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Puncte de vedere despre:

REBUTUL DEGHIZAT
DIN INDUSTRIA TEXTILA
Creșterea eficienței activității e- 

conomice în întreprinderile textile 
depinde nemijlocit de reducerea 
cupoanelor și a bonificațiilor — 
bucăți mici de țesături care au de
fecte de fabricație. Ponderea ri
dicată a acestora exprimă, în 
esență, gradul scăzut de gospo
dărire a fondurilor materiale, mo
dul defectuos de urmărire a 
ridicării calității produselor, ne
glijența, neatenția sau lipsa de 
calificare în diferite verigi ale fa
bricației. De fapt, chiar reglemen
tările în vigoare favorizează aceste 
pierderi, iar limitele admisibile nu 
mai corespund structurii actuale a 
producției, cerințelor puse în fața 
întreprinderilor textile.

Cum au evoluat cupoanele și bo
nificațiile anul trecut în industria 
textilă ? Iată date edificatoare. Cu
poane : 9 071 000 mp la țesături tip 
bumbac, 351 000 mp la țesături tip 
lînă, 462 000 mp la țesături tip mă
tase ; bonificații : 1 071 000 mp la 
țesături tip bumbac, 134 000 mp la 
țesături tip lînă și 85 000 mp la țe
sături tip mătase.

Cantitățile, atît la cupoane cît și 
la bonificații, nu sînt, după cum 
se vede, cîtuși de puțin neglijabi
le. Dimpotrivă, volumul lor este e- 
chivalent, în industria bumbacu
lui, după unele calcule, cu aproa
pe întreaga producție a unei 
treprinderi de mărime medie.

Rezultă clar că cupoanele și 
nificațiile, dreptul de a uza
ele în cadrul „limitei admisibile", 
reprezintă pentru unele fabrici și 
direcții generale din Ministerul In
dustriei Ușoare un paravan de a- 
coperire a deficiențelor în produc
ție și, în ultimă instanță, legifera
rea muncii de mîntuială, care pro
voacă pagube economiei naționale, 
în sprijinul menținerii unui pro
cent ridicat de cupoane și bonifi
cații — ceea ce denotă automul- 
țumirea, acceptarea și încurajarea 

..perpetuării pierderilor — unii spe
cialiști din întreprinderi aduc „ar
gumentul" că volumul acestora tre
buie să crească, întrucît se ridică 
și complexitatea producției, iar nu
mărul defectelor din țesături ar 
spori inevitabil la introducerea în

fabricație a unor sortimente noi. 
Analizînd atent situația în două 
întreprinderi cu profil și capacitate

de producție asemănătoare, consta
tăm că argumentul nu stă în pi
cioare.

1966

producția 
(mp)

Cupoane

°/o față de pro- 
mp ducția realizată

Întreprinderea pentru industria 
bumbacului-București
Țesături tip bumbac
— vopsite în fir 2 411 000 44 000 1,82
— vopsite în bucată 3 583 000 243 000 6,78
— imprimate 13 360 000 1 192 000 8,92
întreprinderea textilă 
„Tîrnava“-Mediaș 
Țesături tip bumbac 
— vopsite in fir 2 826 000 12 000 0,42
— vopsite în bucată 5 979 000 248 000 4,14
— imprimate 6 679 000 327 000 4,89

Deci, la întreprinderea pentru 
industria bumbacului-București 
procentul de cupoane este de 4,5 
ori mai mare la țesături vopsite 
în fir, de aproape două ori la cele 
imprimate și cu aproape 50 la sută 
mai mare la cele vopsite în 
bucată decît la întreprinderea

„Tîrnava“-Mediaș. în șapte u- 
nități — „Dacia" și întreprin
derea pentru industria bumbacu-

lon TOADER 
economist-statistician 
Gheorghe RADEL

(Continuare în pag. a III-a)
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Turnul de evacuare a gazelor de la 
Combinatul chimic de îngrășăminte 

■ * azotoase din Țg. Mureș
(Foto i M. Cioc)

O

în continuarea aplicării măsu
rilor legislative luate de statul 
nostru în scopul sprijinirii fami
liilor cu copii, Consiliul de Miniș
tri a emis recent o hotărîre cu 
privire la încadrarea în muncă, 
cu o jumătate de normă, a femei
lor cu copii sub 7 ani. Ministere
le și celelalte organe centrale, 
precum și comitetele executive 
ale sfaturilor populare regionale 
și ale orașelor București și Con
stanța vor lua măsuri ca unitățile 
subordonate să creeze condițiile 
necesare pentru încadrarea în 
muncă a femeilor cu copii pînă 
la vîrsta de 7 ani, care cer să lu
creze o jumătate de normă. în
cadrarea se va face pe posturi 
corespunzătoare calificării lor, 
fără a se depăși indicatorii stabi
liți prin planul de munpă și sa
larii. Unitățile vor putea angaja 
și fără repartiția organelor Di
recției Generale a Recrutării și 
Repartizării Forțelor de Muncă, 
femei cu copii sub 7 ani, care cer 
să lucreze o jumătate de normă.

Femeile cu copii sub 7 ani, an
gajate cu o normă întreagă, vor 
putea să lucreze, la cererea lor și 
cu acordul conducerii unității, o 
jumătate de normă, dacă activi
tatea ce se desfășoară în unitate 
permite folosirea de angajați cu 
jumătate de normă. Unitățile vor 
stabili locurile de muncă unde se 
poate lucra cu jumătate de nor
mă și vor repartiza cu prioritate 
în aceste posturi femei aflate în 
această situație și care cer să lu
creze în asemenea condiții.

Organizațiilor cooperatiste li 
se recomandă să aplice în mod 
corespunzător prevederile hotă- 
rîrii.

(Agerpres)

La Porțile 
de Fier...
t..a fost terminată construcția 

viaductului de la Vodița
(Foto : Agerpres)

in
ziarul
de azi

De multe ori, gîndin- 
du-mă la anii studenției 
mele și comparîndu-i cu 
tumultuoasa și bogata via
ță universitară a tineretu
lui de astăzi din țara 
noastră, constat cu bucu
rie că atributelor tinereții 
— aceleași în toate timpu
rile și pe toate meridia
nele lumii — li se adaugă 
valențe noi. Studențimea 
noastră, în marea ei majo
ritate, învață și muncește 
cu pasiune și din dorința 
speciiic, și aș spune etern 
tinerească, de a-și lărgi cît 
mai mult aria cunoașterii, 
dar și cu sentimentul res
ponsabilității sociale, al 
îndatoririi sale de a con
tribui la edificarea socia
lismului.

Că activitatea universi
tară prin multiplele sale 
forme reprezintă un im
portant factor educativ 
pentru tînăra generație de 
intelectuali este o realita
te certă, asupra căreia 
nu-mi propun să insist.

Vreau însă să relev câ 
acest potențial educativ 
nu este valorificat întot
deauna și peste tot la in
tensitatea și cu exigența 
cerută pentru realizarea 
sarcinilor importante puse 
de partid în fața învăță-

opinii
mîntului nostru superior. 
Și am convingerea că nu 
greșesc afirmînd că prin
cipalul factor care poate 
și este chemat să acțio
neze în direcția valorifi
cării 
tui 
creat 
versitară este profesorul, 
întregul corp didactic din 
facultăți. Misiunea sa de 
specialist și educator al 
noilor promoții de intelec
tuali pentru oricare din

mai intense a aces- 
potențial educativ 
de ambianța uni-

domeniile vieții economi
ce și sociale nu se redu
ce la simpla transmitere 
a cunoștințelor de specia
litate, nu se termină oda
tă cu ora de curs (sau 
exprimat în termenii legis
lației în vigoare — odată 
cu îndeplinirea normei 
didactice de încadrare).

S-a amintit de multe 
ori exemplul unor strălu
ciți reprezentanți ai știin
ței și culturii românești, ai 
școlii noastre superioare, 
care au adăugat aureolei 
lor de specialiști compe- 
tenți și exigenți de la înăl
țimea catedrei universi
tare, pe aceea de dascăli 
apropiați de preocupări
le și aspirațiile tinerilor 
talentați, .stimulatori și 
susținători ai pasiunii a- 
cestora pentru studiu, cer
cetare, contribuție și gîn- 
dire originală, creatoare. 
Dincolo de orele de curs, 
profesorii aceștia stăteau 
de vorbă cu studenții, le 
cercetau lucrările, studiile 
sau experimentele perso
nale, le dădeau îndru
mări, le recomandau sur
se noi de informare. în 
condițiile de azi ale în- 
vățămîntului nostru supe
rior, această participare 
activă, creatoare, la for
marea și educarea stu
denților în ansamblul vie
ții universitare se poate 
traduce în numeroase fe
luri.

După cum se știe, nu
mai o parte a activității 
studenților este cuprinsă 
în programul curent de 
cursuri și seminarii. Res
tul se desfășoară în bi
blioteci și laboratoare, 
la cercurile științifice, în 
săli de proiecte și de lu
crări practice, săli de lec
tură la cămine etc. Parti
ciparea cadrelor didacti

(Continuare 
în pag. a V-a)

PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL 
CHIVU STOICA

A AMBASADORULUI TURCIEI
LA BUCUREȘTI

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Chivu 
Stoica, a primit joi în audiență pe am
basadorul extraordinar și plenipotențiar

al Turciei la București, Semsettin Arif 
Mardin, în legătură cu plecarea sa de
finitivă din România.

■ Stimularea gîndirii proprii atribut esențial al învățămintului de partid

■ Cum calculați retribuția suplimentară H Necesitatea cercetării

științifice polivalente în etnografie M Cum ilustrăm cărțile pentru copii?

CÎND OBLIGAȚIA SOCIALĂ
NU DEVINE
OBLIGAȚIE

PENTRU SINE

locuiește vis-a-vis de mine. La ru
gămintea lor, brigadierul Dumitru 
C. Nicolae a răspuns cu înjurături 
și insulte. Le-a amenințat chiar cu 
bătaia.

Mai tîrziu l-am vorbit despre 
toate acestea brigadierului Dumi
tru C. Nicolae. Mi-e greu să repro
duc cuvintele pe care mi-a fost 
dat să le aud din gura lui. M-am 
simțit cu atît mai umilită cu cît 
de față era și una din elevele 
școlii în care predau.

Ce a vrut să arate prin această
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ci trecere în revis
tă a graficului de 
execuție evidențiază 
ritmul intens în care 
se desfășoară con
strucția noului aero
port internațional al 
Capitalei ; pe primele 
două decade ale lui 
ianuarie au fost în
deplinite toate sarci
nile de plan prevă
zute pentru această 
lună.

Iată, în continuare, 
cîteva amănunte des
pre stadiul acestor 
lucrări. Au fost ter
minată lucrările de 
fundații de pe tra
seul viitoarei piste 
de decolare și ateri
zare, s-au betonat in 
mare parte căile 
rulare, precum 
platformele de sta
ționare a avioanelor 
și de îmbarcare a pa
sagerilor. S-au înăl
țat, pînă în prezent, 
noile clădiri în care 
se vor afla sectorul 
de specialitate pentru 
întreținerea tehnică a 
avioanelor, laborato
rul tehnologic pentru 
analiza carburanților 
și s-a executat ram
pa de descărcare a 
petrolului, precum și 
stația de pompare și 
rezervoarele de apă. 
In curînd, se prevede 
terminarea construc
ției aerogării de 
mărfuri, atelierului de 
reparații a aparatelor 
de bord și depozitului 
de carburanți.

(Agerpres)
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Grosolănia nu se 
incriminează ?

Mă întreb : este bine să comunic 
cele ce urmează ? Voi avea de 
suportat neplăceri și mai mari din 
această cauză ? Să sperăm că nu 
mi se va lua în nume de rău comu
nicarea pe care o fac.

Sînt învățătoare. Am 54 de ani. 
Am părul alb. Mă bucur de o bună 
apreciere în rîndul cadrelor didac
tice, în rîndul cetățenilor din comu
nă, în fața autorităților locale.

In seara zilei de 30 decembrie 
1966, am cerut brigadierului Dumi
tru C. Nicolae de la cooperativa

agricolă de producție Rovine o 
căruță sau o sanie pentru a trans
porta pe una din fiicele mele pînă 
în comuna Cocora, de unde urma 
să plece cu autobuzul D.R.T.A. la 
București pentru a fi tratată con
tra unei sinuzite recidivate. L-am 
găsit în localul cooperativei bînd 
bere împreună cu șoferul Tudo- 
rache Dincă. Mi-a spus că dă 
cai și căruță, numai dacă eu 
voi găsi un conductor care să 
meargă. Am acceptat condiția pusă 
și am umblat noaptea prin sat dar 
n-am găsit pe nimeni.

Fiicele mele — una în clasa IX-a 
și alta în anul II la Școala tehnică 
de farmacie București — s-au ho- 
tărît să-l mai roage odată pe bri
gadierul Dumitru C. Nicolae care

ecouri
demonstrație de comportare rudi
mentară ? Știa că eu nu voi 
fi în stare să suport o dis
cuție la acest nivel. In anumite si
tuații, cum este cea la care mă 
refer, grosolănia triumfă, deoarece 
într-o asemenea confruntare dem
nitatea nu poate rezista. M-am 
gîndit să mă adresez justiției, dar 
aceasta presupune, în primul rînd 
pentru mine, obligația de a lipsi 
de la clasă, cheltuieli și, mai ales, 
o situație insuportabilă.

Mă întreb : num pot fi puși la 
punct asemenea oameni ? Cred că

riposta cea mai hotărîtă trebuie 
să le-o dea colectivul din care 
fac parte. Dacă își permite să in
sulte pe cineva, să-1 jignească, 
aceasta nu poate ii considerată 
doar o simplă „ceartă" între doi 
inși, ci o abatere gravă de la 
obligațiile pe care le are față de 
colectiv. Cu cîteva luni în urmă. 
Dumitru C. Nicolae l-a bătut pe 
ajutorul de contabil de la coope
rativa agricolă de producție Ro
vine. De ce față de asemenea acte 
huliganice conducerea cooperati
vei agricole, organizația de partid 
nu iau nici o măsură ?

Reveica MÎNGIȚĂ
învățătoare, comuna Reviga 
raionul Slobozia

Morala moralizatorilor
In dimineața zilei de 19 ianua

rie autobuzul nr. 5 a sosit cu o 
mare întîrziere în stația de pe stra
da Silozului. Era ora 7. O elevă, 
urcînd în autobuz, și-a exprimat 
către o colegă părerea de rău că 
a așteptat aproape o jumătate de 
oră și i-au înghețat picioarele. 
Taxatoarea, auzind aceste cuvinte, 
s-a simțit datoare să-i atragă a- 
tenția :

— Ce, tu îmi ții mie socoteală 
cînd vin cu autobuzul ?

(Continuare în pag. a II-a)

Goianla e primul oraș 
brazilian înălțat în acest 
secol pe baza unui plan 
urbanistic. (Belo Horizon
te există de la sfîrșitul 
celuilalt). Prevăzută pen
tru maximum 50 000 lo
cuitori, Goiania are azi de 
șase ori mai mult și creș
te într-un ritm accelerat, 
îndeosebi pe seama exo
dului rural. împrejurarea 
face ca în jurul orașului 
să se îngroașe „centuia 
mizeriei", caracteristică 
aglomerărilor urbane de 
pe aici. Cu fiecare zi a- 
par tot mai multe colibe 
improvizate din te miri 
ce, de către cei ce schim
bă sărăcia de la țară pe 
cea de la oraș, nutrind 
iluzia că ultima e mai su
portabilă. Autoritățile lo
cale sînt alarmate de ceea 
ce numesc „presiune de
mografică” și care, în re
alitate, e o consecință a 
structurii sociale.

Secretarul de presă al 
guvernatorului îmi relata 
despre dificultățile lărgi
rii rețelei de apă, canali
zare și electricitate, ale 
asfaltării de străzi etc. 
spunîndu-mi însă că, in 
privința construcțiilor de 
„locuințe populare", deo
camdată nu există decît 
studii. Firmele particulare 
prosperă însă prin exce
lență în acest sector de
ficitar. Numai că locum 
țele înălțate de ele, fru
moase și confortabile, de 
altfel, au defectul capi
tal că nu sînt accesibile 
nici în vis păturilor majo
ritare.

In localitățile din sudul 
«totului o stradă se chea

mă neapărat „Anhangue- 
ra", iar la Goiania acest 
nume îl are artera princi
pală. Locuitorii își spun 
„anhanguereuse", cum cei 
din Rio se numesc cario- 
cani, sau cei din Sao Pau
lo paulistani. In piața cen
trală a Goianiei un impo
zant monument de bronz 
îl înfățișează pe „Anhan- 
guero", faimosul „bandei- 
rante" (explorator și cu
ceritor de pămînturi vir
gine), figură aspră, cu 
barbă de patriarh și pri
vire vulturească, sprijinit 
de țeava unei carabine și 
purtind la cingătoare o 
sabie încovoiată ca cele 
ale ienicerilor otomani. A- 
cestui „bandeirante", pe 
numele său adevărat Bar
tolomeu Bueno da Silva, 
i se atribuie meritul de a 
fi pătruns cu cetele lui 
pentru prima oară în 
„sertao"-ul goian, grăbind 
colonizarea acestor me
leaguri, populate pe a- 
tunci numai de triburi In
diene. Mobilul cuceririi 
era aurul destinat să îm
bogățească coroana por
tugheză. Se crede că ope
ra de colonizare ar fi în- 
tîrziat încă mult timp, 
dacă bătrînul Bartolomeu 
nu săvîrșea o faptă ce a 
rămas înregistrată în isto
ria Braziliei. După ce a in
trat în „sertao", el a întîl- 
nit indieni cu tot felul de 
podoabe din aur. întrebați 
unde se află aur, a- 
ceștia au refuzat cu 
îndîrjire să răspundă. 
Atunci, Bartolomeu ar

Vasile OROS

(Continuare 
în pag. a V-a)
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FAPTUL STIMULAREA GINDIRIi

DIVERS PROPRII
„Ai un copil

atribut esențial ai învățămîntului de partid
la Sibiu!**

Acceptînd, în 1960, desface
rea căsătoriei (din care a rezul
tat un copil), instanța l-a obli
gat pe tată la plata unei pensii 
lunare de întreținere. Dar el a 
plecat din Sibiu. A dispărut 
fără urmă. Se eschivează de la 
cea mai elementară obligație 
de părinte — întreținerea pro
priului copil. îl cheamă Drăgoi 
Nistor, născut în Apoldul de 
Jos, raionul Sebeș. Dacă-1 cu
noașteți, amintiți-i că are un 
copil la Sibiu. Despre conștiin
ță — e greu de spus dacă 
o are.

La odihnă
Trei muncitori s-au adresat 

in scris Consiliului raional al 
sindicatelor — Lăpuș. Iosif Soo 
solicita un bilet la Sovata. In 
registrul de evidență se men
ționează : „Nu se aprobă. Este 
bărbat" (!). Adalbert Mezei a 
cerut sprijin in rezolvarea unei 
chestiuni personale. Răspunsul: 
„Nu se poate aproba din lipsă 
de bilet la odihnă". Vasile Pe- 
truț, care solicitase o adeverin
ță de vechime in muncă, a fost 
mai norocos : „Rezolvat favo
rabil. I se acordă bilet de o- 
dihnă". Am trimite la Lăpuș o 
cerere: „Nu mai tratați cu atita 
superficialitate cererile oame
nilor

...Dar dacă ne sosește răs
puns — „Se aprobă, am plecat 
in excursie de odihnă la Urlă- 
toarea". Ori, poate, pe alte 
meleaguri ?

Respon
sabili 
cu ispita

întreprinderea „Dacia* din 
Capitală. Pe un culoar, într-un 
loc necorespunzător, neindicat 
erau depozitate cantităti mari 
de țesături (deși intrate în 
gestiune, nu erau depozitate 
în magazie). Profitînd de a- 
ceastă neglijență, Antoniu Roj, 
Petre Ionescu, manlpulanți de 
produse textile, și Gheorqhe 
Stănică, șoier la I.T.A. Satu 
Mare, au sustras aproape 200 
metri de poplin Cei trei și-au 
primit pedeapsa. La masa de 
adio s-a rezervat un „tacîm" 
și qoșpodarilor întreprinderii 1

Pierderea 
cea mai grea

Lingă Caret, șoferul Paul 
Engsli, de pe microbuzul 
31-Mr-1759 laparținind G.A.S. 
Ianculești) a accidentat grav un 
pieton. L-a văzut căzind in 
șanț, dar a fugit. S-a întors 
după o jumătate de oră. Omul 
era tot acolo, in comă. Și din 
nou șoferul laș a fugit de la 
locul accidentului. Victima a 
fost descoperită mai tîrziu și 
transportată la spital. (Frac
turi la bata craniană și la pi
ciorul sting). Șoferul a pierdut 
definitiv carnetul de conducere 
și profesia. Dar pierderea cea 
mai grea e alta. Lăsindu-șt 
victima in șanț, abandonînd-o 
— și-a pierdut titlul de om.

