint numai parțial folosite.

Multe cercetări din acest sector, e- 
fectuate la nivelul unor institute 
departamentale, au o problematică 
generală, pierzînd din vedere tocmai 
chestiunile concrete, legate de utili
zarea și randamentul dispozitivelor 
și utilajelor de epurare. Am auzit 
opinii potrivit cărora, cercetătorii și 
proiectanții din această ramură și-ar 
putea da mina spre profitul întregii 
economii, concurînd la crearea de noi 
tipuri de stații moderne de epurare, 
care ne-ar scuti de importul unor 
astfel de utilaje costisitoare. O ase
menea colaborare s-ar axa pe înge
mănarea problemelor de cercetare cu 
interesele producției, pe acomodarea 
investigațiilor cu evoluția proceselor 
tehnologice din fiecare ramură.

Dacă aceasta este situația pe plan 
tehnic, pe plan moral, organele in
vestite cu sancționarea abaterilor în 
domeniul apelor au la îndemînă o 
serie de legi. Dar și în privința fo
losirii acestor instrumente (H.C.M. 
nr. 311/1963, Legea nr. 32/1968, 
H.C.M. nr. 2 496/1969), se observă la
cune ce favorizează infracțiuni, aduc 
prejudicii rezervoarelor naturale de 
apă din multe zone. După cum se 
știe, organul investit cu chemarea la 
ordine a celor care contaminează a- 
pele țării, (persoane fizice sau juri
dice), este Inspecția de Stat a Ape
lor. Ing. Nicolae Glimbovschî, șeful 
inspecției, ne-a relatat că în atribu
țiile acestui organ intră con
trolul exploatării stațiilpr de e- 
purare, respectarea normelor le
gale de evacuare a apelor re
ziduale, urmărirea realizării progra
mului de măsuri privind tehnologia 
de fabricație în diverse sectoare in
dustriale în vederea reducerii nocivi
tății apelor reziduale etc. Și, în plus, 
acest for are competența de a sanc
ționa nerespectarea legilor. Pe plan 
local, aceste deziderate se înfăptu
iesc prin intermediul oficiilor de spe
cialitate (O.C.P.G.A.) de pe lingă di
recțiile agricole județene. Munca a- 
cestor foruri este complexă, dar nu 
ne vom referi la acest capitol, ci la 
modul cum sînt aplicate instrumen
tele legale, în acest sens, ca pîrghie 

' de prim ordin în protejarea apelor 
țării. Or, ce constatăm ? Dacă in
spectorii din rețeaua centrală mai 
aplică din cînd in cînd cite o amen
dă serioasă (dar care nu depășește, 
în general, suma de 1 000 lei) unei 
mari unități economice, (ne-au fost 
citate, de pildă. Fabrica de hîrtie- 
Bușteni, Fabrica ..Colorom“-Codlea. 
Fabrica de scule-Rîșnov, Complexul 
de prelucrare a lemnului-Comănești, 
diverse exploatări miniere etc.), nu 
același lucru se poate spune despre 
oficiile județene investite cu sarcini 
în acest sens. Parte din aceste insti
tuții manifestă un soi de clemență 
de neînțeles, închizînd ochii în fața

infracțiunilor : ca exemplu de tole
ranță pot fi citate oficiile ju
dețene Gorj, Mureș. Sint altele, 
(din județele Suceava, Argeș, Bra
șov, Timiș) care aplică cu mult zel 
sancțiuni. Dar și in aceste condiții, 
eficiența muncii acestor oficii este 
discutabilă, multe din ele fiind un 
fel de cenușărese ale direcțiilor a- 
gricole județene.

Trebuie menționat însă un fapt care 
îngreunează serios activitatea acestor 
instituții : puține oficii posedă apa
ratura necesară pentru a efectua a- 
nalize și determinări in cazul apelor 
poluate. Altele, cu toate că dispun 
de laboratoare, și deci de dovada 
concretă a contaminării ’ apelor de 
către diverse unități economice din 
teritoriu, se mulțumesc să trimită 
un simplu avertisment celor vinovați, 
ocolind aplicarea legii.

Iată deci, cum o optică subiectivă 
aruncă umbre nedorite asupra unor 
instituții create anume spre a veghea 
la protecția apei pe plan local. Nu mai 
vorbim de inspectoratele sanitare de 
stat, angajate și ele în vasta acțiune 
de combatere a fenomenelor de po
luare a apei. Aceste inspectorate se 
limitează, în general, la inventarierea 
surselor impurificatoare, la analize și 
măsurători de laborator, care — fireș
te, își au importanța lor — dar nu 
rezolvă mare lucru. Și astfel, protec
ția sanitară a apei in multe județe ră- 
mîne circumscrisă Intr-un cadru con
templativ.

E adevărat că, în unele zone, s-au 
creat comisii de supraveghere a bazi
nelor existente cu scopul de a limita 
cît mai grabnic efectele poluării. Din 
aceste comisii fac parte, se înțelege, și 
organele sanitara; în ciuda acestei pre
zențe, comisia Oltului, de pildă... iși 
spală rufele în familie ; se întrunește 
din cînd în cînd, se mai prezintă un 
proiect de stație de epurare, se mai 
ia o hotărîre, se mai întocmește un 
plan de măsuri... și atît. Procesele de 
poluare continuă. La antipodul aces
tei atitudini, alte unități, încadrîn- 
du-se în termenele fixate de planul 
de măsuri, construiesc stații de epu
rare. Numai că multe dintre ele. încă 
din momentul nașterii, sînt condam
nate să dea un randament minim, 
deși pentru ridicarea lor s-au cheltuit 
mari sume de bani.

Există remedii care să pună stavilă 
proceselor de poluare a apei ? Exis
tă 1 — au recunoscut mulți dintre in
terlocutorii noștri, dar aceste remedii 
trebuie căutate, gindite, și, mai ales, 
plasate într-o optică constructivă. Un 
interes și o grijă deosebită trebuie să 
prezideze utilizarea surselor de apă 
în scopuri industriale. Departamen
tele, consiliile populare județene, or
ganismele investite anume pentru 
protejarea apei, cetățenii — prin in
termediul organelor locale — au da
toria de a aplica cu severitate măsu
rile preconizate în vederea combate
rii fenomenelor de poluare și, mai a- 
les. de a iniția acțiuni energice, im- 
pulsionind traducerea în fapt a pro
gramului de amenajarea de stații și 
instalații de epurare a apelor consu
mate, recuperînd întîrzierile constata
te în acest an.

Apele țării trebuie să fie apărate cu 
fermitate : ele înseamnă viață, pîine. 
sănătate, atmosferă neviciată. Nici o 
persoană fizică sau juridică nu are 
dreptul să aducă prejudicii acestei bo
gății naturale. Există un teren fertil 
în campania de protecție a apelor 
noastre de combatere a poluării ; ex
periență. forțe umane, mijloace mate
riale. Ele se cer folosite rațional, cu 
maximum de randament de către fac
torii pe umerii cărora apasă gosno- 
dărirea, organizarea protecției resur
selor acvatice ale țării.

George CUIBUȘ

Instantaneu în portul Constanfa Foto i Gh. Vințilă

Eugen Voicu era conta
bil șef. Constantin Puri
cei, inspector cu proble
me de personal, iar Cris
tian Bănică, dispecer cu 
siguranța circulației. Toți 
trei, dar absolut toți trei, 
erau salariați la Autoba
za din Curtea de Argeș, 
într-o zi s-au întilnit la o 
bere. Și cum epuizaseră 
toate subiectele de actua
litate, trecură la cele is
torice. Dispecerul îl în
trebă pe Puricei :

— Măi Costică, tu lu
crezi cu personalul, cu 
dosarele cadrelor, te-ai 
uitat și tu în fișa perso
nală a lui Neagoe, ce stu
dii avea ăsta ?

— Care Neagoe ?
— Basarab, ăl de-a zi

dit Mînăstirea Curtea de 
Argeș.

— Păi, Manole a zidit-o.
— Cartea de muncă a 

lui Manole ai studiât-o ? 
Pe unde a mai lucrat îna
inte ?

Au rîs toți trei, dar ab
solut toți trei, ca de o glu
mă bună și la a doua hal
bă, contabilul șef, care 
tăcuse, intră și el în 
vorbă.

— Da ce-ți veni cu în
trebarea asta cu mînăsti
rea ?

Dispecerul ceru niște 
cașcaval cu piper și, după 
ce suflă piperul de pe 
cașcaval, începu :

— Am un plan grozav. 
Nemaipomenit 1 Ridic o 
mînăstire.

— Ce ridici, Bănică ?
— Lingă asta construită 

de Manole, ridic eu una 
și mai mare.

—Ai haz. De unde fa
cem rost de fonduri ?

— Asta nu-i o proble
mă. Am eu un plan.

în ziua aia, toți trei fă
cură. deocamdată, o „bi
sericuță" și un plan de 
bătaie, în legătură cu 
stringerea fondurilor pen
tru ridicarea mînăstirii. 
Chiar a doua zi „bisericu
ța" se puse pe treabă.

Șoferul autobazei. Si- 
mion Cusbescu. avea la 
mașină un motor cam 
„gripat". S-a dus la con
tabilul șef Voicu să-i dea 
aprobare pentru schim
barea motorului.

— îți dau aprobare cen
tru schimbarea motoru
lui, cu condiția să dai si

tu ceva pentru ridicarea 
unei mînăstiri ?

— Păi n-avem una ?
— Mai facem una, ce, 

strică mai multe mînă
stiri ?

Cușbescu a contribuit cu 
400 lei. Tot în ziua aia, 
mi se pare, a venit și șo
ferul Adrian Ungureanu 
să obțină o aprobare pen
tru 6 anvelope noi. Dar, 
pentru că avea păcate mai 
multe, a „donat" 600 de 
lei. Șoferul Ion Jubleanu, 
avînd nevoie de o singură

— Ți-1 angajez, dar tre
buie să contribui și dum
neata.

După ce-a lămurit-o des
pre ce contribuție e vorba, 
femeia s-a prezentat cu 10 
litri de țuică. Iosif Titiri- 
că, auzind că se fac an
gajări pe bază de dona
ții. a dat 500 lei și s-a an
gajat. Șoferul Gheorghe 
Dufigan visa o mașină mai 
bună. A trecut pe lîngă 
„Sfîntul" Puricei, s-a în
chinat. i-a dat o mie de 
lei și, gata, a primit o ma-

500 DE LEI
„SFlNTUL" 
PE ALESE!

foileton de Ni cuță TĂNASE

anvelopă și nefiind prea 
credincios, a adus doar o 
damigeană cu 10 litri de 
țuică. Casierul Ion Zincu- 
lescu avea un plus în ges
tiune. Ca să nu aibă ne
plăceri cu contabilul a dat 
900 lei pentru mînăstire șl 
a scăpat de păcate.

Al doilea „ridicător" de 
mînăstiri, inspectorul cu- 
problemele de cadre, a 
deschis și el un registru 
de donații.

— Vreau 9ă-l angajez pe 
tl-miu la dumneavoastră 
— s-a rugat Maria Sorlea, 
de Puricei.

șină mai bună. Constantin 
Ionescu a contribuit cu 
200 lei, Ion Stăncescu cu 
un miel, Gheorghe Honeag 
— cu 2 curcani...

Dispecerul Cristian Bă
nică avea, în cadrul „bi
sericuței" ce ridica mînăs
tirea, sarcina de a strînge 
bani pentru vopsele și a- 
Iegerea sfinților ce urmau 
să fie zugrăviți în inte
rior. A ^enit la el Marin 
Lupu, cu rugămintea să-1 
ajute în problema absol
virii examenului de cate
gorie de clasă. Bănică l-a 
măsurat din tălpi pînă-n

tavan, pe Lupu, și l-a în
trebat :

— La cate sfînt ții tu cel 
mai mult, pe care-1 iu
bești ?

— Pe Ilie. că mai dă cî- 
teodată cu biciul.

— Pe ăla ți-1 fac.
— Unde mi-1 faci ?
— In mînăstire. Dai 500 

lei și ai sfîntul tău perso
nal.

— Șl m-ajută șl la ab
solvirea examenului ?

— Mai încape discuție ? 
Dacă mai ai clienți din 
ăștia, trimite-mi-i. dar pe 
rînd și învață-i lecția.

A venit Ion Olteanu.
— Eu îl iubesc pe Sf. 

Gheorghe, care omoară ba
laurul cu sulița.

— Cu 500 de lei ți-1 fac 
și pe ăla.

— N-am decît 400 lei. 
Fă-mi-1 fără suliță. Cu 
baionetă. E mai scurtă.

S-a învoit și cu Olteanu. 
Și a urmat Ion Stănciules- 
cu, cu aceeași problemă.

— Care e sfîntul tău 
preferat ?

— Am doî.
— Numele lor ?
— Atanasie și Chirii.
— 1 000 de lei amîndot 1
— Dau 1 100 lei dacă-i 

faci călare.
Ce contau doi cai pen

tru Bănică? L-a trecut pe 
Stănciulescu cu doi sfinți 
călare. Șoferii Luca Ju- 
gleanu și Nicolae Chelu 
comiseseră un accident de 
circulație. Au venit spășiți 
la Bănică.

— Ajută-ne. șefule, am 
încurcat-o. Fă dumneata 
niște acte din care să re
zulte că nu sîntem vino- 
vați de producerea acci
dentului.

— Bine, dați cîte o mie 
de lei.

— Zău dacă avem. îți 
dăm o mie de Iei amîndoi.

Tocmai cînd „Sfînta 
Treime", adică „bisericu
ța" începea să strîngă bani 
și pentru clopot, un necre
dincios de milițian ti în
trebă :

— Ce vreți să faceți voi, 
mă ? Mînăstire ? Voi nu 
ițiți că dracii nu ridică mî
năstiri ?

îi înhață și le făcu acte. 
Acum cei trei „meșteri 
mari" vor fi și ei între zi
duri cîțiva ani...
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A RECOLTA arata

cum este gospodărit pămintul

PAMINTUL arată

cît de gospodari sînt oamenii

/

în cinstea marii sărbători

Din capul locului, cuvintele tovarășului Florea 
Pătrașcu, secretarul comitetului de partid al uzinei 
de țevi „Republica" din Capitală, aduc, în fraze 
obișnuite, cîteva dintre preocupările deosebit de 
rodnice ale harnicilor metalurgiști bucureșteni.

— An de an a trebuit să sporim producția substan
țial, atit prin angajarea de noi muncitori, cit și 
prin creșterea productivității muncii. In acest an, 
ca și în anul viitor, întregul spor de producție îl 
vom obține numai pe seama creșterii productivi
tății muncii.

întregul colectiv al uzinei se află în prezent 
angajat din plin intr-un efort intensiv deosebit, 

. intr-o susținută acțiune de folosire judicioasă a 
tehnicii, a forței de muncă. Căci aici, la „Repu
blica", in acest an, producția a sporit față de anul 
trecut cu 19 la sută, în condițiile menținerii acelo
rași forțe productive interne, iar în primul an al 
cincinalului următor, așa cum a rezultat din re
centa dezbatere a cifrelor de plan in ședința co
mitetului de direcție, va spori cu 13 la sută, de 
asemenea fără vreo investiție tehnică sau umană. 
Care sînt „secretele" acestor succese ? Ce garanții 
există că sarcinile de perspectivă pot fi materia
lizate cu certitudine ?

Fără excepție, toți cei cu care am discutat, mun
citori, ingineri, tehnicieni și economiști, au fost 
unanimi in a aprecia rolul incontestabil pe care-1 
joacă tehnica modernă, tehnologiile avansate în 
vitalizarea randamentului muncii. Semnificativă 
este, în acest sens, relatarea ing. Boris Sirbulescu, 
șeful serviciului dezvoltare tehnică : „Ne-am pre
ocupat în permanență de promovarea largă a nou
lui, atit de natură pur tehnică, cît și organizatorică. 
Incepînd cu introducerea procedeelor tehnologice 
moderne și continuînd cu extinderea automatizării 
și creșterea gradului de mecanizare — toate măsu
rile luate ținteau ușuraiea muncii, creșterea randa
mentului ei.

Notăm unul dintre numeroasele exemple, eloc-

tribuna experienței înaintate

vente. prezentate de interlocutor. Nu de mult, în 
secția de filetaj a fost pusă in funcțiune o 
mașină care execută succesiv patru opera
țiuni. fiind deservită de un singur muncitor, 
față de patru cîți erau necesari înainte pentru a 
efectua același volum de lucrări. Un mic calcul 
arată că. numai pe această cale, la operațiunea de 
filetare s-a obținut o creștere de 4 ori a producti
vității muncii, concomitent cu îmbunătățirea sim
țitoare a calității execuției. Nu mai puțin intere
santă și eficace ni s-a părut a fi și automatizarea 
paturilor de alimentație la mașinile de filetat țevi 
pentru industria petrolieră, care a determinat o 
creștere a productivității fizice cu peste 50 la sută.

Dacă apreciem esența și valoarea practică a 
unor asemenea măsuri, din care am enumerat mir 
mai două, nu sînt deloc surprinzătoare rezultatele 
înregistrate în acest an în domeniul creșterii pro
ductivității muncii. în șapte luni, planul productivi
tății muncii a fost îndeplinit în proporție de 103,1 
la sută. Semnificative pentru procesul de creștere 
intensivă a producției la uzina „Republica" sînt și 
următoarele cifre : dacă un procent de sporire a 
productivității muncii însemna în 1969 un plus de 
producție de 6 milioane lei. în 1970 acesta echiva
lează cu 7 milioane de lei.

Căutările pasionante, creatoare ale colectivului 
uzinei pentru depistarea și valorificarea celor mai 
diferite posibilități și mijloace capabile să asigure 
un spor de producție'nu au slăbit nici o clipă. Chiar 
dacă uneori efectele aplicării unor măsuri nu erau 
de mari proporții, de fiecare dată, cu calm și răb
dare, comitetul de direcție, cadrele tehnice au ana
lizat propunerile făcute de salariați, care vizau o 
raționalizare tehnică sau o reorganizare internă. 
Parafrazind o vephe zicală, maistrul principal Ion 
Petcu, de la laminorul II, ne spunea : „Picătură cu 
picătură se face... producția mare". Este, de fapt, o 
încercare de redare plastică a unei practici împă- 
mintenite aici : ferite de canoanele aprobărilor 
greoaie, măsurile bine gindite și argumentate — 
chiar și cele de tipul „picăturilor" de care vorbea 
maistrul Petcu — au căpătat, cu operativitate, girul 
practicii.

