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la cîțiva kilome- 
a apărut un nou 
primele lovituri 
primele cărămizi
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în ansamblul ramurilor econo
miei naționale construcția de ma
șini ocupă un rol primordial. Ea 
este obligată să-și lărgească în per
manență sortimentul produselor, 
să înlocuiască sistematic mașinile 
și utilajele din fabricația curentă 
rămase în urma progresului gene
ral al tehnicii cu altele noi, la ni
velul celor mai reușite realizări si
milare pe plan mondial. Celor a- 
proximativ 760 de mașini și utilaje 
și 1 600 de produse ale industriei 
electrotehnice asimilate în fabrica
ție sau modernizate în șesenal li 
se vor adăuga, în actualul cincinal, 
alte circa 3 400. Demne de relevat, 
îți domeniul amintit, sînt eforturile 
îndreptate cu precădere spre dez
voltarea mai accentuată a subra- 
murilor hotărîtoare pentru progre
sul general al economiei"— pro
ducția de mecanică fină, mașini- 
unelte, electrotehnică și electronică.

Problema nu se rezumă însă 
doar la a lărgi judicios gama pro
duselor. Concomitent, de o impor
tanță vitală pentru întreaga noas
tră economie este grăbirea ritmu
lui de asimilare în fabricație a ma
șinilor și utilajelor, menținerea lor 
permanentă la nivelul tehnicii 
moderne. Nu se poate spune 
că în acest sens nu s-ar fi obținut 
pînă acum unele succese demne de 
apreciat. Vagoanele de călători și 
mașinile de frezat portale, de pil
dă, s-au asimilat într-un timp re
lativ scurt. O analiză mai atentă 
arată însă că, deși activitatea și 
ritmul de asimilare s-au îmbună
tățit, pe alocuri se înregistrează 
totuși unele rămîneri în urmă. 
Durata de asimilare în fabricație 
a unor produse este încă mare, așa 
p*. practic, ele apar din capul lo
cului cu o anumită uzură morală. 
Ea s-a întins — în cazul a nume
roase utilaje miniere, de pildă — pe 
mai bine de 3 ani, ceea ce este ex
trem de mult dacă avem în vedere 
că, potrivit studiilor întreprinse pe 
plan mondial, ciclul mediu de în
noire a produselor este, în construc
ția de mașini, de 4—5 ani. In plus, 
în fabricație se mai mențin unele 
produse depășite, concepute și asi- 
milate.cu mulți ani în urmă. Este 
vorba de unele transportoare pen
tru minele de cărbuni și șantierele 
de construcții, de presele cu ex
centric de 6 și 16 tf, de' anumite 
produse electrotehnice.

Care să fie cauzele acestei situa
ții ? După părerea mea, ea se da
torează în primul rînd faptului că 
încă nu există o disciplină severă 
în respectarea termenelor de pu
nere în fabricație a noilor produ
se. Așa se face că deși nu au 
existat motive obiective, nici pînă 
în prezent nu se produa utilaje a 
căror asimilare a fost prevăzută 
pentru 1966, cum este, de pildă, 
cazul autostivuitorului cu furci, 
mașinii de filat bumbac, mașinii 
de rectificat fără centre, războiului 
automat pentru țesut lînă. Au fost

și oazuri cînd lucrările de asimila
re au fost abandonate — după ce 
s-au elaborat proiectele și s-au 
executat prototipurile — deoarece 
beneficiarii nu și-au bazat cererile 
pe studii prealabile aprofundate. 
Așa se face că abia cu prilejul 
omologării s-a constatat că mașina 
de frezat țincuri este de un tip ne
corespunzător, că mașina de ni
velat bordurile panourilor tip 
N.P.B. este inutilizabilă deoarece, 
pînă să se asimileze, Ministerul 
Economiei Forestiere a schimbat 
tehnologia de fabricare a acestor 
panouri, că mașina de regenerat 
pășuni și mașina de împrăștiat ape 
amoniacale au fost părăsite de 
Consiliul Superior al Agriculturii 
după ce s-au executat prototipuri
le. Aceste situații nu dovedesc alt
ceva decît insuficienta informare a 
beneficiarilor și a furnizorilor, ne
cunoașterea perspectivei.

Consider că evitarea unor aseme
nea situații, ca și stimularea între
prinderilor constructoare de mașini 
în perfecționarea continuă a produ-

Miercuri după-amiază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a pri
mit la Eforie Nord pe tovarășul 
Reza Radmanech, președintele Bi
roului Comitetului Central al Parti
dului Tudeh din Iran, care își pe
trece concediul de odihnă în țara 
noastră.

La primire a participat tovară
șul Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R.

In cadrul schimbului de păreri,

desfășurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, au fost abordate 
probleme ale mișcării comuniste in
ternaționale și s-a relevat impor
tanța dezvoltării în continuare a 
relațiilor dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Tudeh din 
Iran, în interesul popoarelor român 
și iranian, cauzei socialismului și 
păcii.

Seara, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și soția au oferit o masă în cin
stea tovarășului Reza Radmanech 
și a soției sale. (Agerpres)

Dacă există un senti
ment al spațiului, de ce 
n-am putea vorbi — în
tr-un cadru mai intim — 
de un sentiment al casei. 
Și asta nu de dragul unei 
expresii prețioase. Ci din 
necesitatea de a numi 
o realitate suiletească. 
Fiindcă o casă în care 
stai zi de zi nu e 
un bun material oa
recare, înlocuibil cu altul 
de aceeași dimensiune și 
de aceeași valoare. Forțe 
imponderabile ale noas
tre, de ordin spiritual, ac
ționează asupră-i neînce
tat dîndu-i acea patină 
unică, ce face pe fiecare, 
în felul său, să se simtă 
între patru pereți de cără
midă — „acasă".

Mai e nevoie, pentru a 
dovedi acest lucru, să 
vorbim despre romancierii 
din secolul trecut — și 
mai ales de Balzac, care 
au intuit, pînă la amă
nuntul imperceptibil a- 
proape, intimitatea aces
tei interacțiuni — încît 
sufletul locatarului putea 
fi citit limpede din con
figurația, „stilul' interio
rului. Sau de prevederile 
elementare ale oricărei 
legiuiri care declară „do
miciliul" — cum îi spune 
casei în termeni juridici 
—inviolabil — ca și liber
tatea noastră de a gîndi. 
Sau să coborîm și mai a- 
dînc în istorie cînd vatra, 
protejată de „lari și pe
nați" era simbolul patriei 
mari.
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(Continuare în pag. a Ili-a)

La Sebeș, în regiunea Hune
doara, a început construcția unui 
combinat de industrializarea lem
nului, menit să asigure valorifi
carea superioară a masei lem
noase din marile păduri din îm
prejurimi.