La vînătoare

Anul acesta cunosc o largă răspîndlre la sate, ca 
forme ale învățămîntului de partid, cursurile și cercu
rile de studiere a economiei și organizării producției 
în cooperativele agricole de producție. în ce măsură 
activitatea acestor forme de studiu este legată de 
viață, de problemele concrete ale întăririi cooperati
velor 7 Slujesc lecțiile, șemlnariile la înțelegerea mai 
aprofundată a acestor probleme în perspectiva politi
cii partidului, a sarcinilor de ansamblu care se pun 
în agricultură în etapa

Participarea la un șir 
de cursuri și cercuri în 
regiunea Brașov ne-a re
levat în acest sens unele 
aspecte semnificative.

★

Cooperativa agricolă 
de producție din comuna 
Hălchiu. Bine consolida
tă. Producții ridicate la 
grîu — 2 400 kg la ha, 
cartofi — 
un sector 
întreținut, o muncă orga
nizată au permis coope
ratorilor să obțină la fie
care zi-muncă 40 de lei.

în cooperativă func
ționează un curs de eco
nomie și organizarea 
producției care este ur
mat de membri ai consi
liului de conducere, bri
gadieri, șefi de echipă, cei 
mai buni cooperatori. 
Lectorul, inginerul a- 
gronom al cooperativei 
— Nicolae Mărginea- 
nu, și-a cîștigat pre
țuirea cooperatorilor . nu 
numai prin priceperea 
ou care îndrumă activi
tatea lor în producție, 
dar și prin interesul pe 
care-1 depune în munca 
propagandistică. Asistăm 
la lecția „Mecanizarea, 
chimizarea și extinde
rea irigațiilor — fac
tori esențiali in sporirea 
producției agricole". Ex
punerea captează atenția 
sălii. Sînt amplu și clar 
explicate deosebita im
portanță a mecanizării, 
irigării și chimizării în 
procesul de dezvoltare in
tensivă a agriculturii, sînt 
înfățișate eforturile mari 
făcute de stat pe 
tărîm, obiectivele de a- 
tins în noul cincinal. 
Lectorul insistă asupra 
criticilor făcute de con
ducerea de partid referi
toare la neîndeplinirea 
în șesenal a planului de 
irigații și a programului 
de chimizare și mecani
zare a agriculturii, asu
pra consecințelor pe care 
le-a avut aceasta — ră- 
mînerea în urmă în dez
voltarea bazei tehnico- 
materiale a agriculturii, 
menținerea la un nivel 
scăzut a contribuției a- 
griculturii la dezvoltarea 
economiei naționale. Din 
toate acestea, arată lecto
rul, se pot desprinde con
cluzii care privesc în mod 
direct și cooperativa din 
Hălchiu, unde nu s-au 
folosit pe deplin toate po
sibilitățile existente. Ca un 
exemplu concret — cele 
patru aspersoare au irigat 
în vara aceasta doar 80 
ha, deși ar fi putut iriga 
o suprafață dublă. De a- 
semenea, anul trecut co
operativa a primit o can
titate apreciabilă de în
grășăminte chimice, dar 
din cauză că depozitarea 
și manipularea lor nu au

18 800 kg la ha. 
zootehnic bine

acest

actuală ?

fost deloc corespunzătoa
re. s-au irosit și risipit 
însemnate cantități.

Aceste exemple nu re
prezintă -decit o parte 
din bogatul material de 
viață 
punerea 
felul în 
Uzat și 
iectează 
nică 
răspunderii 
cooperatorilor din 
chiu în înfăptuirea 
gramului trasat de partid, 
privind dezvoltarea inten
sivă a agriculturii. Modul 
de tratare a problemelor 
a avut darul să stimule
ze gîndirea 
cîțiva pun 
privire la 
de ridicare 
de mecanizare a muncii 
în cooperativă, de extin
dere a irigațiilor, alții ca, 
de pildă, cooperatorul 
Holom Viszalom, exprimă 
părerea că veniturile 
mari realizate anul tre
cut ar permite mărirea 
fondului de acumulare 
— stabilit în prezent la 
valoarea minimă pe care 
o prevede statutul.

La încheierea discuții
lor sînt prezentate 
diafilme interesante 
ilustrează foloasele 
canizării lucrărilor 
cole.

L-am rugat pe 1 
să ne spună cîteva 
vinte despre eficienta în
vățămîntului. despre ro
lul lui pentru progresul 
cooperativei.

M-am convins — ne-a 
spus el — că eficiența 
învățămîntului crește a- 
tunci cînd se pun în dis
cuția cursanților proble
mele mai dificile, sarci
nile cele fnai importante, 
ixplicîndu-li-se 
nu numai 
intereselor 
dar și ale economiei na
ționale, cînd se ia poziție 
combativă față de men
talitățile înapoiate. Anul 
trecut, de pildă, am ob
servat în rîndurile coo
peratorilor o anumită re
ținere față de mecaniza
rea plantării cartofilor. Se 
formase părerea că a- 
ceasta ar prejudicia nor
mele de muncă, ar duce 
la micșorarea numărului 
de zile-muncă. O părere 
greșită, care putea să aibă 
serioase consecințe nega
tive asupra producției. Am 
considerat atunci că în
vățământul de partid ar 
putea contribui la comba
terea acestei păreri gre
șite, la explicarea foloa
selor economice ale me
canizării. în consecință 
am prezentat cercului pro
blema mecanizării carto
filor sub un dublu as
pect: pe de o parte im
portanța ei pentru obține
rea unei recolte sporite

ex- 
iar 

ana- 
pro-

cuprins în 
lectorului, 

care el este 
interpretat 
o lumină puter- 

asupra rolului șl 
revin 
Hăl- 
pro-

ce

cursanților ; 
întrebări cu 
posibilitățile 
a nivelului

două 
care 
me- 

agri-

lector
i cu-

sensul 
prin prisma 
cooperativei

în raza ocolului silvic Fal- 
cău (raionul Rădăuți) s-a or
ganizat o vînătoare de mis
treți. Printre participant! se 
afla șl pădurarul Vasile 
Fotciuc S-au așezat oamenii 
la pîndă și qonacil au început 
să stîrneașcă vînatul. Un mis
treț a ieșit din tufișuri și Vasile 
Fotciuc a tras. Mistrețul n-a 
căzut la prima împușcătură, ci 
s-a repezit spre trăgător. Pă
durarul, de emoție, a sucom
bat.

Vînătoarea nu-1 întotdeauna 
subiect de glumă. Ea poate fi 
tragică — nu numai pentru 
vînat.

Reziduuri
Uzina „Victoria"-Călan. Pînă 

deunăzi o recomandau produ
sele fabricate aci. Acum o 
nouă „performanță" i-a dus 
faima pînă în apa Mureșului. 
Vestea a purtat-o la vale rîul 
Strei. Conducerea uzinei a 
dispus ca reziduurile toxice din 
procesul de fabricație să fie a- 
runcate în Strei. O mare canti
tate de pește, bun obștesc, a 
fost distrusă.

...Acum apele s-au mai cu
rățat. Pe cînd și reziduurile 
toxice din mentalitatea celor 
de la ..Victoria" ?

Rubrică redactată de
Ștefan ZIDĂRITA 
Ștefan DINICA

cu sprijinul corespondenților 
„Seînteii"

de cartofi, deci pentru 
creșterea valorii zilei-mun- 
că, iar pe de altă parte 
faptul că mecanizarea 
duce și la economisi
rea de muncă pe care 
noi 
cu 
ță în alt sector. Cifre, 
tabele, întrebări, expli
cații. La sfîrșitul cursu
lui mi-am dat seama că 
am reușit. Oamenii m-au 
înțeles și, ulterior, au 
devenit cei mai activi a- 
gitatori în rîndurile coo
peratorilor, izbutind să 
cîștige adeziunea lor. 
Mecanizarea lucrărilor 
la cultura cartofilor ne-a 
dat posibilitate să obți
nem 18 800 kg cartofi la 
hectar, avantaje bănești.

Am vizitat și o altă 
cooperativă agricolă de 
producție în comuna 
Feldmer, raionul Făgă
raș. Deși înființată în 
1952, cooperativa nu a 
izbutit încă să obțină re
zultate mulțumitoare. Re
coltele slabe — grîu 1 100 
kg la ha, porumb — 
1 900 kg, cartofi — 7 000 
kg, neglijarea sectorului 
zootehnic, o 
deficitară a 
făcut ca ziua-muncă 
anul trecut să aibă o 
loare foarte scăzută 
doar 11 lei.

Și aici funcționează un 
cerc de economie și orga-

am putea-o folosi 
mai multă eficien-

organizare 
muncii

nizare a producției. Pro
pagandist, tov. Babeț 
Bucur, președintele sfa
tului comunal. Seminarul 
la oare asistăm dezbate 
aceeași temă privitoare 
la mecanizare, chimizare 
și irigare. Tema este a- 
ceeași — dar nu și des
fășurarea. Se rostesc de
finiții și formule gene
rale, se enumeră cifre. 
La întrebările puse ca la 
școală de propagandist, ’ 
unul sau altul din cursanți 
citește din caiet. „în cin
cinal se vor fabrica atî- 
tea și atîtea tractoare...", 
„atîtea și atîtea cantități 
de îngrășăminte chimi
ce...", „se vor iriga atîtea 
suprafețe...". Școlărește, 
mecanic. Propagandistul 
este satisfăcut, aprobă a- 
ceastă manieră. în schimb 
problemele economice con
crete pe care le ridică me- . 
canizarea, chimizarea, iri- , 
gațiile în cooperativă sînt . 
ignorate, cursanții nu sînt 
stimulați să gîndească, 
deși situația de fapt, defi
ciențele existente le-ar 
oferi destule subiecte.
Chiar dacă sînt amintite 
unele aspecte concrete,

agriculturii, sau sînt ana
lizate din punct de vedere

au acestea sînt privite ca
în niște fapte în sine. fără

va- să fie integrate în an-
— samblul problemelor eco-

nomice mari care se nun

strict tehnic, ca la învă
țământul agrozootehnic. în 
seminar nu se ia atitudi
ne, nu se combat une
le păreri greșite. Ci
neva emite părerea că 
îngrășămintele chimice 
n-ar fi eficiente în con
dițiile de la Feldmer. Pro
blema contrariază semi
narul, se aud murmure de 
dezaprobare, dar nici pro
pagandistul, nici activis
tul cabinetului raional de 
partid Făgăraș, care asis
tă la seminar, tov. I. Dan, 
nu intervin pentru a lă
muri lucrurile.

Un seminar care nu-și 
atinge scopul. Atmosfera 
amorțită, somnolentă, a 
sălii atestă din plin fap
tul că el n-a. izbutit să 
trezească interes. Cu ce 
cîștig pleacă de la un a- 
șemenea seminar cursan- 
ții, ce idei noi îi s-au 
dezvăluit, ce subiecte de 
preocupare 7 De altfel, la 
C.A.P. Feldmer, o aseme
nea desfășurare a semi
narului nu este un fapt 
izolat. Seminariile din a- 
nul trecut de învățămînt, 
puține cîte s-au ținut, au 
fost la fel de superficiale. 
Comitetul'raional de par
tid Făgăraș, 
teritorial nu 
în suficientă 
desfășurarea 
lui.

Firește că 
rea acestei situații 
tribuie și slaba preocu
pare manifestată de or
ganizația de bază din 
cooperativă fată de orga
nizarea și conținutul în
vățămîntului de partid, 
care, prin adîncirea pe 
specificul unității, ar pu
tea lărgi serios sfera co
laboratorilor activi ai con
ducerii, ar aduce un 
port prețios 
disciplinei 
implicit la 
depășirea 
planificați, 
operativei.

instructorul 
s-au îngrijit 
măsură de 

învățămîptu-

la perpetua- 
con-

a-
la întărirea 

în muncă și 
realizarea și 

indicatorilor 
la întărirea co-

Dan POPESCU

gat ia
sociala

nu devine

pentru sine
(Urmare din pag. I)

Un grup de cetățeni din mașină, 
apărînd-o pe elevă, au început să 
strige la taxatoare, au făcut-o de 
două parale. Ei interveneau, 
chipurile, pentru a-i da o lecție de 
bună purtare 1 Cîțiva au sărit a- 
menințător. Dacă nu era de față 
profesorul Andrei Radu de la li
ceul pedagogic, care să dirijeze 
discuțiile în așa fel încît sâ poto-

lească spiritele, scandalul putea să 
la proporții.

Am văzut multe cazuri cînd di
verși cetățeni care, căutînd să 
stingă diferite pricini, le-au aprins 
și mai rău, fapt qare-i determină 
pe unii să conchidă că altădată 
nu trebuie să se mai amestece. 
Răul nu. constă însă într-o astfel 
de atitudine activă, ci în faptul 
că uneori ea însăși se dovedește 
la fel de necivilizată ca și atltu-

De ce transplantați neglijențele 
vechi intr-un cartier nou ?

De mai multe ori pe 
zi, cînd ies din casă și 
cînd se întorc, peste 8 000 
de orădeni iau „startul" 
într-o istovitoare cursă de 
obstacole — șanțuri și 
gropi, grămezi de pămînt 
și moloz, noroaie, băltoa
ce. Participant!: locatarii 
celui mai frumos ansam
blu de locuințe al orașu
lui. Organizatori : un co
lectiv larg, format din re
prezentanți ai întreprin
derilor de construcții și 
comunale. Cîteva detalii 
vor lămuri mai bine cum 
stau lucrurile.

în zona de vest a Ora
diei s-a construit un an
samblu de blocuri care 
cuprinde peste 2 500 de 
apartamente. Era firesc 
ca, o dată cu construcția 
blocurilor, să se amena
jeze și căile de acces. Dar, 
fie că executarea lucrări
lor a fost tărăgănată, fie 
că cele făcute au fost stri
cate pentru diferite insta
lații, pămîntul este răsco
lit peste tot. dînd cartie
rului un aspect jalnic.

Partea stingă a cartie

rului, cum vii spre oraș, 
este despărțită de..... res
tul lumii", printr-un șanț, 
adînc de 2 metri și lat de 
aproape 4 metri, rămas 
neastupat de cîteva luni. 
Despre aleile dintre 
blocuri, să nu mai vorbim. 
Si cînd te gîndești că în 
luna august a anului tre
cut aici erau alei asfal
tate. Cum s-a ajuns la a- 
ceastă situație 7

— Foarte simplu. Trus
tul regional de construc
ții, întreprinderea regio
nală de electricitate, poș
ta etc. au dislocat pămîn
tul, l-au așezat sub feres
trele noastre și apoi au 
plecat — ne spune Iosif 
Sălăjan, metrolog la uzina 
de alumină. Acum mași
nile circulă de-a dreptul, 
peste fostele spații verzi, 
rupînd pomii sădiți de noi, 
iar oamenii se luptă cu 
noroaiele și fac acrobații 
peste șanțuri. în ultima 
vreme constructorii nici 
nu mai amenajează căile 
de acces. în blocurile 
Dl, D2 D3 și D4, loca
tarii s-au putut muta

numai după ce, „la mica 
înțelegere", au plătit o 
taxă de trecere prin 
curtea unui cetățean. Gu
noiul menajer a prins 
mucegai în orificiile de 
scurgere și în camerele de 
depozitare ale blocurilor 
pentru că mașinile I.A.T.S. 
nu l-au ridicat de luni de 
zile. Motivul: nu pot a- 
junge la blocuri.

Pe lîngă acestea, mai 
există și alte probleme 
gospodărești care-și aș
teaptă rezolvare de multă 
vreme, unele chiar de ani. 
Șanțuri s-au săpat, ca
bluri s-au introdus, dar te
lefoane și iluminat public 
tot nu există. într-un car
tier cu peste 2 500 de a- 
partamente s-a pus la dis
poziția miilor de oameni 
un singur telefon public.

Cu toate sesizările și in
tervențiile făcute, proble
ma transportului în co
mun a rămas nerezolvată.

De doi ani se tot adună 
în dosare sesizări ale lo
catarilor care cer rezol
varea unor probleme gos

podărești obișnuite. Li se 
dă dreptate. Se fac pro
misiuni, se stabilesc ter
mene de rezolvare și... 
atît. Pentru că nu s-au as
faltat cîțiva metri pătrați 
în spatele magazinului a- 
limentar, mașinile s-au 
întors în oraș de multe ori 
cu laptele, pîinea sau alte 
produse pe care n-au pu
tut să le descarce.

De unde izvorăsc și 
cum se explică toate a- 
ceste neajunsuri 7 Reți
nem răspunsurile date la 
unison de 14 președinți ai 
comitetelor de blocuri, la 
întrebările : de cîte ori au 
venit în 1966 în cartier și 
ce măsuri au luat condu
cătorii întreprinderilor și 
instituțiilor vizate 7

— Reprezentanți ai sfa
tului popular orășenesc 
au venit în cartier să cer
ceteze diferite sesizări de 
cel puțin 15 ori, dar fără 
rezultate.

— Directorul I.L.L. a 
fost cîndva pînă în șosea, 
a dat niște dispoziții din 
mașină și a plecat.

—- De la Trustul regio
nal de construcții cunoaș
tem doar pe șoferii care 
ne-au stricat aleile și zo
nele verzi.

— Pe directorul LA.T.S. 
nu l-am văzut la față.

— De la. întreprinderea 
de electricitate cunoaștem 
doar pe cei, ce ne repară 
instalațiile defecte de ilu
minat.

— Am dori să-1 vedem 
pe aici măcar pe ingine
rul șef de Ia întreprinde
rea comunală Oradea.

Din răspunsurile la acest 
sondaj rezultă că cererile 
și sesizările comitetelor de 
blocuri adresate sfatului 
popular orășenesc și con
ducerilor întreprinderilor, 
care au obligația să curme 
starea de lucruri relatată 
mai sus, n-au avut ecoul 
cuvenit. Pînă cînd, însă 7 
Oare nu ar fi cazul să se 
facă auzit — mai ferm și 
mai energic — cuvîntul 
organelor de partid 7

Ion PITICU
corespondentul „Scînteii"

dinea sau fapta care a determi
nat-o. Nu poți aplana un conflict, 
o discuție presărată cu înjurături, 
dacă și tu te adresezi celor în 
cauză tot cu o înjurătură. Inter
venția în astfel de situații trebuie 
să se situeze întotdeauna pe planul 
strict al cadrului civilizat de la 
care s-a produs abaterea. Numai 
cu această condiție ea poate avea 
o valoare cu adevărat educativă.

Nicolae CHIVU 
Învățător-Craiova

Ierarhia politeții
Sînt achizitor și merg zilnic din- 

tr-o întreprindere în alta. Iîitrri în 
contact cu foarte mulți oameni. Am 
observat că aceștia știu să-și dră
muiască politețea, atitudinea civi
lizată, după gradul și funcția celui 
cu care stau de vorbă. După a- 
cest etalon se înțelege că, la func
ția mea, nu se mai pun nici un fel 
de probleme. în anticamera birou
lui directorului de la „Agrosem"- 
Cluj, sau a președintelui și vice
președintelui Uniunii regionale a 
cooperativelor meșteșugărești tre
buie să mă resemnez: chiar dacă 
am sosit primul, voi fi primit ulti
mul, sau, poate, nu voi fi primit de
loc. La Trustul Gostat Cluj, după ce 
al trecut, în sfîrșit, proba de aș
teptare, directorul Iuliu Suătean și 
contabilul șef Ion Cristea îți vor
besc grosolan, deși ambii ți-ar 
putea fi copii. Contabilul șef 
Cristea te lasă în birou și pleacă 
în oraș, fără să-ți spună ceva. La 
fel procedează și vicepreședintele 
U.R.C.M. Cluj, tovarășul Cosma. Ba, 
în plus, după ce l-ai căutat 2—3 
zile consecutiv și nu te-a primit, 
dînsul te invită în a patra zi, știind 
bine că atunci va fi în deplasare. 
Știu cît de mult prețuiește timpul 
pentru cel care are o muncă de 
răspundere. Dar prin asemenea 
atitudine nu este oare evident că, 
în loc să se cîștige, se pierde timp ? 
Disciplina muncii reclamă pretutin
deni raporturi civilizate, o atitudi
ne plină de grijă față de om, indi
ferent de diploma sau delegația 
pe care o poartă în buzunar.