Desigur, ar fi multe de spus despre o serie de 
alte preocupări actuale ale colectivului uzinei, axate 
pe stabilirea unui circuit optim al materialelor și 
semifabricatelor, perfecționarea fluxurilor de fabri
cație, raționalizarea transporturilor interne, îmbu
nătățirea programării producției, aprovizionarea teh- 
nico-materială ș.a. Dar oricît de importante ar fi re
zultatele pe care le-a obținut colectivul uzinei în do
meniul creșterii productivității muncii, ele nu con
stituie însă punctul terminus al eforturilor lui. Aflați 
într-un permanent avînt productiv creator, pătrunși 
de dorința de continuă autoperfecționare, oamenii 
de aici sînt convinși că rezervele de creștere a forței 
productive a muncii nu au fost nici pe departe epui
zate. Ei le scot mereu la iveală și 
Așa am aflat că prin punerea 
in aceste zile, a noului cuptor 
laminorului nr. 1 vor fi folosiți 
față de 21 cîți lucrau la cuptorul manual, asigu- 
rîndu-se totodată și o încălzire uniformă a țaglelor, 
ceea ce va determina, in final, creșterea calității 
țevilor și, bineînțeles, a productivității muncii.

Cu cîteva zile în urmă a avut loc în uzină adu
narea generală a reprezentanților salariaților. In 
cadrul dezbaterilor, mulți participanți s-au referit la 
diferite probleme legate de creșterea productivită
ții muncii, insistînd îndeosebi asupra necesității creș
terii indicelui de utilizare a capacităților de pro
ducție, întăririi disciplinei în muncă ; ei au făcut 
propuneri interesante care vizează atragerea neîn- 
tirziată în circuitul productiv a rezervelor in
terne existente în acest domeniu. Le-au făcut cu 
convingerea deplină că ridicarea eficienței econo- 
mioe este nemijlocit legată de sporirea continuă a 
forței productive a muncii în toate sectoarele în
treprinderii.

Folosirea rațională a pămîntului 
este, după cum se știe, factorul cel 
mai important pentru sporirea pro
ducției agricole. In județul Cluj 
suprafața agricolă însumează 436 000 
hectare. Ca mod de folosință, 50 la 
sută este teren arabil, 46,4 la sută 
o reprezintă pășunile și fînețele na
turale, iar 3,6 la sută din terenuri 
sînt ocupate cu plantații pomicole și 
viticole. In cuprinsul județului exis
tă o mare varietate de forme de re
lief. De-a lungul Someșului și Arie- 
șului se întind lunci fertile, dar aici 
terenurile sînt supuse inundațiilor. 

. Cea mai mare parte a suprafeței 
agricole este situată pe dealuri cu 
pante destul de mari. Sînt apoi zo
nele submontane, cu pășuni și 
întinse, sursă valoroasă de 
pentru creșterea animalelor.

Faptul că în ultimii ani 
cooperative agricole și chiar 
prinderi agricole 
de stat nu au ob
ținut recolte pe 
măsura posibili
tăților se dato- 
rește, în princi
pal, neajunsurilor 
în folosirea pă
mîntului. Mulți 
ani la rînd, com
baterea eroziunii 
solului, deseca
rea terenurilor 
cu exces de umiditate din luncile 
rîurilor nu au fost privite, cu su
ficientă răspundere. Ca urmare, s-au 
accentuat fenomenele de eroziune a 
solului și de înmlăștinare.

In trecut, arăturile se făceau de-a 
lungul curbelor de nivel, ceea ce îm
piedica eroziunea. Acolo unde a- 
ceastă cerință a fost respectată, te
rasele s-au consolidat și se obțin 
producții bune. In alte locuri insă, 
din cauză că arăturile nu se fac de-a 
lungul curbelor de nivel, S-a accen
tuat fenomenul de eroziune a solu
lui. Această situație s^a perpetuat 
de la an la an, datorită faptului că 
atit direcția agricolă, cît și specia
liștii din unități s-au mulțumit doar 
să înregistreze aceste fenomene, fără 
a întreprinde măsuri hotărîte în 
vederea combaterii lor. Și nu se 
poate spune că statul n-ar fi alocat 
fonduri pentru lucrările de îmbună
tățiri funciare. Insă efectul acestor 
lucrări a fost minim, deoarece su
mele respective au fost fărimițate 
pe obiective mici, neesențiale, iar 
lucrările efectuate s-au degradat la 
scurtă vreme de la executarea lor.

Același lucru se poate spune și des
pre terenurile situate în luncile 
inundabile ale rîurilor. Canalele de 
desecare și drenurile executate în 
ultimii ani, nefiind întreținute, s-au 

’ împotmolit. Ca urmare, numeroase 
terenuri situate pe văile rîurilor Bonț, 
Sic și Fizeș suferă din cauza exce
sului de umiditate. Inundațiile din 
luna mai au afectat puternic și jude
țul Cluj. Au avut mult de suferit 
terenurile din lunca Someșului.

Programul de măsuri privind dez
voltarea agriculturii județului Cluj, 
aprobat într-o recentă plenară a 
comitetului județean de partid, pre
vede o serie de măsuri în vederea 
gospodăririi fondului funciar : prin 
executarea unui volum sporit de 
lucrări de desecare, combaterea ero
ziunii solului, precum și folosirea 
rpai judicioasă a pămîntului. Lucră
rile de îmbunătățiri funciare vor 
avea ca obiectiv combaterea eroziu
nii solului pe 40 000 ha, îndiguiri și 
desecări- pe 12 000 ha, amenajarea 
terenului pentru irigat pe 5 000 ha, 
regularizări de albii și de maluri 
pe 27 km. Lucrările vor fi execu
tate prin mărirea aportului propriu 
al cooperativelor agricole, reducerea 
investiției specifice, exploatarea la 
capacitatea maximă a utilajelor din 
dotarea OCPGA și a altora din ca
drul județului.

Lucrările de îmbunătățiri funcia
re vor avea ca obiectiv extinderea 
suprafeței arabile. La unii specia
liști din cadrul județului s-a ma-

ing. loan MURĂȘAN,
directorul

Direcției agricole a județului Cluj

finețe 
furaje
multe 
între-

nifestat tendința de a diminua su
prafețele ocupate cu cereale pentru 
a fi transformate în pășuni. Or, in 
județul Cluj, după cum s-a arătat, 
46,4 la sută din suprafața agricolă 
o reprezintă pășunile și fînețele 
care, printr-o îngrijire rațională, 
pot asigura o producție sporită de 
masă verde la hectar. De aceea, 
fondurile vor fi alocate pentru lu
crări de îmbunătățire a pășunilor : 
curățirea de arborete și buruieni, 
fertilizarea și suprainsămințarea, 
care vor fi desfășurate în paralel

Ce măsuri se întreprind in județul Cluj pentru

utilizarea rațională a fondului funciar

eroziuniicu cele de combatere 
solului și desecări.

Pentru obținerea unor recolte 
mari se va stabili, în fiecare coope
rativă agricolă în parte, tehnologia de 
cultură pe terenurile în pantă, pre
cum și modul de refacere în urmă
torii 2—3 ani a agroteraselor dis
truse.

Executarea lucrărilor agricole pe 
terenurile in panta necesita utilaje 
adecvate. De aceea va fi \ reyiztțjtă 
dotarea I.M.A. și l.A.S. in sensul că 
tractoarele U»650 și U-651 vor ră- 
mine intr-ufl număr care să asigure 
executarea lucrărilor pe terenurile 
agricole cu pantă pînă la 14 grade 
— care ocupă 110 000 ha. Pe cele cu 
înclinare între 14—27 grade — in 
suprafață de 47 OoO ha — se vor 
introduce în dotare tractoare pe șe
nile SM-400. Sint insă numeroase 
terenuri agricole care, din cauza 
pantei marii nu pot fi iucrate meca
nizat. înainte, asemenea terenuri se 
lucrau de-a lungul curbelor de nivel, 
cu atelaje. Țăranii din partea locului 
creșteau foarte mulți boi. După cițiva 
ani, boii erau îngrășați și livrați pen
tru carne șLnalți juncani le luau locul 
la jug. Prin creșterea unui număr 
mare de boi se asigura executarea 
lucrărilor agricole pe coaste, iar gu
noiul obținut era folosit la fertiliza
rea terenului. De asemenea, boii în
grășați constituiau o importantă 
sursă de carne. Or, in prezent, în 
județul Cluj există numai 5 700 de 
boi. Intrucît o suprafață de 7 000— 

de 
cu 
in 
la

județul Cluj există 
boi. Intrucît o sup 
8 000 ha are o pantă de peste 27 
grade, care necesită a fi lucrată 
atelajele, se prevede ca, pînă 
1975, numărul boilor să sporească 
peste 10 000 de capete.

Fertilizarea este una din căile 
principale de sporire a recoltelor 
medii la hectar. In condițiile natu
rale din județul Cluj, folosirea în
grășămintelor este obligatorie. A- 
ceastă lucrare a fost neglijată, 
multe terenuri n-au fost fertilizate 
de foarte mulți ani. Cooperativele 
agricole Tureni, Chiuiești, Măgoaja, 
Mînăstireni, Sîncrai. Brăișor, Dretea 
și altele, deși au mari cantități de 
gunoi, n-au fertilizat deloc unele te
renuri chiar de 10—15 ani. ‘ Chiar șl 
îngrășămintele chimice, a căror 
cantitate a sporit de la 30 000 tone 
în 1967 la 38 000 în 1969, n-au fost 
utilizate, în funcție de cerințele plan
telor și fertilitatea solului, neajuns 
la care se adaugă și risipa în timpul 
transportului și manipulării lor.'Prac- 
tica Ministerului Agriculturii și Sil
viculturii de a repartiza cu prioritate 
îngrășămintele chimice în zonele cu

le pun în valoare, 
în funcțiune. încă 
rotativ în cadrul 

numai 7 muncitori,

Dumitru VIDOE 
Nicu TRANDAFIR

cernoziom din sudul țării nu a dat 
posibilitate unităților agricole din ju
dețul Cluj să beneficieze din plin de 
acest mijloc de sporire a recoltelor. 
Reconsiderarea acestei practici va 
face cu putință ca agricultura jude
țului Cluj să beneficieze de cantități 
mai mari de îngrășăminte chimice. 
Totodată, s-a prevăzut creșterea pe 
ani a suprafețelor fertilizate cu în
grășăminte naturale și a celor pe 
care vor fi aplicate amendamente.

Utilizarea rațională a fondului 
funciar necesită și un aport mai sub
stanțial din partea cercetătorilor din 
agricultură. La stațiunea experi
mentală agricolă Turda au fost în
treprinse numeroase experiențe pri
vind cultivarea terenurilor în pantă 
cu ajutorul tractoarelor, iar rezulta
tele obținute sînt aplicate cu bune 
rezultate în unele unități agricole. 
De asemenea, stațiunea experimen

tală horticolă de 
la Cluj a pus 
în valoare, prin 
.plantații de pomi, 
zeci și sute de 
hectare terenuri 
în pantă, degra
date. Numai că 
aceste rezultate 
nu și-au găsit o 
aplicare mai lar
gă în producție. 
De aceea, progra- 

__ ...... . plenara comitetului 
județean de partid privind dezvolta
rea agriculturii județului prevede o 
serie de obiective precise în această 
direcție. Astfel, pentru extinderea 
mecanizării lucrărilor pe pante, labo
ratorul de specialitate, care funcțio
nează pe lingă stațiunea experimen
tală agricolă Turda, aparținător de 
I.C.M.A., se va transforma în cen
tru de cercetări pentru mecanizarea 
lucrăr’Hou. pe pante și va .funcționa 
țfe litțgă Institutul „ agrorjoțpic Cluj. 
El va avea,'în cadrul unităților agri
cole socialiste, 3—4 puncte de spri
jin, pentru efectuarea cercetărilor și 
încercărilor in condiții de producție.

După plenara comitetului jude
țean de partid, în care a fost dezbă
tut programul privind dezvoltarea 
agriculturii in județul Cluj, biroul 
județean a stabilit ca organele agri
cole să acorde prioritate lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare, fertilizării so
lului, îmbunătățirii zonării producției 
agricole. Ne vom ocupa îndeaproape 
de îndeplinirea acestor sarcini care 
condiționează în cea mai mare mă
sură sporirea recoltelor.

mul adoptat de
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Au îndeplinit planul
cincinal la producțiai

globală industrială
18 întreprinderi din județul 

Brașov
(Urmare din pag. I)

Aceste realizări constituie chezășia unor 
succese și mai mari în viitor, întărindu-ne 
convingerea că sarcinile ce revin județului 
nostru în noul plan cincinal vor fi înde
plinite și depășite.

însuflețiți de mărețele perspective des
chise in vastul program al făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, oa
menii muncii din județul Cluj, români, 
maghiari, germani și de alte naționalități, 
asigură conducerea partidului că nu vor 
precupeți nici un efort pentru înfăptuirea 
politicii partidului. înflorirea și prosperi
tatea patriei noastre dragi. Republica So
cialistă România.

BRAȘOV (corespondentul „Scînteii"). 
Realizarea unor importante lucrări de dez
voltare a capacităților de producție din 
fondul de investiții, perfecționarea și mo
dernizarea continuă a producției și a mun
cii au permis unui număr de 18 întreprin
deri industriale din județul Brașov să în
deplinească sarcinile actualului cincinal 
înainte de termen. Printre acestea se află 
întreprinderile de unelte și scule, de pre
fabricate și elemente de construcții, fa
brica de ciment „Temelia" din Brașov, 
Uzina de utilaj chimic Făgăraș, fabrica de 
hirtie cretată și filatura de lină din Ghim- 
bav. Colectivele întreprinderilor respec
tive s-au angajat să realizeze pînă la sfîr
șitul anului, suplimentar, o producție va
lorică de 1,5 miliarde lei.

Fructificarea rezervelor interne

Județul Harghita

(Urmare din pag. I)

gia creatoare, vor realiza pînă la finele a- 
nului, peste prevederile cincinalului, o 
producție suplimentară in valoare de apro
ximativ un miliard trei sute milioane lei.

Totodată, vă raportăm că în cadrul dez
baterilor cifrelor de plan care au avut Ioc 
in toate întreprinderile, comuniștii, toți 
oamenii muncii, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, s-au angajat 
să-și amplifice eforturile în vederea creă
rii, încă de pe acum, a tuturor condițiilor 
care să asigure îndeplinirea ritmică și 
toți indicii a planului de producție pe 
nul 1971.

Asigurăm conducerea partidului,
dumneavoastră personal, tovarășe secretar 
general, că organizația județeană de par
tid, muncitorii, inginerii și tehnicienii ro
mâni și maghiari vor lupta și în viitor cu 
toate forțele pentru îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor trasate de cel de-al X-lea 
Congres al partidului, întruchipate in pre
vederile viitorului cincinal, aducindu-și 
astfel și mai substanțial contribuția la dez
voltarea și înflorirea patriei noastre dragi, 
România socialistă.

BUZĂU (corespondentul „Scînteii"). Noi 
colective de muncă din județul Buzău ra
portează realizarea planului cincinal îna
inte de termen. Printre acestea se află și 
cel al Uzinei de prelucrare a maselor 
plastice din orașul Buzău. Succesul obți
nut încununează eforturile depuse pentru 
antrenarea în procesul producției a tutu
ror rezervelor interne, pentru valorifica
rea la maximum a capacității utilajelor 
și instalațiilor. Pînă la sfîrșitul anului, 
aici se vor realiza, peste prevederile pla
nului, o producție globală în valoare de 
210 milioane lei și o producție-marfă de 
208 milioane lei.

0 producție suplimentară 
de 810 milioane lei

la 
a-

pe

BACĂU (corespondentul „Scînteii") — 
Colectivele de muncă din 7 întreprinderi 
industriale din județul Bacău au raportat 
îndeplinirea înainte de termen a sarcini
lor ce le reveneau pentru actualul cinci
nal. Printre acestea se numără Fabrica 
de postav din Buhuși, Fabrica de confec
ții din Bacău, întreprinderea „Salina" din 
Tg. Ocna. Calculele estimative arată că, 
pînă la sfîrșitul anului, în aceste unități 
se va realiza o producție suplimentară în 
valoare de 810 milioane lei. La marea săr
bătoare de la 23 August, colectivele a noi 
întreprinderi industriale din județ, printre 
care fabrica de hirtie și celuloză „Letea" 
din Bacău și unitatea de exploatare și in
dustrializare a lemnului din Agăș, se vor 
prezenta cu sarcinile planului cincinal în
deplinite.
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Recoltarea și transportul furajelor la-I.A.S. Popești-Leordeni, județul Ilfov

(Urinare din pag. I)

Iilor, inclusiv cele pentru investiții, 
precum și o estimare a efectelor 
scontate în urma aplicării rezultate
lor lui. Programul se referă la un te
ren extrem de vast, în care între
pătrunderile dintre diversele disci
pline sau ramuri științifice consti
tuie o regulă. Acest lucru a făcut 
extrem de dificilă înșăși stabilirea 
sferei de cuprindere a programului, 
care nu putea fi nici prea largă, 
deoarece exista riscul dispersării 
forțelor, al imposibilității de a a- 
borda toate aspectele, nici prea în
gustă, deoarece n-ar fi vizat soluții 
de mai largă aplicabilitate. Pe de 
altă parte, gama de cerințe și soli
citări era foarte mare și diferențiată. 
Pentru ilustrare, voi menționa cî
teva date privind sectorul maselor 
plastice. Astfel, ținînd seama numai 
de posibilitățile de utilizare a ma
selor plastice în diverse domenii, 
reiese că la noi, în momentul de 
față, ponderea acestor posibilități 
este următoarea : industria de con
strucții — 25 la sută ; ambalaje și 
tehnica transporturilor — 18 la sută ; 
bunuri de larg consum — 15 la sută ; 
construcția de mașini și de vehicule 
— 15 la sută ; electrotehnică și elec
tronică — 10 la sută ; agricultură — 
8 la sută.