In profilul noului obiectiv 
intră o fabrică de cherestea și 
semifabricate pentru mobilă cu 
o producție anuală de 70 000 mo 
și o fabrică de plăci fibrolem- 
noase cu o capacitate 
114 000 tone — cea 
unitate de acest gen 
La fabricarea plăcilor, 
utilizat procedeul „uscat" — con
siderat la ora actuală, ca cel mai 
eficient în tehnologia de reali
zare a acestui produs.

Proiectantul 
studii și proiectări forestiere — 
a prevăzut pentru ridicarea ha
lelor combinatului 
scară largă a prefabricatelor, în 
scopul scurtării duratei de exe
cuție și reducerii cheltuielilor 
de investiție.

anuală de 
mai
din țară, 

aici, va fi

mare

Institutul de

utilizarea pe

Prejudecata este, în general, rodul 
unui examen superficial, incomplet, 
săvîrșit fără metodă, fără spirit critic, 
lipsit de simț logic al faptelor. Con
vingerea că pămîntul are forma unui 
disc plat, de pildă, este, desigur, rezul
tatul unui examen, dar al unui examen 
întemeiat pe aparențe, pe impresii sen- 
soriale, necontrolate de rațiune; re
zistența unui tehnician la introducerea 
automatizării în industrie este, de ase
menea, efectul unei lipse de cercetare 
completă și obiectivă a faptelor, semn 
al unui spirit refractar noutății ; con
vingerea că șofranul de culoare gal
benă este indicat în tratamentul icte
rului reprezintă o altă prejudecată, 
larg răspîndită cu secole în urmă, su
gerată pe asemănarea superficială, sta
bilită pe aparențe, între culoarea sub
stanței și aspectul exterior al bolnavu
lui; credința că un anume obiect, o 
amuletă, de pildă, o formulă verbală, 
un anume ceremonial, sînt eficace 
pentru a înlătura producerea întâmplă
rilor neprielnice, reprezintă exemple 
de persistență a altor prejudecăți, pe

LA ORADEA

complex
sere

Sentimentul casei, deci, 
înrădăcinat adînc în noi, 
și în obiceiurile noastre, 
a devenit un dat elemen
tar, o a doua natură. Șl 
de asta — cu atît mai 
straniu ne pare — cînd 
constatăm la cîte unii se
meni ai noștri atrofieri de 
la sentimentele funda
mentale de om. Iar a 
numi neglijent, leneș, sau 
inconștient chiar, pe cine
va care lasă în paragină 
dintr-un motiv sau altul, 
casa în care locuiește, în
seamnă de fapt o prea 
mare îngăduință. Căci, 
cel care frece indiferent, 
zi de zi, pe lîngă gardul 
ogrăzii sale, răsturnat pe 
o rînă, pe lîngă niște pe
reți coșcoviți, care se 
complace în murdărie și 
dezordine, își mutilează, 
după credința noastră, 
niște sentimente umane fi
rești, formate și acumula
te de-a lungul mileniilor.

De aceea, în aceste ca
zuri — oricare ar fi ex
plicația, de circumstanță, 
nu ne poate convinge. In
tr-adevăr, cine poate fi 
scuzat ca om, dotat cu 
pretenții omenești elemen
tare, pentru faptul că nu 
se sinchisește a trăi în
tr-un mediu ambiant, 
murdar și urît ? Și totuși 
unii încearcă s-o facă. 
Luînd drept motiv — 
cum ni se semnalează a- 
desea — starea de provi
zorat. „Aștept să mă mut 
în curînd' — zic aceștia. 
Sau : „Nu sînt eu proprie
tarul. De ce să bag bani 
în bunul altuia ?* Și asta 
deși situația durează de 
ani de zile, încît casa lă
sată în părăsire de-a 
dreptul „năpîrlește", își 
dezbracă pereții de stra
turile de tencuială, riscă 
să se prăbușească pe 
capul înțeleptului stoic.

Fără îndoială, firesc, o- 
menește de firesc ar fi ca 
acești inși izolați, care au 
abdicat de la îndepli
nirea unor obligații uma
ne elementare, să fie a- 
duși la realitate. De alt
fel în acest sens pledea
ză și considerente de or
din practic și economic. 
Întrucît nu este admis să 
fie degradate din indo
lență și uneori din rea 
credință imobile bune de 
locuit. în cazurile cînd li 
se semnalează încălcări, 
organele — de stat și ju
decătorești — trebuie să 
manifeste maximum de e- 
xigență și hotărîre pentru 
a-i aduce la ordine pe 
cei care și-au uitat înda
toririle nu numai de 
„părți contractante’, dar 
de cetățeni și de oameni.

In portul Constanța
Foto : A. Cartojan

LUCRĂRILE
AGRICOLE

In unitățile agricole de stat paralel cu 
eforturile pentru terminarea în cel mai scurt 
timp a recoltării și livrării griului, în toate 
regiunile continuă transportul paielor și ară
turile de vară. Au fost arate mai mult de 
300 000 hectare.

Consiliul Superior al Agriculturii apre
ciază că ritmul de efectuare a arăturilor nu 
a corespuns pînă acum posibilităților de care 
dispun gospodăriile agricole de stat. Prin fo
losirea judicioasă a tractoarelor și continua
rea lucrului în schimbul doi puteau fi arate 
suprafețe mult mai mari.

în prezent, cînd recoltarea.se apropie de 
sfîrșit, este necesară regruparea tractoarelor 
pentru accelerarea balotării și transportului 
paielor și a arăturilor de vară. Se apreciază 
că prin buna organizare a muncii și folosirea 
deplină a tractoarelor și preselor, unitățile 
agricole de stat vor realiza și depăși viteza 
zilnică prevăzută la arături de 32 000 hectare. 
Astfel, unitățile din sudul țării pot încheia 
această lucrare pînă la cel mult 10 august, 
iar cele din centrul și nordul țării pînă la 
15—18 august.

Există încă condiții bune pentru executarea 
arăturilor. întîrzierea acestei lucrări poate 
influenta negativ calitatea lor. Concomitent 
trebuie grăbite celelalte lucrări ce se fao pen
tru producția anului viitor — alegerea tere
nurilor pentru cultura griului, fertilizarea, 
pregătirea semințelor.