Gh. BENGA 
achizitor-Cluj

„Degajarea"
îmi place să dansez. La o reu

niune, tînărul D. V. de la uzina 
„Tractorul" din Brașov a invitat pe 
o prietenă de a mea la dans. Știți 
cum 7 A bătut-o . pe umăr și a 
arătat cu degetul spre ring. Se în
țelege că a fost refuzat. Am cunos
cut tineri care dansau cu țigara în 
gură sau cu mîinile în buzunar. 
Lipsa de educație, bădărănia pur
tau de data asta numele de „de
gajare".

La o altă reuniune, tînărul I. B. 
de la uzina „Steagul roșu* a în
ceput să țopăie într-un mod care 
a ofensat-o pe partenera sa de 
dans. Indignată, ea l-a lăsat să 
danseze de unul singur. I. B. a 
socotit că ar trebui să i-o plă
tească pe loc pălmuind-o. Nu mai 
povestesc ce-a urmat. Trist a fost 
însă faptul că s-au găsit cîțiva 
tineri care, în loc să-1 dezaprobe, 
i-au ținut parte.

Personal cred că în capul unor 
tineri domnesc încă multe confuzii 
în ce privește noțiunile privind 
comportarea în societate. Dacă 
organizațiile de tineret din uzinele 
șl școlile noastre și-ar îndrepta 
mai mult atenția asupra acestor 
probleme și le-ar pune în discuție 
ar face — după părerea mea — un 
lucru foarte util.

Maria ROȘIORU
secția finisaj — 
fabrica „Partizanul Roșu“-Brașov

Ignoranță în materie 
de comportament

Ca educator, problema compor
tării individului în societate mă 
interesează în mod deosebit. Ur
mărind mai îndeaproape conduita 
unor tineri, mi-am dat seama că 
așa-ziselo lor „obrăznicii", diferi
tele acte și situații, care atestă 
o evidentă lipsă de respect, se ex
plică prin aceea că ei, de fapt, nu 
știu un lucru elementar : cum tre
buie să procedeze, ce atitudini trte- 
buie să adopte în diferite împre
jurări.

Intr-una din zile mă aflam în 
față casei de bilete a Cinemato
grafului „Victoria"- din Bîrlad. în 
spatele meu a venit un grup de 
elevi de la liceul din localitate. 
Unii vorbeau cu voce tare, alții rî- 
deau într-un mod zgomotos, se ta- 
pingeau înspre casă, căutînd să o 
ia înaintea unor persoane în vîrstă 
ș.a.m.d. într-un cuvînt, au adus cu 
ei dezordinea. De ce se purtau 
așa ? Cred că ei nu și-au însușit 
bunele deprinderi, nu sînt con- 
știenți de faptul că atunci cînd pă
șesc în holul unul cinematograf, 
cînd merg pe stradă trebuie să 
aibă o anumită ținută, să reacțio
neze în fiecare împrejurare într-o 
anumită manieră care să nu tul
bure, Bă nu-i jignească pe cei din 
jur. De aaeea, mi se pare că. tine
retul trebuie să învețe bunele ma
niere, regulile de comportare so
cială în familie și In școală.

,. , Grigore FLOREA
directorul școlii general* 
din comuna Dragalina,' 
raionul Bîrlad

Aceste discuții ajung și 
la urechea celor vizați?

Discutam despre tineri „iățoși*, 
turbulenți, certați cu bunele ma
niere. Adesea mă întreb însă : cîți 
dintre cei vizați urmăresc și, mai 
ales, învață din aceste discuții ? 
Cred că ar trebui să ne gîndta 
mai mult la găsirea unor căi potri
vite, a unor mijloace prin care ob
servațiile referitoare la conduita 
morală, dezbătute cu atîta compe
tență de personalități de prestigiu, 
să ajungă totuși la urechile .celor 
în cauză.

Iată-i pe tinerii din.. Fetești. Du
minica dimineața îi vezi ieșind în 
piața din spatele gării, pe peron, 
pe stradă. Unii vor să se distreze 
și nu știu cum.

S-a discutat despre organizarea 
unor activități educative care să 
.cuprindă niarea masă a tineretului. 
Un club bine pus la punct, într-un 
cartier cu 4—5 restaurante (atîtea 
are cartierul Fetaști-Gară, fără mi
cile cîrciumioare), mi se pare că 
este absolut necesar. De ce n-ar fi 
țfansformat un restaurant într-un 
local unde să se poată servi o 
cafea, dar, în același timp, să se 
poată juca șah, ping-pong, remi, să 
se asculte o muzică bună și să nu 
se admită intrarea în orice ținută ? 
Un local al tinerilor, la vreme de 
iarnă, ne-ar scuti de acele spec
tacole penibile de pe peronul gă
rii. Ajci s-ar putea institui o anu
mită disciplină.

Experiența arată că ambianța în 
care trăiește tineretul, universul co
tidian în care se mișcă au o mare 
influență educativă asupra lui. în- 
tr-un fel, comportarea unui tînăr 
poate fi socotită o rezultantă a 
atmosferei mofale și spirittiale cu 
care vine zilnic’in contact. Se cere, 
deci, folosirea tiituror factorilor lo
cali capabili să Cbncure la forma
rea și dezvoltarea bunului qust.

Vasile OPRiȘA
profesor, liceul din Fetești
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Lucrările Consfătuirii consacrate 
activității de proiectare 
in domeniul construcțiilor
Consfătuirea consacrată activită

ții de proiectare în domeniul con
strucțiilor și-a continuat lucrările 
miercuri după-amiază și joi dimi
neață în cadru] celor patru grupe 
de specialitate.

Joi după-amiază au început, în 
cadru] ședinței plenare a Consfă
tuirii, discuțiile generale asupra 
referatului prezentat in prima zi. 
La ședință au participat tovarășii 
Petre Blajovici, Mihai Gere, Manea 
Mănescu, specialiști din domeniul 
proiectării obiectivelor de investi
ții, conducători de mari șantiere, 
trusturi regionale de construcții și 
întreprinderi producătoare de ma
teriale și utilaje pentru construcții, 
cadre de conducere din ministere 
și instituții economice centrale, ac
tiviști de partid, oameni de știință, 
cadre didactice din învățămîntul 
superior de specialitate.

Relevînd că — așa cum s-a su
bliniat la plenara C.C. a] P.C.R. 
din decembrie 1966 — în condițiile 
actuale ridicarea calitativă a acti
vității economice constituie o sar
cină centrală în toate domeniile, 
vorbitorii au arătat că perfecționa
rea muncii de proiectare se impune 
ca o cerință majoră în scopul rea
lizării exemplare a vastului pro
gram de investiții prevăzut de pla
nul cincinal.

Participanții la discuții au înfă
țișat rezultatele bune de pînă a- 
cum, au analizat temeinic, cu exi
gență și spirit de răspundere, prin
cipalele aspecte ale activității de 
proiectare, au scos în evidență nea
junsurile și greutățile existente; 
totodată, ei au făcut numeroase 
propuneri privind căile și posibili
tățile de îmbunătățire substanțială 
a muncii în acest important dome
niu de activitate economică.

în centrul discuțiilor au stat 
problemele legate de modul în 
care au fost pregătite investițiile 
acestui an, de asigurarea cu docu
mentație tehnico-economică a obi
ectivelor de investiții prevăzute 
pentru 1967, a căror realizare este 
hotărîtoare pentru întregul cinci
nal. Scoțînd în evidență că situa
ția în acest domeniu se prezintă, 
în ansamblu, mai bine decît în anii 
precedenți, ceea ce a creat condiții 
pentru desfășurarea ritmică a lu
crărilor încă de la începutul anu
lui, mai mul ți vorbitori, printre 
care I. Fătăceanu, directorul Insti
tutului de proiectări pentru con
strucțiile de mașini, au arătat că 
în unele ramuri stadiul pregătirii 
documentațiilor nu poate fi consi
derat pe deplin satisfăcător și, pe 
baza examinării posibilităților 
existente, s-au angajat să asigure, 
în cel mai scurt timp, proiectele 
restante și să urgenteze elaborarea 
studiilor tehnico-economice pentru 
obiectivele anului viitor.

Referindu-se la cauzele care au 
dus la unele rămîneri în urmă, unii 
vorbitori au arătat că anumite 
ministere titulare de investiții nu 
dovedesc operativitatea cuvenită 
în clarificarea din vreme a tuturor 
problemelor de care depind înce
perea și desfășurarea normală a 
proiectării. N. Popa, directorul In
stitutului de proiectări al indus
triei materialelor și prefabricate
lor de constricții, a criticat prac
tica dăunătoare a unor beneficiari 
de investiții de a cere trecerea la 
elaborarea studiilor tehnico-econo
mice în baza unor date sumare și 
teme necorespunzătoare pe care 
aceștia le pun la dispoziția proiec- 
tanților ; vorbitorul a evidențiat 
importanța realizării de către di
recțiile tehnice ale ministerelor și 
organizațiilor centrale beneficiare 
a unor studii temeinice, pre
alabile elaborării documentației. 
M. Chivulescu, director tehnic al 
Institutului de studii și prospec
țiuni pentru îmbunătățiri funciare, 
a arătat că neprecizarea în timp 
util a conținutului problemelor ce 
privesc proiectarea, suprapunerea 
studiilor premergătoare cu perioa
da destinată proiectării și chiar a 
execuției duc la activitate în sal
turi, nerespectarea termenelor de 
predare, dăunează calității studii
lor și, în ultimă instanță, la greu
tăți inerente în proiectarea pro- 
priu-zisă.

Alți vorbitori au insistat asupra 
îmbunătățirii coordonării tuturor 
etapelor care duc la realizarea unei 
investiții începînd de la tema de 
proiectare, prospectarea utilajelor, 
contractarea, obținerea datelor de 
proiectare, proiectarea propriu-zisă, 
punerea în funcțiune și urmărirea 
atingerii indicatorilor tehnico-eco- 
nomici proiectați, pe baza unui 
grafic de armonizare cu respon
sabilități precise la toate nivelele, 
în cadrul și în afara ministerului 
beneficiar al investiției, pornind 
de la obligativitatea respectării 
certe a termenului de punere în 
funcțiune. D. Cănilă, director al 
IPROSIN, a insistat asupra ne
cesității unei mai bune corelări a 
termenelor de livrare a utilajelor 
din țară cu cele din import.

în aceeași ordine de idei, mai 
mulți participanți la discuții au 
arătat că trebuie trase maxime 
învățăminte din deficiențele anilor 
precedenți, accentuînd că încă de 
pe acum se cer luate măsuri pen
tru pregătirea investițiilor și docu
mentațiilor tehnice necesare lucră
rilor din 1968 spre a se crea deca
lajul firesc între proiectare și exe
cuțieNoua reglementare a elaborării, 
avizării și aprobării documentații
lor pentru investiții a fost apreciată 
de vorbitori ca o măsură bineve
nită, menită să contribuie la mai 

buna folosire a capacităților de 
proiectare. Ei au arătat că prin 
aceasta se economisește, într-o mă
sură însemnată, munca proiectan- 
ților, se reduce intervalul de timp 
dintre începerea proiectării și des
chiderea frontului de lucru. Prin 
preluarea treptată a elaborării unei 
părți tot mai mari din proiectele 
de execuție de către organizațiile 
de construcții-montaj — s-a sub
liniat în cadrul discuțiilor — insti
tutele de proiectare vor fi degre
vate de probleme de detaliu, capa
citatea tehnică a cadrelor lor pu
țind fi astfel valorificată mai deplin 
pentru aprofundarea soluțiilor pre
conizate.

în același timp — au arătat o 
serie de vorbitori, printre care 
Nicolae Rusu, directorul Institu
tului de proiectări laminoare — 
conducerile ministerelor și ale in
stitutelor vor trebui să asigure pre
venirea oricărei irosiri a capacității 
de proiectare determinate de ela
borarea unor documentații prea 
voluminoase sau pentru lucrări ne
oportune, de refacerea documen
tațiilor ca urmare a neprecizării 
temelor, de încărcare a cadrelor 
de înaltă calificare cu probleme 
administrative sau cu lucrări care 
pot fi foarte bine rezolvate de ca
drele cu pregătire medie.

în cuvîntul lor, mai mulți par
ticipants la discuții au relevat că 
o importantă rezervă de economi
sire a muncii de proiectare rezidă 
în utilizarea cît mai largă a pro
iectelor tip, în refolosirea unor 
proiecte și părți de proiecte elabo
rate anterior și care și-au dovedit 
în practică nivelul calitativ ridicat. 
Numai la Institutul de proiectări 
al industriei alimentare s-a reali
zat suplimentar un volum de do
cumentații reprezentînd peste un 
milion de ore de proiectare. Refe
rindu-se la cauzele care frînează 
încă extinderea tipizării, P. Ver- 
nescu, directorul tehnic al Institu
tului de proiectare a construcțiilor- 
tip, a arătat necesitatea de a se 
asigura verificarea operativă a so
luțiilor prin prototipuri și experi
mentări în vederea trecerii la pro
ducția de serie a elementelor ti
pizate.

O cale principală de folosire 
intensivă a capacității de proiec
tare — au relevat mai mulți vor
bitori — este sporirea productivi
tății muncii, îndeosebi prin meca
nizarea lucrărilor de calcul și a 
altor operații de proiectare, prin 
utilizarea rațională a cadrelor de 
înaltă calificare. în această ordine 
de idei s-a subliniat necesitatea 
ridicării continue a calificării ca
drelor. Directorul tehnic al Insti
tutului de proiectări al industriei 
ușoare, Gh. Cojocaru, a arătat că 
în acest institut s-a urmărit creș
terea calificării cadrelor medii, or- 
ganizîndu-se cursuri pe specialități 
la nivel de institut și ridicarea 
gradului de pregătire la locul de 
muncă, sub îndrumarea cadrelor 
din ateliere și sub supravegherea 
șefilor de atelier. E. Milițescu, di
rector tehnic la Institutul de pro
iectări miniere, a subliniat nece
sitatea ca proiectanții să acorde 
întreaga atenție informării și do
cumentării științifice, în scopul ți
nerii la curent cu tot ce apare nou 
pe plan mondial.

Ocupîndu-se de pîrghiile ce tre
buie folosite pentru îmbunătățirea 
muncii de proiectare, mai mulți 
vorbitori au relevat importanța 
cointeresării materiale a proiec- 
tanților. Astfel. Florin Iorguiescu, 
directorul Institutului de studii și 
proiectări hidroenergetice, a propus 
să se studieze posibilitatea de a se 
acorda cadrelor de înaltă calificare 
o salarizare superioară,* fără ca a- 
ceasta să implice trecerea lor de 
la munca directă de creație la o 
funcție administrativă. Alte pro
puneri s-au referit la introducerea 
unui sistem îmbunătățit de pre
miere în proiectare, la necesitatea 
ca prima de calitate să nu mai fie 
legată de pontaj.

Mai mulți vorbitori au scos în 
evidență că de soluțiile tehnico- 
econmice și constructive adoptate 
prin proiectare depinde în măsură 
hotărîtoare fructificarea cu maxi
mă eficiență economică a marilor 
fonduri de investiții alocate de stat 
în anii cincinalului.

Cunoașterea planului de investi
ții pe o perioadă mai lungă — a 
arătat Marcel Timuș, directorul 
Institutului de proiectări pentru 
instalații petroliere — permite pro
iectantului să aleagă din timp teh
nologia de fabricație și să se o- 
prească asupra instalațiilor cores
punzătoare nivelului tehnic mon
dial și totodată să utilizeze din timp 
proiectele existente. Astfel, la ra
finăria Pitești, obiectiv important 
de realizat în acest cincinal. Minis
terul Petrolului a întrebuințat nu 
numai proiecte-t.ip și refolosibile, 
dar a preluat, în baza experienței 
din țară, proiecte complexe exis
tente pe care le-a adaptat la pre
lucrarea țițeiului sulfuros și la con
dițiile de teren din zona Piteștiului. 
în industria de petrol — a spus 
vorbitorul — sarcina reducerii su
prafețelor de teren se poate realiza, 
în principal prin comasarea insta
lațiilor în complexe mari de prelu
crare care să concentreze pe o 
platformă comună mai multe insta
lații tehnologice diferite și prin re
vizuirea actualelor normative de 
pază contra incendiilor și de pro
tecție sanitară în sensul reducerii 
distanțelor dintre obiective. Aceste 
două căi duc și la economii impor
tante de metal, de energie electrică 
și de căldură, reduceri de investiții. 
Constantin Niță, vicepreședinte al 

Comitetului de Stat pentru Protec
ția Muncii, a insistat asupra nece
sității ca tehnologiile prevăzute în 
proiecte să asigure condiții optime 
de securitate și igienă a muncii.

Alți participanți la discuții, prin
tre care T. Horvath, vicepreședinte 
al Băncii de Investiții, au arătat că 
simplificările intervenite în moda
litățile de elaborare, avizare și a- 
probare a documentațiilor și, în
deosebi, renunțarea la una dintre 
fazele de proiectare — proiectul de 
ansamblu — implică din partea 
proiectanților o răspundere și o 
exigență mult sporite în funda
mentarea soluțiilor tehnologice și 
constructive, în alegerea celor mai 
moderne variante de proiectare, 
justificate pe baza unei temeinice 
analize economice. Este necesar 
ca proiectanții să asigure elabora
rea unor astfel de documentații 
care să prezinte toate garanțiile de 
realizare a efectelor economice re
zultate din studii. Pentru aceasta, 
este însă necesar să se a- 
corde o atenție mult mai 
mare ca pînă în prezent tutu
ror aspectelor economice. La
tura economică este în prezent 
un fel de „cenușăreasă" în activi
tatea de proiectare. Ea va trebui 
să-și ocupe locul ce i se cuvine ală
turi de latura tehnică a proiectării.

A. Altman, directorul Institutu
lui de proiectări pentru industria 
alimentară, a criticat unele preve
deri din reglementările în vigoare, 
care nu stimulează eforturile de re
ducere a costurilor lucrărilor pro
iectate și a făcut o serie de propu
neri de îmbunătățire a lor, astfel 
încît răspunderile să fie mai bine 
delimitate între proiectant, con
structor și beneficiar și să se mobi
lizeze toate forțele în direcția re
ducerii efective atît a prețurilor de 
deviz cît și a prețului de cost pe 
șantier.

în lumina experienței dobîndite, 
proiectanții trebuie să promoveze 
mai hotărît metodele industriale 
de construcții, ca una din căile im
portante pentru scurtarea duratei 
de execuție — au arătat mai mulți 
vorbitori, printre care N. Ionescu, 
directorul Institutului de studii și 
proiectări forestiere.

O problemă asupra căreia au stă
ruit vorbitorii a fost aceea a apro
fundării soluțiilor constructive a- 
doptate prin proiectare în scopul 
reducerii substanțiale a consumu
lui de metal în construcții.

Lucrările consfătuirii continuă.

La Teliuc produce 

și a 6-a linie
Capacitatea noii uzine de preparare a minereului de fier 

de la Teliuc a crescut cu 18 la sută prin terminarea și intra
rea in funcțiune a celei de-a 6-a linii de producție. O dată 
cu aceasta s-a încheiat cea de-a doua etapă de construcție a 
uzinei, creindu-se astfel posibilitatea preparării superioare a 
întregii cantități de minereu de fier livrate de exploatările 
din bazinul Poiana Ruscăi.

(Agerpres)

Fabrica de confecții 
Vaslui a intrat 
parțial în funcțiune

La Vaslui a fost dată parțial in funcțiune fabrica de con
fecții. Noul obiectiv industrial este o întreprindere cu un 
proces tehnologic modern, numeroase operații ale procesului 
de producție fiind executate mecanizat, iar unele automatizat, 
întreprinderea va confecționa un bogat sortiment de costume 
bărbătești, îmbrăcăminte și uniforme școlare pentru copii.

în trimestrul patru fabrica va produce la întreaga sa capa
citate : 1 100 000 bucăți de confecții anual.

(Agerpres)

Rebutul deghizat 
din industria textilă

(Urmare din pag. I)

lui din București, „30 Decem
brie" și „Teba" din Arad, „Tîrna- 
va“-Mediaș, „Textila“-Pitești și în
treprinderea textilă-Galați, în care 
se obține circa jumătate din pro
ducția Direcției generale a indus
triei bumbacului, s-au produs ceie 
mai multe cupoane, respectiv peste 
74 ia sută din totalul pe această 
direcție generală. Sub paravanul 
cifrei medii a volumului de cu
poane — care este de 2,72 la sută 
pe Direcția generală a industriei 
bumbacului — se ascund lipsa de 
organizare rațională a producției, 
neurmărirea procesului tehnologic, 
recepționarea neatentă a materiilor 
prime și a materialelor, deficien
țele în elaborarea rețetelor, carac
terul inactiv al controlului tehnio 
de calitate dintr-o serie de între
prinderi.