Programul urmărește, concomitent, 
mai multe obiective : recuperarea 
unor rămîneri in urmă ale cerce
tării științifice din aceste sectoare ; 
ridicarea ei cît mai operativă la ni
velul preocupărilor științifice exis

tente pe plan mondial, singura cale 
de a se asigura o dezvoltare și mo
dernizare susținute, în contextul in
dustriei noastre chimice și al altor 
ramuri economice de bază ; atinge
rea acelui stadiu în care cercetarea 
de specialitate din aceste sectoare- 
cheie ale chimiei moderne să poată 
devansa producția proprie de profil.

Deși prin actuala formulare —

Dar, evident, chiar și într-o varian
tă ideală, un asemenea program nu 
poate asigura prin el însuși progre
sul. O dată definitivat și aprobat, el 
se cere transpus cu consecvență in 
practică. In acest scop, considerăm 
că mai trebuie depășite unele impe
dimente, datorate fie inegalităților 
apărute în urma dezvoltării spon
tane de pînă acum a sectoarelor im-

dezvoltarea producției de materiale 
plastice se datorează nu atjt apari
ției unor noi tipuri de asemenea 
materiale, cit mai ales modificării 
tipurilor de bază, care sînt adap
tate cerințelor unei tehnici din ce în 
ce mai diferențiate. Prin îmbunătă
țirea calităților mecanice și a stabi
lității lor termice se lărgește con
siderabil utilizarea maselor plastice,

Un domeniu modern al chimiei
„rășini sintetice și mase plastice" 
— se exclud, deliberat, unele sectoa
re, nu lipsite de importanță (înlo
cuitorii lemnului și metalului, pielea 
sintetică, produsele macromoleculare 
naturale — celuloză, proteine), a- 
cestea sînt totuși avute în vedere 
in cadrul unor „programe speciale".

Programul asigură, chiar în sta
diul actual, perspectiva — și nu 
la modul general, ci adaptată strict 
nevoilor industriei proprii, direc
țiilor specifice de dezvoltare a 
economiei în viitor. De remarcat 
că el prevede și asigurarea con
dițiilor legate de tehnica de in
vestigație necesară, de specialiști.

plicate, fie opticii eronate a unor 
foruri sau specialiști.

— Putefi menfiona cîteva din
tre aceste impedimente ? Fireș
te, împreună cu posibilitățile 
de remediere grabnică pe care 
le întrevedeți.

— M-aș referi, de pildă, la ten
dința de a neglija studiul amănunțit 
al proprietăților rășinilor sintetice și 
ale materialelor plastice, în vederea 
îmbunătățirii calității lor. O aseme
nea viziune nu concordă nici cu ne
cesitățile proprii, nici cu orientarea 
ce se face simțită pe plan mondial. 
Astfel, se constată că, în prezent.

ca elemente de construcție în teh
nică.

In altă ordine de idei, aparatura 
de prelucrare a maselor plastice are 
încă unele lacune. Se constată, prin
tre altele, că majoritatea acestor 
prelucrări sînt făcute pe utilaje pro
venite din import și că cercetarea 
tehnică proprie a ignorat, și ignoră 
încă, posibilitățile de asimilare trep
tată a acestor utilaje in producția 
autohtonă. Totodată, in nu prea 
multele și destul de răzlețele colec
tive științifice existente în aceste 
sectoare, se fac încă simțite două- 
tendințe ce trebuie înlăturate cît 
mai rapid. Pe de o parte, se acțio

nează Izolat, mărunțindu-se cerce
tările și soluțiile, limitîndu-le la sa
tisfacerea unor necesități de mo
ment, locale. Pe de altă parte, se 
întîrzie adoptarea metodelor moder
ne de investigație (rezonanța mag
netică nucleară, spectrografia de 
masă), ceea ce face ca, în momen
tul de față, să ducem lipsă de unele 
instalații indispensabile.

Trebuie clarificată și o dispută is
cată între Ministerul Industriei Chi
mice, ca principal producător al a- 
cestor substanțe și materiale, și be
neficiari : Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, Ministerul 
Construcțiilor Industriale, Ministerul 
Industriei Materialelor de Construcții. 
Părerile diferă în ceea ce privește 
prelucrarea rășinilor sintetice și a " 
maselor plastice : producătorul sus
ține că datoria lui este de a le fur
niza sub formă de materie primă, în 
vreme ce beneficiarii le solicită sub 
formă de piese finite. Credem că re
lațiile ar trebui să urmeze modelul 
celor existente între metalurgie și 
industriile consumatoare de metal : 
Ministerul Industriei Chimice să a- 
sigure materia primă, iar benefi
ciarii, în funcție de necesitățile spe
cifice. să o prelucreze în piese fi
nite.

Sînt doar cîteva probleme pe care 
le ridică acest important program 
prioritar, menit să asigure industriei 
chimice și altor ramuri economice 
de bază condițiile indispensabile u- 
nui progres rapid. z
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în ultima vreme, drama
turgia mondială intră tot 
mai insistent pe făgașul u- 
nor preocupări și atitudini 
social-politice. Niciodată, 
de la război încoace, tea
trul nu s-a identificat ca a- 
cum în lume, atît de stărui
tor și atît de vehement, cu 
problemele istorice ale zilei.

Ceea ce se înfățișează as
tăzi teatrului european apu
sean, fără putință de a mai 
fi ocolit — orizontul unor 
realități de viață de neac
ceptat și perspectiva nece
sității transformării acestor 
realități — se înfățișase 
scriitorului român cu dece
nii în urmă, cu forța însăși 
a vieții pe care o trăia — 
viață pornită spre o inexo
rabilă preschimbare obiecti
vă. Cînd, acum vreo cinci
sprezece ani, Durrenmatt 
punea în dezbatere la un 
colocviu internațional, pro
blema : dacă mai e cu pu
tință și cum ar mai fi cu 
putință redarea pe scenă a 
lumii contemporane, atît de 
vast încîlcită ; și cînd, aces
tei Întrebări, Brecht îi adu
cea faimosul său răspuns că 
lumea de azi poate fi înfă
țișată în teatru numai dacă 
e văzută ca o lume trans- 
formabilă, dramaturgul ro
mân se și afla pe acest 
drum, desigur cu stîngăcii- 
le inerente unui scris por
nit spre o fundamentală 
înnoire. In timp ce în Apus 

omul iși punea problema 
destinului său în lume, în- 
cercînd, izolat de „contin
gent", să o dezlege „în el 

însuși", într-o himerică li
bertate de opțiune care-I o- 
sîndea însă oricum la o de
finitivă prăbușire, — fiindcă 
existența lui îi apărea ca 
desfășurîndu-se într-un u- 
nivers închis, definitiv 
structurat — aici, la noi, in
sul își descoperea vina prin
cipală a existenței tocmai 
în caracterul insular al ve
chii sale acomodări la rea
litate. El avea, pe de o 
parte, în locul opțiunilor so
litare, revelația mare a op
țiunilor solidare, iar pe de 
altă parte, se bucura de re
velația dezlegării dialecticii, 
a unui univers existențial 
în permanentă devenire, 
prin excelență și continuu 
deschis.

Ideea de Istoricitate, de 
trăire în epocă, și ideea pu
tinței de a schimba vechea 
relație „toți contra tuturor" 
în relația „toți pentru toți" 
s-au lansat desigur relativ 
anevoie și, adesea conven
țional, retoric, convertite în 
fapt de artă. De aceea au
tenticul se și impunea cu 
forța șocantă a unui act de 
pionierat : Spiridon Biserică 
sau Cerchez au fost aseme
nea apariții izbitoare ; în 
genere, ei fuseseră precedați 
(și chiar urmați) de făpturi- 

proiecții. de întruchipări ale 
unei exemplarități în stare 
de aspirație. Lumea „Cita
delei sfărîmate" era lume 
nu atît prin ea însăși, cit 
prin măsura în care revolu
tul se detașa singur — ca- 
ricat — de un climat etic și 
de o umanitate ce se sim
țeau noi și aveau dorința 
unei necontenite și radica
le înnoiri. Iar lumea „Cetății 
de foc" sau a „Ochiului al
bastru" își putea revendica 
o identitate scenică întru 
totul plauzibilă și prin aso
cierea spectatorului cu uni
versul muncitorului, univers 
cu o importanță atît de ma
re pentru revoluția socială, 
pentru noul climat ideologic 
și etic.

Exista în dramaturgia a- 
celor ani — ca și în pro
ducția poetică în genere — 
o înțelegere, întrucîtva teo
retică, de cabinet, a proble
melor și „cursului vieții". 
Dar exista și o reală dorin
ță de a schimba această în

țelegere cu o cunoaștere și 
o surprindere a lor cit mai 
concretă. Deliberat, proble
mele omului erau categorial 
puse, categorial întrupate. 
Literatură a unor zări me
reu deschise, dramaturgia 
acestor ani se arăta ferm 
hotărîtă să stea în urmări
rea, etapă cu etapă, a pro
cesului de edificare a noului 
peisaj de viață ce se con
struia și să consemneze mu
tațiile ce se petreceau deo
potrivă în ambianță ca și în 
conștiințe.

Asprelor întrebări și ne
liniști cîte animaseră cînd- 
va literatura dramatică a 
anilor interbelici li se opu
nea acum o dramaturgie a

creației, nestingherită de 
cenzura unei logici rigide, 
neaderente la nuanțele, 
complexitatea, surprizele 
vieții. Era apoi o chemare 
la uneltele proprii ale crea
torului, la o mai accentua
tă și mai puțin sfioasă an
gajare a sa în „meserie" ; 
la o valoare expresivă, mai 
bogată in semnificații, a da
telor de conștiință puse în 
jocul dramei ; la o trecere 
— ca să folosim termenii 
unei vechi (dar neuzate) 
dichotomii schilleriene — 
de la „poezia sentimentală", 
sentențioasă, la „poezia nai
vă". de nemijlocită trimite
re la realități, și prin ex
celență disponibilă la o ne-

consolidare. Schimbările se 
petrec astăzi mai puțin iz
bitor decit altădată, și nu pe 
o traiectorie de desfășurare, 
ca să zicem așa, orizontală, 
de succesiune ; ele se con
sumă mai mult șl mai ar
dent, vertical, în profunzi
me. E ceea ce a și dus în 
ultimii ani la o dramatur
gie mai degrabă a situa
țiilor (în locul uneia a eve
nimentelor, care a prece
dat-o) ; la o dramaturgie a 
stărilor și a structurării 
conștiințelor ; la o drama
turgie de înclinații analiti
ce. Lumea acestei drama
turgii se gîndește pe sine, 
se pune pe sine în discuție 
înlăuntrul realității încon-
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în dramaturgia 
contemporană

răspunsurilor — uneori apo
dictice, alteori de o au
tenticitate și un optimism 
convingător.

Progresele dramaturgiei 
ca artă au mers paralel cu 
progresele cunoscute de în
treaga viață spirituală. Cre
ații dramatice din ce în ce 
mai închegate și convingă
toare au reflectat succesiv 
noua societate — noile rela
ții, noul climat socialist de 
viață — care își demonstrau 
victorioasa lor statornicire 
prin o nouă etică. O etică 
tot mal decis și mai limpe
de afirmată, a conștiinței de 
sine, ce începuse să confi
gureze personalitatea uma
nă. Ele au reflectat forma
rea noii personalități — ea 
însăși aflată în procesul u- 
nei multilaterale împliniri. 
O personalitate care se sim
țea stăpînită de o dinamică, 
ieri neincercată, a investiga
țiilor, și chemată să între
prindă asemenea investiga
ții tocmai în vederea conso
lidării edificiului social și 
politic Înălțat cu via și ne
întrerupta ei participare.

Pe parcursul acestei dez
voltări, Camil Petrescu a 
pus, cu ascuțimea cugetului 
său responsabil, problema 
naturii specifice a eficienței 
actului artistic, în speță a 
actului dramatic. Tot atunci 
comunicarea ideilor în tea
tru începuse să fie judecată 
în funcție de o teatralitate 
(ce se voia reinstaurată) a 
teatrului...

Nu era o cotitură de sub
stanță care se pretindea. Ni
mic din ceea ce se cîștigase 
fundamental în scrisul dra
matic — angajarea lui ne
reticentă în istorie, factura 
lui deschisă legilor și sensu
rilor istoriei, combustia lui 
adînc umanistă, dispoziția 
lui spre integrarea proble
melor individului în proble
mele obștești ale cetății și ale 
umanității — nu se cerea 
clintit. Era însă o chemare 
la personalitatea distinctă a

puncte 
de vedere 

de Florin TORN EA 

mijlocită și bucuroasă re
ceptare a faptului de artă 
ca act de cunoaștere.

Rezultatele acestei mai 
organice integrări a poetu
lui (firește, a poetului dra
matic în rîndurile acestea) 
în propria lui matcă, n-au 
întîrziat să se arate. Și le 
știm : o mare eflorescentă 
stilistică a „scriiturilor", ne
bănuită în clipa cînd dru
mul spre diversificarea for
melor și formulelor drama
tice abia se schița ca dezi
derat ; o neașteptată lărgire 
a cimpului de cercetare, de 
înmulțire a direcțiilor de 
Inspirație, de îmbogățire a 
instrumentației artistice.

Ne aflăm azi în fața unei 
policromii de dispoziții și 
investiții artistice remarca
bile ; dar în tot ce are netă
găduit valoros, creația se 
adapă setoasă de la aceeași 
infuzie de elan și orientare 
creatoare care a marcat și 
startul literaturii noastre 
dramatice din acești ani ai 
revoluției și construcției so
cialiste : viziunea realități
lor în inexorabilă și neis
tovită preschimbare ; viziu
nea acestei preschimbări ca 
supusă, în sensurile ei, vo
inței și acțiunii omului, ca 
determinînd, în efectele ei, 
mutații corespunzătoare în 
structura intimă a omului, 
— în psihologia, în conști
ința și în puterea lui de cu
prindere, și de pătrundere 
a rosturilor lumii, în com
portamentul și în normele 
lui etice. Este lecția dialec
ticii marxiste — a partidu

lui. Subtilele și complexele 
ei implicații sînt de obser
vat cu deosebire în momen
tul de față, cînd ideea de 
devenire se mulează pe

jurătoare (de care e funci- 
armente pătrunsă).

E o modificare, mai exact 
o adîncire de optică, nu o 
schimbare de concepție. Și 
ea este lesne observabilă la 
cei ce s-au exercitat și sub 
zodia altor perspective isto
rice. Cel mai fecund din
tre cei ce-au străbătut și 
anii de naștere și meandrele 
dezvoltării dramaturgiei 
noastre contemporane — 
Aurel Baranga, de pildă — 
se păstrează constant și si
gur pe sine, pe planul 
„scriiturii" ; dar pe planul 
opticii, e unul cînd scrie — 
odată — „Iarbă rea" și 
chiar „Mielul turbat", și e 
altul cînd scrie — acum — 
„Opinia publică" sau „Tra
vesti". La fel Paul Everac 
(ca să mai adăugăm doar 
încă un exemplu dintre cele 
mai recente) este în „Ca
mera de alături" cu totul 
deosebit, sub acest raport al 
opticii, față de vechea lui 
producție — „Poarta" sau 
„Explozie întîrziată", bună
oară. Această centrare a in
teresului creator spre pro
blemele etice și procesele 
de conștiință este definito
rie și la D.R. Popescu în „A- 
cești îngeri triști" ca și la 
mulți alți dramaturgi „năs- 
cuți" sub această stea de 
acum, a cuceririlor revolu
ționare ce se cer consolidate 
și desăvîrșite. Aspirațiile de 
ieri, intrate în procesul u- 
nei împliniri generalizate, 
— aspirația spre demnitate 
și spre recunoașterea dem
nității umane ; aspirația 
spre dreptul și libertatea de 
manifestare plenară a per
sonalității ; spre justiția so
cială și justețea și puritatea 
conviețuirii între oameni — 
reflectate și dezbătute în 
dramaturgie, încununează și 
pun o pecete spirituală ori
ginală pe construcția ma
terială obiectivă.

Istoria vorbește astăzi 
dramaturgului din zarea u- 
nei alte perspective. Și e fi-

resc ca dramaturgul să cer
ceteze, din această zare, 
timpul Istoric-însuși, să facă 
apel la trecutul secular de 
luptă al poporului, pentru a 
măsura identitatea realiză
rilor prezente cu visurile 
și jertfele lui de ieri. înain
tașii și faptele lor dobîn- 
desc de aceea, in noua 
noastră dramaturgie istori
că, o metaforică funcție 
confirmatoare, de întărire 
a înfăptuirilor și valorilor 
actuale, de subliniere a li
niei de continuitate pe car« 
se așază, față cu trecutul, 
zidirea noastră de azi și căi
le pe care le încercăm spre 
ziua de mîine. Istoria (la 
Horia Lovi nes cu, la Paul 
Anghel, la Ion Omescu) nu 
mai este doar evocare 
sine nici doar prilej 
unei romantice adăpări 
sacre izvoare de noblețe 
măreție ; nici, ca de atitea 
ori altădată, pretext para
bolic pentru polemici cir
cumstanțiale. La ei, tema și 
motivul istoric sau persona
jul istoric închipuie mai a- 
les vatra sau axa constante
lor care ne structurează 
gesturile, inițiativele, de
mersurile, și care ne profi
lează în lume, ca națiune 
și ca oameni dornici și răs- 
pînditori de omenie. O as
cunsă trăsiiră de unire 
leagă în acest chip neguri
le în care „bietul om“ trăia 
sub obida vremii, de vremea 
de azi, care — peste aștep
tările resemnate' ale croni
carului — se vede pe cale 
a fi dominată, strunită de 
om.

Această luptă a omului 
cu vremea și această supu
nere a vremii de către om 
definesc dealtfel, în sub— 
stanța ei, întreaga noastră 
literatură dramatică a ulti
milor ani. Și, din acest 
unghi de vedere privită, e 
explicabil s-o vedem struc
tural străbătută de prezența 
tutelară și formativă a cu- 
vintului partidului, de ori
entările date literaturii cu 
deosebire în anii din urmă, 
fericit reflectate în orizon
tul filozofic al creației ca 
atare. Dramaturgul român 
află, în trecutul de luptă, 
de izbînzi și de pilduire al 
partidului, combustia ne
stinsă pentru a pătrunde și 
a limpezi și direcționa vîl- 
torile complexe ale contem
poraneității.