Bombe44
Eram 6 oameni: Dumitru 

Dumitrescu, directorul Di
recției alimentației publice 
din Centrocoop. Frenchel 
Lambe, vicepreședinte al 
U.R.C.C.-București. Ilie Mi- 
rea. Mircea Beraru, Tudor 
Gros — șefi de serviciu și 
subsemnatul. în toiul dis
cuției. directorul D.A.P. a 
scos de prin sertarele me
șei sale de lucru cîteva 
sute de fotografii pe care 
ni le arată bucuros tuturor, 
dîndu-ne. în același timp, 
explicațiile de rigoare : „Și 
iată aici e un frumos lo
cal pe care l-am deschis în 
Maramureș... Iată exterio
rul unei terase amenajată 
în stil țărănesc"...

După ce toate fotografii
le trec din mînă în mînă. 
tovarășul director conchi
de : „Firește, ceea ce ve
deți dv. nu sînt .decît 
copii palide ale realității. 
Cooperația a realizat uni
tăți de alimentație publică 
— cu caracter turistic — a 
căror frumusețe, originali
tate și pitoresc sînt neîn
trecute".

Sînt frumoase aceste lo
caluri — într-adevăr. Clă-

dite cu gust si fantezie, iar 
mesele întinse din ogrăzile 
lor umbroase par a invita 
călătorul să zăbovească o 
clipă... Dar — am întrebat 
pe cei 5 reprezentanți ai 
cooperației de consum — 
planul de desfacere și-1 
realizează ? Aduc beneficii 
pe măsura sumelor inves
tite în construirea lor ?

întrebarea a stîrnit. în 
rîndul celor 5. o oarecare 
nedumerire, iar răspunsul 
a sunat aproape straniu, de 
neconceput : „Nu. Nu toate 
unitățile acestea își reali
zează planul de desfacere" 
(!!).

A urmat inevitabila în
trebare — de ce ? — si răs
punsul.

Am informat pe cej 5 
parteneri de discuție că un 
raid întreprins recent prin 
localurile cu profil turistic 
ale cooperației de consum 
a scos la iveală lucruri in
teresante din acest punct 
de vedere.

Am început să povestesc.
Era duminică. După a- 

miază tîrziu. ne-am oprit 
la bufetul „Ramura" (șos. 
București-Ploiești) să ne

.Pepsi".
„N-a- 
„N-a- 
atîta ? 
sirop".

astîmpărăm setea. , 
„N-avem". „Citro", 
vem". „Oranjadă" ?. 
vem. Ce tot insiști 
Avem minerală cu

...Din siropul acela clocit 
de soare și din „minerala" 
caldă a ieșit o băutură cu 
gust de apă de gîrlă. Un 
aspect care în anumite con
diții ar putea fi trecut cu 
vederea : Dever mare, sea
ră tîrzie... Dar uitîndu-mă 
cu atentie mai mare în jur. 
am înțeles că sîntem mu
safirii unei „bombe". Mai 
toate mesele — ocupate de 
cheflii puși pe chiolhan și 
pe hartă. în 10 minute am 
asistat la cîteva scandaluri. 
Sticlele de vin se goleau 
de zor. Apariția responsa
bilului a produs o hărmă
laie de nedescris. Cîțiva 
cheflii au început să-1 în
jure pe toate tonurile și 
atît de colorat. încît hîrtia 
nu rabdă reproducerea lor. 
Nici responsabilul nu s-a 
lăsat mai prejos. Se amuza 
înjurîndu-i și el pe clientl, 
amintindu-le de chiolhanu
rile pe care le-au tras 
cu cîteva zile în urmă.

....Terasa Tîncăbesti". O

„bombă" în devenire . Pe la 
mesele murdare își ogoiesc 
aleanul cu rachiu cheflii de 
ocazie. Goniți din local de 
roiurile de muște. care 
și-au găsit acolo mediul lor 
prielnic de viață, chefliii 
petrec pe unde pot. De pre
ferință pe marginea șan
țului. Si cum golește cîte 
o sticlă, numai ce-1 auzi : 
„Bă. șăfule ! Ia mai adă 
una".

De ce oare lipsesc băutu
rile răcoritoare din unită
țile alimentației publice de 
la șosea, care au un pro
nunțat caracter turistic ? E 
doar la mintea cocoșului că 
turistul nu vine la local să 
bea pînă cade pe sub 
masă ! Ce se întîmplă ? 
Cum se poate ca aici, 
doi pași de București, 
ochii atîtor directori, 
de servicii, președinți 
vicepreședinți, ai ; 
înalti-functionari ai coope
rației să se petreacă fapte 
de genul celor semnalate

. Ia 
sub 
șefi 

si 
altor

IIs
ei

Gh. GRAURE

care experiențele contrare repetate nu 
au fost în stare de a le spulbera.

Se poate aprecia, din aceste exem
ple, deopotrivă procesul de elaborare 
al prejudecăților, printr-o carență a 
spiritului de observație științifică și a 
gîndirii critice, ca și însemnătatea 
acestora în viața socială. Ne aflăm în 
fața unui fenomen psihologic și so
cial ce va trebui să rețină cu deose
bire luarea aminte a sociologului, edu
catorului și, după cum vom vedea, a 
economistului și tehnicianului.

Diversitatea prejudecăților falsifică, 
în adevăr, deopotrivă viața individuală 
și familială, opune rezistență progre
sului industrial, stabilește raporturi 
artificiale între oameni, cuprinde exis
tența socială între toate formele ei de 
manifestare, avînd răsfrîngeri în sănă
tatea publică, în activitatea de pro
ducție, în viața culturală sau politică. 
Pretutindeni, prejudecata este rezul
tatul aceleiași incapacități a anumitor 
spirite de a vedea limpede legăturile 
cauzale dintre fapte, de a părăsi o- 
biceiul învechit, de a se pu
tea adapta noilor condiții de viață 
ale evoluției sociale. Prejudecata de
vine astfel, în același timp, un semn 
de ignoranță și de spirit gregar, lipsit 
de inițiativa cercetării și a formării 
unor opinii proprii, mărturia unei 
gîndiri fanteziste, care se lasă im
presionată de coincidențe și fapte iz
bitoare prin caracterul lor neașteptat, 
în loc să procedeze la un examen 
științific al faptelor.

Fondul sufletesc pe care îl dezvoltă 
prejudecata este desigur lenea intelec
tuală și lipsa de gîndire logică. Pre
judecata este, în esență, o eroare de 
judecată.