Un volum însemnat de cupoane 
a existat, anu] trecut, și în între
prinderile producătoare de țesături 
tip lînă și țesături tip mătase. La 
„Azuga", „Industria lînii“-Timi- 
șoara, „Partizanul roșu‘‘-Brașov și 
„Postăvăria Română“-București, a 
căror contribuție reprezintă 31,2 la 
sută din producția realizată în 1966 
de Direcția generală a industriei 
lînii și mătăsii, s-au înregistrat 
163 000 mp de cupoane, sau 46,4 la 
sută din volumul total de cupoane 
din lînă. în producția țesăturilor 
tip mătase, numai țesătorîile „Pan
duri" și „Flamura roșie" din Bucu
rești, care produc 32 la sută din 
totalul țesăturilor tip mătase, au 
dat, anul trecut, 40,9 la sută din
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cupoanele de mătase. Cauzele aces
tor pierderi rezidă în slaba gospo
dărire a materiei prime și mate
rialelor, slaba calificare, nerespec
tarea prescripțiilor tehnologice.

Implicațiile economice ale cu
poanelor sînt de natură să pună 
sub semnul întrebării oportunita
tea stabilirii prin plan a procen
tului tolerat. Cupoanele generează 
cheltuieli neproductive, blochează 
importante mijloace bănești și ma
teriale, diminuează fondul de măr
furi al pieței. Este suficient de 
precizat că reducerea cu un pro
cent a volumului de cupoane față 
de producția realizată, pe Di
recția generală a industriei bum
bacului — ținînd seama că acestea 
se valorifică la un preț re
dus — ar reprezenta, față de re
zultatele anului 1966, o economie 
de 5 600 000 lei. Cît privește boni
ficațiile, în esență, ele constituie 
produse rebutate. Anul trecut, îți- 

»treprinderile producătoare de țesă
turi tip bumbac, lînă și mătase au 
acordat bonificații 1 290 000 mp. în 
cadrul Direcției generale a indus
triei bumbacului, datorită diferen
ței între, prețul producției bune și 
cel de valorificare a cupoanelor, 
s-a înregistrat în anul 1966 o pier
dere de 15 318 000 lei.

Este deci necesar să se reconsi
dere sistemul actual de cuprindere 
și de urmărire a acestor produse 
de slabă calitate — cupoanele și 
bonificațiile. în prezent, volumul 
de cupoane se include în produc
ția fizică în totalitate, precum și 
în producția valorică, aplicîndu-se 
prețuri reduse — în funcție de nu- 

în aproape toate cooperativele 
agricole din regiunea Cluj, retri
buirea suplimentară a devenit u- 
nul din principalele mijloace de 
cointeresare materială a coopera
torilor la creșterea producției ve
getale și animale.

Multe cooperative agricole au 
obținut -sporuri mari de producție 
tocmai datorită aplicării acestui 
sistem. De altfel, pe întreaga re
giune s-a recoltat, în anul trecut, 
cu peste 200 kg de grîu și porumb 
la hectar mai mult decît în anul 
precedent; producția medie de sfec
lă de zahăr a fost de 22 000 kg la 
ha, cu 5 500 kg mai mare, iar pro
ducția de lapte s-a ridicat la 2 000 
litri de la fiecare vacă furajată.

La cooperativa agricolă din U- 
nirea. raionul Aiud, retribuirea 
suplimentară se aplică de aproape 
4 ani, la porumb, sfeclă de zahăr 
și tutun. în această perioadă s-a 
înregistrat o creștere substanțială 
a producției. De la 1 594 kg po
rumb boabe la ha în 1962. s-a a- 

mărul și natura defectelor — va
riind de la 10 la 40 la sută. Fi
rește, această practică nu poate să 
mobilizeze colectivele de între
prinderi, conducerile lor, în degre
varea producției de acest balast. 
Dimpotrivă, se favorizează menți
nerea cupoanelor și bonificațiilor 
la un nivel ridicat. Considerăm ne
cesar ca în volumul realizărilor, a- 
tît la producția fizică cît și la cea 
valorică, să nu se mai includă a- 
ceste categorii de produse. Pe mă
sură ce cupoanele sînt valorificate, 
propunem ca sumele obținute să 
fie scăzute din costurile cauzate 
de producerea acestora. Măsura își 
găsește justificarea în faptul că nu 
poate fi considerată o realizare a 
întreprinderii producția care re
prezintă pagube, diminuează rezul
tatele economice și financiare.

De asemenea, se impune ca 
pîrghiile cointeresării materiale 
pentru îmbunătățirea calității pro
duselor să fie mai bine folosite. 
Fondul de premiere al întreprin
derilor ar trebui diminuat direct 
proporțional cu mărimea volumu
lui de cupoane și bonificații, iar 
pierderile cauzate întreprinderii 
urmind să fie suportate de cei 
care le provoacă. Răspunzători 
pentru pierderile cauzate de cu
poane și bonificații sînt, în același 
timp, maiștrii și inginerii. Deci, se 
cere ca și ei să suporte material 
daunele provocate. Economia na
țională nu poate subvenționa ne
priceperea, slaba calificare, nu 
poate tolera perpetuarea deficien
țelor generatoare de daune mate
riale și bănești.

SUPLIMENTARĂ
juns progresiv, în anul trecut, la 
3 500 kg la ha. Eforturile coopera
torilor pentru depășirea produc
ției planificate au fost recompen
sate. în ultimii ani. cu peste 168 000 
kg porumb în plus pe lîngă ceea 
ce li se cuvenea după numărul 
zilelor-muncă efectuate. La cultu
ra sfeclei de zahăr producția a 
ajuns la 31 000 kg la ha, iar coo
peratorii au primit drept recom
pensă suplimentară peste 200 000 
lei. La cooperativa agricolă din 
Vultureni, raionul Gherla, s-au 
realizat 3 419 litri lapte de fiecare 
vacă, în loc de 2 200 litri cît era 
prevăzut. Ca urmare, îngrijitorii Gh. 
Mureșan, Simion Petrean și alții au 
cîștigat fiecare în plus cu 3 000— 
3 500 lei anual. Rezultate la fel 
de bune au obținut și cooperative
le agricole din Frata, Luna, Hida, 
Cășei, Almașu și altele, unde se a- 
plică retribuirea suplimentară.

în unele unități din regiune se 
manifestă tendințe greșite, dău
nătoare. în aplicarea și generaliza- 

în serele cooperativei agricole 
din Drâganu, raionul Pitești

Foto : M. Cioc 

rea retribuirii suplimentare. Cel 
mai des întîlnite sînt tendințele de 
a se planifica puțin pentru ca pro
ducția peste plan și deci și retri
buția suplimentară să fie cit mai 
mari. Desigur este lăudabil că coo
peratorii din orașul Bistrița au ob
ținut la porumb o producție de a- 
proape 5 000 kg la hectar în loc de 
2 200 cit se prevăzuse. Rezultă însă 
că la planificarea recoltei nu s-a 
ținut seama de condițiile concrete, 
reale de care dispune cooperativa. 
Este incontestabil că țăranii coo
peratori care au lucrat la cultura 
porumbului au muncit bine, „așa 
cum scrie la carte". Dar faptele a- 
rată că realizarea unei producții 
atît de mari peste prevederile pla
nului nu este numai meritul lor. 
O importantă contribuție au adus-o 
mecanizatorii care au făcut lucră
rile la timp și de bună calitate. în 
plus, pe întreaga suprafață cultiva
tă cu porumb s-au folosit îngrășă
minte chimice, ceea ce a determi
nat obținerea unui însemnat spor 
de recoltă. Așadar, e nejust ca de 
depășirea producției să beneficieze 
numai cooperatorii care au lucrat 
la cultura porumbului, primind 
cite 11 kg la zi-muncă, plus 3 kg 
retribuția de bază.

La cooperativa agricolă Buza, 
raionul Gherla, s-a realizat în 1965 
o producție de 2 600 kg porumb 
boabe la ha, pentru ca în 1966 să 
se prevadă în plan obținerea a 
1100 kg la hectar, tocmai în scopul 
„umflării" părții din producție 
care se împarte ca retribuție su
plimentară. Planificarea necores
punzătoare a producției, stabilirea 
unor cifre mult prea mici fată de 
posibilități, cifre care pot fi reali
zate și depășite fără efort, nu este 
de natură să stimuleze hărnicia și 
priceperea cooperatorilor și tot
odată provoacă nemulțumiri in 
rîndul celor care lucrează în alte 

sectoare ale co-
operativei.

în unele ra
ioane s-au înlă
turat asemenea 
anomalii. Bună
oară, în raionul 
Turda adunările
generale a 18 
cooperative agri

cole de producție au renunțat 
la retribuția suplimentară de 
15 la sută din depășirea pro
ducției la cultura griului de
oarece aproape toate lucrările 
au fost executate mecanizat, 
începînd de la însămînțare și pînă 
la recoltare. în raionul Zalău, co
lective de specialiști de Ia uni
unea raională a cooperativelor a- 
gricole de producție și consiliul 
agricol au sprijinit pe cooperatorii 
din Crișeni, Bălan, Jibou și din 
alte părți să reașeze pe baze reale 
producțiile planificate la lapte ti- 
nînd cont de starea fiziologică a 
animalelor și posibilitățile mai 
bune de furajare. Același lucru ar 
trebui făcut și în alte părți, unde 
se întîlnesc încă dese cazuri de 
planificare necorespunzătoare.

în unele cooperative agricole re
tribuirea suplimentară nu se apli
că de loc, plata făcîndu-se exclu
siv pentru numărul de zile-muncă 
efectuate de fiecare cooperator, 
indiferent de nivelul producțiilor 
realizate. Aceasta face ca membrii 
cooperativei să nu fie direct inte
resați în sporirea producției în 
sectorul unde lucrează, din care 
cauză producțiile cît și veniturile 
realizate se mențin la un nivel scă
zut. Am vizitat fermele de animale 
de la cooperativa agricolă de pro
ducție Fildu, raionul Huedin. Atît 
vacile de lapte cît și bovinele ti
nere nu sînt bine hrănite și întreți
nute. Producția de lapte a fost, a- 
nul trecut, cu aproape 500 de litri 
de fiecare vacă furajată mai mică 
decît media pe regiune.

La întrebarea de ce producția 
este mică și animalele slabe. Pre
ședintele Ion Cosma a dat din u- 
meri. Adevărul este că aici îngri
jitorii, fiind retribuiți cu un număr 
mare de zile-muncă, indiferent de 
rezultatele obținute, nu sînt inte
resați să depună eforturi pentru 
realizarea unor producții cît mai 
ridicate. La Izvorul Crișului. Aghi- 
reș și în alte părți din același ra
ion. îngrijitorii de la tineretul bo
vin primesc o plată fixă în bani 
și în natură. Prin urmare, aici re
tribuția nu se face nici măcar după 
cantitatea muncii depuse. Nu e 
deci de mirare că rezultatele ob
ținute în zootehnie la aceste coo
perative sînt slabe.

Aplicarea corectă a retribuirii 
suplimentare presupune o eviden
tă precisă a producției obținute 
pentru a se putea constata și de
pășirile realizate. Din cauza lipsei 
de evidență, în unele locuri s-a a- 
juns la împărțirea egală pe bri
găzi a părții din producție ce se 
cuvine drept retribuție suplimen
tară sau pur și simplu la renun
țarea acestui sistem stimulator. La 
Izvorul Crișului, la brigada a 
V-a, deși s-a depășit simțitor pro
ducția la porumb, s-au distribuit 
tuturor membrilor brigăzii, indi
ferent de munca depusă de fiecare, 
un supliment de cîte 50 kg. La coo
perativa agricolă Căpuș nu s-a dat 
retribuția suplimentară la produc
ția de lapte decît pe perioada pă- 
șunatului, adică atunci cînd apor
tul îngrijitorilor este mai mic. La 
Meseșeni, raionul Zalău, și în alte 
părți, din pricină că terenul nu a 
fost repartizat de la început pe 
echipe și familii. întreținerea cul
turilor nu s-a făcut la vreme, ceea 
ce a dăunat producției.

în multe cooperative problema 
retribuirii suplimentare a fost ana
lizată și reașezată pe baze reale, 
ținîndu-se cont de condițiile exis
tente în unitatea respectivă. S-au 
făcut propuneri pentru extinderea 
acestui sistem și la alte culturi, 
precum și în sectorul pomi-viticol. 
Este însă necesar ca unitățile unde 
se manifestă diferite fenomene ne
gative în ce privește aplicarea re
tribuirii suplimentare să fie spri
jinite pentru a organiza și plani
fica în așa fel munca încît acest 
sistem să asigure în fapt creșterea 
cointeresării cooperatorilor în spo
rirea producției, în ridicarea în
tregii activități economice a coo
perativelor.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii*
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teatre NECESITATEA CERCETĂRII ci nema

I

• Teatrul de operă și balet : TRAVIATA — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : PRINȚESA CIRCULUI
— 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale” (sala Comedia) : 
O SCRISOARE PIERDUTA — 19, (sala Studio) : DINU 
PĂTURICĂ - 20.
• Teatrul de Comedie : RINOCERII — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” (sala din B-dul 
Schitu Măgureanu nr. 1) : OPERA DE TREI PARALE
— 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : FII CU
MINTE, CRISTOFOR ! — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara” (sala Magheru) : AU FOST 
ODATĂ... DOUĂ ORFELINE — 19,30, (sala Studio) : 
ABSENȚA UNUI VIOLONCEL - 20
• Teatrul „Barbu Delavrancea” : INELUL LUI JUPI
TER — 20.
• Teatrul Mic : RICHARD AL Il-lea — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă” : LUCEAFĂRUL DINSPRE 
ZIUĂ — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : GU- 
LIVER IN ȚARA PĂPUȘILOR - 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase” (sala Victoria) : 
COLIBRI MUSIC-HALL — 19,30.
• Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DE AR
TIȘTI DIN R.S. CEHOSLOVACĂ — 19,30

tv
18,00 — Pentru cei mici : — Ala-Bala.
18,25 — Pentru tineretul școlar : Un tezaur de cultură : 

Muzeul de istorie a literaturii române.
18,50 — Publicitate.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,20 — Buletinul circulației rutiere.
19.30 — Dicționar de personaje. — Litera „G“ (II). 
20,00 — Săptămina.
21,00 — Avanpremiera.
21,15 — Teleglob — emisiune de călătorii geografice t 

— Danemarca (II).
21.45 — Reflector.
22,00 — Do—Re—Mi. Emisiune de muzică ușoară.
22.30 — Telejurnalul de noapte.
22.45 — închiderea emisiunii.

Lumea fanteziei colorate
i

Cum ilustrăm

ȘTIINȚIFICE POLIVALENTE
IN ETNOGRAFIE
Unitatea în varietate a creației 

populare din patria noastră pune 
cercetătorilor o serie de probleme, 
la rezolvarea cărora nu se poate 
ajunge fără cunoașterea condițiilor 
istorice, diverse și complexe. De
terminat în timp și spațiu, mate
rialul etnografic constituie astăzi 
nu numai obiectul unor aprecieri 
de ordin estetic, ci și argumentul 
concret pe baza căruia se pot sta
bili prețioase date în legătură cu 
specificul vieții materiale și spi
rituale a poporului român.

împrejurările istorice au deter
minat ca, timp de aproape un mi
leniu, poporul român să se dez
volte în condiții economice și 
politice diverse. Și totuși, po
porul român și-a păstrat carac
terul unitar al specificului na
țional, asimilînd în mod creator 
elementele etnografice provenite 
de la popoarele sau formațiunile 
etnice cu care a intrat în contact. 
Catena Carpaților nu a fost un zid 
despărțitor de nepătruns. Zonele 
etnografice din preajma Carpați
lor oferă un material autentic, im
portant și din punct de vedere is
toric, care concretizează nu numai 
influențe reciproce, dar și continua 
legătură ce se statornicise între 
români pe ambele versante ale

Carpaților. Specificul național care 
se conturează în diversitatea crea
țiilor populare s-a păstrat și da
torită relațiilor care au existat în
tre provinciile istorice. Transhu- 
manța, olăritul, meșteșugurile din 
economia casnică, tîrgurile, căile 
de schimb și comerciale etc. au 
contribuit la transmiterea unor e- 
lemente specifice, de la o zonă et
nografică la alta. Așadar, fără cu
noașterea nemijlocită a zonelor et
nografice și determinarea caracte
risticilor pe care le au, nu se poate 
concepe un studiu temeinic al crea
ției populare. Păstoritul, pomicul-

puncte de vedere

cărțile pentru eonii ?
între ilustrația didacti

că, naturalistă și cea stili
zată, plasticianul străbate 
drumul către inima copi
lului ca între Scyla și 
Caribda. Pericolul este 
în ambele părți. în a-1 
evita, — în aceasta cons
tă de fapt măiestria ilus
tratorului. Dar ce-i place 
copilului, ce aprobă sau 
neagă fără rezerve ?

Răspunsul la această 
întrebare nu este qreu de 
aflat. Iată ce aflăm, în 
această privință, la re
dacția revistelor pentru 
copii : „Testele cu copiii, 
pe care le organizăm în 
cadrul redacției, ne oferă 
o orientare în acest dmp 
al posibilităților. Firește, 
copiii nu pot explica ști
ințific ceea ce-i intere
sează, dar spun că ilus
trațiile pe care le îndră
gesc sînt acelea care le 
permit să fantazeze, să 
viseze, să le completeze 
cu imaginația".

Iată deci un punct de 
plecare în analiza ilus
trațiilor din cărțile și re
vistele pentru cei mici, 
în momentul în care ilus
trațiile, oricît ar fi de 
splendide, nu reușesc să 
recreeze lumea infantilă, 
adică nu cad în sfera de 
interese a copilului, sînt 
inadecvate. Un exemplu? 
„Capra cu trei iezi".

Ilustrațiile acestui text 
fermecător sînt din punct 
de vedere artistic irepro
șabile. Sînt originale 
mai mult decît atît, 
cearcă o apropiere
spiritul poveștii lui Crean
gă prin mijloace plastice 
inventive și specifice. Și 
totuși cartea n-a avut 
succesul scontat. Mal 
mult, Editura tineretului a 
primit adevărate „scrisori 
de protest" Cum poate ii 
explicat un asemenea fe
nomen ? „Noi nu trebuie 
să merqem în urma co
pilului, nici măcar para
lel cu el. Trebuie să fim 
întotdeauna înaintea lui. 
Dar niciodată cu mai mult 
de un pas", remarcă qra- 
ficianul Done Stan, de la 
serviciul artistic al edi
turii. în cazul amintit s-a 
făcut poate mai mult de 
un pas înaintea copilului. 
De aici decurqe desiqur 
și neinteresul publicului 
de vîrstă mică.

Unor asemenea necesi
tăți de comunicare le răs
pund, într-o mare măsură, 
ilustrațiile lui D. Dobrică 
la „Punguța cu doi bani". 
Și culoarea, inventiv fo
losită (nu numai cu virtuți 
decorative), și macheta 
întregii cărți concurează 
la realizarea acestei apa
riții de succes. Și dacă 
vrem să continuăm șirul 
exemplelor nu putem omi
te ilustrațiile Ligiei Maco- 
vei la „Somnoroase păsă
rele" Stilul personal al 
artistei — caracterizat 
printr-o fluență expresivă 
a liniilor, prin fantezie

Si, 
în
de

cromatică, — se apropie 
direct, fără eforturi de 
descifrare, de posibilită
țile de percepție ale mi
cului cititor. Aceste cărți 
probează nivelul ridicat 
pe care editura îl poate 
atinge atunci cînd inten
țiile sale se conjugă cu 
talentul și măiestria.