Dramaturgia noastră ac
tuală repetă, în liniile ei de 
forță, liniile de forță ala 
concepției, activității, preo
cupările partidului. Ar fi 
de neconceput altcum. Fi
indcă însușirile majore care 
o disting exprimă mentali
tatea și înfățișează viața și 
fața noastră — ale conștiin
ței unui popor eliberat 
și redat sieși de că
tre partid. Fiindcă proble
mele noastre de conștiință 
și de viitor — de atîtea ori 
dramatic tulburătoare — 
stau mai departe sub scu
tul experienței și înțelep
ciunii partidului. Zestrea 1- 
deologică — marxism-leni- 
nismul — partinitatea 
structurală a dramaturgiei 
noastre — opțiunea ei po
litică, umanistă sint ?î 
marea ei șansă de mîine. 
Nu încape îndoială că noile 
talente vor ști, cît mai de
grabă, să-și cunoască misiu
nea și, preluînd ștafeta, să 
dea putere de expansiune 
maximă teatrului nostru. 
Nu încape nici o îndoială că 
ele vor răspunde din ce în 
ce mai eficace necesităților 
noastre spirituale, folosind, 
cu un spor de pricepere și 
de daruri de însuflețire, a- 
cea „rațiune curajoasă" a 
dialecticii și acel spirit larg 
umanist cu care partidul 
l-a obișnuit pe artist să în
țeleagă și să facă înțelese 
realitatea și problemele ei.
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18,25

18,45
19,15
19,20

18,00 Deschiderea emisiunii. Micro- 
avanpremiera.

18,05 Subteranele Lotrului — emi
siune pentru tineret. Pagini 
dintr-un jurnal de brigadă 
semnate de tineri construc
tori de pe șantierul hidro
centralei.
Cu cîntecul în vacanță — 
Ilustrate muzicale. 
Actualitatea în economie. 
Anunțuri — publicitate.
„1001 de seri** — emisiune 
pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Seară de teatru : ,,Pacea" de 

Aristofan. în distribuție : 
Ion Bog, Vladimir Brînduș, 
Emil Mureșan, Ovidiu Schu
macher, Sorin Movileanu, 
Aurel Napu, Curta Decebal, 
Ion Siminie, Maria Rotaru, 
Ileana Dunăreanu. Scenogra
fia : Virgil Miloia. Regia : 
Magda Bordeianu.

20,45 La fîntîna dorului — emisiu
ne de folclor.

21,05 Prim-plan : acad. Cristofor 
Simionescu. Emisiune de Ion 
Sava.

21.30 Muzicorama TV. Din cu
prins : 0 Adamo la Bucu
rești 0 Convorbire despre 
muzica ușoară : Alecu Po- 
povici — V. Veselovschi 
0 Melodie de Green — inter
pretează Petula Clark 0 For
mația de jazz „Experimen
tal" din Cluj o Melodii in
terpretate de Luminița Do- 
brescu și Aura Urziceanu.

22,00 Telejurnalul de noapte.
22,10‘Fotbal : Retrospectivă Mexic 

'70. Aspecte de la meciul Ro
mânia — Brazilia. Comentea
ză : Radu Urziceanu, Eftimie 
lonescu.

23,10 închiderea emisiunii.

*

*
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Șantier universitar; Orășelul Politehnicii bucureștene

că deși pînă la deschiderea viitoru
lui an școlar au mai rămas doar 
cîteva săptămîni, nu s-au stabilit 
încă locurile de practică ale elevi
lor, personalul didactic de îndru
mare etc. Or, în contextul general 
al pregătirilor pentru noul an de în- 
vățămînt în școala generală de 10 
ani este firesc să capete intiietate 
asigurarea condițiilor pentru activi
tățile practice prevăzute în pro
grame. Pentru activitatea acestor 
școli are importanță esențială orien
tarea elevilor spre activități produc
tive, apropierea lor de o anume 
profesie. A ignora sau a subaprecia 
latura aplicativă a procesului in- 
structiv-educativ din școala generală 
de 10 ani înseamnă a nu înțelege 
concepția de largă perspectivă care 
stă la baza organizării ei.

Ni s-ar putea, desigur, răspunde 
că pînă la 15 septembrie există ră
gazul necesar pentru realizarea a- 
cestei sarcini. Dar nu este vor
ba numai de răgaz, ci și de con
cepția care trebuie să prezideze ale
gerea locurilor de practică. Din datele 
de care dispunem se remarcă, bună
oară, că în trecutul an școlar, în u- 
nele localități din județele vizitate (ca 
și din altele) ponderea elevilor care 
au făcut practică in meserii de bază 
în agricultură a fost mică. Cu toate 
că in orașe ca Roșiori, Oltenița etc. 
există unități agricole de stat sau co
operatiste bine organizate, in bună 
parte elevii au făcut practică la u- 
nități cu profil industrial, comercial, 
sanitar etc. Și, după cum rezultă din 
intențiile exprimate de o parte din 
interlocutorii noștri, în unele școli 
situate în localități cu un pronunțat 
caracter agricol nu se are în ve
dere nici acum folosirea cu precă

dere a condițiilor de calificare pe 
care le oferă agricultura.

— Este evident, opina Marin Mihail, 
inspector școlar general al județului 
Prahova, e necesar să ne gîndim la 
faptul că, după absolvire, tinerii vor 
să se încadreze în muncă în localită
țile in care trăiesc familiile lor și tre
buie să-i pregătim pentru munci pen
tru care există condiții să le profe
seze. Tocmai de aceea cred că, mai cu 
seamă în localitățile în care econo
mia agrară are o pondere deosebită, 
orele de practică agrioolă trebuie să

în 
al 
la 
și 16,30;

• Sunetul muzicii î PATRIA — 
9 ; 12,45 ; 16,30 ; 20,15.
0 Profesorul Infernului : CEN
TRAL — 8; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
• Dragoste sl viteză : REPU
BLICA — 9; 11,15; 13,45; 16,15;
18,45; 21,15. FESTIVAL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, la grădină — 
20,15. STADIONUL DINAMO — 
20,15.
• Monștrii : CAPITOL — 9,15; 
11,30; 14. ARENELE ROMANE — 
20. MELODIA — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21. MODERN — 8,30; 11;

' 13,30: 16: 18,30; 20,45.
• Intrusa : CAPITOL
18,30; 20,30.
• Ora hotărîtoare : LUMINA — 
9,15 — 16 în continuare, 18,30; 20,45.
• Tiffany memorandum : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21. BUCUREȘTI — 9; 11,15;
13.30, 16,30; 18,45; 21. FAVORIT — 
10; 13; 15,30; 18; 20,30. GRADINA 
DOINA — 20,15. PARCUL HE
RĂSTRĂU — 20,30.
• Argoman superdîabolîcul : VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20.45.BUCEGI — 16; 18,15; la gră
dină — 20,30. FLOREASCA — 
15,30; 18; 20,30.
• Program pentru copil t DOINA
— io.
e Tigrul : DOINA — 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
• Program de filme documenta
re î TIMPURI NOI — 9 — 21 In 
continuare.
• Petrecerea : FEROVIAR — 9;
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15, 
la grădină — 20,15.
• Jandarmul se însoară ; EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30. GLORIA — 9,30; 12; 14,30; 
17,15; 19,45, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15, la grădină — 20,15.
• Pan Wolodyjowskl : GRIVIȚA
— 10; 16; 19,30. FLAMURA — 10; 
16; 19,30.
0 Freddy și cîntecul preriei : ÎN
FRĂȚIREA ---------- -------------------
15,30; 17,45;
18; 20.
0 Această 
15,30; 18, la
— 15.30; 18,

ÎNTRE POPOARE — 
20. PACEA — 15,45î

femeie ! BUZEȘTI — 
grădină — 20,30. ARTA 

la grădină — 20,13. 
ț GRADINA PROGRESUL-PARC — 
l 20.15.
i e Căpitanul Fracasse — 9; 11; 13; 
ț 15. Corsarul — 17; 20 : CINEMA- 
f TECA (sala Union).
, O Dreptul de a te naște : DACIA
1 — 8.45 — 20,30 în continuare.
! LIRA — 15.30; 18, la grădină —
) 20,15, MIORIȚA — 11; 15: 17,30: 20.
( • Afurisitul de bunic ! UNIREA

— 15,30: 18, la grădină — 20,15.
' • Marile vacanțe : DRUMUL SA-
l RII — 15,30; 17,45; 20.
I e Căsătorie In stil grec !
> LEȘTI — 15,30; 18; 20,30.

o Sub semnul Iul Monte Cristo : 
i COTROCENI — 15,30; 17,45; 20.
1 VITAN — 15,30: 18, la grădină — 

20,30.
I • Noul angajat : VOLGA — 18; 
1 18,15; 20,30, MOȘILOR — 15.30; 18,
l la grădină — 20.15.
i • Vă place Brahms 7 : VIITORUL 
1 — 15,30: 18.

• Frații Saroian: VIITORUL — 20.
• Așteaptă’ plnă se întunecă s 
POPULAR — 15,30; 18; 20.15.
• Cei 1 000 de ochi ai doctorului 
Mabuse : MUNCA — 16; 18; 20.
« Vînătorul de căprioare : FLA- 
CARA — 15,30; 18; 20,15.
0 Salariul groazei : RAHOVA — 
15,30; 18, la grădină — 20,30.
o Mari succese de odinioară : 
GRADINA CAPITOL — 19,45;
21,45.
• Anlcika : PROGRESUL — 15,30; 
18.
• Misteriosul X clin cosmos : FE
RENTARI — 15,30; 18; 20,15.
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desfășura o activitate practică cu ca
racter productiv, pentru care vor fi 
remunerați potrivit tarifelor stabilite 
de unitățile agricole pentru membrii 
lor. Cu siguranță că aceste măsuri 
vor contribui la adîncirea caracterului 
aplicativ al procesului de învățămînt. 
De altfel. în județul nostru 26 de școli 
generale au și fost dotate cu micro- 
ferme agricole. Dar, după părerea 
mea. înzestrarea școlilor cu aceste te
renuri agricole nu înseamnă realiza
rea de la sine a preprofesionalizării 
în ramurile fundamentale ale agricul-
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Profira SADOVEANU

„Planeta
V V o « V ££

părăsită"
Nu toate amintirile despre oamenii 

mari sînt pe măsura lor. Mai întîl- 
nim lucrări de evocare al căror au
tori dacă s-au întîlnit o dată sau de 
două ori cu o personalitate se cred 
îndreptățiți să relateze întîlnirea și 
să tragă concluzii, să descopere „fa
țete noi" ale personalității celui 
dispărut. Asemenea mărturii sînt cel 
mai adesea nefolositoare : ele rețin 
detalii întîmplătoare ce n-au vreo 
consecință asupra portretului pe care 
dorim să-l reconstituim. Dacă 
ce ne interesează n-a avut 
unor contemporani pe măsură 
înseamnă, totodată, și neșansa 
tră : vom avea informații neimpor- 

. tante care nu descoperă nimic nou.
G. Călinescu se izbise de dificultă
țile unor reconstituiri pe temeiul in
formațiilor superficiale ale martori
lor și făcea o acidă critică amintiri
lor ce nu spun nimic hotărîtor 'des
pre un scriitor mare. Unei vieți tre
buie să i se găsească sensul superior, 
elementele profunde care-o diferen
țiază de altele, altfel operația rămi- 
ne inutilă .Nu măruntele evenimen
te ale vieții zilnice ne interesează în 
primul rind ci ceea ce le coordonea
ză. Amănuntele izolate n-au preț 
dacă nu sînt supuse interpretării. 
Nu putem scrie cu adevărat biogra
fie, dacă eroul ei n-a devenit și erou 
de mitologie, ne avertiza tot G. Că
linescu. In momentul în care în con
știința publică s-a creat deja, din 
acumulări, un portret, o biografie 
devine posibilă, și necesară, fie pen
tru a confirma, fie pentru a combate 
liniile acelui portret. Din acest punct 
de vedere puțini sînt 
mâni care își reclamă 
biografia 
personaj 
cînd era

Lucrul
Sadoveanu, fiica 
dedică amintirii 
cartea Planeta părăsită. Profira Sa
doveanu nu este la primele rindurl 
despre maestru.. Un mai vechi arti
col despre Viața, opera și personali
tatea lui Mihail Sadoveanu era 
considerat durabil de G. Călinescu 
tocmai pentru că reușea un portret 
care nu contrazicea opera. „O fiică 
inteligentă scrie despre tatăl său", 
în prezenta lucrare e vorba însă de 
mai mult decit atit : e ghicită o rela
ție hotărîtoare pentru nașterea ope
rei, care, desigur, ne interesează în 
primul rînd : profunda simbioză 
dintre om și mediu, faptul că omul 
și opera se confundă atit de tare 
încît devin o singură imagtae. în 
Planeta părăsită nu ne putem da 
seama dacă omul datorește ceva 
peisajului sau peisajul omului. Pro
fira Sadoveanu a scris de multe oxl 
despre Mihail Sadoveanu și totdea
una cu sentimentul că face un act 
<je inițiere : autoarea a văzut mai 
presus de orice Creatorul. Această 
superioritate a portretizării se da
torește faptului că Profira Sado
veanu este o cunoscătoare de ex
cepție a literaturii sadoveniene. Ea 
a asimilat din copilărie pe scriitor 
literaturii sale și a putut ajunge 
cu mai mare siguranță la trăsăturile 
hotărîtoare ale omului. Se pot cita

Mijii
■ș.

î: ■■
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fabrica de încălțăminte „Pionierul" ; 
aici practicantele au manifestat inte
res și dragoste de muncă. Un alt e- 
xemplu: elevele din clasa a IX-a de 
la liceul din Sinaia au fost reparti
zate la secțiile de coafură, cosmetică 
etc. ale cooperativei „Prestarea", unde 
începuseră să uite de grijile cărții și 
să fie atrase de mirajul modei și al 
coafurii. Din fericire, pentru a preîn- 
timpina o evoluție nedorită, conduce
rea școlii a abandonat această „ini
țiere" și a organizat în școală un a- 
telier de croitorie, în ambianța că-

Școala de 10 ani
fie privite cu toată seriozitatea. Sim
pla participare a elevilor la cules de 
fructe sau la recoltat de legume nu a 
întruchipat nici pe departe ideea de 
Instruire practică prin care să se pre
figureze o calificare. Noi am întim- 
pinat unele greutăți mai ales în co
munele situate în zone de deal. Dar 
dincolo de ele cred că anumiți profe
sori n-au acordat atenția pe care o 
reclamă dezvoltarea interesului tine
rilor pentru activități productive.

în aceeași ordine de idei, Fernand 
Chirea, inspector școlar general al 
județului Teleorman, spunea : „Cum 
se știe, Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii. Ministerul învățămîn- 
tului și Uniunea Națională a Coo
perativelor Agricole de Producție 
au adoptat măsuri care au în vedere 
repartizarea de terenuri agricole șco
lilor generale, unde elevii să poată

turiî. Va trebui ca școlile să-și orga
nizeze temeinic activitățile practice, 
să respecte cu rigurozitate programul 
de lucru al elevilor, să urmărească 
rezultatele muncii, să le îmbunătă
țească in permanență.

Cum. se știe, în școala generală pon
derea fetelor este mare. Această stare 
de fapt presupune asigurarea unor 
locuri de muncă specifice posibilită
ților fizice și aptitudinilor lor. Nu în
totdeauna insă s-a ținut cont de acest 
lucru, ceea ce a impietat asupra re
zultatelor. Bunăoară, elevele școlii 
generale nr. 99 din București au fost 
în practică, inițial, la întreprinderea 
de Energo-reparațif, unde nu s-au 
simțit atrase nici de specificul mun
cii și unde nici posibilitățile lor de 
muncă fizică nu corespundeau. Dîn- 
du-și seama de această stare de fapt, 
conducerea școlii a trimis elevele la

ruia aceleași eleve au Învățat să con
fecționeze rochii, bluze, fuste. Desi
gur că asemenea situații se cer evi
tate in noul an școlar. Totodată, pre
gătirile ar trebui să nu ' ocolească 
nici organizarea unor cursuri de me
naj, puericultura, lucru manual etc. 
indiferent de locul și profilul prac
ticii pe care o fac elevele.

Experiența acumulată in mediul ur
ban — apreciau mai multe cadre di
dactice de la școli din Alexandria, 
Giurgiu, Ploiești — relevă că In vii
torul an școlar va trebui să se treacă 
mai hotărît, ta toate județele, Ia or
ganizarea instruirii practice a elevilor 
de clasa a IX-a in atelierele școlilor 
profesionale, in meserii de profilul 
școlilor respective. „Grupa de elevi a 
clasei a IX-a, relata Constantin Rap- 
cea, directorul liceului din Sinaia, a 
obținut rezultate foarte bune laprac-

omul 
șansa 

asta 
noas-

scriitorii ro- 
mai urgent 

Sadoveanu, 
încă de pe

decit Mihail 
de mitologie 
ta viață.
e bine înțeles 

scriitorului, 
marelui

de Profira 
care 

prozator
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tica desfășurată în atelierele Uzinei 
de mecanică fină. Pe baza celor con
statate, mă gîndesc însă că ar trebui 
studiată posibilitatea sporirii orelor de 
practică de la 4 la 6 pe săptămină, 
iar in ceea ce privește absolvenții 
școlii generale, să fie admiși în înva- 
țămintul profesional fără concurs".

Așadar, cum noul an școlar se a- 
propie cu pași repezi, trebuie luate 
toate măsurile organizatorice necesare 
pentru repartizarea elevilor la viitoa
rele lor locuri de muncă. Acțiunea a- 
ceasta nu poate să se reducă la simpla 
repartizare, indiferent de locurile de 
muncă, de perspectivele oferite. 
Ea trebuie prezidată de o con
cepție clară în deplină concordanță 
cu țelurile majore urmărite de școala 
cu cea mai largă extindere din țara 
noastră : pregătirea atentă, temeini
că pentru muncă și viață a tinerilor. 
O asemenea concepție înmănunchea
ză în modul cel mai firesc preocu
pările pentru preprofesionalizare și 
dezvoltarea dragostei și respectului 
pentru muncă, pentru etica ei. Să 
nu uităm că la încheierea studiilor, 
absolvenții acestor școli vor avea 
16—17 ani și ei trebuie să fie pregă
tiți pentru momentul in care vor 
păși în viață. De altminteri, pregă
tirea de cultură generală și practică, 
dezvoltarea însușirilor caracteristice 
omului societății socialiste dau deopo
trivă măsura marelui act de cultură 
pe care-1 reprezintă generalizarea 
invățămintului de 10 ani.