Originea prejudecăților se află, în 
bună parte, în copilărie, într-o viață 
de familie neîngrijită și într-o educa
ție săvîrșită la întîmplare. Părinții 
nu-și dau totdeauna osteneala de a 
da copiilor explicațiile exacte ale fap
telor — în cazul că ei înșiși le înțeleg 
corect — și, ceea ce este mai grav, 
nu-și dau osteneala de a-și deprinde 
copiii de a gîndi logic, corect. Se sta
tornicesc astfel încă din copi
lărie convingeri și credințe foarte te
nace, pe care instrucția de mai tîrziu 
a școlii nu le poate decît cu greu înlă
tura, dacă totuși le înlătură cu desă- 
vîrșire.

Vom da, în această privință, un 
exemplu, arătînd gradul de persisten
ță a prejudecăților infantile și modul 
de formare al acestora, uneori prin- 
tr-un simplu cuvînt, auzit în treacăt.

Unui copil i s-a povestit că som- 
nambulismul — părăsirea patului 
somn de către anumiți oameni și

Lîngă Borș, 
tri de Oradea, 
șantier. După 
de tîrnăcop și 
așezate e greu să-ți dai seama 
ce construcție se va ridica aici. 
Dar documentele existente la 
sucursala regională Crișana a 
Băncii de investiții și discuțiile 
cu constructorii ne-au oferit o 
imagine clară a obiectivelor ce 
vor ocupa acest teren. Sub un 
acoperiș de sticlă, care se va 
întinde pe deasupra a 43 hecta
re, în plină iarnă vor rodi îm
belșugat culturi de legume. 
Pentru construirea acestui mare 
complex de sere se investesc 
182 milioane lei, din care 154 
milioane lei reprezintă lucrări
le do construcții-montaj. Com
plexul va fi realizat în trei 
etape — ultima scadentă în 1969.

După cum ne-a informat in
ginerul Matei Ivan, se prevede 
că, după punerea în funcțiune 
a întregului complex de sere, 
aici se vor produce anual peste 
8 000 tone legume.

Referindu-se la executarea lu
crărilor de construire a sere
lor, ing. Bazil Crișan, șeful șan
tierului, ne-a declarat :

— Pentru grăbirea ritmului 
de lucru la fundații se vor 
folosi prefabricate. Se cer însă 
cantități foarte mari de blocuri 
de fundații. La o seră de 6 ha, 
de exemplu, se întrebuințează 
5 600 blocuri, iar întregul nece
sar de prefabricate se ridică la 
circa 10 000 m.c. Vom asigura a- 
ceastă cantitate în condiții a- 
vantajoase, cu cheltuieli mai 
mici decît se prevăzuse, amena- 
jînd un poligon de prefabricate 
direct în balastieră. Astfel, va 
crește simțitor productivitatea 
muncii și vom reduce cheltuie
lile cu circa 20 la sută la fun
dațiile prefabricate. In plus, se 
va asigura un ritm normal de 
lucru pe timpul iernii și se vor 
economisi sumele destinate pro
curării rumegușului, rogojinilor 
și altor materiale necesare la 
spațiile închise.

Pînă acum, pe șantier s-a în
ceput execuția fundației la clă
direa grupului-social și sînt în 
curs de execuție fundațiile la 
stația de betoane, Ia gospodăria 
de var și la unele porțiuni de 
drumuri. (De menționat că pen
tru circulația mijloacelor de 
transport și a mașinilor necesa
re procesului de producție la 
sere, se construiesc circa 20 km 
drumuri interioare de beton).

Ritmul imprimat de Ia înce
put lucrărilor denotă preocupa
rea constructorilor de a se asi
gura avansul necesar intrării 
în funcțiune a serelor înainte 
de termenele prevăzute.

Vasile NICOROVICI

isuieie
Aldabra, Farquhar, 

Seychelles, Diego Gar
cia, Cocos... Denumiri 
cu rezonanță exotică 
Un șirag de „mini- 
insule", care se înlăn
țuie la mari depărtări 
de orice țărm locuit, 
pierdute undeva în O- 
ceanul Indian. De 
mulți ani, aceste peti
ce de pămînt, cu pal
mieri verzi care se ri
dică brusc din apele 
spumoase ale oceanu
lui, aparțin Coroanei 
britanice. Cu toate a- 
cestea, pînă acum cît- 
va timp, mulți englezi 
poate nici nu auziseră 
de ele. De la o vre
me însă, aceste nume 
circulă tot mai frec
vent pe culoarele 
War Office-ului (mi-

7

Excelentei Sale

(Continuare în pag. a II-a) | (Continuare în pag. a V-a)

în 
ră- Ion P1TICU

corespondentul „Scînfeii"

nisterul apărării al An
gliei).

Aceasta în legătură 
cu noile planuri de 
perspectivă ale strate
giei britanice în regiu
nea Oceanului Indian. 
Ele au în vedere 
prezentul și viitorul 
unor „angajamente" 
militare britanice. As
tăzi există 80 000 de 
soldați englezi dislo
cați la Singapore și în 
Malayezia. Cea mai 
puternică bază aeriană 
și navală de 
pune Anglia 
tul Mijlociu 
în Aden. “ 
cestea — 
alte baze

Potrivit unei „plani
ficări" oficiale, trupele 
pe care Anglia le are 
în Asia de sud-est ar

care dis- 
în Orien- 

se află 
lîngă a- 
serie de

Pe
o

mai mici.

urma să fie retrase 
pînă în 1975. Un prim 
eșalon de 40 000 de 
soldați ar trebui să 
plece pînă în 1971, iar 
restul cu patru ani 
mai târziu. Cel puțin 
așa se afirmă în „Car
tea albă" în proble
mele apărării, publica
tă recent de guvernul 
englez.
- „AII right" (e’n 

regulă), mai bine mai 
tîrziu, decît niciodată 
— spun mulți oameni 
politici englezi, care 
exprimă părerile unor 
mase largi, inclusiv 
ale aripei stîngi a par
tidului laburist, potri-

Șerban BERINDEI

(Continuare 
în pag. a V-a)

General ABDUL RAHMAN MOHAMMED AREF
Președintele Republicii Irak

BAGDAD
Cu prilejul zilei naționale a Republicii Irak, în numele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și 
personal, adresez Excelenței Voastre felicitări cordiale împreună 
mai bune urări de pace și prosperitate poporului irakian.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de
al Republicii Socialiste România

al meu 
cu cele

Stat

Excelenței Sale

Domnul CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

îmi face plăcere să mulțumesc Excelenței Voastre, Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România și poporului român pentru felicită
rile transmise cu ocazia zilei naționale a Republicii Irak. Exprim, tot
odată, urări pentru fericirea dumneavoastră personală și prosperitatea 
poporului român.