Acest nivel trebuie 
transformat însă într-o 
ștachetă permanentă a 
calității. Pentru că abu
zul de stilizări, de ilustra
ții exterioare textelor, une
ori chiar neînțelegerea 
evidentă a criteriilor a- 
mintite, plasează cărțile 
destinate celor mici în 
zona indiferenței. Cîteva 
din povestirile lui Ale
xandru Vlahuță înmănun
cheate sub titlul „De-a 
baba oarba" sînt ilustrate 
de Traian Brădean într-o 
manieră care suscită 
chiar de la copertă nedu
meriri și nemulțumiri. O 
fată legată la ochi, supra
dimensionată, înconjurată 
de cîțiva (probabil) copii 
într-o costumație nedefi
nită, sînt personajele co
pertei. Obiecția se în
dreaptă și către modul în 
care sînt aplicate culorile 
— depășind spațiul rezer
vat, interferîndu-se, în- 
greunînd și din acest 
punct de vedere percepe
rea. Justificarea, uneori 
întemeiată, după care ca
litatea hîrtiei sau carto
nului Impietează asupra 
operațiilor de reproducere 
poligrafică, nu acționează' 
în acest caz ca o scuză. 
Pentru că atît cartonul co
pertei, cît și hîrtia pe care 
este imprimat textul sînt 
de o calitate superioară. 
Ilustrațiile sînt deficitare 
din punct de vedere plas
tic. Desenul (inexpresiv, 
deci neclar, greu de des
cifrat), culoarea (folosită 
în tonuri șterse fără pu
tere de atracție), compo
ziția (confuză), deci nici 
unul din aceste trei com
ponente esențiale nu îm
plinesc artistic volumul.

Alteori, cum o demon
strează exemplul volumu
lui „Momente și schițe" de 
I. L. Caragiale, ilustrații 
datorate unui talentat gra
fician (Constantin Baciu) 
pot plăcea adultului fami
liarizat cu nuanțele și 
subtilitățile marelui scrii
tor. Copilul însă dorește 
să cunoască, la începutul 
dezvoltării sale spirituale, 
povestirea, narația cu a- 
mănuntele ei și să vadă 
în ilustrații o primă întru
chipare plastică a eroilor 
de care află pentru prima 
dată. Sau ilustrațiile lui 
Iulian Olariu la „Poveș
tile luf Păcală" care, după 
părerea noastră, nu se a- 
dresează copilului pen
tru că nu găsește în ele 
amănuntele fermecătoare 
ale snoavelor și este obli
gat să urmărească doar 
cîteva linii sumare și 
neutre.

„Copilul, mai ales pre

școlarul mic, «citește» 
ilustrația ca pe un text. 
Lectura propriu-zisă 
face, în 
zurilor, 
caută în 
ga lume 
ții, amănunte pe care le 
află la lectură, îi caută 
pe eroii povestirii, vrea 
să-i vadă. Iată de ce în 
ilustrațiile pe care le rea
lizez încerc să mă deba
rasez de orice idee pre
concepută, să merg în în- 
tîmpinarea dorințelor co
pilului, punîndu-i la dis
poziție un desen bogat în 
fapte și amănunte, colo
rat cu acurateță, care să-i 
fortifice imaginația" — ne 
spune Albin Stănescu, au
torul uneia din reușitele 
Editurii tineretului în ma
terie de ilustrație, volu
mul „Bucurii pentru copii". 
De altfel, aici avem un 
argument esențial. înseși 
desenele copiilor. Căci ce 
poate fi mai convingător 
pentru ideile amintite de
cît miraculoasa lume a 
copilăriei zugrăvită 
candoare, dar și cu 
riozitate gravă, 
nedezmințit simț al cu
lorii și desenului de către 
eroii acestei lumi. Una, 
sau — de ce nu ? — maf 
multe cărți cu desene ale 
copiilor ar trezi, după pă
rerea noastră, un viu in
teres, ar cuceri un public 
larg.

Ajunși în acest punct 
trebuie neapărat să ne 
oprim asupra acelor cărți 
care fac din copil un co-

i-o 
majoritatea ca- 
altcineva. Și el 
ilustrație întrea- 
de lapte, senza-

CU

cu 
se- 
un

laborator cu drepturi — 
cel puțin în principiu — 
egale, cărțile de colorat. 
Numărul lor este însă 
insuficient. Din punctul de 
vedere al calității, lucru
rile se complică pentru că 
a tipări cărți cu pagini 
colorate alternînd cu pa
gini cu aceleași desene 
necolorate — principiul 
cărților „Căsuțe și cui
buri" sau „Să colorăm" 
— nu reprezintă prea mult 
pe drumul dezvoltării po
sibilităților creatoare ale 
copiilor. Acest sistem, 
care poate fi acceptat în 
limitele vîrstelor mici, nu 
este unicul. Aici ar tre
bui fructificată experiența 
educatorilor care urmă
resc aspectele în jurul că
rora gravitează interesul 
copiilor, la anumite pe
rioade definite ; ar trebui 
găsit mijlocul cel mai 
exact, în același timp cel 
mai pasionant pentru a 
substitui unei activități 
mecanice o alta, creatoa
re, cu satisfacții mai bo
gate și cu scopuri edu
cative mai largi.

A răspunde interesului 
diferențiat al copiilor de 
diferite vîrste înseamnă, 
deci, o judicioasă progra
mare a cărților editate, și 
în funcție de aceasta o 
corespondență concretă, 
nuanțată, a nivelului ilus
trațiilor de carte pentru 
copii, o plasare fără echl- 
vocuri pe drumul spre 
inima copiilor.

Iulian MEREUȚA ■
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tura și plutăritul în zonele de mun
te și deal, agricultura în zonele de 
șes etc., au contribuit la nuanța
rea creației folclorice. Studiul di
verselor ocupații se poate efectua 
cu mai multe șanse de reușită în 
cadrul zonelor etnografice. Carac
terul comun al ocupațiilor și al vie
ții materiale, sistemul de confec
ționare a îmbrăcămintei, obiceiurile 
și varietatea creațiilor folclorice cu 
o predominantă notă de optimism 
etc. au contribuit, în cadrul zonelor 
etnografice, la conturarea trăsătu
rilor specificului național, viabile 
și astăzi. Studiul analitic șl sinte
tic al tuturor zonelor etnografice 
ar putea elucida o serie de aspecte 
mai puțin cunoscute în legătură 
cu procesul de formare a poporului 
român pe o suprafață unitară din 
punct de vedere istoric și geogra
fic. Dar pentru că etnografia — 
ca știință auxiliară istoriei, deși 
oferă un prețios material folclo
riștilor sau sociologilor — nu poate 
răspunde tuturor problemelor în 
studiu pe care le cuprind zonele 
etnografice, ar fi necesar ca aces
tea să formeze obiectul cercetării 
științifice dintr-un punct de vedere 
mai larg. Astfel, după părerea mea, 
ar trebui realizate : sondarea mate
rialului depozitat în muzee și siste
matizarea lui pe zone ; organiza
rea unor expoziții etnografice zo
nale ; crearea unor muzee etno
grafice pentru fiecare zonă, capa
bile de a valorifica sistematic ma
terialul existent pe teren ; cerce
tarea complexă a zonelor etnogra
fice, prin colaborarea îndrumată a 
specialiștilor din domenii conexe 
(sociologie, lingvistică, folclor, is
torie, cartografie, cinematografie 
etc.) ; întocmirea unor monografii 
și studii pe zone etnografice ; crea
rea, acolo unde există posibilități, 
a unor „case-muzeu“ în centre de 
zone și subzone ; întocmirea unui 
dicționar ilustrat al terminologiei 
etnografice și de artă populară, 
care ar fi un instrument util pen
tru realizarea atlasului etnografic 
preconizat de Academie. Un în
ceput promițător, în acest sens, s-a 
efectuat prin articolele publicate 
de tov. Tancred Bănățeanu în re
vista „Tomis" dar la dicționarul 
ilustrat pe care-1 concepem nu se 
poate ajunge decît prin colabora
rea unui colectiv de specialiști.

Elaborarea unor lucrări de sinte- 
Pe ^aza 'cărora se vor ur

mări căile de dezvoltare ale ar
tei populare, în condițiile noi ale 
societății socialiste, nu se va rea
liza dacă respectivele lucrări de 
sinteză nu vor pleca de la o ana
liză minuțioasă, temeinică și sis
tematică a creației populare, de
frișată pe teren.
. Viabilă, creația noastră populară 
își caută căile de dezvoltare în vi
itor. Poporul adoptă sau preia 
forme transmise prin tradiție, 
creează altele pline de prospețime, 
potrivite unui conținut nou și unei 
concepții mai înaintate de viață 
și artă. Dezvoltarea națiunii în so
cialism are o deosebită importan
ță și pentru căile de dezvoltare 
ale creației populare. Deci și din 
acest punct de vedere, studiul 
specificului național și dezvoltarea

națiunii în socialism trebuie să 
intre în sfera cercetării științifice.

De la etnogeneza poporului ro
mân și pînă la determinarea spe
cificului național, există probleme 
complexe, cu multe implicații, pen
tru care cercetători și specialiști 
din variate domenii ar fi chemați 
să-și dea contribuția cuvenită. Dar 
pentru că arta noastră populară 
nu se prezintă într-o formă statică, 
de la o zonă la alta, și pentru că 
poporul creează frumosul dintr-o 
îndelungă experiență a vieții, cu 
acel simț al armoniei și vigoarei 
transmis din generație în genera
ție, este necesar să existe o preo
cupare organizată pentru valori
ficarea și promovarea patrimoniu
lui popular care, într-adevăr, dă 
substanță culturii materiale și spi
rituale. Muzeele noastre au rolul 
nu numai de a colecționa și a con
serva minunatele obiecte de artă 
populară, ci și de a le prețui potri
vit anumitor criterii științifice 
care să depășească limita sarcini
lor obișnuite sau de plan. Ponorul 
creează mereu frumuseți, admirate 
și peste hotarele patriei, ceea ce 
ne determină să susținem că tre
buie să se păstreze o legătură a- 
propiată cu puterea creatoare a 
poporului despre care Eminescu 
spunea că este „izvor pururea re- 
întineritor". Oare nu ar fi util ca 
documentarea de care dispun mu
zeele să fie folosită și de creatorii 
cooperativelor meșteșugărești, în 
sensul, bunăoară, de a nu mai pro
duce imprimeuri care alterează 
frumusețile artei populare sau le 
diminuează ? Oare intelectualita
tea satelor noastre nu ar trebui 
să promoveze acea opinie sănătoa
să, constructivă, pentru stimularea 
creației populare autentice, și nu 
pentru excluderea artei populare 
din viața obișnuită prin acceptarea 
unor pretinse „creații" comerciali
zate ? Dar să ne gîndim ce con
secințe ar aduce acestă tendință 
pricinuită, credem noi, mai mult 
din cunoașterea superficială a spe
cificului pe care-1 are creația 
populară. Astfel, dacă un turist 
oarecare dorește să regăsească în 
„obiectul-amintire" tipicul artei 
populare dintr-o regiune sau o a- 
numită zonă etnografică, el riscă 
să nu aprecieze o artă populară 
autentică, deoarece obiectele de ar
tizanat sînt realizate stereotip. Co
lectivele de creație din cooperati
vele meșteșugărești care confec
ționează obiecte de artizanat ar fi 
necesar să aibă specialiști care să 
cerceteze prototipuri în muzee și 
chiar pe teren. Avînd o tradiție se
culară, nu ne putem permite, chiar 
și pentru scopuri comerciale, să 
banalizăm, să deformăm, să îngus
tăm valoarea creației populare care 
a crescut la școala bunului simt 
și este produsul talentului plin de 
vigoare. Prin circulația ei, creația 
populară îndeplinește și o funcție 
estetică bine determinată. însă 
fără cunoașterea sistematică, apro
fundată a artei populare nu se 
poate stabili rolul pe care-1 are 
aceasta în educația estetică a oa
menilor muncii de toate catego
riile, in formele'de viață obștească: 
familie, interior de locuință, insti
tuții publice, pe străzi, în între
prinderi etc. Iată de ce ar fi ne- 
ce?ar„ sa se acorde o atenție deo
sebita îndrumărilor metodice pen
tru organizarea unor expoziții in- 
tercomunale de artă populară.

Criteriul cercetării științifice a 
creației populare pe zone etnogra
fice considerăm că ar da rezultate 
mai convingătoare pentru stabili
rea unor fapte din trecutul po
porului și mai aproape de realita
tea vieții contemporane în care 
omul, setos de valori estetice, re
cepționează arta cu mai multă e- 
xigență.

Valeriu NIȚU
cercetător științific
Baza de cercetări științifice
Tg. Mureș
a Academiei

în Studioul de verificări și imprimări al Școlii de muzică nr. 2 din Capitală
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• RĂZBOI ȘI PACE — film pentru ecran panoramic 
(seria I) : PATRIA — 9; 12; 15; 18; 21.
• LUMEA MINUNATĂ A FRAȚILOR GRIMM -. cine- » 
mascop : SALA PALATULUI (seria de bilete 1869) — 
orele 17,45, REPUBLICA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,45; 21,15, 
FESTIVAL — 9; 12; 15; 18; 21, MODERN — 10; 12,45; 
15,30; 18,15; 21.
• DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CUMINTE : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45, FEROVIAR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45 (la ambele completarea 
Unirea).
• MONDO CANE (ambele serii) : LUCEAFĂRUL — 
9,30; 13; 16,30; 20, BUCUREȘTI — 9; 12,30; 16,30; 20, 
BUCEGI — 9; 12,30; 16; 19,30, MELODIA — 9,15; 
12,45; 16,15; 19,45, RAHOVA — 15,30; 19.
• SEMNUL LUI ZORO : CINEMATECA — 10; 12; 14.
• MAICA IOANA A ÎNGERILOR : CAPITOL (comple
tare Sărbătorirea Unirii Principatelor Române) — 9,30; 
12; 15; 17,45; 20,30, EXCELSIOR — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,30; 20,45, FLOREASCA — 9,30; 12,30; 15,15; 18; 20,45.
• ZORBA GRECUL : UNION — 10,30; 14,30; 17,30; 20,15, 
GRIVIȚA — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10
• OMUL DIN RIO : DOINA (completare Sărbătorirea 
Unirii Principatelor Române) — 11,30; 13,30; 16; 18,30; 21, 
COLENTINA (completare Cicloni, anticiclonl, fronturi) — 
15; 17,30; 20, CRÎNGAȘI (completare Orizont științific 
nr. 7) — 15,30; 18; 20,30.
• PE URMELE UNUI REPORTAJ — A 6-A SESIUNE 
A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE — CĂLĂREȚUL PE 
PONEY — JOCUL — ULTIMA TREAPTĂ : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
• GOLGOTA — cinemascop : GIULEȘTI (completare 
Orizont științific nr. 8) — 15,30; 18; 20,30.
• MOȘ GERILĂ : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE 
(completare Cicloni, anticiclonl, fronturi) — 14; 16; 18; 
20, VITAN (completare Cantonamentul) — 15,30; 18; 20,15, 
PACEA (completare Căsuțe zburătoare) — 15,45; 19; 
20,15.• GIUSEPPE LA VARȘOVIA : DACIA (completare 
Apa în pericol) — 9—13,30 în continuare ; 16; 18,30; 21, 
MUNCA (completare Orașul Interzis) — 15,30; 18; 20,30.
• NEVESTE PERICULOASE : BUZEȘTI (completare 
Mirceștii în pastel) — 10; 15,30; 18; 20,30, LUMINA 
(completare Drumul spre succes) — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21.
• EL GRECO — cinemascop : GLORIA (completare Pe 
urmele unui reportaj) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
TOMIS (completare Pe calea înfloririi patriei socialiste)
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• MINUNATA ANGELICA — cinemascop : UNIREA 
(completare Drumul spre succes) — 15,30; 18; 20,30.
• BALADA DIN HEVSURSK — cinemascop : FLACĂRA 
(completare Apa în pericol) — 15,30; 18; 20,30.
• CARTEA DE LA SAN MICHELE : ARTA — 9; 
11,45; 14,45; 17,45; 20,45, AURORA — 8,30; 10,45; 13; 
15,30; 18; 20,30, FLAMURA — 9; 12; 15; 18; 20,30.
• SANJURO — cinemascop : MIORIȚA (completare 
Două orașe) — 9; 11,15; 13; 15,45; 18,15; 20,30.
• CEI ȘAPTE DIN TEBA — cinemascop : POPULAR 
(completare Din pămînt și foc) — 15,30; 18; 20,45, CO- 
TROCENI (completare înflorim și noi cu țara) — 
15,30; 18; 20.30.
• TUNELUL — cinemascop : MOȘILOR (completare 
Salut, festival !) — 15,30; 18; 20,30.
• R1DEM CU STAN ȘI BRAN : VOLGA (completare 
Drumul spre succes) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, 
LIRA (completare Orașul interzis) — 15,30; 18; 20,30.
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Dacă povestiți
tot filmul

Intrat de cîțiva ani în rîndul 
tradițiilor culturale noi ale satului 
românesc, „Festivalul filmului pen
tru sate" este o acțiune care, prin 
eficacitatea sa educativă, constituie 
un pas înainte in strădania de cul
tivare a interesului și dragostei ță
rănimii noastre pentru cultură, 
artă, știință. Numărul extrem de 
mare de spectatori șt marea am
plitudine tematică și de gen a e- 
cranului determină și explică ecoul 
stirnit de o asemenea iniția ivă.

Acest eveniment este, totodată, 
un prilej nimerit pentru a ne în
treba cu destulă îndreptățire : cum 
și în ce măsură cinematografia, 
arta cea mai importantă în ce pri
vește educația moral-politică și es
tetică de fiecare zi a publicului 
larg, izbutește, în șalele noastre, să 
contribuie cu deplină 
ridicarea culturală, la 
conștiinței socialiste a

Pentru publicul din 
ral, problema culturii 
grafice se pune altfel decît pentru 
publicul care a avut mai de mult 
ocazia să-și formeze obișnuința u- 
nei apropieri cu arta filmului. Edu
cația lui 
aplicarea 
educative 
ciente in raport cu specificul cate
goriei respective de spectatori. La 
reușita acestui proces concură, in 
mod obligatoriu, numeroși factori 
de care se cuvine să, ținem seama : 
calitatea repertoriului, propaganda 
cinematografică, programarea fil
melor, cultura sălii de cinemato- 
graf, calitatea afișului etc.

Spre a se obține, treptat, 
rea gustului și o mărire a 
informație a țăranului e

eficiența la 
dezvoltarea 
maselor.
mediul ru- 

cinemato-

pretinde cunoașterea și 
acelor metode și formuie 
ce se dovedesc mai efi-

cultiva- 
ariei ae 
necesar

Inițiative ale întreprinderii
cinematografice București pentru

îmbunătățirea
La conducerea întreprinderii ci

nematografice a orașului București 
a avut loc o întîlnire de lucru cu 
redactori și cronicari de speciali
tate privind programarea filmelor 
pe ecranele Capitalei. Au fost sub
liniate aspecte pozitive ale activi
tății întreprinderii în anul trecut, 
dar mai ales au fost aduse critici 
din partea ziariștilor asupra mo
dului nu de puține ori defectuos 
în care au fost repartizate filmele 
la cinematografe, în cartiere și în 
legătură cu schimbările în progra
mele anunțate, ceea ce a dus la 
dezinformarea publicului, la lipsa 
de diversificare a spectacolelor.

Conducerea întreprinderii a pus 
în discuție cu acest prilej un plan 
de măsuri menite să ducă la sim
plificarea obținerii de bilete pen
tru cinematografe și la o mai bună 
programare a filmelor. Astfel, în
treprinderile șl instituțiile bucu- 
reștene vor putea obține bilete cu 
plată la chenzine, la oricare cine

matograf, prin Intermediul unor 
casieri-remizeri numiți de ele și 
vor putea organiza în același timp 
spectacole la locul, de muncă cu 
filmele preferate. în centrul ora
șului va fi înființată o agenție 
cinematografică unde vor fi puse 
la dispoziția spectatorilor bilete 
pentru oricare spectacol, acestea 
puțind fi procurate chiar și cu o 
săptămînă înainte de data solici
tată.

Cinematograful „Central" va fi 
profilat pe reluări valoroase, iar 
„Luceafărul" va prezenta numai 
spectacole în avanpremieră. „Mo
dern", „Feroviar" și „Lumina" își 
vor alcătui fiecare reprezentațiile 
din două filme cuplate. La unele 
cinematografe vor rula săptămânal 
două sau trei filme, iar la altele 
matineele vor fi diferite de pro
gramul de după-amiază. Măsurile 
vin ca răspuns la doleanțele spec
tatorilor, precum și la propuneri 
făcute în presă.

e- 
con- 

a-i

să-i oferim, foarte pe înțeles, și 
unele elemente de estetică, de înțe
legere a specificului artistic. Am 
asistat recent, intr-un sat din raio 
nul Huși, la prezentarea unui nou 
film românesc. Vorbitorul a expus, 
de altminteri foarte conștiincios, 
pe nerăsuflate, subiectul întregii 
pelicule — fără alte referiri la re
alizarea artistică și tehnică, fără a 
sublinia semnificațiile filmului, 
fără a face, cît de cit, o analiză a 
creației. O voce din sală s-a auzet 
spre sfirșit : „Apoi, dacă ni l-ați 
povestit tot, d° ce-l mai rulați ?“ 
Ciți spectatori pasionați, chiar din 
orașe, nu pierd nici un film, însă 
nu știu să judece și să aprecieze 
critic o operă cinematografică, lă- 
sîndu-se tîrîți de modă, de preju- 
de-ățl, de proaste obișnuințe ?