Extinderea considerabilă a învăță- 
mîntului obligatoriu de 10 ani impli
că și pregătirea tot mal temeinică a 
cornului profesoral. Dacă ar fi să ne 
referim numai la județele care ne-au 
prilejuit aceste însemnări, am obser
va cum creșterea necesarului de cadre 
didactice bine pregătite este impusă 
de sporirea numărului crescut de noi 
unități școlare in anul de învăță
mînt 1970—1971 : 83 față de 23

nenumărate dovezi ale cunoașterii 
excepționale a operei sadoveniene : 
vecinătatea omului i-a deschis por
țile operei și fascinația operei a ho- 
tărît portretul. Operă de cri
tic și creator în același timp : omul 
văzut prin operă și opera văzută 
prin om. Planeta părăsită e spațiul 
copilăriei, dar e totodată și univer
sul animat de existența uriașului 
blind sau crîneen după împrejurări. 
Izolarea, patriarhalitatea, iubirea de 
natură și de oameni asemenea lui, 
vocația de gospodar străvechi, aerul 
de altă planetă pe care-1 respiră 
viața în curtea-livadă de la Folti- 
ceni și Copou, iată cîteva din tră
săturile portretului de legendă pe 
care-1 fixează Profira Sadoveanu. 
Planeta părăsită nu captivează prin 
informații : multe din situații ne 
sînt cunoscute din alte scrieri ale 
autoarei, altele din multele amintiri 
ale ieșenilor despre grupul „Vieții 
românești: știm de la Otilia Cazi- 
mir că G. Topîrceanu găsise un 
bumerang de ocazie și făcea cu el 
experiențe însoțit de micul trib al 
progeniturii sadoveniene, că abuzi
vii portărei au fost alungați cu arma, 
că Panait Istrati găsise un liman 
sufletesc în amiciția cu Mihail Sa
doveanu etc. Nu pe eventualul ine
dit epic se bazează Profira Sadoveanu 
ci pe recrearea unei atmosfere 
unice. Arta evocării este proprie 
moldovenilor care au un adevărat 
cult al amintirii. Cel mai puternic 
reprezentant al ei este chiar Mihail 
Sadoveanu care a înviat cu o pană 
unică fantasme de c__ " '
Teodoreanu a avut aceeași 
vrăjitor cînd a scris „Masa 
lor". Ca și G. Ibrăileanu 
găsit în Ionel Teodoreanu 
potrivit al existenței sale 
tree, Mihail Sadoveanu a găsit 
Profira Sadoveanu pe acel martor 
de care memoria sa avea nevoie 
pentru ca asupra omului Sadoveanu 
să nu plutească liniile strîmbe ale 
unui portret fals. Cei doi evocatori 
și-au asumat cu bună știință dato
ria de subtili evocatori și au dus-o 
cu bine pînă la capăt. Sadoveanu 
nu este prezent ostentativ în Planeta 
părăsită și acesta poate că este far
mecul dintîi al cărții. Planeta pără
sită evocă o copilărie minunată
într-o tulburătoare frățietate cu na
tura. Luăm cunoștință de Sado
veanu indirect, căci micul copil al 
planetei poate fi tot atît de mult 
Băiețel din Cele dintîi amintiri cît 
și feciorașul din Moș Crăciun sau 
cșls din Lg piestecănei ori aventu
roasa fetiță din Dumbrava minu
nată. Ceva din magia maestrului a 
trecut în scrisul Profirei Sadovea
nu : lumea miraculoasă a copilăriei 
e înțeleasă și narată cu multă pri
cepere. Copilul trăiește în plin ani
mism : ferestrele sînt persoane vii, 
pomul de la poartă de aseir nea, 
ploaia o vietate agresivă cu ajuto
rul ulucului iar iarba și florile — 
minunate ființe și tovarășe de pe
trecere. Povestitoarea știe să ne con
semneze starea de miracol 
pagini de bună literatură. 
Iul își trăiește viața lui șl 
hail Sadoveanu nu-i prezent 
în măsura în care intră în 
copilului. Un procedeu mai potrivit 
decit optica unui copil pentru a 
proiecta în grandios și apoteoză pe 
mitologicul povestitor nu se putea 
găsi. Scriitorul își păstrează misterul 
pentru copilul ce-și va scrie mai 
tîrziu amintirile. în priceperea de a 
nu divulga taina unei existențe 
enigmatice și extraordinară prin 
nobila ei izolare stă intuiția princi
pală a autoarei. Titlul cărții este o 
frumoasă metaforă : planeta poate fi 
nu numai copilăria care nu se mai 
întoarce cî și universul sadovenian 
al livezii de la Folticeni, pierdut o 
dată pentru totdeauna, poate fi și 
lumea de vînătoare și baladă a ex
pedițiilor sadoveniene în care acesta 
pleca să pîndească munții și pădu
rile. Venerația inteligentă a maestru
lui și talentul scriitoarei dau drep
tul acestei cărți să fie așezată între 
cele care se învrednicesc la atenția 
oricărui cititor.
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în anul trecut, (Ilfov), 30 față de 
26 (Teleorman), 48 față de 50 (Praho
va). Proporțional cu mărirea spațiilor 
de școlarizare, care au fost asigurate 
în tmele județe (Teleorman, Praho
va), în curs de asigurare în altele 
(Ilfov), va crește și numărul elevilor 
de clasa a IX-a, de pildă, 3 500 in 
Prahova, 2 000 în Ilfov etc. Tocmai 
de aceea, era necesar ca forurile lo
cale să organizeze cursuri speciale 
pentru cadrele didactice care vor pre
da la clasele a IX-a și îndeosebi a 
X-a din aceste școli. Asemenea 
cursuri ar fi fost deosebit de utile 
pentru profesorii chemați să formeze 
deprinderi practice de agricultură, e- 
lectrotehnică, lăcătușerie, mecanică, 
artizanat, croitorie, gospodărie etc. 
Ni s-a spus că în prima decadă 
a lunii septembrie se vor face „ins
tructaje". Dar nu de instructaje su
mare sau prelucrări de regulamente 
școlare au nevoie în momentul de fa
ță profesorii școlii de 10 ani. Un ex
perimentat cadru didactic din județul 
Prahova era de părere că ar trebui 
să se organizeze o pregătire specială 
a profesorilor de lucrări practice în 
unități agricole și industriale, în la
boratoare și în alte sectoare produc
tive. O asemenea pregătire s-ar putea 
desfășura în perioade de timp conve
nabile fiecărei școli sau, de pildă, ta 
vacanta de iarnă.

Au mai rămas relativ puține zile 
pînă cînd elevii vor relua cursurile în 
noul an școlar. De aceea în timpul 
de care se mai poate dispune pînă Ia 
15 septembrie, inspectoratele școlare 
din întreaga țară — pentru că proble
mele dezbătute interesează într-o 
formă sau alta toate județele — con
ducerile de școli și cadrele didactice 
trebuie să-și intensifice acțiunile pen
tru încheierea pregătirilor necesare 
asigurării bunei desfășurări a proce
sului instructiv-educativ încă din pri
ma zi de școală.
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Cu un an 
mai devreme, 
la capacitatea 

proiectată
Fabrica de produse ceramice 

din cadrul Combinatului de ma
teriale de construcții Bîrsești- 
Tg. Jiu a atins, cu un an mai 
devreme, capacitatea de pro
ducție prevăzută în proiecte. Cu 
aceasta a fost îndeplinit unul 
dintre principalele obiective cu
prinse in angajamentul luat la 
începutul anului de. către Orga
nizația județeană Gorj a P.C.R. 
Colectivul fabricii este hotărît 
să pună la dispoziția economiei 
naționale o cantitate sporită de 
materiale de construcții. Pînă la 
sfîrșitul acestui an se vor ob
ține, peste prevederile planului, 
8 000 000 cărămizi, care vor lua 
drumul șantierelor de con
strucții.

BUZĂU

120 000 litri 
lapte in 24 de ore

Au început probele tehnolo
gice la Fabrica de produse 
lactate. Dotată cu instalații de 
mare productivitate, concepute 
șl realizate în cea mai mare 
parte în țară, noua fabrică bu- 
zoiană are o capacitate de prelu
crare de 120 000 litri lapte în 24 
de ore. Ea dispune de centrală 
termică proprie, centrală frigori
fică, încăperi speciale pentru 
depozitarea produselor finite. 
Prezența elementelor de auto
matizare în toate liniile tehno
logice situează acest nou obiec
tiv al industriei alimentare în 
rindul celor mai moderne din 
țară.

MARAMUREȘ

Edificii sanitare 
la Borșa

Modernizarea rețelei sanitare 
din Borșa — unul din cele mai 
tinere orașe maramureșene — 
s-a aflat în centrul atenției fo
rurilor locale. Aici a fost inau
gurat un spital orășenesc. De a- 
semenea, pentru îmbunătățirea 
asistenței medicale a celor pes
te 20 000 de locuitori ai tînăru- 
lui oraș, mulți dintre ei munci
tori mineri și forestieri, în loca
litate a luat ființă o policlinică 
modernă, cu patru cabinete de 
specialitate. Pînă la jumătatea 
lunii septembrie se vor mai în
ființa un centru stomatologic și 
un laborator dentar.

SIBIU

Complex pentru 
îngrășarea 
industrială 
a porcilor

20 de cooperative agricole din 
județul Sibiu și-au unit forțele 
pentru construirea unui complex 
industrial de creștere și îngră- 
șare a porcilor, cu o capacitate 
de 15 000 porci livrabili pe an.

Pentru construirea obiectivu
lui propus, a fost constituit, din 
cotele de participare ale unită
ților, un fond inițial de 10,5 mi
lioane lei, din care 5,3 milioane 
lei credite acordate de stat 
Complexul intercooperatist de 
creștere și îngrășare a porcilor 
este amplasat pe teritoriul co
operativei agricole de produc
ție din Tălmaciu.

BRAȘOV

Pe șantier: 
un centru 

meșteșugăresc
Pe o veche arteră a Brașovu

lui s-a deschis un nou șantier. 
Aici va fi înălțată o impunătoa
re construcție în formă circu
lară, cu 7 nivele, care va adă
posti un centru meșteșugăresc. 
El va cuprinde, printre altele : 
ateliere de croitorie, de lenjerie, 
încălțăminte și diferite articole 
de uz casnic, precum și o casă 
de mode. Tot aici se va con
strui un hotel modem, cu 300 
locuri.

ARGEȘ

Dar făcut 
pionierilor: 
un modern 
cartodrom

Edilii orașului Pitești au ofe
rit în dar pionierilor și școlari
lor din localitate cel mai mo
dern cartodrom existent pînă 
în prezent în țară. Construirea 
acestuia aici are și semnificația 
faptului că tot la Pitești a fost 
fabricat primul autoturism ro
mânesc. Mulți dintre micii con
ducători de carturi de astăzi vor 
ajunge constructori de autoturis
me sau virtuoși conducători 
auto. Deocamdată, cartodromul 
constituie pentru ei un punct 
atractiv de a-și petrece vacanța 
în mod reconfortant, util.

De la corespondenții „Scînteii”

Luni după-amiază a avut loc șe
dința Consiliului Turismului, în ca
drul căreia președintele Colegiului 
Oficiului Național de Turism, Ale
xandru Sobaru, a informat despre 
stadiul realizării programului de ac
țiuni turistice stabilit pentru actua
lul sezon.

Au făcut, de asemenea, informări 
în legătură cu sprijinirea activității 
turistice pe litoral și în diverse alte 
zone turistice ale țării Ștefan Ena- 
che, vicepreședinte al Oficiului Na
țional de Turism, directorul centralei 
de turism „Litoral", reprezentanți ai 
unor ministere, instituții centrale și 
organizații obștești care fac parte din 
acest consiliu.

Din dezbatere a reieșit că aplicarea 
măsurilor suplimentare adoptată an
terior a determinat o intensificare 
a circulației turistice în țara noastră,

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a men

ținut călduroasă, mai ales în sud. 
Cerul a fost variabil, cu înnorări 
mai accentuate în Crișana, Banat, 
Oltenia și Carpații Orientali, unde 
au căzut averse de ploaie, înso
țite de frecvente descărcări elec
trice. Averse izolate s-au mai 
semnalat în Podișul Transilvaniei. 
Vîntul a suflat potrivit, cu une
le intensificări în estul țării. 
Temperatura aerului a înregis
trat o ușoară scădere în vestul 
țării, la orele 14 valorile tempera
turii oscilau între 24 de grade la 
Holod, Miercurea Ciuc și Odor- 
hei și 33 de grade la Giurgiu. In 
București ; vremea s-a menținut 
călduroasă, cerul mai mult senin

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
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DIN...
Baschet de gală 

aseară la Floreasca
Selecționata universitară a S.U.A. — România 64-59

„AII Star University", selecționata 
universitară de baschet a S.U.A., și-a 
început turneul în țara noastră, în- 
tîlnind, ieri seară, în sala Floreasca, 
reprezentativa României. Avînd in 
vedere caracterul amical al jocului, 
cele două echipe au urmărit, firesc, 
latura spectaculară a baschetului, 
căutînd, în măsura potențialului fie
căreia, să arate publicului frumuse
țea acestui sport. Cum ne și aștep
tam — cunoscînd bine Clasa mondia
lă a baschetului nord-american — 
superioritatea a fost de partea oas
peților. Pentru mulți dintre cei care 
au evoluat aseară sub culorile selec
ționatei studențești americane, bas
chetul nu pare a mai avea secrete ; 
tehnica lor este desăvîrșită, precizia 
la coș impecabilă, unii — uriașul 
McDaniels (înalt de 2,10 m), McGin
nis, Davis — fiind adevărați vir
tuoși.

în fața acestor „ași ai baschetu
lui", jucătorii noștri au căutat să 
arate publicului spectator cit mai 
mult din cunoștințele, din experiența 
(e adevărat, la unii încă redusă) 
acumulată in pregătirile și meciurile

ÎN CITEVA RÎNDURI
Campionatele mondiale de ciclism 

de la Leicester au continuat cu dis
putarea ultimelor manșe ale probei 
de viteză rezervate amatorilor. Titlul 
mondial a revenit francezului Da
niel Morelon, care l-a învins în fi
nală pe danezul Peder Pedersen. 
Daniel Morelon (campion olimpic cu 
doi ani în urmă) cucerește pentru a 
patra oară tricoul de campion al 
lumii. Proba de urmărire indivi
duală femei, desfășurată pe distanța 
de 3 000 m, a fost ciștigată de ciclis- 
ta sovietică Tamara Garkușina, cro
nometrată cu timpul de -4’07”40/100.

Cu prilejul campionatelor de atle
tism ale Poloniei, cunoscuta sprin
teră poloneză Teresa Sukniewicz a 
egalat recordul mondial la 200 m 
garduri, acoperind distanța în 
25”2/10.

Finala turneului internațional de 
fotbal de la Lourenco Marques (Mo- 
zambic) s-a disputat între echipele 
Benfica Lisabona și Vitoria Setubal. 
Victoria a revenit echipei Benfica 
cu scorul de 2—0 (2—0). O partidă

B B B B B B BBHQBBB BBBBBBBBBBBBB ■ ■■■■■■■■■■■
(Urinare din pag. I)

Sub acest raport, legătura profun
dă, organică, dintre partid și popor 
nu se exprimă numai prin sinteza 
aspirațiilor colective prezente sau 
prin istoria noastră colectivă, ce 
poartă atît de puternic pecetea pro
gramului partidului, dar și prin fap
tul că biografiile individuale — atî* 
tea biografii! — ar fide neînțeles fără 
existența partidului, fără deschideri
le sociale pe care le-a realizat, prin 
politica sa, partidul comunist. Poate 
că niciodată n-au fost atît de legate 
viețile noastre, ca în această epocă, 
de evenimentul politic, de integrarea 
lor într-un destin colectiv. Anii 
noștri, ai tuturor, se împletesc strins 
cu anii țării. Ar trebui poate să dăm 
o asemenea nouă interpretare versu
lui arghezian „orele și-au împle
tit / Firul lor cu firul mare".

Cum ar fi fost posibile toate aces
te mari înfăptuiri dacă existența în
săși a partidului n-ar fi fost rezultat 
al legăturii sale indisolubile cu po
porul ?

In centrul politicii partidului, toc
mai pentru că el este expresia or
ganizată a năzuințelor noastre de 
progres, se găsesc, așa cum a fost 
mereu demonstrat de fapte, înflori
rea țării, creșterea neîncetată a pu
terii ei economice, construirea unei 
societăți socialiste multilateral dez
voltate, care să ne impună, cu tot 
mai multă strălucire, vigoare și 
demnitate, între națiunile lumii.
' Prin tot ce face, prin întreaga sa 

activitate, prin modul cum gîndește 
destinele țării, cum concepe, exprimă 
și slujește aspirațiile de progres ale 
poporului nostru, Partidul Comunist 
Român își contopește de fapt exis
tența cu țelul și eforturile de făuri

îndeosebi în stațiunile de pe litoralul 
Mării Negre, unde numărul turiștilor 
străini sosiți să-și petreacă vacanța 
este în creștere. A sporit în același 
timp volumul și s-au îmbunătățit a- 
provizionarea și calitatea serviciilor 
prestate pentru turiști.

Ținînd seama de faptul că și in ur
mătoarele luni se întrevede menține
rea unei circulații turistice intense, 
consiliul a stabilit măsuri suplimen
tare pentru diversificarea și ridicarea 
în continuare a calității serviciilor 
oferite vizitatorilor României, antre- 
nînd folosirea într-o mai mare mă
sură a capacităților hoteliere exis
tente.

în încheierea ședinței a luat cuvîn- 
tul tovarășul Janos Fazekas, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri.

(Agerpres)

dimineața, după-amiază înnorfi- 
rile s-au accentuat treptat și a 
început să plouă. Vîntul a pre
zentat unele intensificări, tempe
ratura maximă a fost de 32 de 
grade.