General ABDUL RAHMAN MOHAMMED AREF 
Președintele Republicii IrakI

recoltarea.se
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SANITARE au dus,

UNITĂTI

r
în august anul trecut am contractat cu 
I.R.C.R. „30 Decembrie" efectuarea unor 

lucrări la locuința mea (pavarea curții și 
executarea unui gard împrejmuitor). Am a- 
chitat avansul și am continuat să plătesc, 
lunar, ratele. Lucrarea trebuia să fie gata în 
septembrie 1966. Dar se apropie anul și nici 
acum nu e terminată. Am insistat pe lîngă 
șeful șantierului, Marin Lascu, pe lîngă șe
ful grupului, ing. Ion Grozea, însă de po
mană. în cele din urmă, am mers în au-, 
diență la inginerul șef al I.R.C.R., Gheor- 
ghe Marinescu, dar tot degeaba. Zilele tre
cute, am aflat cu uimire că în scripte lu
crarea mea figurează terminată încă din 
decembrie 1966. Necontrolat, șeful șantie
rului, Marin Lascu, a încheiat formele de 
predare a lucrărilor, a semnat în fals nu
mele beneficiarului și și-a pus singur cali
ficativul „bine". Un fel de auto-recepție 
a unor lucrări nefăcute. Poate avea ne
voie omul de primă la sfîrșitul anului. 
Cum rămîne însă cu dubla înșelăciune ? Or
ganele în drept ar trebui să găsească ac de 
cojoc I.R.C.R.-iștilor care fac asemenea 
„lucrări" de reparații.

dubiță pe care am putea-o folosi oricînd, 
dar nu ni se dă autorizație de transport de 
către autobaza Dej. Cică să închiriem mașini 
de aici. Și, uite așa, pentru transportul cîtor- 
va tuburi de oxigen sîntem nevoiți să închi
riem ditamai autocamionul de 3 tone, pen
tru că altele mai mici nu are autobaza. Mai 
mare daraua decît ocaua ! în felul acesta 
autobaza D.R.T.A. își depășește planul de 
transport, pe cînd noi depășim cheltuielile I 
E o „diferență", tovarăși de la D.R.T.A.- 
Cluj 1

Tiberiu KERESTESZ 
întreprinderea de gospodărire 
raională Dej, regiunea Cluj

de instalație electrică interioară la școală 
încă din 1965, dar tot atunci le-au aban
donat. Am făcut nenumărate adrese, am pri
mit tot atîtea promisiuni dar lumină în școa
lă tot n-avem. De unde se vede că este ne
voie ca I.R.E. Argeș să le lumineze calea 
celor delăsători și să-i determine să-și facă 
datoria.

Nicolae PREDA
directorul școlii generale din 
satul Miloșrea, comuna Slătioara, 
raionul Horezu

Cu aproape, doi ani. în. urmă, la.noi toate problemele Importante 
la Liești, Independența- și Slobozia sînt. dezbătute temeinic, cerem pă-
Conache, trei comune mari din ra- rerea oamenilor, ținem seama de

~ .............• —• —........  — ■ ~ propunerile, de experiența lor. Iar
munca colectivă merge mînă în 
mînă cu răspunderea personală. 
Cei 11 membri ai biroului, toți 
membrii comitetului și cei 53 to
varăși din activul de partid au 
sarcini și răspunderi precise.

în comunele Slobozia Conache și 
Independența comitetele de partid 
folosesc agronomi, învățători, me
dici din activul de partid la con
trolul îndeplinirii hotărîrilor.

Rezultatele obținute de aceste 
trei comitete de partid comunale 
au fost înlesnite de sprijinul pri
mit din partea birourilor comite
telor regional și raional de partid. 
Recent, la Liești a avut loc un 
schimb de experiență, organizat de 
comitetul regional de partid, la care 
au participat secretarii cu proble
mele organizatorice ai comitetelor 
raionale și secretarii comitetelor co
munale de partid asimilate în drep
turi comitetelor orășenești de sub
ordonare raională. Largul schimb 
de opinii a dus la cristalizarea unor, 
forme mai eficiente de îndrumare 
a acestora. Pînă nu de mult secre
tarii comitetelor comunale de partid 
își petreceau cea mai mare parte a 
timpului la centrul raional: erau 
incluși în colective constituite de 
comitetul raional de partid, făceau 
de serviciu la sediul raionului, par
ticipau la instruiri interminabile. 
Practic se aflau în comună doar 15- 

16 zile pe lună. 
Acestor procedee 
li s-a pus capăt. 
Acum secretarul 
comitetului co
munal de partid 
își consacră tim
pul îndrumării 

efective a organizațiilor de bază pe 
teren, la fața locuiui.

— Instruirea secretarilor comi
tetelor de partid comunale se face 
acum într-o zi, două pe lună, iar 
în timpul campaniilor agricole sînt 
instruiți la fața locului de către se
cretarii comitetului i raional de 
parti'd, ne spune tovarășul Mavro- 
din Gîdiuță, prim-secretar al comi
tetului raional de partid. Instruc
tajele sînt astfel concepute încît să 
ajute efectiv la rezolvarea proble
melor concrete pe care le ridică 
viața satelor. Aproape zilnic secre
tarii comitetului raional de partid 
vin în comunele unde au luat fiin
ță comitete de partid comunale a- 
similate în drepturi comitetelor oră
șenești de subordonare raională, a- 
jută la soluționarea problemelor 
mai complexe. Spre a imprima 
spiritul de exigență necesar 
față de calitățile politico-morale ale 
celor ce solicită primirea în partid, 
la ședințele de confirmare iau par
te și membri ai comitetului raio
nal. Participăm, de asemenea, la 
plenarele comitetelor de partid, le 
ajutăm să-și exercite cu competen
ță dreptul de control, să acționeze 
operativ și în cunoștință de cauză.