Iată pentru ce. credem, acțiunea 
de educație cinematografică se cere 
desfășurată mai pe larg, și nu nu
mai la proiecții, dar și in cadrul 
altor activități culturale : convor
biri explicative, conferințe cu 
xemplificări și demonstrații 
crete, simpozioane. Pentru
vorbi săteanului despre adevăra
tele valori filmfee, despre specifi
cul cinematografic, e util apelul la 
comparații cu particularitățile lite
raturii, teatrului, artei populare. 
Calitatea emoției artistice verita
bile a săteanului crește dacă, prin 
munca noastră pe tărim cultural- 
educativ, oferim în mod firesc și 
inteligent spectatorului în formare 
principii fundamentale ale unei 
bune orientări in artă, In felul a- 
cesta sporește și curiozitatea fa‘ă 
de procesul artistic și se dezvol'i, 
cu încetul, capacitatea de a judeca 
de sine-stătător, evitind erorile de 
gust și falsele aprecieri pricinuite 
de necunoaștere.

Desigur, organizatorilor „Festiva
lului filmului pentru sate" le pu
tem solicita mai multă grijă în a- 
eest domeniu : prezentarea eom- 
p tentă și obligatorie a filmelor 
înainta de rulare, trimiterea litou- 
rllor o dată cu banda de film, ti- 
p '.rirea programelor de sală. Or, 
tocmai acum, în perioada festiva
lului, acestea lipsesc nemotivat, cel 
puțin in multe sate din raionul 
nostru.

Ceea ce așteaptă locuitorii satu
lui cooperativizat nu e o lecție teo
retică, pretențioasă și greoaie, ci 
o conversație prietenească, o că
lăuză estetică în tot ce presimte, 
dar nu-și explică, în tot ce intuiește, 
însă fără a ști dacă intuiția sa 
este cea bună. Nu de prezentatori 
plictisiți și supărați că și-au „stri
cat" seara ca să prezinte un film 
„indigest", mirați — tot ei — că 
nu-l ascultă nimeni, e nevoie; ori 
de conferințe didactice și antipati
ce. Acțiunea de educare a simțului 
frumosului presupune ancorarea în 
realitatea spirituală a satului, pri
cepere, capacitate de a da însăși 
propagandei estetice frumusețe.

E vorba, in fond, de un proces 
subtil de inițiere, de trezire a gus
tului, de incitare a lui, apoi de 
cultivare a spectatorului pînă cînd 
exigențele lui, setea lui de cunoaș
tere și de frumos se îndreaptă tot 
mai mult spre creația profundă, 
răscolitoare de întrebări și capabi
lă de răspunsuri.

Const. NESTIANU 
profesor — Huși
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Lucrările unor plenare
ale Uniunilor sindicatelor

Vizita in Republica Federală a Germaniei 
a ministrului afacerilor externe

Start economic in ’67
Joi s-au desfășurat lucrările ple

narelor comitetelor Uniunilor sin
dicatelor din întreprinderile indus
triei miniere și energiei electrice ; 
din întreprinderile industriei meta
lurgice și construcțiilor de mașini; 
din transporturi și telecomunicații; 
din întreprinderile de bunuri de 
larg consum. La plenare au luat 
parte membrii și membrii supleanți 
ai acestor comitete.

Ca invitați au participat activiști 
cu munci de răspundere la Comi
tetul Central al P.C.R., la Consi
liul Central al U.G.S.R., miniștri 
și adjuncți ai miniștrilor, conducă
tori ai unor organizații economice 
centrale și obștești, ziariști.

Plenarele au dezbătut rapoartele 
asupra activității desfășurate de 
sindicatele uniunilor respective în 
mobilizarea oamenilor muncii la 
îndeplinirea planului de stat pe 
anul 1966 și sarcinile ce le revin pe 
baza Hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 21—23 decembrie 1966 
în înfăptuirea planului de stat pe 
anul 1967,

în încheierea dezbaterilor au luat 
cuvîntul tovarășii Constantin Dră- 
gan, președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., și Virgil Trofin, 
secretar al Comitetului Central al 
P.C.R.

(Agerpres)

al Republicii Socialiste România,
Corneliu Mănescu

După cum s-a mai anunțat, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România a accep
tat invitația adresată în luna sep
tembrie 1966 de către ministrul 
afacerilor externe al Republicii Fe
derale a Germaniei de a face o 
vizită oficială în această țară.

în urma înțelegerii Intervenite 
între ministrul afacerilor externe 
român, Corneliu Mănescu, și minis
trul federal al afacerilor externe, 
Willy Brandt, vizita va avea loc 
între 30 ianuarie și 3 februarie a.c.

întoarcerea din Uniunea Sovietică
A apărut „LUPTA DE CLASĂ * nr. 1/1967

Numărul pe luna ianuarie al 
revistei „Lupta de clasă" se 
deschide cu editorialul : Pla
nul de stat — întruchipare a 
concepției economice a parti
dului. In continuare sînt pu
blicate articolele : îmbunătăți
rile funciare și intensificarea 
producției agricole de NICO- 
LAE GIOSAN, „Principiile 
democratice in viata internă 
de partid de TEODOR HAȘ, 
Evoluția capitalismului și in
tervenția statului în economie 
de ILIE RADULESCU, Știința 
evoluției în evoluție de BOG
DAN STUGREN, Sociologia și 
istoria de ANDREI ROTH, Im
pasul agresorilor americani în 
Vietnam de NICOLAE PUI- 
CEA.

Revista mai cuprinde mate
rialele : Materialismul dialec
tic în institutele tehnice de 
ALEXANDRU FLORIAN, So

cialismul științific in institu
tele de artă de IOANA AN- 
GHEL-SAVONEA — la ru
brica „Predarea științelor so
ciale și specificul institutului 
de învățămint" ; Revoluția ști
ințifică și tehnică și implica
țiile ei asupra dezvoltării so
ciale contemporane de VAL
TER ROMAN — la rubrica 
„Lecții și consultații" ; Cerce
tări bibliografice universitare 
de M. PRICOP, Tendințe de
presive în economia unor țări 
occidentale de D. ULMEA — 
la rubrica „Note" ; Stilul de 
muncă al organelor de partid 
de ANDREI MAG, Din trecu
tul diplomației românești de 
GHEORGHE GHEORGHE — 
la rubrica „Critică și biblio
grafie" ; Critica, judecata de 
valoare și gustul public de 
CONSTANTIN ALEXANDRU 
BANU — la rubrica „Cuvîntul 
cititorului".

a delegației Consiliului Național 
al Cercetării Științifice

Cronica zilei
în scopul promovării schimburi

lor comerciale româno-belgiene, la 
6 ianuarie a avut loc ședința de 

constituire a Secției pentru Belgia 
din cadrul Camerei de Comerț a 
Republicii Socialiste România.

La ședință au luat parte repre
zentanți ai conducerii întreprinde
rilor românești de comerț exterior, 
delegați ai Băncii Naționale, 
O.N.T., U.C.E.C.O.M., N.A.V.R.O.M., 
T.A.R.O.M., A.D.A.S. etc.

La sala Casei de cultură a In
stitutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea a avut 
loc joi o seară culturală daneză 

între cei prezenți la manifestare

se aflau O. Livezeanu, vicepre
ședinte al I.R.R.C.S., funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, precum și Richard Wag
ner Hansen, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Danemarcei la Bucu
rești, și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Cu acest prilej, scriitorul Paul 
Alexandru Georgescu, care a vizi
tat anul trecut Danemarca, a îm
părtășit impresii din călătoria sa 
în această țară. Asistența a urmă
rit în continuare filmul „Qivitoq", 
realizat de cineastul danez Erik 
Balling, film distins cu Premiul 
pentru imagine la Festivalul de la 
Cannes în 1957.

(Agerpres)

SIMPOZION
La Muzeul de istorie a partidu

lui comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din România 
a avut loc, joi după-amiază, sim
pozionul pe tema „Coordonate ale 
dezvoltării economiei naționale", 
în prezența unor cercetători știin
țifici, cadre din învățămîntul su
perior și din economie, acad. Re
mus Răduleț, vicepreședinte al A- 
cademiei, vicepreședinte al Consi
liului Național al Cercetării Știin
țifice, a rostit cuvîntul de deschi
dere a simpozionului.

în cadrul temei amintite au 
vorbit Iulian Văcărel, adjunct al

ministrului finanțelor, — despre 
„Modernizarea și perfecționarea 
întregii economii", Mihai Căpătă, 
director în Direcția Centrală de 
Statistică despre „Ridicarea gradu
lui de folosire a forței de muncă", 
și acad. Aurel Avramescu — des
pre „Finalitatea cercetării științi
fice". în încheierea simpozionului 
— organizat de Consiliul pentru 
răspîndirea cunoștințelor cultural- 
științifice, Universitatea populară 
București — a fost prezentat un 
film artistic.

(Agerpres)

SPORT
Echipe românești in „C.C. E.“
TENIS DE MASĂ

ULM- Cluj 5 
Lsksberege (Suedia) 3

CLUJ (corespondentul „Scînteii").
— Joi seara, in sala armatei din 
Cluj, a avut loc intilnirea interna
țională de tenis de masă dintre e- 
chipele C.S.M. Cluj și B.T.K. Leks- 
berege. campioana Suediei, in ca
drul semifinalei „Cupei campionilor 
europeni". Victoria a revenit echipei 
clujene cu scorul de 5—3, calificin- 
du-se astfel in finala Competiției. 
Suedezii au prezentat o formație 
redutabilă de jucători bine dotați 
atit fizic cit și tehnic.

VOLEI

Dinamo București 3 
Mara La Torre 0

Echipa feminină de volei Dina
mo București a debutat victorioa
să în actuala ediție a „Cupei cam
pionilor europeni", invingind la 
Reggio Emilia, cu 3—0 (15—3,
15—1, 15—13), formația italiană 
„Mara La Torre" din localitate. Au 
arbitrat Catanzaro (Italia) și Ar- 
mășescu (România). Returul se va 
desfășura sîmbătă, 28 ianuarie, tot 
la Reggio Emilia, tn continuare vo
leibalistele românce vor evolua la 
30 ianuarie la Bergamo și la 31 ia
nuarie la Modena.

Joi dimineața s-a înapoiat în Ca
pitală delegația Consiliului Națio
nal al Cercetării Științifice, condu
să de Roman Moldovan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele C.N.C.S., care a făcut 
o vizită în Uniunea Sovietică la 
invitația vicepreședintelui Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., V. A. 
Kirillin, președintele Comitetului de 
stat pentru știință și tehnică.

Din delegație au făcut parte acad. 
Horia Hulubei și ing. Nicolae 
Sîrbu, vicepreședinți, ing. Traian

Dudaș, secretar general al C.N.C.S., 
precum și un grup de specialiști.

La sosire, în Gara de Nord, dele
gația a fost întîmpinată de acad. 
Miron Nicolescu, președintele Aca
demiei, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Ilie 
Diculescu și Vasile Chiriță, vicepre
ședinți ai C.N.C.S., și alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Sînt cîteva săptămîni 
de cînd oamenii sovietici 
au luat startul în 1967 — 
cel de-al doilea an al cin
cinalului. într-o atmos
feră de însuflețire, ei se 
pregătesc să marcheze 
prin victorii deosebite în 
construcția comunismu
lui acest an jubiliar, în 
care se împlinesc cinci 
decenți de la Marea Re
voluție Socialistă din Oc
tombrie.

Bilanțul pe 1966 — așa 
cum a rezultat din docu
mentele recentei sesiuni 
a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. — este rodnic. 
Volumul producției indus
triale a crescut cu apro
ximativ 8,4 la sută față de 
6,7 la sută cit fusese pre
văzut, iar producția globa
lă agricolă a înregistrat 
un spor de circa 10 la 
sută în raport cu anul 
precedent. Planul pe anul 
în curs prevede o apropie
re a ritmurilor de creștere 
a producției mijloacelor 
de producție și bunurilor 
de consum (7,5 la sută și 
respectiv 6,6 la sută),, 
producția agricolă glo
bală urmînd a înregistra 
un nou spor de 4 la sută.

Dezvoltarea continuă, în 
ritm înalt a industriei, 
ridicarea eficienței pro
ducției pe baza folosirii

realizărilor științei și teh
nicii, creșterea productivi
tății muncii, îmbunătă
țirea sistemului de pla
nificare și stimulare e- 
conomică, asigurarea u- 
nor ritmuri rapide sta
bile ale dezvoltării agri
culturii, ridicarea sub
stanțială continuă a ni
velului de trai material 
și cultural al poporului 
— sînt sarcini viitoare

talii de beton și va grăbi 
construcția marelui ca
nal, care în cursul actua
lului cincinal va străbate 
încă 800 de kilometri prin 
nisipurile arzătoare ale 
pustiului, pînă în apropi
ere de Marea Caspică.

La institutul de cerce
tări în domeniul căilor 
ferate din Novocerkask 
a fost construit un nou 
tip de locomotivă electri-

de prim ordin pe care 
partidul comunist le pune 
în fața oamenilor muncii, 

încă din primele zile 
ale noului an s-au înre
gistrat succese importan
te în munca constructivă 
a poporului sovietic. O 
veste venită din Turkme
nia anunța că la Bezmeni, 
în pustiul Kara Kum, a 
intrat parțial în funcțiu
ne cel mai mare combi
nat de materiale de con
strucție din Asia Mijlocie, 
înzestrată cu utilaj mo
dern, această întreprinde
re va produce anual 
240 000 de metri cubi de-

Ce este dincolo de norma didactică
a profesorului universitar?

(Urmare din pag. I)

ce la această 
viață universitară 
după orele de curs 
menită să-i asigure acel 
coeficient de seriozitate 
și competență, de conti
nuă și susținută eferves
cență intelectuală, cultu
rală, generatoare de e- 
mulație și de dorință per
manentă de autodepășire. 
Spunînd aceasta, mă gîn- 
desc la necesitatea ca tot 
mai mulți membri ai 
corpului profesoral — nu 
numai cadrele didactice 
mai tinere, cum se întîm- 
plă la unele iacultăți — 
să fie prezenți, în mij
locul studenților în sala 
de lectură, la diferite 
acțiuni inițiate de orga
nizațiile de partid și de 
tineret, la spectacole. De 
regulă, din rîndul cadre
lor didactice sînt desem 
nați de către conducerea 
facultăților așa-numiții în
drumători de an. Totoda
tă, aș face propunerea ca, 
pe cit posibil, îndrumăto
rii de an, numiți la anii I, 
să-și păstreze această 
funcție pină cînd promoția 
respectivă termină facul
tatea. In acest fel vor reuși

intensă 
de 

este

să-i cunoască mai bine 
pe studenți, să-i influen
țeze din punct de vedere 
educativ.

La iei ca în anii de li
ceu și în iacultate tinerii 
obișnuiesc să facă unele 
aprecieri asupra profeso
rilor lor, în funcție de gra
dul de apropiere pe care-1 
creează între catedră și 
amfiteatru, de solicitudi
nea cu care se apleacă 
asupra întrebărilor stu
denților, cu care îi ajută 
în rezolvarea unor pro
bleme de studiu. Dincolo 
de capacitatea științifică 
și de competența profesio
nală reală, de intensita
tea conlucrării cu studen
ții, unii profesori sînt so
cotiți drept „înțelegători” 
îndeosebi pentru iaptul 
că „nu fac prea mult 
caz” de unele inconsec
vențe ale tinerilor în ce 
privește atitudinea față 
de studiu, de îndeplinirea 
conștiincioasă a tuturor 
îndatoririlor univerșitare, 
nu analizează și nu com
bat cu suficientă exigen;ă 
delăsările, rămînerile în 
urmă. Desigur, o aseme
nea simpatie se cîstigă ief
tin, dar dăunează autori
tății educative eficiente a

profesorului. In același 
timp, intransigența cu care 
sancționează abaterea de 
la normele universitare, 
distanța artificială pe 
care o pun față de tineri, 
determină ca unii profe
sori — bine pregătiți știin
țific, în specialitatea res
pectivă — să nu se bucure 
de prețuirea și dragostea 
pe care le-ar merita din 
partea discipolilor lor. în 
consecință, consider că 
este necesară o mai mare 
unitate de vederi și de 
exigență în rîndul tuturor 
membrilor corpului profe
soral, o atitudine atentă, 
dar fermă în activitatea 
curentă cu studenții. Nea
părat, o dată adoptată o 
măsură cu caracter edu
cativ, ea să fie valabilă 
pentru întreg colectivul 
de profesori, de studenți. 
Oscilările, revenirile, tă
răgănarea analizării unor 
cazuri de 
conduita
aplicării unor 
disciplinare 
presii nefavorabile asupra 
tinerilor, nu au efectul e- 
duCativ scontat. în aceas
tă direcție se Impune o 
colaborare mai activă tn-

abateri de la 
universitară, a 

sancțiuni 
produc im-

tre conducerile facultăți
lor și reprezentanții stu- 
dențimii, aleși în condu
cerea organizațiilor U.T.C., 
a asociațiilor studenților.

Am avut prilejul în ne
numărate rînduri să con
stat interesul cu care ti
nerii urmăresc activitatea 
științifică a unora dintre 
dascălii lor, studiile și te
oriile personale. La semi- 
narii sau în discuții mai 
restrînse aceștia sint asal
tați cu întrebări, sînt as
cultați cu toată atentia, 
lucrările lor sînt citite cu 
interes. Desigur, locul a- 
cestor contribuții științifi
ce originale ale profesoru
lui este în cursuri, în dez
baterile din seminarii. So
cotesc insă că ele își pot 
găsi tot atit de bine locul 
și în programul activități
lor educative de după o- 
rele de curs, în conferin
țe și simpozioane, în co
locvii prietenești, în ca
drul cărora, considerației 
și respectului pentru 
profesor, 
adauge cu 
vingerea [ 
admirația pentru savant 
sau literat, întruchipate 
toate în persoana omului 
respectiv.

că. Ea se deosebește de 
cele folosite actualmente 
pe căile ferate sovietice 
prin faptul că funcționea
ză atit pe liniile cu cu
rent alternativ, cit și pe 
cele cu curent continuu. 
Locomotiva realizată la 
Novocerkask poartă două 
inițiale : „V. L.“ ; ea a pri
mit numele întemeietoru
lui statului sovietic — 
Vladimir Lenin.

Jubileului de 50 
îi este închinat și 
fazotronul 
trecute în 
Erevan, cel 
stalat pînă 
Uniunea 
mera cu 
torului, 
curg în 
suta parte dintr-o secun
dă 11 000 de rotații, ceea 
ce echivalează cu distan
ța Moscova-Erevan, ac- 
celerîndu-se astfel de la 
50 milioane la 6 miliarde 
electronvolți. Construcția 
lui înmagazinează munca 
de înaltă calificare și pre
cizie a sute de savanți, in
gineri și constructori din 
Moscova, Erevan, Lenin
grad și alte orașe ale ță
rii.

Ziua 
marcat 
torului 
produs 
zinei 
Harkov. La mitingul care 
a avut loc cu acest 
prilej, muncitorii ve
terani ai întreprinderii 
au vorbit despre tre
cutul glorios al acestei 
uzine născute cu 36 de ani 
în urmă, în primele cin
cinale.

După publicarea în 
preșă a recentei hotărîri 
a C.C. al P.C.U.S. cu pri-

de ani 
sincro- 

zileleintrat 
funcțiune la 
mai mare in- 
în prezent în 

Sovietică. In ca- 
vid a accelera- 
electronii par- 
mai puțin de a

de 20 ianuarie a 
realizarea trac- 

cu nr. 1 000 000, 
de colectivul u- 

„Ordjpnikidze" din

vire la pregătirile în ve
derea celei de-a 50-a a- 
niversări a Marii Revolu
ții Socialiste din Octom
brie, în uzine, instituții, 
unități agricole au avut 
loc adunări cu prilejul că
rora oamenii muncii și-au 
luat noi angajamente in 
întrecerea socialistă. Col
hoznicii din numeroase 
republici și regiuni s-au 
angajat să obțină anul a- 
cesta realizări care să le 
depășească pe acelea din 
anul trecut, cînd s-a în
registrat o recoltă record.