Pentru zilele de 12, 13 și 14 au
gust : în țară ; vreme ușor insta
bilă la început, apoi în ameliora
re. Cerul va fi variabil, cu înno
rări mal pronunțate în nordul și 
estul țării, unde ploile vor fi mai 
frecvente. Vînt potrivit. Tempe
ratura în creștere, în a doua par
te a intervalului. Minimele vor fi 
cuprinse între 9 și 19 grade, iar 
maximele între 18 șl 28 de grade, 
local mai ridicate. în București : 
Vreme ușor instabilă la început, 
cînd cerul va fi temporar noros, 
favorabil averselor de ploaie, în
soțite de descărcări electrice. 
Apoi, în ameliorare. Temperatura 
în scădere la început, apoi în 
creștere.

susținute în cluburi sau In echipa 
națională. Dacă satisfacția unei vic
torii n-o puteau totuși oferi (să ne 
reamintim doar că simbătă, la Var
șovia, „AU Star University" a învins 
cu 20 de puncte diferență reprezen
tativa Poloniei, clasată de regulă, pe 
locurile 3—4 la campionatele euro
pene) baschetbaliștii noștri, mulți 
dintre ei debutanți în națională, au 
făcut un joc surprinzător de curajos, 
reușind, mai ales in prima repriză, 
să se evidențieze prin calități tehni
ce, printr-o participare insistentă în 
lupta sub panou, in atac, ca și în 
apărare. între „tricolori" am putut 
remarca aseară citeva „stele fără 
nume", în persoana lui Georgescu, 
Popa, Chivulescu.

Scorul — în primele 10 minute, 
favorabil mai des echipei noastre — 
a fost la pauză de 30—-26 pentru 
oaspeți. Și după pauză, pe tabela de 
marcaj a existat cam aceeași dife
rență de puncte. La fluierul final, 
scorul favorabil baschetbaliștilor 
nord-americani, la numai 5 puncte : 
64—59.

I. D.

excelentă a făcut Eusebio (originar 
din Mozambic), autorul primului gol 
și coautor la golul înscria de Torres.

Turneul internațional de șah de 
la Buenos Aires a continuat cu runda 
a 13-a. Florin Gheorghiu, jucind cu 
piesele negre, a remizat în 27 de 
mutări cu argentineanul Oscar Panno. 
Rezultatul de egalitate a fost con
semnat și în partida dintre Fischer 
(liderul clasamentului, cu 12 puncte) 
și brazilianul Costa Mocking.

Campionatul european de automo- 
dele s-a disputat în apropiere de 
Budapesta. La clasa 1,5 cmc, titlul a 
revenit lui G. Herberger (R.F.G.), 
al cărui model a realizat o viteză 
de 167,750 km pe oră. La clasa 2,5 
cmc a cîștlgat Imre Iharos (Unga
ria), modelul prezentat de acesta 
realizînd o viteză de 214,280 km pe 
oră. Cea mai mare viteză — 231,950 
km pe oră — a fost înregistrată însă 
la clasa 10 cmc, de către modelul 
prezentat de I. Thorpmann (Sue
dia).

re a unei țări prospere, libere, care 
și-a asumat învestitura inalienabilă 
de a-și decide singură soarta, viito
rul. Țelul politicii partidului, obiec
tivul întregii lui politici este unul 
singur — fericirea oamenilor muncii, 
satisfacerea cerințelor de civilizație 
și progres, făurirea societății socia
liste, Slujirea neabătută a interese
lor poporului este, de altfel, o con
diție esențială pentru viabilitatea și 
forța unui partid comunist ; este

UNITATEA DINTRE 
PARTID Șl POPOR

limpede pentru oricine că aceasta nu 
poate veni în nici un fel in contra
dicție cu interesele altor popoare, ci 
dimpotrivă, răspunde intereselor ge
nerale ale umanității, slujește întă
ririi prestigiului și afirmării practi
ce a ideilor nobile ale socialismului 
în lume. Căci ar fi greu de conceput 
o afirmare viabilă a internaționalis
mului, a solidarității internaționale 
fără ca aceste sentimente să-și afle 
un reazem trainic in atitudinea de

Ieri s-au deschis la Brașov DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

R. D. GERMANĂ’

INTERNATIONALE DE STIINTE FIZIOLOGICE« » » Electronica in economie
Luni, Ia Brașov a avut Ioc des

chiderea festivă a Congresului regio
nal al Uniunii Internaționale de 
Științe Fiziologice, manifestare știin
țifică de înalt prestigiu, ce se va 
desfășura între 10—16 august.

La această reuniune internațională- 
participă aproape 1 000 de cercetători 
și savanți din 31 de țări, printre 
care se numără personalități de elită 
ale vieții științifice internaționale : 
prof. John Kendrew, de la Univer
sitatea din Cambridge, laureat al 
Premiului Nobel, prof. U. S. von 
Euler — Suedia, membri în Comisia 
de decernare a premiilor Nobel, 
prof. Yngve Zotterman, vicepre
ședinte al Academiei regale de știin
țe a Suediei, președintele Consiliu
lui de administrație al Fundației No
bel, prof. V. V. Parin — U.R.S.S., 
prof. R. Margaria din Italia, prof. 
J. Wyman, de la Universitatea din 
Roma, și mulți alții.

Lucrările au fost deschise de acad. 
Grigore Benetato. directorul Insti
tutului de fiziologie normală și pato
logică din București, președintele 
Comitetului tie organizare, care, fă- 
cînd un scurt istoric al congreselor 
uniunii, a subliniat că reuniunea de 
la Brașov este axată pe problemele 
cele mai stringente ale științelor fi
ziologice, urmărind reliefarea unor 
noi domenii ale cercetării fundamen
tale și aplicative.

Luînd cuvintul din partea condu
cerii Uniunii Internaționale de 
Științe Fiziologice, prof. Wallace 
O. Fenn, președintele uniunii, a a- 
preciat elogios activitatea școlii româ
nești de fiziologie, contribuția oa-

® TENIS DE MASĂ
Un frumos succes internațional al 

sportului nostru : la campionatele 
europene de juniori, disputate la 
Thornaby (Anglia), medalia de aur 
și titlul continental in proba de 
simplu la categoria juniori mici au 
revenit Lidiei Ilie. în finală, tînăra 
noastră compatrioată a învins în 
două seturi pe suedeza Christine 
Hellman. De remarcat că Lidia Ilie 
n-a pierdut nici un set în toate par
tidele pe care le-a avut de susți
nut.

• VOLEI
La Constanța s-a încheiat aseară 

turneul internațional feminin, la care 
au fost prezente reprezentativele Ce
hoslovaciei, Ungariei, Poloniei, 
R.D.G., Italiei și României. Primul 
loc în clasamentul final l-a ocupat 
echipa noastră. în ultimul meci, 
voleibalistele române au întrecut e- 
chipa Poloniei cu 3—1. în deschidere, 
R.D.G. — Italia 3—0.

O TENIS
Tenismanul român Ion Tiriac și-a 

înscris în palmares un nou succes de 
prestigiu, cîștigînd turneul interna
țional de la Munchen. Țiriac, după 
cum scrie comentatorul agenției vest- 
germane D.P.A., a jucat ..pur și sim
plu fantastic". învingîndu-1 în finala 
probei cu’2—6. 9—7, 6—3. 6—4 pe Ni
cola Pilici (Iugoslavia). în semifinala 
probei, Pilici cîștigase cu 4—6. 2—6, 
6—3, 6—1, 6—4 jocul întrerupt dumi
nică. din cauza ploii, în fața lui Ilie 
Năstase.

• RUGBI
Joi își începe turneul de trei me

ciuri in România echipa franceză de 
rugbi Maulăon ; oaspeții vor juca la 
Constanța cu formația locală Farul. 
La 16 august, Ia Bîrlad întîlnesc 
echipa Rulmentul, iar pe 19 august 
primesc, la București, replica dina- 
moviștilor. Ca Invitată a clubului 
dinamovist, echipa franceză Tarbes 
urmează să susțină, de asemenea, 
trei partide în România — la 27 și 
30 august și la 3 septembrie.

majoră responsabilitate față de pro
priul popor, căruia fiecare partid co
munist îi aparține și față de care răs
punde integral — căci poporul naște 
partidul, el ii dă putere și-i încre
dințează mandatul conducerii desti
nelor sale.

Astăzi, animați de sentimentul u- 
nui profund patriotism, de dorința 
de a munci pentru înflorirea conti
nuă a națiunii noastre socialiste și, 
totodată, de sentimentele internațio-

naliste, de convingerea certă că dez
voltarea țării este principala modali
tate de a contribui la întărirea siste
mului mondial socialist, la creșterea 
prestigiului socialismului In lume, 
ne știm cu toții angajați într-un u- 
riaș efort constructiv pe care, strins 
uniți în jurul partidului, a conduce
rii sale în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul său ge
neral, îl vom materializa așa cum 
ne-am propus. 

menilor de știință din România în 
acest important domeniu.

Acad. Miron Nicolescu, președin
tele Academiei Republicii Socialiste 
România, a arătat că prezența la 
acest congres a numeroase persona
lități științifice de notorietate mon
dială, din aproape toate continentele 
lumii, constituie o dovadă a apre
cierii de care se bucură știința ro
mânească pe plan internațional, re
flectă succesul preocupărilor susți
nute ale statului român pentru cer
cetarea științifică, pentru dezvolta
rea științei puse în slujba progresu
lui și păcii.

Salutînd congresul din partea 
corpului medical din țara noastră, 
prof. Dan Enăchescu, ministrul sănă
tății, a reliefat că hotărîrea Uniunii 
Internaționale de Științe Fiziologice 
de a ține în România acest congres 
regional confirmă contribuția științei 
medicale din țara noastră la rezolva
rea problemelor fundamentale ale 
medicinii, știință de care se ocupă 
cu interes susținut guvernul român 
și personal președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu.

Au urat deplin succes lucrărilor 
congresului acad. Ștefan Milcu, vice
președinte al Academiei de Științe 
Medicale, ing. Constantin Suțu, pri
marul municipiului, prof. univ. 
Gheorghe Nițescu, rectorul institu
tului politehnic din localitate.

Lucrările congresului se desfă
șoară in continuare pe secțiuni și 
simpozioane, în cadrul cărora vor fi 
susținute peste 600 de comunicări, 
din care 250 aparțin unor fiziologi, 
cercetători și cadre universitare din 
țara noastră.

Un nou 
așezămint 
muzeistic 

la lași
IAȘI (corespondentul „Scîn- 

teii“). lașul s-a îmbogățit cu 
un nou așezămint muzeistic 
de prestigiu. Este vorba de 
vila „Sonet", în care a trăit 
și a creat unul din maeștri) 
sonetului românesc, Mihai 
Codreanu.

La festivitatea de deschi
dere au participat tovarășul 
Miu Dobrescu, membru su
pleant al Comitetului Execu

tiv al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
Iași al P.C.R., precum și alti 
conducători ai organelor lo
cale de partid și de stat, nu
meroși oameni de artă și 
cultură.

Participanții au vizitat apoi 
încăperile casei-muzeu, în 
care se găsesc adunate, priD 
grija familiei poetului, obiecte 
personale, manuscrise, nume
roase mărturii privind viața 
și opera literară a lui Mihai 
Codreanu.

PRONOEXPRES
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Extragerea I : Categ. a Il-a : 1 va
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Acest efort uriaș și complex, cu a- 
titea fațete, are la bază una dintre 
formele de manifestare esențială : 
dragostea și stima față de popor. Din 
acest sentiment esențial, calitate su
premă și nemijlocită a comunistului, 
izvorăște programul partidului, des
chiderea noastră spre viitor. Dorința 
de a sluji neabătut patria, devenirea 
ei viitoare este adevărata stare de 
spirit a națiunii noastre, ne animă 
pe noi, cei prezenți, ii va anima cu

certitudine pe urmașii noștri, dînd un 
sens înalt tuturor eforturilor. Viito
rul este cuprins in actele noastre de 
acum, și astfel viețile noastre își de
pășesc mărginirea.

Din conștiința acestei dragoste de 
patrie devenită program, verificată 
în timp, in bătălie și în construcție, 
derivă o altă formă de manifestare 
a unității dintre partid și națiunea 
socialistă : încrederea in cuvintul 
partidului, încredere care face ca po

în R. D. Germană, ramurile elec
tronică și electrotehnică ocupă un loc 
de prim plan, ele fiind considerate 
sectoare determinante în obținerea 
unui ritm ridicat de dezvoltare a în
tregii economii. An de an, aceste ra
muri au fost stimulate prin programe 
de investiții din ce în ce mai mari.

în prezent, acest sector industrial 
pune la dispoziția economiei națio
nale și oferă la export o gamă va
riată de produse : tehnică electronică 
de înaltă tensiune, tehnică de calcul, 
elemente constructive cu ajutorul că
rora se pot pro
iecta utilaje pen
tru automatiza
rea proceselor de 
producție în in
dustriile chimică, 
energetică, me
talurgică. Pe ace
eași bază au apărut întreprinderi 
noi, cum este, de pildă. Uzina de 
semiconductor din Frankfurt pe 
Oder, iar alte întreprinderi, ca Uzi
na de electronică și televiziune 
din Berlin, Uzina de aparate de ra
dio din Erfurt, au dobîndit un nou 
profil.

O evoluție similară a înregistrat 
sectorul pentru fabricarea de mașini 
electronice de birou. Cel mal nou 
și mai complex aparat din această ca
tegorie este „Robotron 300". O astfel 
de instalație, specializată intr-un a- 
numit domeniu, avînd o capacitate de 
înmagazinare de 10 000—25 000 de 
date, poate aproviziona citeva sute 
de colective abonate cu informații 
privind noile realizări din domeniul 
programat.

De la montarea primelor Instalații 
electronice pentru reglarea automa
tă a unor procese tehnologice au tre
cut zece ani. Cel dintîi obiectiv de 
automatizare de mari proporții a fost 
realizat la întreprinderea chimică 
Schwedt și a intrat în funcțiune în 
toamna anului trecut. întregul pro
ces tehnologic al marii uzine chimice 
a fost ouplat la o instalație ciberne
tică, pe „umerii" căreia ă fost trecută 
întreaga gamă de operațiuni — de la 
planificare pînă la conducerea ope
rativă și controlul producției. De a- 
tunci, și în alte întreprinderi s-a tre
cut la reglarea automată a unor pro
cese de producție. Cibernetica a făcut 
dovada deplină a eficacității sale în 
numeroase sfere ale producției, fie 
că se are în vedere dirijarea optimă 
a unor procese tehnologice în indus
trie, crearea unui sistem automat de 
contabilitate, planificarea ori condu
cerea unor ramuri de producție.

într-un articol recent, ziarul „Neues 
Deutschland" relata despre folosirea 
rațională a instalațiilor de calcul me
canic și electronic în comerțul inte
rior. sistem care permite cunoașterea 
necesităților și aprovizionarea, in con

CORESPONDENȚA 
DE LA ST. DEJV

R. P. MONGOLĂ’

Progrese în dezvoltarea 
zootehniei

Cu cele peste 21 mi
lioane capete de animale 
de care dispune în pre
zent, Mongolia se situ
ează pe unul din pri
mele locuri din lume în 
privința numărului de 
animale ce revin pe lo
cuitor. Numai în acest 
an, șeptelul de animale 
tinere a crescut cu 6,3 
ia sută față de aceeași 
perioadă a anului tre
cut.

Tradiționala și străve
chea ramură a econo
miei naționale mongole, 
zootehnia, va continua

să-și sporească efectivele. 
Directivele celui de-al 
patrulea plan cincinal, 
care se încheie anul a- 
cesta, au prevăzut creș
terea șeptelului în a- 
ceastă perioadă în pro
porție de 2,1—3 la sută. 
Pentru atingerea aces
tui obiectiv, s-a asigu
rat o extindere conside
rabilă a adăposturilor, 
precum și a bazei de 
nutreț necesare. Din ce
le 15 000 de adăposturi, 
prevăzute a se construi 
în perioada 1969—1970, 
au și fost realizate 12 000.

porul să răspundă chemărilor «ale și 
asigură participarea întregii națiuni 
la înfăptuirea politicii partidului. Toc
mai datorită acestei încrederi este 
posibil procesul de democratizare, 
perfecționare instituțională atît de 
Importantă pentru succesul marilor 
noastre planuri.

Fără unitatea indestructibilă din
tre partid și popor nu s-ar fi Rezol
vat atîtea probleme, rămase de 
veacuri, de la lichidarea arhaismu
lui economic pînă la edificarea pu
ternicelor cetăți ale industriei, de la 
răminerile în urmă în domeniul învă- 
țămintului pînă la dezvoltarea verti
ginoasă de azi a științei și culturii 
românești, de la asigurarea unui ni
vel de viață demn tuturor și crea
rea unei unități adevărate în cadrul 
națiunii socialiste (manifestată atît 
de pregnant în anii ce au trecut de 
la Congresul al IX-lea), pînă la 
demnitatea acestei națiuni, indepen
dente și suverane datorită potenția
lului său economic in creștere, a u- 
nității poporului, conștiinței sale so
cialiste.

Nici una din aceste realizări n-ar 
fi fost posibile în afara expresiei u- 
nității cu și în jurul partidului, ceea 
ce înseamnă participarea maselor de 
oameni ai muncii, de la orașe și sate 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — la săvîrșirea u- 
nui vast program social-politic și e- 
conomic, a unui program ale cărui di
mensiuni, conturate cu fermitate Ia 
Congresul al X-lea al partidului, au 
cunoscut adeziunea unanimă a po
porului, care s-a angajat în opera 
de traducere a lor in faptă.

Izvoarele indestructibilei unități se 
cer explicate prin Însuși faptul că 
din popor crește și se formează par
tidul, din popor se aleg cei mai buni 
dintre fiii săi pentru a-i întări ne

secință, în numai 24 ore, a comerțului 
cu amănuntul cu mărfurile necesare. 
Totodată, referindu-se la folosirea 
nesatisfăcătoare a unor instalații de 
calcul în combinate și întreprinderi 
industriale, articolul sugera institui
rea cooperării între întreprinderi 
pentru o mat bună valorificare a 
instalațiilor respective. De altfel, în 
presa R. D. Germane are loc o 
largă dezbatere, cu accente criti
ce, pe tema folosirii cit mai rațio
nale, în două sau chiar trei schim
buri, a costisitoarelor instalații de 

calcul. Experien
ța arată, scrie dr. 
Hans Siegel in
tr-un articol pu
blicat de același 
ziar, că fiecare 
marcă cheltuită 
pentru cercetări 

in vederea optimizării producției 
aduce un venit de cel puțin 20 mărci 
rezultînd din scăderea prețului de 
cost, reducerea fondurilor de investi
ții și din alte eoonomii.