Experiența comitetelor de partid 
din Liești, Slobozia Conache și In
dependența, în continuă perfecțio
nare, confirmă eficiența acestei 
forme organizatorice în îmbunătă
țirea munGii de partid la sate.

la Liești, Jndependența- și -.Slobozia, sînt. dezbătute temeinic, cerem pă- 

ionul Galați/’atț jlyaț fjWțățbRllțete 
de partid comunale asimilate -în 
drep turi comitetelor..iorășeheș'ti'."rle 
subordonare raiorralăr -Intr-adevăr, 
prin numărul.'Ipopul'ațieilșr.'âiversî- 
tatea problemelor ce trebuie re
zolvate, aceste comune nu se deo
sebesc de unele orașe de subordo
nare raională. în raza lor de acti
vitate se află cooperative agricole 
de producție puternice în care lu
crează mii de țărani cooperatori, 
școli generale, spitale, cooperative 
de consum și alte unități econo
mice. Cum muncesc comitetele de 
partid comunale pentru a rezolva 
sarcinile ce le revin ?

— Noi considerăm că activitatea 
comitetelor de partid comunale se 
află pe un drum bun — ne spune 
tovarășul Ion Cotigă, secretar al 
Comitetului raional de partid Ga
lați. Prin crearea lor s-a putut îm
bunătăți munca de partid în loca
litățile rurale mari, rezultatele sînt 
calitativ superioare față de trecut. 
Desigur, aceasta depinde în bună 
măsură de felul cum le îndrumăm.

La fața locului, în comunele a- 
mintite, am căutat să desprindem 
unele concluzii din experiența a- 
cestor comitete de partid. Iată cî
teva preocupări comune ale celor 
trei comitete de partid: pregă
tirea campaniilor agricole ; realiza
rea în termen a lucrărilor de hi
droameliorații; întărirea organiza
țiilor de bază din 
zootehnie ; îmbu
nătățirea deser
virii populației 
etc. în același 
timp, fiecare plan 
de muncă preve
de unele obiecti
ve diferite în funcție de problemele 
specifice ale fiecărei comune. Să 
exemplificăm.

Comuna Independența. Coope
rativa agricolă de producție de aici 
dispune de 5 810 ha teren, dar ac
tivitatea economi co-organizatorică 
din prima parte a anului trecut a 
bătut pasul pe loc. Nepriceperea 
și abuzurile unor cadre din condu
cerea unității în frunte cu fostul 
președinte, M. Croitoru, au făcut 
ca producția și veniturile să nu se 
ridice la nivelul posibilităților. Co
mitetul de partid a acționat ferm. 
Cu ajutorul activului de partid au 
fost întreprinse analize în princi
palele sectoare de producție, stabi- 
lindu-se cauzele neajunsurilor, căile 
de îmbunătățire a activității. Ple
nara comitetului de partid a tras 
la răspundere pe cei vinovați și a 
adoptat măsuri menite să prevină 
repetarea greșelilor săvîrșite. Pri
mele rezultate arată că lucrurile au 
pornit pe un făgaș bun.

în comuna Slobozia Conache sînt 
trei cooperative agricole de pro
ducție. Una din prevederile planu
lui de muncă al comitetului de 
partid pe acest trimestru se referă 
la redresarea activității fermelor de 
viței și păsări. Colective cuprinzînd 
30 tovarăși din activul de partid au 
analizat cauzele deficiențelor de la 
aceste ferme. Pe baza celor consta
tate, comitetul de partid a cerut 
consiliului de conducere să adop
te un ansamblu de măsuri privind 
furajarea rațională a animalelor, 
îmbunătățirea condițiilor de adă- 
postire și a asistenței zooveterina- 
re, combaterea epizootiilor. Aplica
rea acestor măsuri a contribuit ne
mijlocit la redresarea activității 
fermelor, încît anul acesta coopera
tivele agricole din Slobozia Co
nache vor obține din sectorul zoo
tehnic peste 38 la sută din totalul 
veniturilor bănești.

La Liești, comitetul de partid a 
acordat o deosebită atenție întări
rii celor 29. organizații de bază din 
raza sa de activitate, astfel ca ele 
să-și sporească continuu capacita
tea de mobilizare. Faptul că în 
fiecare brigadă acționează acum 
cîte o organizație de bază a con
tribuit la executarea lucrărilor la 
timp și în bune condiții agrotehni
ce, la întărirea disciplinei mundi. 
Cele două cooperative agricole de 
producție din Liești sînt fruntașe 
pe raion în executarea lucrărilor 
agricole de sezon ; recolta de grîu 
depășește 2 000 kg la hectar.

Acordînd, cum e și firesc, prin
cipala atenție sarcinilor legate de 
dezvoltarea intensivă, multilaterală 
a agriculturii,-aceste comitete de 
partid nu neglijează celelalte pro
bleme economice și social-culturale 
locale. Comitetul de partid din In
dependența- a analizat muncă comi
tetului executiv,, al sfatului popu
lar pentru înfrumusețarea și buna 
gospodărire a comunei. La Liești și- 
Slobozia Conache, plenarele comi
tetelor de partid au dezbătut acti
vitatea cooperativelor de consum și 
a cadrelor didactice din școlile ge
nerale. Demn de remarcat este spi
ritul de răspundfâte cu care sînt pre
gătite aceste analize, cu forțele în
tregului activ de partid. .

— Altfel n-am putea...cuprinde . 
toate sarcinile care ne revin sau, 
dacă am izbuti, am. face, o muncă 
de mîntuială, ne spune Dumitru 
Vîlcu, secretarul .. comitetului de 
partid din Liești./ Cheia „eficienței 
constă în munca colectivă. De aceea,

Tulnicărese din Nâsăud

în regiunea Argeș sînt în con
strucție noi unități de asistență 
medicală. La Slatina se ridică o 
policlinică modernă, cu 35 de 
cabinete de specialitate, ce va fi 
terminată pînă la sfîrșitul anu
lui. Același termen este prevă
zut și pentru dispensarul ce se 
construiește la Pitești și care va 
deservi circa 15 000 de cetățeni 
din împrejurimi. în noul micro- 
raion din partea de sud a Pi- 
teștiului 
spitalul 
extinde 
pentru 
construiește un dispensar în co
muna Urluiasca.