In cursul întrecerii, oa
menii muncii dau la ivea
lă prețioase inițiative. 
Una dintre acestea a apă
rut în primele zile ale a- 
nului la o uzină mosco
vită, cindva des vizitată 
de Vladimir Ilici, și care 
acum îi poartă numele. 
Muncitorul S. A. Merku
lov și-a luat angajamen
tul să-și îndeplinească 
sarcinile din planul anual 
pină la 7 noiembrie, pe 
seama sporirii productivi
tății muncii, 
rul și-a 
obligația să obțină lu
nar cel puțin 
de ruble economii la 
materiale. O altă iniția
tivă similară a apărut 
la uzina moscovită „Bo- 
reț“ („Luptătorul") in 
brigada condusă de V. N. 
Jigolov, care lucrează in 
secția turnătorie. Anga
jamentele brigăzii pre
văd îmbunătățirea indici
lor economici ai activită
ții și introducerea în pro
ducție a unor metode de 
organizare științifică a 
muncii. Odată cu efortu
rile pentru sporirea con
tinuă a productivității 
muncii (depășind sarcinile 
de plan in acest sens cu 
3 la sută) colectivul brigă
zii s-a obligat să realizeze 
lunar economii de materi
ale în valoare de 100 de 
ruble. Aceste două iniția
tive se bucură în prezent 
de un larg sprijin în rin- 
durile oamenilor muncii, 
extinzindu-se în nume
roase întreprinderi.

Pornilă în întreprin
deri. întrecerea cuprinde 
acum numeroase raioane 
din principalele orașe ale 
țării, iar în ultimele zile 
s-a extins intre marile o- 
rașe Moscova și Lenin
grad. precum și intre re
giunile industriale ale 
țării.

Inovato- 
luat totodată

douăzeci
ruble economii

A. MUNTEANU

vremea

studentul 
i toată 
prețuirea

să 
con- 

și

Timpul probabil pentru zilele de 28, 29 și 30 ia
nuarie a.c. în (ară : Vreme în general umedă. Cerul 
va fi variabil, mai mult noros. Vor cădea precipitații 
sub formă de ploaie, lapovită și ninsoare, mai 
frecvente in nordul tării. Vint slab, pină la potrivit 
din sectorul vestic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 10 și zero grade, iar maximele 
între minus 4 și 6 grade. Local mai ridicate. Cea
tă locală, în București : Vreme In general umedă. 
Cerul va fi variabil. Vor cădea precipitații tempo
rare sub formă de ploaie și lapovită. Vînt slab, 
pină la potrivit din sectorul vestic. Temperatura 
ușor variabilă. Ceată.

(Urmare din pag. I)

FOTBAL

„OLIMPICII" ÎNVINGĂTORI 
IN ECUADOR

în al doilea meci al turneului pe 
care-1 întreprinde în Ecuador, e- 
chipa olimpică de fotbal a Româ
niei s-a întîlnit la Guayaquil cu 
vicecampioana țârii, formația „E- 
melec”. Fotbaliștii români au do
minat jocul mai mult, repurtînd 
victoria cu 2—1 (1—0). Scorul a 
fost deschis în minutul 5 de Mol
do- -nu printr-un șut puternic In 
min-.ul 50 Năsturescu a înscris 
din marginea careului de 16 m. 
Gazdele au redus din handicap 9 
minute mai tîrziu în urma unei ac
țiuni a lui Bolanos.

IN ClTEVA RlNDURI
• în runda a 11-a a turneului zonal 

de șah de la Vrnjacka Banja, marele 
maestru român Florin Gheorghiu a 
întrerupt partida cu Hamman, Ivkov 
l-a învins pe Vizantiadis și Barczay 
pe Byliap. Partidele Zuidema-Hindle, 
Fuchs—Kostro. Lengyel-Gunarson și 
Pachman-Morlock s-au încheiat re
miză. Pe primul loc în clasament se 
află acum marele maestru Iugoslav 
Ivkov cu 7,5 puncte, urmat de Mata- 
r.ovici cu 7 (1) puncte, Gheorghiu și 
Barczay cu cîte 6,5 (1) puncte, Fuchs 
Și Kostro cu cîte 6,5 puncte etc.

• Rezultate din campionatul de 
fotbal al Americii de Sud ce se des- 
f ișoară la Montevideo : Paraguay-Bo
livia 1—0 (1—0) ; Argentina-Venezuela 
5—1 (2—0).

fi vărsat „Cachața* (ra
chiu tare din trestie de 
zahăr) într-un vas și i-a 
dat foc, amenințîndu-i pe 
indieni că dacă nu spun 
undo e aurul, va aprinde 
la fel toate rîurile și apele 
dimprejur și vor muri de 
sete. Băștinașii, sperlați, 
s-ar fi lăsat convinși, iar 
șefului alb l-au spus „an- 
hanguera", adică „vrăji
torul”. Multe isprăvi ale 
„vrăjitorului" sînt învălui
te în legendă, dar precis 
se știe că el nu s-a limi
tat la intimidarea băști
nașilor cu inofensive ex
periențe chimice, ci a tre
cut prin foc și sabie mulți 
inconformiști.

De la Goiania spre vest 
„sertao" se conservă a- 
proape intact : localități 
rurale minuscule și foarte 
îndepărtate una de alta, 
legate prin drumuri de 
țară dificil de parcurs, 
sau pur și simplu cărări, 
pe care e cel mai ușor lu
cru să te rătăcești.

Intre Rio Verde și Jatai 
am poposit la o locuință 
de „caboclo”, ascunsă în
tre bananieri în apropie
rea drumului. Era un po
pas forțat. Căldura exce
sivă și sinuozitățile dru
mului obligînd la viteză 
redusă, îmi înfierbîntaseră 
apa din radiatorul mași
nii, făcînd-o pe deasupra 
să se și evaporeze în 
bună parte. Mă întîmpină 
trei copil, cel mai mare 
de vreo zece ani, mă pri
vesc bănuitor și-mi spun 
că nu e nimeni acasă. In 
timp ce mă-nțeleg cu ei 
să-mi dea o găleată cu 
apă, apare și stăpînul. 
îmi mărturisește că m-a 
observat de la început 
chiar din drum. Dar de 
departe i se părea că sînt 

. de la percepție. Apoi s-a 
liniștit cînd a văzut mași
na, căci perceptorii ău 
șarete. Bărbatul, pe 
nume Elias Prado, e 
un alb de vreo 40 de 
ani, iar soția lui e 
mulatră. Au cinci copii șl

patru le-au murit mici. Bă
iatul mal mare • însurat, 
are și el doi copii și tră
iește cu familia intr-una 
din cele două încăperi ale 
casei. Pentru moment, cîș- 
tigă la căxbunărit. O fată 
e măritată cu un „vecin” 
la vreo șase kilometri. Cei 
trei mal mici ajută cu ce 
pot la gospodărie. Nici 
unul nu știe carte, ca de 
altfel nici părinții. îmbră
căminte sumară. Un cal, 
două capre și cîteva găini 
e cam tot ce au pe lingă 
casă. Cultivă jumătate de 
hectar cu porumb, fasole, 
pepeni, legume, banane. 
In sezonul ploios vinde 
pepeni și banane. Cu 
banii face rost de orez, 
sare, unelte de fier, pînza 
etc. Vînzarea și cumpăra
rea a face la cea mai a- 
propiată „fazenda" (mo
șie). Moșierii obișnuiesc 
să țină prăvălii în șoproa- 
ne, unde trecătorii si lo
calnicii vin să-și comer
cializeze pescuitul, vîna- 
tul, cerealele, fructele pe 
țesături, unelte de fier, 
medicamente muniții etc. 
In asemenea „lojas" (ma
gazine) se găsește totul 
— de la sare și praf de 
pușcă, gloanțe, ulei de 
ricin, rachiu, pînă la cio
rapi, oglinzi, pălării, chiar 
și cravate de mătase. Pre
țurile rezultă din tîrguială 
și variază în funcție de 
anotimp, de distanța pînă 
la cea mai apropiată lo
calitate, de bunele relații 
cu proprietarul etc. In ge
neral, țăranul vinde mai 
ieftin decît ar face-o pe 
piață, unde ajunge mai 
greu, și „fazendeiro"
vinde mai scump decît ar 
costa produsul într-un
magazin obișnuit. Deci, 
un dublu cîștig suplimen
tar pentru ultimul.

Ca și marea majoritate 
a țăranilor din „sertao”, 
Elias Prado nu cunoaște 
multe din ustensilele cas
nice principale, sau con
fortul unei locuințe a- 
decvate. Geamul înseam
nă un oblon de scînduri, 
ușa e o umplutură de

crengi strînse cu gînj șl 
utilizate numai cînd nu 
rămîne nimeni acasă, mai 
mult pentru a feri interio
rul de pătrunderea ani
malelor, căci hoții even
tuali tot nu ar prea avea 
ce lua. Patul înseamnă un 
hamac din fibră de cocos 
sau curele din piele de 
jaguar, pe care îl anini în-

cei ce nu posedă decît 
locul pe care stă bor
deiul și lucrează cu ziua 
pe moșii. Primii au, de 
bine de rău, un modest 
suport material, dar cel 
dintr-a doua categorie de
pind cu totul de marele 
proprietar. Am întîlnit 
muncitori agricoli angajați 
pe o plantație cu trestie

Intre rio verde

tre doi arbori, sau, în 
casă, îl fixezi pe patru 
țăruși bătuți în pămînt. 
Cu toată simplitatea, ha
macul e moale ca și o 
saltea cu arcuri. Scaunele 
și masa se fac din trunchi 
de copac. Putinele haine 
sînt ținute în cufere de 
lemn, suspendate sub ta
van pentru a le ieri 
de șoareci sau furnici. La 
iei și semințele se tin sus
pendate în coșuri de fibră 
de cocos. Vasele de metal 
sînt rare. De lumină elec
trică nu poate fi vorba, 
dar nici lampa cu petrol 
nu e folosită decît rar. De 
obicei se aprinde un o- 
paif cu ulei din semințe 
de „mamona" (plantă ce 
nu pretinde cultivare), tur
nat în ulcele de lut sau 
coajă de portocală. In 
mijloc se împlîntă un fitil 
de bumbac. Acest tip de 
iluminație are un avantaj: 
răspîndește un miros plă
cut, ca de balsam.

Cu toate dificultățile 
traiului, țăranii cu mici 
parcele de pamînt (într-o 
zonă cu pămînt ce pare 
fără limite) sînt totuși pri
vilegiat! în comparație cu

de zahăr, muncă unde se 
asudă din greu, și pri
meau derizoria sumă de 
500 sau 700 de cruzeiros 
pe zi, ceea ce echivala 
cam cu prețul a 1 kilo- 
gram și jumătate de mă
lai, sau două pachete de 
țigări. Deși salariul mi
nim legal, foarte mic 
de altfel, pentru aceas
tă categorie era de 54 000 
cruzeiros pe lună, mulți 
nu ajungeau la 20 000 și 
cu toții erau siliți să-și 
procure alimente și alte 
produse la magazinul 
moșierului. Dacă lucrăto
rul e sindicalizat, are pu
ține șanse de a fi anaajat 
la lucru. Cu cîtva timp 
înainte, trei delegați sindi
cali ce-și ridicaseră vo
cea contra abuzurilor 
practicate împotriva mun
citorilor rurali au fost pă
șiți morți la marqine de 
drum, ciuruiți de qloanțe. 
Nu erau primii și, proba
bil, nici ultimii.

In „sertao" nu «e 
știe ce-i aceea gra
bă, cu atît mai puțin ce 
înseamnă o dată fixă, 
mentalitate de neînțeles 
pentru citadinul grăbit. Ea

e cea care inspiră limba
jul pitoresc al locuitorilor 
(prezent și la triburile in
diene) cînd își fixează în
tâlnirile „peste două-trei 
sau patru luni’ (qîadin- 
du-se la luna plină), „cînd 
va seca rîul", „cînd tarta- 
ruga va începe să-și de
pună ouăle” etc. Distan
țele mari parcurse pe jos 
sînt o explicație.

Medicul e o noțiune 
abstractă în aceste locuri 
îndepărtate. In lipsa lui 
funcționează așa-numitii 
„curandeiros" (literalmen
te : vindecători) ce „tra
tează" cum pot bolile, pe 
bază de plante, infuzii, 
descîntece și, mai ales, 
pe baza rezistentei natu
rale a pacientului. în 
multe ocazii ei dau totuși 
dovadă de multă îndemâ
nare : tratează cu relativă 
ușurință fracturi, mușcă
turi de șerpi veninoși, ex
trag glonțul din corpul 
vreunei victime a răzbu
nării, asistă nașterile 
și multe altele. Ei sint 
depozitari ai unor cu
noștințe dobîndite timp 
îndelungat prin expe
riența de viață a mo
șilor și strămoșilor lor, 
pe lingă prppn'” ex
periență. Boli există des
tule. In afară de malarie, 
vărsat, lepră, holeră și 
alte cîteva, prezente prin 
tradiție la această lati
tudine, multe boli se 
datoresc calității slabe a 
alimentelor, insuficienței 
lor (mai ales în sezonul 
secetos) și, în plus, proa
stei preparări. Făina de 
qrlu nu se consumă de 
loc aici — nu există arîu 
— cea de porumb în can
tități mici, în schimb se 
abuzează de făina de 
mandioca, aliment de va
loare nutritivă scăzută, 
care umflă burta. Laptele 
e lucru rar, ceea ce se 
reflectă în rahitismul frec
vent la copii.

Cine se incrsde pe de
plin în exactitatea multor 
versiuni livrești sau cine
matografice străin» des
pre viața în „sertao”, un

de abundă la tot pasul 
pericole pe care sînt în 
stare să le înfrunte 
doar „șuper-eroii" aleși 
de regizor, va fi stă- 
pînit probabil de emoții 
pășind prin locurile aces
tea. înainte de plecarea 
din Rio mi-au căzut sub 
ochi chiar niște relatări 
publicate de trimișii unui 
institut științific. Iată cîte
va crîmpeie : „Sertao în
seamnă înmormîniare de 
viu... Sertao e o porțiune 
de purgatoriu... In aceste 
regiuni a> de-a face cu 
un cadru infernal, pe care 
numai nemuritorul Dante 
ar putea să-l descrie ma
gistral..." etc.

Din cîte am reușit să 
văd eu, nu pai îndreptă
țite calificative atît de fu
nebre. Evident: un om 
descins din mediul unei 
mc.ropole va avea multe 
motive de dezamăgire. 
Firește Dericole sînt rela
tiv mai multe decît sub 
acoperișul une; locuințe 
orășenești și viața ome
nească valorează pe aici 
mai puțin decît acolo 
unde litera legilor s-a im
primat în mentalitate. Azi, 
ca și la începuturile colo
nizării, un locuilor din 
„sertao" trăiește în mij
locul unei naturi suvera
ne, încă toarte slab înar
mat, material și spiritual, 
pentru a o supune Iar 
acestei situații de depen
dență i se adaugă alta, 
pe plan social, de cele 
mai multe ori mai apăsă
toare, mai nocivă docît 
prima.

Cine nu ia tn conside
rare ambii factori rămîne, 
binnînte'es uimit cum e 
posibil ca oe un nămint 
attt de bogat să vietuias- 
■ ă atita sărăcie si Înapo
iere. De-i sumbru, cadrul 
nu e totuși dartesc. cum 
îl socotesc unii. Privin- 
du-1 de aproape, te gîn- 
dești involuntar cum va 
arăta Brazilia cînd aceste 
regiuni vor intra definitiv 
pe făgașul larg al proqre- 
«v’ui.



viața internațională
n'c^agua Atmosfera continuă
să rămînă încărcată

MANAGUA 26 (Agerpres). — Noi incidente au avut loc miercuri 
seara in capitala Nicaraguei, Managua, unde au reînceput de
monstrațiile antiguvernamentale.

Poliția a deschis focul împotriva 
mulțimii care a încercat să mani
festeze pe străzi, o persoană fiind 
ucisă și alte două rănite. De
monstrația urma să aibă loc pe 
străzile principale ale capitalei, 
dar, cu puțin timp înainte de ora 
17, cînd aceasta trebuia să încea
pă, toate intersecțiile au fost ocupa
te de detașamente ale poliției, care 
au atacat pe manifdstanți cu grena
de cu gaze lacrimogene și apoi au 
deschis focul împotriva lor. Focuri 
de armă s-au auzit și în alte car
tiere ale orașului, în special în 
zona unde se află închisoarea „El 
Hormiguero", unde s-au strins un 
mare număr de femei pentru a se 
interesa de soarta rudelor lor dis
părute în ultimele zile.

Potrivit agenției Associated Press, 
la Managua circulă știri privind 
faptul că numărul morților în 
cursul tulburărilor de duminică și 
luni este mult mai mare decît cifra 
anunțată de autorități. Liderii opo
ziției afirmă că au fost ucise între 
300 și 400 de persoane. Referindu-se 
la ultimele evenimente din Nicara
gua, corespondentul din Managua 
al agenției Associated Press subli
niază că „atmosfera politică din 
capitală continuă să rămînă încăr
cată".

S-a aflat, pe de altă parte, că

Fernando Aguero, candidatul opozi
ției la alegerile de la 5 februarie, 
a suferit marți o criză cardiacă, și 
nu a mai putut continua campania 
electorală. El a cerut amîna- 
rea cu un an a alegerilor pre
zidențiale de la 5 februarie.

Vizitele ministrului român
al comerțului exterior in Franța

J 9

PARIS 26. — Corespondenții
Agerpres, Al Gheorghiu și Georges 
Dascal, transmit : După o serie de 
întrevederi avute la Paris cu mem
bri ai guvernului francez, cu re
prezentanți ai Consiliului național 
al patronatului francez, cu condu
cători ai unor firme industriale 
importante și după vizitarea

„S.U.A. trebuie să facă față 
unor probleme economice serioase" 
Mesajul prezidențial asupra economiei americane

, WASHINGTON 26 (Agerpres). — Președintele Johnson a prezentat 
joi Congresului „mesajul economic anual", în care se ocupă de re
zultatele economice obținute in anul trecut și de perspectivele anului 
in curs.

unor instalații și întreprinderi 
industriale, ministrul comerțului 
exterior al Republicii Socialiste 
România, Gheorghe Cioară, îm
preună cu Ion Morega, adjunct al 
ministrului industriei construcțiilor 
de mașini, au plecat joi dimineață 
cu avionul spre Saint-Nazaire, 
unde au vizitat Șantierele navale ale 
Atlanticului. Pierre Loyque, vice- 
președirite-director general al Șan
tierelor navale ale Atlanticului, a 
dat explicații în legătură cu func
ționarea diferitelor sectoare. Șan
tierele exportă în România utilaje 
și instalații pentru fabrici produ
cătoare de îngrășăminte chimice. 
Conducerea șantierelor navale a 
oferit un dejun în cinstea oaspe
ților români.

Sesiunea

Adunării de Stat 

a R. P. Ungare
BUDAPESTA 26 (Agerpres). — 

Agenția M.T.I. transmite că la 26 
ianuarie, la Budapesta s-a deschis 
sesiunea Adunării de Stat a R. P. 
Ungare, care va dezbate darea de 
seamă a Consiliului Prezidențial și 
proiectul de lege privitor la buge
tul de stat pe anul 1967. La sesi
une participă Istvăn Dobi, preșe
dintele Consiliului Prezidențial, 
Jănos Kădăr, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., Gyulă Kăllai, preșe
dintele guvernului, și alți condu
cători de partid și de stat. Raportul 
la proiectul de buget a fost prezen
tat de dr. Mătyăs Timar, ministrul 
finanțelor.

N. Podgornîi oaspete

al orașului Torino
1

TORINO 26 (Agerpres). — în ca
drul vizitei de stat pe care o face 
în Italia, Nikolai Podgornîi, pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., a fost la 26 ia
nuarie oaspetele orașului Torino. 
Vizitînd uzinele Fiat, el a relevat 
importanța înțelegerii privitoare 
la participarea firmei la proiecta
rea și livrarea de utilaje pentru o 
mare uzină de autoturisme care 
va fi construită pe Volga. Oaspe

tele a subliniat că, prin volumul și 
amploarea sa, această înțelegere 
iese mult din limitele acordurilor 
obișnuite pe planul comerțului in
ternațional. Totodată, el a arătat 
că oamenii de afaceri din Italia, 
inclusiv cei din Torino, au dat do
vadă de clarviziune și de abordare 
realistă a problemei dezvoltării 
relațiilor economice cu U.R.S.S. și 
cu alte țări socialiste.