Dezvoltarea rapidă a producției de 
utilaje și aparate electrotehnice ți e- 
lectronice reclamă tehnicieni capa
bili, specialiști calificați pentru 
deservirea lor. Școlile profesiona
le pregătesc acum tot mai multe 
cadre adecvate pentru întreținerea 
aparatelor electrotehnice. O înaltă 
specializare oferă invățămîntui supe
rior, unde studenților li se și pune tot 
mai frecvent la dispoziție material 
didactic electronic. De pildă, la școala 
medicală din Dresda a fost elaborat 
un model de’ cabinet electronic a- 
daptat pentru probleme medicale. Un 
bogat material experimental, cum 
este „ochiul cibernetic" sau incuba
torul pentru copii născuți prematur, 
completează instalația, apreciată ca 
deosebit de folositoare pentru forma
rea viitoarelor cadre medicale.

La începutul acestui an, la Berlin 
a avut loo conferința științifică „Pre
lucrarea electronică a datelor în în- 
vățămîntul superior". Conferința s-a 
ocupat de unele aspecte ale pregătirii 
cadrelor de specialiști, cit și de in
troducerea instalațiilor de calcul elec
tronic în programul de cercetare al 
institutelor de învățămînt superior. 

„Majoritatea absolvenților de la 
școlile superioare și de meserii — 
a spus secretarul de stat pentru 
prelucrarea datelor, Giinther Kleiber, 
în cadrul conferinței amintite — tre
buie să fie înzestrați cu cunoștințe 
care să-i facă apți de a fi folosiți 
multilateral. Industria, agricultura și 
alte domenii au nevoie de ingineri și 
oameni de știință buni cunoscători ai 
problemelor automatizării, care pot 
colabora rodnio pentru pregătirea și 
aplicarea calculelor electronice".

Au intrat, de asemenea, 
în funcțiune 20 de sta
ții de concentrate de 
furaje al căror volum 
va spori stocul de fura
je al țării cu 13,5 la su
tă, față de anul prece
dent. Concomitent, con
tinuă acțiunea de ame
najare a unor stațiuni 
complexe de furaje ca
re dispun atît de rezerve 
de hrană, cit ți de pu
țuri de mare adincime 
capabile să asigure apa 
necesară în perioade de 
secetă.

contenit rîndurile, din popor se nasc 
conducătorii partidului, cu poporul 
împreună se făurește politica sa. 
Practica încetățenită în ultimii ani, 
de largă consultare a partidului cu 
masele de oameni ai muncii, de a 
decide împreună în toate marile pro
bleme ale țării, exprimă, în fond, în 
modul cel mai convingător comuniu
nea organică dintre popor și partid. 
Poporul a avut nenumărate prilejuri 
să Se convingă că ce hotărăște parti
dul devine faptă, ceea ce îndeamnă 
pe toți cetățenii să militeze pentru 
îndeplinirea lor, — și aceasta cu con
vingerea Întemeiată că ele sînt, în 
egală măsură, propriile lor hotărîri, 
ai căror coautori se consideră pe 
drept.

Dacă cineva ar cere să I se 
denumească sintetic izvorul uni
tății, liantul coeziunii, al sudu
rii intime dintre partid și po
por, răspunsul cred că ar fi : ÎNCRE
DEREA. Prin întreaga sa istorie, 
prin întreaga sa existență, partidul 
și-a cucerit încrederea adîncă a po
porului pe care l-a slujit nedezmin
țit. Poporul, oamenii muncii, națiu
nea noastră socialistă au convingerea 
nestrămutată că, avînd în fruntea 
destinelor lor partidul comunist, inte
resele lor vitale Își vor găsi o satis
facere integrală neștirbită. Acesta 
este secretul coeziunii realmente mo
nolitice dintre partid și popor.

Crescută organic, demonstrată în 
fapt, vizibilă prin realizări, bazată pe 
dragoste și încredere, cimentarea 
acestei unități dă sens întregii vieți 
a țării, face palpabil viitorul, repre
zintă chezășia că el trebuie să fie 
mai bun și mai plin, că el trebuie să 
se înfăptuiască așa cum l-a gîndit, 
așa cum ni l-a înfățișat partidul, ca 
un viitor luminos al patriei noastre 
socialiste.
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URUGUAY

Situație încordată 

în urma răcirilor
de diplomați

o Suspendarea garanțiilor 
constituționale o Asasinarea 
consilierului american D. Mi- 
trione • Evacuarea unei părți 

a iamiliilor diplomaților

MONTEVIDEO 10 (Agerpres). — 
în capitala Uruguayans situația con
tinuă să se agraveze după asasinarea, 
la 9 august, a consilierului american 
Daniel Miitrione de către grupul de 
guerilă „Tupamaros". Președintele 
Pacheco Areoo a cerut Parlamentului 
să suspende toate garanțiile consti
tuționale acordate cetățenilor, ca 
urmare a situației create în țară prin 
recentele răpiri de diplomați operate 
de organizația „Tupamaros". Această 
hotărîre a fost luată în cursul unei 
reuniuni extraordinare a guvernului, 
convocată de urgență duminică seară 
la reședința prezidențială.

Ca urmare a situației existente, o 
parte din familiile membrilor corpu
lui diplomatic acreditat la Montevi
deo au fost transferate cu un avion 
militar în Brazilia.

După confirmarea asasinării lui 
Mitrione, la Montevideo se așteaptă 
cu încordare noile anunțuri ale grupu
lui de răpitori in miinile cărora se 
află consulul Braziliei la Montevideo 
și consilierul american răpit după 
Mitrione de către tupamaroși. Im
portante efective de polițiști și mi
litari desfășoară acțiuni în vederea 
descoperirii oelor doi diplomați aflați 
în miinile grupului „Tupamaros". în 
ultimele zile au fost arestați 23 de 
membri ai acestei organizații, printre 
care și unul dintre șefii ei.

Ziua de luni a fost decretată zi de 
doliu național. Toate instituțiile pu
blice, bancare și comerciale au pri
mit ordin să-și suspende activitatea. 
De asemenea, au fost suspendate 
cursurile tuturor școlilor din țară.

DUPĂ ÎNCHEIEREA 
TRATATULUI 

SOVIETO-VEST-GERM AN
• ASTĂZI CANCELARUL BRANDT SOSEȘTE LA MOSCOVA INTR-O VI
ZITA OFICIALA • FORMAȚIUNILE POLITICE DIN R.F.G. EXAMINEAZĂ RE
ZULTATELE CONVORBIRILOR SOVIETO — VEST-GERMANE • APRECIERI 
POZITIVE DIN PARTEA PARTIDELOR SOCIAL-DEMOCRAT, LIBER DEMO

CRAT Șl COMUNIST GERMAN

MOSCOVA 10 (Agerpres). — Can
celarul Republicii Federale a Germa
niei, Willy Brandt, va sosi la 11 au
gust la Moscova într-o vizită oficială, 
anunță agenția TASS.

VARȘOVIA 10 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat ziarului „Sztan- 
dard Mlodych", Ștefan Jedrychowski, 
ministrul afacerilor externe al R. P. 
Polone, și-a exprimat convingere;! că 
„politica războiului rece și-a trăit 
traiul în Europa", că „nici o politică 
de pe poziții de forță nu este posibilă 
pe acest continent fără riscul dezlăn
țuirii unui război", menționînd, tot

odată, că „nimeni nu dorește acest 
război".

Ștefan Jedrychowski a evidențiat 
orientările noi în politica R. F. a 
Germaniei, orientări care „confirmă 
necesitatea căutării de noi soluții în 
relațiile acesteia față de R. D. Ger
mană, Polonia și frontiera apuseană 
a Poloniei, fată de alte țări socialiste". 
Opinia că scindarea Europei în 
blocuri militare este un fenomen ar
tificial, un rezultat al orientării false 
a politicii atlantice, care nu cores
punde intereselor vitale ale popoare
lor europene, se afirmă tot mai mult, 
a subliniat ministrul polonez.

BONN 10 (Agerpres). — Conduce
rile diferitelor formațiuni politice 
din R.F. a Germaniei examinează 
rezultatele convorbirilor soviete — 
vest-germane de la Moscova, stabi- 
lindu-și punctul de vedere in legă
tură cu tratatul parafat.

Comitetul director al Partidului 
social-democrat a dat publicității o 
declarație in care aprobă parafarea 
tratatului dintre U.R.S.S. și R.F. a 
Germaniei și recomandă semnarea 
lui „in interesul R.F.G. și al păcii 
în Europa".

La rîndul său, conducerea Parti
dului liber-demoorat consideră că 
„rezultatul negocierilor Gromiko— 
Scheel de la Moscova permite reali
zarea unui progres decisiv în politi
ca de destindere preconizată de Par
tidul liberal".

Cancelarul Willy Brandt a primit 
duminică seara pe liderii opoziției 
creștin-democrate pentru a-i informa 
asupra conținutului negocierilor de 
la Moscova. După reuniunea de in
formare cu cancelarul Brandt, repre
zentanții Uniunii creștin-democrate 
s-au întîlnit cu alți membri ai Co
mitetului director pentru a elabora 
poziția partidului față de parafarea 
tratatului. A fost întocmit un proiect 
de rezoluție care urmează să fie su
pus spre dezbatere în adunarea Co
mitetului executiv al U.C.D. Fostul 
cancelar vest-german, Kiesinger, a 
lăsat să se înțeleagă că dezbaterea 
din cadrul Comitetului executiv s-ar 
putea prelungi pînă marți.

★

în legătură cu încheierea tratati
velor dintre miniștrii afacerilor ex
terne ai U.R.S.S. și R.F. a Germaniei, 
președintele Partidului Comunist 
German, Kurt Bachmann, a făcut o 
•declarație în care a arătat că „P.C. 
German salută încheierea cu succes 
a tratativelor dintre U.R.S.S. și Re
publica Federală a Germaniei. în
suși faptul că s-a încheiat un tratat 
de nerecurgere la forță și colaborare 
constituie un pas înainte".

„Majoritatea populației R. F. a 
Germaniei, a subliniat în continuare 
Kurt Bachmann, a dovedit, cu pri
lejul alegerilor pentru Bundestag, că 
dorește o politică pașnică. în felul 
acesta, nu au mai fost alese în gu
vern partidele U.C.D. și U.C.S. S-a 
netezit, totodată, calea în vederea 
tratatului care s-a încheiat acum la 
Moscova".

ITALIA

Dezbateri in legătură 
cu programul 
noului guvern

ROMA 10 — Corespondentul Ager
pres, N. Puicea, transmite : în Parla
mentul italian au început luni dez
baterile în legătură cu declarația- 
program a noului guvern. Luînd cu
vîntul în Camera Deputaților și apoi 
în Senat, premierul italian, Emilio 
Colombo, a făcut o amplă expunere 
în care a dezvoltat ideile cuprinse în 
„Schița-programatică", aprobată de 
către cele patru partide de centru- 
stinga cu prilejul tratativelor pentru 
reconstituirea cabinetului de coaliție 
cvadripartit. Colombo a subliniat că 
guvernul își propune să continue po
litica de centru-stînga cu „o viziune 
prourie asupra perspectivelor de dez
voltare a țării... garantînd un cadru 
politic general suficient de stabil care 
să pună la adăpost republica de orice 
aventură periculoasă". Intenționăm 
să dăm țării un guvern care, prin 
stabilitatea sa, să asigure o „dezvol
tare ordonată a vieții democratice, 
să permită înfruntarea problemelor 
scadente într-o perspectivă democra
tică stabilă care să ducă la dezvolta
rea eoonomică și socială a țării".

Cea mai mare parte a declarației- 
program s-a axat pe problemele cu 
caracter economic. în încheiere, pri
mul ministru s-a referit la probleme 
actuale ale situației internaționale, 
subliniind că Italia este gata să-și a- 
ducă contribuția la „promovarea pă
cii și securității în Europa și în lume, 
sprijinind Organizația Națiunilor U- 
nite și necesitatea universalizării ei, 
dezvoltarea unor relații de colaborare 
cu toate statele lumii".

După prezentarea declarației-pro- 
gram au început discuțiile la care 
participă reprezentanții tuturor for
țelor politice din parlament.
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ORIENTUL APROPIAT
® R.A.U. PROPUNE NEW Y0RKUL CA LOCUL DESFĂȘU
RĂRII TRATATIVELOR • ȘEDINȚA COMITETULUI CENTRAL 
AL REZISTENȚEI PALESTINENE • ACTIVITATE DIPLO
MATICĂ INTERARABĂ • CIOCNIRI VIOLENTE LA AMMAN 
INTRE MEMBREI ORGANIZAȚIILOR PALESTINENE DE 

REZISTENȚĂ

încheierea Conferinței 
latino-americane 
asupra dreptului 

maritim

In semn de solidaritate cu lupta revendicativă a muncitorilor spanioli, la 
Frankfurt pe Main a avut loc o demonstrație la care au participat peste

600 de muncitori vest-germani

SPICUIRI DIN PRESA AMERICANA

Devalorizarea lirei turcești
ANKARA 10 (Agerpres). — După 

cum s-a anunțat, guvernul turc a 
procedat la o devalorizare a lirei cu 
66,6 la sută, suprimind, totodată, în
lesnirile de schimb acordate turiștilor 
și celor aproximativ 500 000 de mun
citori turci angajați în străinătate, 
în loc de 9 lire, un dolar va fi schim
bat cu 15 lire turcești.

Hotărîrea, care a fost avizată fa
vorabil de Fondul Monetar Interna
țional, era previzibilă de mai multă 
vreme.

Prin diversificarea, dar mai ales 
prin ieftinirea mărfurilor sale, guver
nul turc speră să obțină o fortifi
care a cererii externe.

Autoritățile turcești declară că ac
tuala reformă paritară va aduce, pe 
lingă mărirea exporturilor și stopa
rea inflației, și stabilitate în econo
mia' națională.

apropie Spania de N.A.T.0 kk

Semnarea acordului 
americano-spaniol, du
pă 2 ani de negocieri, 
timp in care au intrat 
in impas de șapte ori, 
„alimentează cu muni
ții războiul politic din
tre Senat și Adminis
trație" — consideră u- 
nele cercuri diploma
tice citate în „THE E- 
VENING STAR".

Cel mai controversat 
capitol al acestui a- 
cord, privind folosirea 
bazelor militare ame
ricane din Spania, ară
ta „NEW YORK TI
MES", se referă la 
problema „cooperării 
militare" dintre cele 
două țări. S.U.A. se 
angajează să sprijine 
eforturile militare ale 
Spaniei, contribuind la 
modernizarea indus
triei spaniole „de apă
rare" și acordîndu-i 
ajutor militar.

Tocmai acest aspect 
a provocat accentua
rea iritării opiniei pu
blice. „De ce — a de
clarat W. Fulbright, 
președintele Comisiei 
senatoriale pentru 
lațiile externe — o 
ră ca Spania, care 
este în război cu 
meni și care are 
vecini doi aliați 
S.U.A., are nevoie 
36 de bombardiere
luptă Phantom, 5 dis
trugătoare, 2 submari
ne, 4 curățitoare de 
mine, numeroase eli
coptere, tancuri blin
date. prevăzute în a- 
cordul americano-spa
niol ?“ Motivul, a spus 
senatorul, „este de a o 
asigura împotriva unor 
eventuale tulburări in
terne". ■ Fulbright in
sistă ca Senatul să-și

re- 
ța- 
nu 
ni- 
ca 
ai 
de 
de

CAIRO 10 (Agerpres). — Repu
blica Arabă Unită a propus orașul, 
New York ca loc de desfășurare a 
tratativelor în vederea punerii în a- 
plicare a rezoluției Consiliului de 
Securitate al O.N.U. din 22 noiembrie 
1967 cu privire la normalizarea si
tuației din Orientul Apropiat, anunță 
cotidianul „Al Ahram".

Potrivit ziarului menționat, guver
nul R.A.U. a comunicat această pro
punere ambasadorului Gunnar Jar
ring, reprezentantul secretarului ge
neral al O.N.U. în Orientul Apropiat.

★
AMMAN 10 (Agerpres). — Ciocniri 

violente au avut loc în tot cursul 
zilei de duminică la Amman între 
membrii organizațiilor palestinene 
de rezistență — Mișcarea de ac
țiune pentru eliberarea Palestinei 
(M.A.L.P.) și Frontul popular pen
tru eliberarea Palestinei (F.P.L.P.).

Datorită faptului că ciocnirile au 
avut loc simultan în mai multe 
puncte ale orașului, capitala Iorda
niei a căpătat aspectul pe care îl 
prezintă în perioadele de criză — 
relatează corespondentul special la 
Amman al agenției France Presse. 
Patrule formate din polițiști iorda
nieni și membri ai organizațiilor pa
lestinene de rezistență și-au făcut 
din nou apariția pe străzi.

★
AMMAN 10 (Agerpres). — Comi

tetul Central al rezistenței palesti
nene s-a reunit duminică într-o șe
dință plenară, cu care prilej a ana
lizat situația creată în regiunea O- 
rientului Apropiat în urma acceptă
rii de către Republica Arabă Unită 
și Israel a încetării focului. De ase

menea, au fost examinate rapoartele 
prezentate Comitetului Central de 
trimișii organizațiilor palestinene in 
diferite capitale arabe.

Comitetul Central a hotărît con
vocarea în sesiune extraordinară a 
Consiliului național palestinean.

★
CAIRO 10 (Agerpres). — Președin

tele Gamal Abdel Nasser l-a primit 
duminică pe ministrul libanez al 
afacerilor interne, Kemal Jumblatt, 
care se află într-o vizită oficială în 
R.A.U. Cu acest prilej, Kemal Jum
blatt a înminat șefului statului egip
tean un mesaj din partea președin
telui Libanului, Charles Helou. După 
cum relatează agențiile de presă, 
mesajul președintelui libanez se re
feră la ultimele evenimente ce au 
survenit în criza din Orientul Apro
piat.