în prezent se lucrează la do
cumentațiile unui nou spital ce 
Se va construi la Pitești și a 
trei maternități în orașele 
regiunii.

se ridică o policlinică, 
din comuna Brezoi se 
cu o sală de operații 
secția chirurgie și se

(Agerpres)

Maria BELLU
Str. Baicului nr. 7 — Loco

In „Scînteia" din 6 iunie a.c. a foat cri- 
ticată practica anacronică a autorizații

lor de transport pe care trebuie să le eli
bereze, obligatoriu, D.R.T.A. celorlalte unități 
de stat care au în dotare proprie autovehi
cule. Autobazele D.R.T.A. Cluj nu vor să 
renunțe în ruptul capului la autorizații. Noi 
avem nevoie, de 3—4 ori pe lună, să mergem 
la Cluj sau la Turda pentru a umple tu
buri de oxigen. Avem în întreprindere o

Fsa La o sesizare trimisă de redacție, con- 
ducerea întreprinderii de hoteluri șl 

restaurante Eforie ne răspunde : „Pentru 
. comportări incalificabile, Constantin Cociu, 
responsabilul bufetului „Gării" din Eforie 
Nord, a fost înlăturat din întreprindere. Ur
mează apoi o scuză : acest om a venit de la 
T.A.P.L. Constanța și nu se putea ști ce-i 
poate pielea. Și, în încheiere, o făgăduială : 
„vă asigurăm că n-o să mai angajăm nicio
dată oameni pe credit". O altă scrisoare ne 
informează însă că același individ este 
acum responsabil la un bufet mai acătării, 
„Garofița", tot în Eforie 
mai în centru. Prin 
Așteptăm răspuns.
Eforie !

Nord, dar puțin 
ce minune o fi acolo 7 
tovarăși de la I.H.R.

pSH Nu mai e mult șl se sfîrșește vacanța 
cea mare a elevilor. Și ca în fiecare an 

școlar se cuvine să-i primim pregătiți. Avem 
școală nouă, avem lumină electrică în sat, 
dar nu și în școală. Salariații secției Rm. Vîl- 
cea a I.R.E. s-au apucat să execute lucrările

SKW Dintr-un răspuns al Comitetului orășe- 
nesc de partid Turda, la o ^sesizare 

înaintată de redacție, 
Moldovan, directorul 
refractare „9 Mai", se 
rea unor măsuri abuzive, < 
întreprinderea a obținut în 
rezultate slabe în producție, 
se fac vinovați și alți salariați,

reținem că Teofil 
fabricii de produse 

face vinovat de lua- 
de imoralitate, 
ultimul timp 

De aceasta 
__ . _.t. . ’J, împotriva 

cărora directorul' a luat măsuri exemplare. 
Prin urmare, directorul i-a sancționat pe 
toți vinovății din subordinea sa. Asta nu-i 
rău. Dar pe el cine-1 sancționează ?
IM Noi, fetițele Maria și Marina, fiicele Iul 
Bsa Iordăchescu I. M. Iile din comuna Lun
gești, raionul Drăgășani, rugăm redacția să ne 
sprijine pentru a afla unde se găsește în 
prezent tăticul nostru, care ne-a părăsit de 
mai multă vreme. Dacă nu vrea să se întoarcă 
acasă, rugăm să-i transmiteți că avem mare 
nevoie de sprijinul său material, mămica ne- 
putînd să ne întrețină, singură, pe amîndouă.

Maria și Marina IORDĂCHESCU 
comuna Lungești, raionul 
Drâgâșani

n

Parazile modei, atit de plăcute 
și atît de punctuale la întîlnirile cu 
anotimpurile, au început să irite a- 
sistența, care știe dinainte că va 
trebui să se mulțumească să admire 
doar platonic măiestria creatorilor 
de modele din fabricile de confec
ții.

Ce se întîmplă cu cele mai mul
te dintre aceste modele ? De ce 
doar o mică parte ajung la cumpă
rător ? Pe ce căi și prin ce mij
loace dispar ? Unele indicii sigure 
ne-au purtat pe urmele modele
lor dispărute. Am fost martorii u- 
nei prime etape a îndelungatei gol- 
gote pe care o parcurge modelul 
selecționat pentru a fi produs : o 
discuție între reprezentanții fabri
cilor de confecții și ai celor de țe
sături, pe baza comenzilor formu
late de ’comerț. Discuția fusese pro
vocată de faptul că industria de țe
sături, trecînd peste promisiunile 
ferme făcute în martie, anunța în 
iunie că o serie dintre produsele 
promise nu se pot livra în cantită
țile cerute sau chiar deloc. Iată 
cîteva cifre: două sortimente de 
stofă, produse ale fabricii „Parti
zanul roșu“ din Brașov, reprezen- 
tînd materia primă pentru 25 000 
costume, circa 133 000 m tergal 
pentru rochii și pardesie pentru 
femei, aproximativ 370 000 msemi- 
camgarn, stofa necesară confecțio
nării unor pardesie pentru femei 
și altele din categoria țesăturilor 
de lînă. După cum se vede, nu e 
vorba de o cantitate neglijabilă a 
cărei lipsă să nu se facă simțită, 
ci de sute de mii de metri de stofă 
care constituiau materia primă a 
zeci și zeci de modele de rochii, 
costume, pardesie etc. Se ofereau, 
în schimb, alte articole care, în 
cele mai multe cazuri, nefiind 
identice sau măcar apropiate, ne-

cesitau reluarea discuțiilor în ce 
privește modelul, poziția coloris- 
tică, refacerea calculului de preț 
etc.

Aceste discuții însă nu 
în toate cazurile, la soluționarea di
vergențelor ivite. Cîteva zeci de 
mii de costume ușoare, din stofă 
sau tergal, pentru actualul sezon, 
au fost substituite cu altele din 
stofă groasă. O anumită categorie 
de pardesie pentru femei a fost 
scoasă cu totul din fabricație, pro- 
vocînd dificultăți unor unități de 
producție. Unele din țesăturile ofe
rite în schimb erau calitativ mai 
bune decît cele prezentate inițial. 
Dar ele nu au putut fi acceptate în 
toate cazurile, deoarece aveau un 
preț mult mai mare, fapt care ar 
fi dus la dublarea prețului confec
ției respective. Comerțul este in
teresat să existe o cît mai mare 
diversitate de sortimente și cali
tăți. S-a putut observa din nou o 
anumită tendință mai veche a fa
bricilor de a scoate din colecție 
articolele cu valoare mai mică și 
de a reduce sortimentul produselor 
ieftine.

Cum explică aceste schimbări re-

TOARELE

prezentanții direcției generale de 
resort din Ministerul Industriei 
Ușoare ?

— La lînă există o mare relati
vitate — declară directorul tehnic 
al sus-numitei direcții generale, 
Alex. Buzea. Colecția de mostre 
prezentată în martie era mai mult 
o ipoteză. Nu se tunseseră încă 
oile și nu se cunoștea ce lînă se 
va obține...

S-a găsit, în sfîrșit, vinovatul: 
oile care își schimbă în fiecare an... 
lîna pentru a-i deruta pe produ
cătorii de stofe.