Acțiuni provocatoare 
ale Tailandei 
împotriva Cambodgiei

PNOM PENH 26 (Agerpres). — 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Cambodgiei a adresat o notă gu
vernului Tailandei, in care protes
tează împotrivă continuării atacu
rilor provocatoare ale trupelor tai- 
landeze împotriva teritoriului cam
bodgian. în notă se relatează despre 
atacurile de la 27 și 30 decembrie, 
care s-au soldat cu morti și răniți.

Făcînd o apreciere optimistă a- 
supra rezultatelor generale, pre
ședintele a recunoscut, totodată, că 
țara trebuie să facă față unor pro
bleme serioase, rămase nerezolvate 
din cauza „obligațiilor S.U.A. în 
Asia de sud-est“, adică a războiu
lui din Vietnam .El a anunțat că 
suma destinată finanțării acestui 
război va fi majorată în acest an 
cu 10 miliarde dolari. După ce a 
subliniat creșterea produsului na
țional global, precum și a industri
ei, dar în măsură mai mică (6,9 la 
sută în 1966 față .de 11,1 la sută în 
1965), președintele a enumerat o se
rie de probleme care au frînat ex
pansiunea economică : creșterea 
foarte rapidă a prețurilor, deficitul 
balanței de plăți externe, existența 
a 3 milioane de șomeri și perturbă
rile grave din industria construc
țiilor, provocate de politica mone
tară.

Arătînd că „dintre indicatorii 
generali ai economiei creșterea pre
țurilor a avut un rol mai mare de
cît s-ar fi dorit", ducînd la scum
pirea vieții și la creșterea datoriilor 
populației, președintele a lansat un 
nou apel către patroni și sindicate,

cerîndu-le „o mai mare moderație 
și responsabilitate în hotărîrile pe 
care le vor lua cu privire la pre
țuri și salarii". Vorbind de apari
ția unor noi greutăți în găsirea de 
lucru, mai ales pentru tineret și 
populația de culoare, Johnson a 
afirmat că anul trecut 6,5 milioa
ne familii au trăit în condiții, grele.

Referitor la balanța de 'plăți ex
terne, președintele a admis că a- 
tîta timp cît Statele Unite vor fi 
angajate în Asia de sud-est, ele vor 
trebui să facă față unui permanent 
deficit.

In ceea ce privește perspectiva 
anului în curs, Johnson a afirmat 
că majorarea impozitelor propusă 
de el și reducerea ritmului de creș
tere a cheltuielilor federale vor fa
cilita o politică monetară de spri
jinire a expansiunii economice. El 
a adăugat că „volumul lucrărilor 
din sectorul construcției de locuin
țe va rămîne în urmă cu un miliard 
de dolari față de anul trecut".

Situația din
DJAKARTA 26 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția Reuter, 
generalul Suharto, conducătorul 
guvernului indonezian, luînd cu- 
vîntul la 24 ianuarie la o confe
rință a comandanților militari re
gionali, a declarat că a cerut pre
ședintelui Sukarno să dea expli
cații în legătură cu acțiunile sale 
politice din trecut, precizînd că 
„armata va acționa împotriva ori
cui apără încă greșelile pe care 
le-a făcut în trecut și sfidează or
dinele Congresului consultativ 
popular".

Ziarul indonezian „Generația 
1966“, în numărul său din 24 ia
nuarie, a făcut cunoscut că fostul 
comandant al gărzii palatului pre
zidențial, generalul de brigadă 
Sabur, și alți doi colaboratori ai 
președintelui Sukarno au fost a- 
restați.

Aceste știri urmează unor re
cente declarații ale generalului

Corespondență din Londra

Rezultatele 

„turneului 

de explorare"

Noua acțiune de explora
re pe continent s-a înche
iat. Cei doi mesageri brita
nici, premierul Harold Wil
son și ministrul de externe 
George Brown, s-au intors 
de la Paris, unde au discu
tat timp de două zile cu 
președintele de Gaulle con
troversatele aspecte ale u- 
nei eventuale candidaturi 
britanice la Piața comună. 
Aprecierea ziarelor brita
nice este că la Paris răs
punsul a fost „nici da, nici 
nu" sau, ca să folosim ex
presia altui ziar, „Oracolul 
de la Elysee nu s-a pro
nunțat". Perspectiva intră
rii Marii Britanii în Piața 
comună rămîne astfel sub 
semnul aceleiași incertitu
dini, în ciuda atmosferei de 
curtoazie și politețe pe 
care au relevat-o cu deose
bită plăcere solii britanici 
la reîntoarcere.

Pe fundalul divergen
telor persistente au fost 
discutate, de pildă, aspec
tele spinoase legate de po
litica agrară a Pieței co
mune. In această privință 
s-a vădit intenția Angliei 
de a cere „unele ajustări", 
care să vină în întîmpina- 
rea intereselor britanice. 
Dar, arată „Daily Express", 
„este cert că nu se poate 
presupune ca Franța și ce
lelalte cinci țări ale Pieței 
comune, care au cheltuit 
ani pentru a realiza un a- 
cord asupra prețurilor agri
cole care să corespundă in
tereselor lor, vor accepta 
acum să-I modifice pentru 
a face pe plac Marii Bri
tanii". Opinii similare sînt 
emise și în ce privește re
zervele Franței fată de lira 
sterlină ca valută mondia
lă, fată de relațiile speciale 
ale Marii Britanii cu S.U.A., 
cit și fată de dificultățile 
nerezolvate ale economiei 
britanice.

Semnificativ este că, în 
cercurile politice londone

ze, se remarcă mai ales in
sistenta cu care liderul bri
tanic a încercat să-i con
vingă pe interlocutorii 
francezi despre marile a- 
vantaje pe care alăturarea 
Marii Britanii le-ar aduce 
Comunității Economice Eu
ropene în domeniul tehno
logiei moderne și in alte 
privințe. Dar nici unul din
tre observatorii politici nu 
pare să fi depistat indicii 
că asemenea pledoarii ar fi 
întîmpinat entuziasm la Pa
ris. Dimpotrivă, după cum 
subliniază „Daily Tele
graph", „una din dificultă
țile majore ale intrării Ma
rii Britanii, așa cum o pri
vesc francezii, este că ea 
ar putea afecta balanța și 
dezvoltarea generală a 
Pieței comune, sau, în ori
ce caz, ar transforma-o în 
așa fel încit ar deveni mai 
puțin avantajoasă pentru 
Franța".

S-au înmulțit totodată 
părerile potrivit cărora 
continuele pertractări în 
problema intrării Angliei 
în Piața comună ar repre
zenta încercări grele pen
tru, prestigiul britanic. Zia
rul „Daily Express", cunos
cut pentru campania lui în
delungată împotriva Pieței 
comune, scrie : „Pentru a- 
ceastă insulă este cu totul 
inimaginabil să-și sacrifice 
comerțul, structura sa fi
nanciară vitală, poziția 
strategică la est de Suez șl 
propria sa agricultură. A 
proceda în acest fel ar în
semna in mod Inevitabil 
sacrificarea independenței 
noastre politice și nimeni 
nu poate crede intr-adevăr 
că poporul britanic este 
dispus să facă acest lucru. 
Să se pună capăt umilirilor 
din partea Pieței comune".

Astfel, problemele legate 
de admiterea Angliei în 
Piața comună rămîn des
chise.

L. RODESCU

Premierul saigonez, generalul Ky, și-a încheiat joi turneul în Australia și 
Noua Zeelandâ. Vizita lui Ky la Auckland, în Noua Zeelandâ, a fost mar
cată — potrivit agenției americane U.P.I. — de „violente demonstrații anti
războinice". Miercuri seara, un grup de 500 de demonstranți, în majoritate 
studenți, l-au întîmpinat pe Ky, care se deplasa la o recepție, cu placar- 
de și strigăte de protest. S-au produs incidente între poliție și demonstranți

Țara soarelui răsare cunoaște în 
aceste zile febra dinaintea alegeri
lor. Campania electorală, începută 
la 8 ianuarie, este în toi. Punctul 
culminant va fi atins duminică, 
cînd japonezii vor fi chemați la 
urne pentru a alege o nouă Ca
meră a Reprezentanților1).

Conform Constituției nipone, a- 
ceastă Cameră a Dietei (parlamen
tul) se alege pentru o perioadă de 
patru ani. Cum precedenta consul
tare electorală a avut loc in no
iembrie 1963, atribuțiile actualului 
parlament urmau să înceteze abia 
în toamnă. Dar, pentru a opta oară 
după război, organul puterii legis
lative a fost dizolvat înainte de 
termen. Constituind mai ales o pre
rogativă a guvernului și a primu
lui ministru, acest mijloc a fost fo
losit de obicei de partidul liberal
democrat, de guvernămînt, cînd 
conjunctura era favorabilă lui.

Dizolvarea parlamentului și fixa
rea alegerilor înainte de termen 
se pare că au de astă dată o 
altă explicație. Această explica
ție trebuie căutată in evoluția eve
nimentelor înregistrate pe scena 
politică japoneză, mai ales în ul
tima lună a anului trecut.

Chiar în prima zi a lunii a avut 
loc congresul partidului liberal
democrat de guvernămînt (P.L.D.). 
Alegerea președintelui partidului
— scopul principal al congresului
— s-a desfășurat fără sur
prize. Obținînd cel mai mare 
număr de voturi, Eisaku Sato a fost 
reales lider al partidului, redeve
nind astfel, în mod automat, prim-

ministru. Elementul care a confe
rit o notă specifică congresului l-a 
constituit, așa cum arată ziarul 
„Mainichi Daily News", faptul că 
deși „Sato a fost ales președinte 
al P.L.D., el n-a întrunit nici măcar 
două treimi din totalul voturilor". 
Presa explică acest lucru prin in
tensificarea fricțiunilor între nume
roasele grupuri din partid care, 
după cum relevă „Le Figaro", sînt 
separate mai mult de „război de 
persoane" decît de controverse de 
idei.

Congresul n-a fost însă decît

*) în configurația de pînă acum 
a Camerei, locurile erau împărțite 
astfel : partidul liberal-democrat — 
278 ; partidul socialist — 141; partidul 
social-democrat — 23; partidul comu
nist — 4 ; independenții — 2. 19
locuri erau vacante. Noua Cameră va 
cuprinde 486 locuri.

Indonezia
Nasution și ale ministrului de ex
terne, Adam Malik. Primul ar fi 
cerut — după cum anunță agenția 
Associated Press — deschiderea 
„unei anchete judiciare în legă
tură cu rolul președintelui în ten
tativa de lovitură de stat din 
1965". Malik, la rîndul său, potri
vit agenției Reuter, „a sugerat 
președintelui să demisioneze, lă- 
sînd în locul său un șef de stat in
terimar pînă la alegerile din 1968". 
Referindu-se la ultimele eveni
mente din Indonezia, agenția 
France Presse relatează că „obser
vatorii străini din Djakarta consi
deră că armata și organizațiile 
studențești de dreapta colaborează 
pentru a-1 înlătura pe Sukarno, 
punîndu-i în sarcină responsabili
tatea loviturii de stat din octom
brie 1965".

Agențiile occidentale au atras a- 
tenția asupra existenței în sînul 
armatei a unor forțe care îl spri
jină pe Sukarno, cum ar fi trupele 
din Java de vest și marina mili
tară, care are efective importante 
în regiunea capitalei indoneziene.

în Cipru, descoperirea unor noi 
surse de apă este o preocupare 
importantă. în clișeu : geologii 

caută pînze de apă

■ BUDAPESTA. Rolf Lahr, 
subsecretar de stat In Mi

nisterul Afacerilor Externe al 
Republicii Federale a Germaniei, 
care a făcut o vizită de citeva 
zile în R. P. Ungară, a părăsit 
joi Budapesta, plecînd spre pa
trie. EI a dus tratative în ve
derea extinderii relațiilor un
garo—vest-germane șl, in acest 
cadru, în legătură cu posibili
tatea stabilirii de relații diplo
matice. Intr-un interviu acor
dat, înainte de plecare, unui co
respondent al agenției M.T.I., 
Rolf Lahr a declarat că trata
tivele pe care le-a dus în Un
garia au fost rodnice.

■ PARIS. Joi a sosit la Paris 
Adam Rapacki, ministrul 

afacerilor externe al R. P. Po
lone, care, la invitația guver
nului francez, va face o vizită 
oficială de trei zile în Franța.

■ BUENOS AIRES. Ziarul 
„Nuestra Palabra” infor

mează că între 22 și 23 ianua
rie a avut loc o plenară a C.C. 
al Partidului Comunist din Ar
gentina la care a fost dezbă
tută situația politică internă. 
Ziarul arată că munca depusă 
de partid în rîndul maselor a 
contribuit la intensific^" 
luptei clasei muncitoare și T , 
tregului popor pentru reform- 
social-economice, pentru liber
tăți democratice și independen
ță națională, pentru crearea 
unui guvern democratic.

■ NEW YORK. Senatorul
Robert Kennedy a părăsit 

miercuri New Yorkul, plecind 
într-un turneu în Europa occi
dentală. El va avea la Londra 
convorbiri cu primul ministru 
britanic, Harold Wilson, iar la 
Paris va întilni pe președintele 
Franței, Charles de Gaulle.

Episod in disputa 

clanului Trujillo
Numele familiei 

Trujillo ocupă, in a- 
ceste zile, rubrica 
faptelor judiciare în 
presa occiden tală. Din 
Madrid se anunță a- 
restarea, sub forma 
„rezidenței suprave
gheate" la domiciliu 
și la dispoziția unui 
judecător de instruc
ție, a lui Rafael Leo
nidas Ramfis Tru
jillo. Măsura autorită
ților spaniole dă curs 
unui mandat inter
național de urmărire, 
lansat vara trecută de

un judecător de in
strucție la Geneva.

Intimplarea de la 
Madrid este un epi
sod al unei afaceri 
tenebroase care, dacă 
ar fi transpusă pe e- 
cran, ar putea lua 
forma unui film se
rial cu titlul „Dispu
ta în jurul moștenirii 
lăsate de papa". De 
o parte se află copiii 
legitimi ai fostului 
dictator dominican 
Rafael Trujillo, năs- 
cuți din căsătoriile 
succesive ale aces

tuia, iar de cealaltă 
parte — progeniturile 
rezultate din adultere 
și pe care autorul le-a 
recunoscut ca fiind 
ale sale.

Miza care îi opune 
pe diverșii membri 
ai clanului Trujillo 
este destul de apre
ciabilă : părțile con
testate din moștenire 
sînt evaluate la 
45 000.000 dolari. A- 
devăratul păgubaș 
rămîne însă tot po
porul dominican.

E. M.

M CAPE KENNEDY. Admi- 
aistrația națională pentru 

problemele aeronauticii și cer
cetarea spațiului cosmic a anun
țat că a recepționat informații 
utile de la cele șase laboratoare 
spațiale lansate marți de la 
Cape Kennedy. Informațiile ob
ținute, care vor fi prelucrate la 
Universitatea din Michigan, vor 
permite să se stabilească mai 
exact durata menținerii pe 
orbită a sateliților.

EB PARIS. La 26 ianuarie au 
început la Paris lucrările 

Comisiei mixte sovieto-france- 
ze care dezbate problemele co
laborării celor două țări în do
meniul științei, tehnicii, comer
țului exterior.

M CAIRO. Joi au început la 
Cairo convorbirile între 

președintele R.A.U., Abdel 
Gamal Nasser, și președintele 
Finlandei, Urho Kekkonen.

E3R KAMPALA. Miercuri sea- 
ra, mai mulți necunoscuți 

au tras asupra automobilului 
în care se afla vicepreședintele 
Ugandei, Jean Babiiha. Poliția 
a arestat două persoane suspecte.

nii membri influenți din partid, 
cabinet și Dietă. în ideea au
torilor ei, remanierea a fost ast
fel concepută ca „o operațiune de 
curățire, destinată să liniștească 
opinia publică" cum scria ziarul 
„Le Monde".

Dar, contrar așteptărilor, rema
nierea guvernului, ca și redistribui
rea posturilor-cheie din partidul 
liberal-democrat nu au avut efec
tele scontate. Criticile s-au înmul
țit, vizînd în special poziția cabi
netului în problema războiului ame
rican din Vietnam, refuzul de a sa
tisface cererile tot mai insistente

prezentul impas — scria în 
timpul sesiunii unilaterale a Die
tei ziarul „Mainichi" — nu exis
tă nici o altă alternativă decît 
să fie dizolvată Camera Reprezen
tanților și să se organizeze alegeri 
generale". în fața cererilor tot 
mai insistente ale opiniei publice, 
guvernul a dizolvat parlamentul la 
27 decembrie, adică chiar în pri
ma ședință a celei de-a 54-a sesi
uni ordinare a Dietei și a hotărît 
organizarea de noi alegeri.

Deși scurtă, de numai trei săp- 
tămîni, campania electorală s-a

în preajma confruntării 
electorale din Japonia
preludiul a ceea ce a urmat, eve
nimentul cel mai comentat fiind re
manierea guvernamentală. Noul 
cabinet păstrează, în componența 
sa, doar doi dintre vechii membri, 
restul fiind înlocuiți. Ce l-a deter
minat pe premierul Sato să recurgă 
la o „operațiune chirurgicală" de 
o asemenea amploare, a treia, în 
decurs de numai doi ani de la ve
nirea sa în fruntea guvernului ? în 
ultimele luni fostul guvern a deve
nit în repetate rînduri ținta unor 
atacuri, în presă și în parlament, 
atît din partea opoziției, cît și din 
partea propriului său partid. Mo
tivul : „kuroi kiri" (ceața neagră a 
corupției) care a atins pe u-

ale opiniei publice cu privire la 
evacuarea bazelor militare ameri
cane din Japonia, la lărgirea drep
turilor democratice cît și la crește
rea prețurilor.

La rîndul lor, și partidele de o- 
poziție au reacționat negativ. Re
prezentanții partidelor socialist, so
cial-democrat, comunist și Komei 
au boicotat cea de-a 53-a se
siune extraordinară a Dietei în 
care s-au dezbătut mai multe pro
iecte prezentate de guvern, cerînd 
dizolvarea imediată a parlamentu
lui și organizarea de noi alegeri. 
Luările de poziție din presa japo
neză s-au situat în genere pe 
aceeași linie. „Pentru a ieși din

dovedit a fi destul de disputată. 
Reprezentanții partidului liberal
democrat și-au consacrat cea 
mai mare parte din campanie cri
ticilor la adresa partidelor de o- 
poziție și, în special, a partidului 
socialist (cel mai puternic din 
Dietă după P.L.D.) pentru boicota
rea sesiunii extraordinare a par
lamentului. Totodată, membrii in
fluenți ai partidului de guvernă
mînt, inclusiv premierul Sato, au 
ținut să scoată în evidență „foloa
sele" pe care le aduce țării „trate- 
tul de securitate" japono-america .1.

Pe o platformă opusă s-au si
tuat partidele de opoziție și m ii 
ales socialiștii și comuniștii. .n

programul său pe 1967, publicat cu 
prilejul Anului nou, partidul so
cialist arată că va lupta pentru 
lichidarea tratatului japono-ameri- 
can, împotriva agresiunii america
ne din Vietnam și a prezenței în 
porturile japoneze a submarinelor 
atomice americane, împotriva în
cercărilor de a revizui constituția 
de pe poziții de dreapta, împotri
va politicii economice a guvernu
lui.

La rîndul său. Partidul Comunist 
din Japonia cheamă alegătorii la 
lupta împotriva actualei politici 
și a sistemului electoral, a 
încercărilor de revizuire a Consti
tuției, pentru crearea unui quvern 
de coaliție democratică. Pe plan 
extern, partidul comunist se pro
nunță împotriva sprijinirii politicii 
S.U.A. în Asia de sud-est, pentru 
abolirea așa-zisului tratat de secu
ritate japono-american, pentru pro
movarea unei politici de pace, in
dependență și neutralitate.

în scopul expunerii de către 
toate partidele a platformelor lor 
electorale, partidul socialist a 
propus P.L.D. să se organizeze o 
discuție deschisă între reprezen
tanți ai tuturor partidelor. Partidul 
de guvernămînt a declarat că ar 
fi de acord cu o astfel de discuție, 
însă cu condiția ca la ea să nu ia 
parte și partidul comunist. Protes
ted împotriva acestei poziții a 
P.L.D., partidul socialist a arătat 
în declarația sa din 9 ianuarie că 
partidul comunist, ca și toate ce
lelalte partide din Japonia, este 
un partid politic legal și ca atare 
el are dreptul să-și spună cuvîntul 
în toate problemele majore ale na
țiunii.

Oricum, noul episod în înfrunta
rea de poziții de pe scena politică 
japoneză este viu disputat.

Radu BOGDAN
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