★
CAIRO 10 (Agerpres). — Minis

trul egiptean al economiei și comer
țului exterior, Hassan Abbas Zaki. a 
declarat că Arabia Saudită va con
tinua să-și îndeplinească angajamen
tele financiare către Republica Arabă 
Unită. Hassan Abbas Zaki a făcut 
această declarație la încheierea vizi
tei sale oficiale de cinci zile in Ara
bia Saudită.

Ministrul egiptean a precizat că 
în cursul întrevederilor pe care le-a 
avut cu regele Feisal, suveranul sau- 
dit a dat toate asigurările că gu
vernul său va continua să-și achite 
obligațiile financiare către R.A.U., în 
conformitate cu rezoluțiile luate în 
cursul conferinței la nivel înalt de 
la Khartum, din septembrie 1967.

agențiile de presă transmit:

LIMA 10 (Agerpres). — Conferin
ța latino-americană asupra dreptului 
maritim, reunită la Lima, și-a în
cheiat dezbaterile, adoptînd un do
cument intitulat „Declarația statelor 
latino-americane asupra dreptului 
maritim". Acest document sublinia
ză „dreptul statelor de coastă de a 
stabili limitele apelor teritoriale în 
funcție de criterii rezonabile pri
vind caracteristicile geografice, bio
logice și geologice, precum și nece
sitățile utilizării raționale a resur
selor lor naturale". în declarație sînt 
incluse o serie de prevederi vizînd 
modalitățile de exploatare a resur
selor naturale ale platoului conti
nental, efectuarea bercetărilor știin
țifice în apele teritoriale și necesi
tatea adoptării de măsuri pentru pre
venirea poluării și contaminării ape
lor, îndeosebi prin exploatarea re
surselor subsolului marin. Conferința 
a mai adoptat o serie de rezoluții, 
dintre care una se referă la interzi
cerea utilizării teritoriilor submari
ne extracontinentale pentru instala
rea armelor nucleare sau a celor
lalte tipuri de arme de distrugere 
in masă.

La dezbaterile conferinței au par
ticipat reprezentanți ai 20 de țări 
latino-americane și observatori din 
diverse țări. Trei din cele 20 de 
țări — respectiv Bolivia, Paraguay 
și Venezuela —■ au votat împotriva 
declarației adoptate, iar alte trei — 
Trinidad-Tobago, Barbados și Ja
maica s-au abținut.

Declarația de la Lima urmează 
fie prezentată Conferinței asuara 
dreptului maritim, organizată de 
O.N.U. în luna septembrie.
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TOGO

Antecedente
ale

complotului
Lista noului cabinet co

lumbian, f°rmat de președintele 
Misael Pastrana Borrero, instalat o- 
ficial săptămîna trecută, a fost dată 
publicității la Bogota. în majoritatea 
lor, membrii noului cabinet sînt con
siderați ca fiind de tendință liberală. 
Portofoliul Ministerului de Externe 
este deținut, însă, de Alfredo Vas- 
quez-Carrisoza, conservator. în func
ția de ministru de interne a fost nu
mit Joaquin Valejo, iar ministru al 
apărării — generalul Hernando Cu- 
rrea Cubides. Titularii celorlalte mi
nistere sint colaboratori apropiați ai 
președintelui Pastrana Borrero din 
timpul campaniei sale electorale.

Mitia Ribicici, președintele 
Vecei Executive Federale a R.S.F. 
Iugoslavia, a plecat luni într-o vi
zită în Norvegia, la invitația premie
rului Per Borten. După cum mențio
nează agenția Taniug, Mitia Ribicici 
și Per Borten vor examina stadiul 
relațiilor bilaterale dintre Iugoslavia 
și Norvegia, precum și unele pro
bleme politice internaționale actuale.

Vizita în R. P. Chineză a 
delegației guvernamentale 
sudaneze. Ciu En'lai> premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, și Huan Iun-șen, șeful Ma
relui Stat Major al Armatei popu
lare chineze de eliberare, au avut o 
întrevedere cu Gaafar Mohammed 
El Numeiry, președintele Consiliului 
Comandamentului Revoluției Suda
neze, prim-ministru și ministrul afa
cerilor externe al Sudanului, și cu 
Khaled Hassan Abbas, membru al 
consiliului, ministrul apărării și co
mandantul forțelor armate sudaneze, 
care se află într-o vizită în R.P. Chi
neză, informează agenția China Nouă.

eșuat

Ploile torențiale care au căzut în ultimele zile în Austria au produs nume
roase pagube

După trei ani de calm relativ, 
Togo — unul dintre cele mai 
mici state africane independente, 
cu o populație de 1 724 000 de 
locuitori și o suprafață ,de 56 000 
km p — cunoaște in aceste zile 
momente de neliniște. La Lome, 
capitala țârii, s-a anunțat deju- 
carea unui complot îndreptat 
împotriva președintelui țării, ge
neralul Etienne Eyadema.

Evenimentul readuce in prii,, 
plan o situație de instabilitate, 
căreia Togo a trebuit să-i facă 
față încă de la dobindirea inde
pendenței (2T aprilie 1960) și 
care nu de puține ori a fost 
cauza unor crize interne.

Prins in jocul stăpînirilor co
loniale, Togo a fost mai întîi — 
din 1834 pînă la primul război 
mondial — sub tutelă colonială 
germană, trecînd apoi sub ad
ministrație franceză. Citeva dis
tricte de coastă, incluzînd și 
Lome, au fost ocupate intre 
1914—1919 de forte britanice. A- 
ceste evoluții, la care se adaugă 
faptul că granițele au fost tra
sate arbitrar avindu-se la bază 
criteriul intereselor coloniale, au 
lăsat moștenire o serie de pro
bleme complicate.

După cucerirea independenței, 
promovarea unor interese de 
grup, întreținerea rivalităților tri
bale, concretizate într-o pronun
țată opoziție între regiunile din 
nord și din sud, regiuni intre 
care existau vizibile discrepante 
de ordin economic, au dus la 
crize interne și la schimbări 
uneori dramatice în scaunul 
prezidențial. In 1963, Sylvanus 
Olympio, considerat lider al 
tribului Ewes din sud, a fost a- 
sasinat în timpul unui puci mili
tar. Succesorul său. Nicolas 
Grunitsky, a fost înlăturat, fără 
vreo rezistentă, de către armată, 
la 13 ianuarie 1967, în fruntea 
statului fiind instalat generalul 
Eyadema.

Scopul mărturisit al militarilor 
veniți la putere a fost găsirea 
unor soluții realiste pentru dez
voltarea economiei, prin realiza
rea unui echilibru între regiuni, 
reconcilierea națională, adopta
rea unei constituții acceptate 
prin vot universal și reîntoarce
rea la guvernarea civilă, Proiec
tele s-au concretizat numai par
țial. In cursul ultimilor trei ani 
—după cum relevă și agenția 
France Presse — situația econo- 
mico-financiară s-a îmbunătățit; 
venituri importante se obțin nu 
numai din exporturile agricole 
— cacao, cafea — ci și din expor
turile de fosfați. De asemenea, 
a fost constituit un guvern, cu- 
prinzînd reprezentanți din majo
ritatea formațiunilor tribale.

Proiectul unei noi constituții 
nu a putut fi pus însă în prac
tică, considerindu-se că rivali
tățile politice sint prea accen
tuate; din aceleași rațiuni, auto
ritățile togoleze consideră că nu 
este încă momentul revenirii la 
un regim civil.

Complotul descoperit în cursul 
nopții de sîmbătă spre duminică 
reflectă așadar această situație 
instabilă și care nu pare a se 
ameliora. Fostele formațiuni po
litice au încă partizani îndeosebi 
in rîndurile acelora care benefi
ciau de anumite privilegii. Dar, 
așa cum scria ziarul „Le 
Monde“, militarii sînt deciși să 
nu se retragă de pe scena poli
tică decît în mod progresiv, fiind 
preocupați înainte de toate de a 
nu lăsa Togo să recadă într-o 
situație de nesiguranță cronică.

D. P.

participă și o delegație a Uniunii 
Centrale a Cooperativelor de Consum 
din țara noastră, condusă de Dumitru 
Bejan, președintele CENTROCOOP.

Un grav accident de cale 
ferată s"a Produs duminică seara 
în apropiere de localitatea Plencia 
(Spania). Două trenuri de persoane, 
dintre care unul cu turiști, s-au cioc
nit la aproximativ 2 km de gara 
Plencia. Potrivit unui bilanț provizo
riu, 50 de persoane au fost ucise, iar 
citeva sute rănite.

Mii de hectare de stejar 
de plută și eucalipți au fost 
distruse de incendiile care 
au izbucnit în centrul și vestul Cor- 
sicii. Autoritățile au anunțat totodată 
că, în apropiere de Marsilia, focul, în
tețit de un vînt puternic, amenință 
mai multe hoteluri turistice.

La 17 august va avea 
Ioc alegerea setului statu
lui libanez s”a anuntat duminică 
seara, la sfîrșitul întrevederii pe 
care a avut-o președintele Libanu
lui, Charles Helou, cu președintele 
Camerei Deputaților, Sabri Hamade.

La Moscova s-au deschis 
luni lucrările celui de-al 
VlII-Iea Congres al Coope
rației de Consum din 
U.R.S.S Participă numeroși dele
gați, reprezentanți ai celor 59 mili
oane de membri ai cooperației de 
consum sovietice, conducători sovie
tici, printre care Andrei Kirilenko, 
Kirill Mazurov, Arvid Pelșe și A- 
lexandr Șelepin, membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., precum și 
oaspeți de peste hotare. La lucrări

în pofida protestelor

Pentagonul persistă 
in hotărirea de a 
scufunda in ocean 

gaze toxice
NEW YORK 10 (Agerpres). — în 

ciuda protestelor interne și interna
ționale, Pentagonul persistă în hotă
rîrea de a scufunda în apele Oceanu
lui Atlantic, la aproximativ 500 km 
de Cape Kennedy, o cantitate consi
derabilă de gaze toxice învechite. La 
bazele Lexington (statul Kentucky) 
și Anniston (statul Alabama), opera
țiunea de încărcare s-a încheiat, cele 
două trenuri cu care gazele, aflate 
în conteinere speciale, vor fi trans
portate urmind să-și înceapă luni 
călătoria de-a lungul frontierei sudice 
americane.

După cum s-a anunțat, secretarul 
general al O.N.U., U Thant, a subli
niat că hotărîrea S.U.A. violează 
Convenția din 1958 de la Geneva 
privind marea liberă și rezoluția 
Adunării Generale din 1967 cu pri
vire la prevenirea poluării mărilor 
sau atmosferei.

spună cuvîntul în pro
blema conținutului a- 
cordului, pe care îl in
terpretează drept o 
extindere a angaja
mentelor militare ex
terne ale țării. In acest 
scop, el pregătește o 
serie de audieri publi
ce și secrete în cadrul 
comisiei 
conduce. Departamen
tului de Stat i s-a a- 
dresat deja invitația 
de a numi oficialități 
care să apară în fața 
comisiei. Totodată, el 
susține că semnarea a- 
cordului nu anulează 
amendamentul său — 
ce urmează a fi dez
bătut în 
prevede 
alocării 
pentru 
menținerea 
militare americane din 
Spania, fără aproba
rea expresă a Sena
tului.

într-o 
cercuri 
fluente, 
apreciat 
făcut in 
cerii de 
Spaniei 
Nord-Atlantic, 
cum sublinia o sursă 
oficială americană, a- 
rată „WASHINGTON 
POST", toate statele 
membre ale 
consideră că 
pot împinge 
N.A.T.O. pe 
ciDală din cauza opo
ziției Norvegiei, Dane
marcei, Angliei. Olan
dei și altor țări" și de 
aceea pregătesc intra
rea ei pe ușa de ser
viciu. Un prim pas a 
și fost făcut prin acest 
acord; în care se lasă

pe care o

Senat — care 
interzicerea 

de fonduri 
folosirea și 

ba’zelor

serie de 
americane in- 
acordul este 
drept un pas 
direcția adu- 

către S.U.A. a 
in blocul 

„După

clar a se înțelege că 
toate bazele americane 
din Spania și cei pes
te zece mii de militari 
trec . sub 
directă a 
Andrew 
comandant 
comandamentului ame- ' 
rican din Europa. în 1 
al doilea rind, acordul 1 
prevede că cele două ' 
țări „vor coopera în i 
probleme de securitate i 
în zonele Atlantic și , 
Mediterana". De altfel, 
ministrul de externe 
spaniol, Gregorio L6- / 
pez Bravo, a declarat j 
fără nici un fel de re- ( 
zerve că „noul acord 
ne leagă de N.A.T.O. 
prin sistemul de secu- 1 
ritate aerian și siste- 1 
mul de alarmă ale blo- 1 
cului". Astfel, bazele i 
militare americane din i 
Spania au fost, intr-un , 
fel, încorporate în re
țeaua de baze a 
N.A.T.O., fără ca alia- 1 
ții să fie consultați. ' 
Cu alte cuvinte, Spa- 1 
nia poate acum să-și i 
spună cuvîntul în une- i 
le probleme importan- , 
te ale N.A.T.O., în ca- , 
re pînă în prezent e- 
rau autorizate numai 
țările membre, și tot
odată să participe, 
deocamdată prin inter
mediul 
vitatea 
militar, 
acționa 
la toate acestea 
mine de văzut", 
niază „WASHINGTON 
POST".

comanda 
generalului 
Goodpaster, 
suprem al

La Tripoli a fost creată o 
nouă Curte militară supremă care să 
rejudece procesul grupului celor 30 de 
persoane, acuzate de organizarea u- 
nui complot împotriva statului. De
cizia a fost luată în urma manifesta
țiilor de la Tripoli, în semn de pro
test față de atitudinea de clemență 
de care a dat dovadă tribunalul în 
pronunțarea sentințelor.

Â fost găsit „vinovatul"!

New York

N.A.T.O. 
S.U.A. nu 
Spania în 
ușa prin-

Constantin 
ALEXANDROAIE

în fotografie : încărcarea în vagoane 
a containerelor cu gaze toxice în

vechite

S.U.A., la acti- 
acestui bloc 

„Cum vor re- 
țările N.A.T.O. 

ră- 
subli-

0 delegație a Adunării 
Naționale a R. D. Vietnam, 
condusă de Hoang Van Hoang, vice
președinte al Comitetului permanent 
al adunării, care a făcut vizite în u- 
nele țări socialiste europene, a sosit 
la Pekin, în drum spre patrie. Dele
gația a fost întîmpinată de Huan 
Iun-șen, șeful Marelui Stat Major a! 
Armatei populare chineze de elibe
rare. de Go Mo-jo, vicepreședinte al 
Comitetului permanent al Adunării 
reprezentanților populari pe întreaga 
Chină, și de alte persoane.

La Leningrad au început 
luni lucrările celui de-al 
V-lea Congres internațional 
de istorie economică de sub 
egida Asociației internaționale de is
torie economică. în ședințele plenare 
și în secții vor fi prezentate 175 de re
ferate — printre care și referatele 
economiștilor români — consacrate 
problemelor cheie ale vieții econo
mice. Vor fi examinate, de asemenea, 
probleme ale metodologiei și meto
dicii cercetării fenomenelor istorico- 
economioe. Președintele Academiei de 
științe sociale și politice a Republicii 
Socialiste România, prof. univ. Miron 
Constantinescu, a fost ales în prezi
diul congresului.

în sfîrșit, s-a găsit 
o explicație ! Vinovat 
pentru refuzul tinere
tului american de a se 
înrola și a lupta în 
Vietnam este... dr. 
Benjamin Spock, pe
diatru american de re
nume mondial. De ce ?

In 1946 — arată re
vista franceză „L’Ex- 
press" — cunoscutul 
medic a publicat un 
manual de pediatrie 
intitulat „Cum să-ți 
îngrijești și să-ți educi 
copilul". La timpul său. 
cartea s-a bucurat de 
succes. Ea a fost, tra
dusă în 26 de limbi, 
numai în Statele Uni
te fiind vîndute 22 mi
lioane de exemplare. 
Succesul se baza în 
mare parte pe faptul 
că manualul se spriji
nea ne orincioii noi de 
educație. „Am reco
mandat părinților să 
fie maleabili și să ia 
în considerare și voin
ța individuală a copii
lor lor. fără însă a se 
transforma în sclavii 
acestora" — a decla
rat autorul unor re- 
nrezentanti ai nresei. 
în radrul unui interviu 
rerent

De atunci au trecut 
ani. Cartea a încetat

de a mai fi „o vogă". 
Nu de mult însă, ea a 
revenit în mod ciudat 
in actualitate datorită... 
atitudinii protestatare 
a tineretului american 
față de unele rînduieli 
ale societății america
ne, față de tot ce este 
în contradicție cu pro
priile sale idealuri și 
aspirații. După cum se 
știe, numeroși tineri a- 
mericani afișează în 
ultimii ani idei pro-

NOTĂ

gresiste, dedieîndu-se 
luptei împotriva agre
siunii imperialiste, a 
războiului din Indochi
na, pentru pace, pentru 
drepturile populație1 
de culoare, împotriva 
inegalităților sociale.

Evident, acest lucru 
nu este văzut cu ochi 
buni de cercurile re
trograde din S.U.A. A- 
cestea se străduiesc 
„să demonstreze" că 
revendicările tinerilor 
nu izvorăsc din reali
tatea socială, că ideile

avansate ce le mani
festă nu decurg din 
propriile lor convin
geri, ci ar fi rezultatul 
unor influențe nocive. 
Din partea cui ? Ei 
bine, s-a găsit un nou 
țap ispășitor. Acești 
tineri, spun ei, alcătu
iesc tocmai generația 
crescută sub influența 
cărții doctorului Spock, 
care, prin sfaturile date 
părinților, i-a făcut să 
nu se supună „autori
tății prestabilite". 
Faptul că „vinovatul" 
a fost găsit în persoa
na acestui medic nu 
este întîmplător. Dr. 
Snock face parte dir 
Comitetul național 
pentru dezarmare, este 
vicepreședinte al Miș
cării pentru pace din 
S.U.A., militant de 
seamă pentru înceta
rea războiului din 
Vietnam și sprijină re
vendicările progresiste 
ale studenților din uni
versitățile americane. 
Iată lucruri cu adevă
rat periculoase Dentru 
politica celor ce văd 
în tineret carne d“ tun 
pentru războaie agre
sive. Ca cel dus de 
S.U.A. în Vietnam.

A. ?OCțC
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