Discuția trece mai departe, la 
țesăturile de mătase.

— Aici nu sînt probleme, afirmă 
producătorii. Livrăm tot ce ni s-a 
cerut...

Iese la iveală însă că cei 8 000 m 
din articolul „Decebal", pentru ha
late bărbătești, și golful matlasat 
destinat capoatelor pentru femei 
nu se vor produce. Dintr-o simplă 
trăsătură de condei au mai dispărut 
două modele din sectorul, destul 
de suferind, al îmbrăcăminții de 
casă.
. în ce privește țesăturile din bum
bac lucrurile stăteau mai bine pînă

Radu APOSTOL 
corespondentul „Scînteii"
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mai înainte ? E greu de 
imaginat cum tolerează co
operația de consum această 
situație !

Cineva ar putea spune : 
în fond omul sfințește lo
cul. Așa este. Și ce fel de 
oameni lucrează în unită
țile pomenite ? Responsa
bilul de la „Terasa Tîncă
bești" ne spunea : „Coope
rația de consum a deschis 
zeci de localuri noi, dar 
nu s-a asigurat cu cadre. 
Lucrăm cu orice fel de oa
meni. Servesc prost, jig
nesc clientii. Fluctuația ca
drelor e nemaipomenită. 
La noi. la „Tîncăbești". în 
doi ani s-au perindat 7 res
ponsabili. Dacă un ospătar 
nu mai vrea să lucreze la 
mine se duce a doua zi la 
lanț și geambașii îl mută 
în altă unitate.

Am rămas perplex : care 
lanț, care geambași ?

— Tot acolo e lanțul 7 
l-am întrebat. într-o doară, 
pe responsabil.

— Tot acolo. Tot lîngă 
„Compescaria".

A doua zi dimineața e- 
ram la punctul denumit de 
î.geambașii" din'alimenta
ția publică „lanț". Aici se 
întîlnesc toți ospătarii și 
responsabilii care .. umblă 
dună căpătuială. Se nun la 
cale transferuri,. se . aran
jează ciubucă.rii de tot so
iul.-se dau referințe (în li
mita posibilităților asupra 
acestui aspect vom mai re- 
veni). Oapienii cei mai ne
priceput!, cu antecedente 
p'ehale. ' sînt " absorbiți' ca 
apa-de cooperația de con
sum... ,

Deservirea suferă Insă

numai 
cauză.

La „Terasa Manasia", 
local așezat pe marginea 
șoselei București-Constanța 
s-a înregistrat în luna iu
nie un „bilanț comercial" 
senzațional : în respectiva 
lună, terasa a vîndut mîn- 
care în valoare de... 100 (o 
sută) lei !. în schimb, pe 
rachiu și „molan" s-au în
casat 50 000 lei. Decalajul 
este așa de mare încît apa
re neverosimil. Și totuși... 
Care este cauza ? De ce nu 
mănîncă turiștii mîncăru- 
rile oferite de „Terasa Ma
nasia" ? O primă privire a-

— Meseria mea 
chelner. Am fost adus 
cu japca.

— Cine te-a adus 
japca ?

— Cooperația.
...„Terasa Stejarul", 

vitrina frigorifică zărim 
ați ghicit: salam, conserve 
de fasole albă. în rafturile 
cu băuturi — toate soiurile 
de rachiu. Răcoritoare nu 
sînt. Localul este mai mult 
decît neîngrijit, iar împre
jurimile transformate în 
maidane. Și ce loc minunat 
de popas ar putea ofer? 
„Terasa Stejarul" ! Am în
fățișat responsabilului ur-

— Și atunci de ce oferiți 
consumatorilor fasole con
servată ? După fasole con
servată și după țuică cre
deți că umblă turiștii ? A- 
ceste sortimente se găsesc 
din belșug și la un preț 
mult mai mic Ia orice ma
gazin alimentar din țară. ■>

Responsabilul :
— Eu sînt contabil. Am 

fost rugat să mă fac șef de 
unitate (!!)

— Cine v-a rugat ?
— Cooperația...
...Braseria Snagov : Res

ponsabilul își dăscălea bu
fetiera în gura mare : „Măi 
fată 1 învață-te să faci co-

â SoSSB
§

runcată în vitrina frigori
fică a acestui local dezlea
gă misterul. Iată speciali
tățile culinare cu care gaz
dele de aici trag nădejde 

consu- 
verzui, 
conser-

să „ademenească" 
matorii : cașcaval 
salam, ouă fierte și 
ve de fasole albă !

Localul nu oferă
fel de gustări, nici un fel 
de preparate de bucătărie, 
nici un fel de băuturi răco
ritoare. Ce să caute turis- 

. .tul la Manasia ?
— Așa trebuie să arate o 

unitate cu caracter turis
tic ?

■ Răspunsul responsabilu
lui:

nici un

mătoarea scenă : închipul- 
ți-vă că dv. sînteți turist. 
Sînteți obosit, flămînd și 
însetat. Și iată că la margi
nea pădurii apar două lo
caluri de alimentație publi
că. La unul dintre ele vi 
s-ar oferi țuică și conserve 
vechi, iar la celălalt... S-ar 
perpeli berbecii pe jăratic, 
pui tineri s-ar rumeni în 
ceaunele încinse, iar pas
trama ar fi servită caldă 
laolaltă cu mămăliga au
rie... La care dintre aceste 
localuri v-ați opri, tov. 
responsabil ?

— Evident, la al doilea ! 
a răspuns el amuzat de a- 
ceastă posibilitata.

merț. întoarce șl tu cașca
valul cu fața veselă spre 
consumator. Șl aranjează 
ouăle acelea mai bine".

L-am întrebat: ați reali
zat planul pe luna iulie ?

— încă nu. Dar dacă nu 
plouă îl facem...

....Terasa Tîncăbești" : 
conserve, salam...

...Bufetul „Ramura" : sa
lam, conserve...

întrebăm din nou : Ce 
se întîmplă cu unitățile 
de alimentație publică ale 
cooperației de consum ? 
Se aprovizionează toate 
după același calapod ? A- 
proape fără excepție, res
ponsabilii unităților vizi-

tate au răspuns afirmativ. 
„Da, după același calapod. 
Sîntem obligați de condu
cerea cooperației. Trebuie 
să avem în vitrină sorti
mentul... minimal... gene
ral 1“

— Și restul de produse 
cum vi le procurați 1

Responsabilul localului 
Braseria Snagov lămurește 
mai precis sistemul apro
vizionării în cooperația de 
consum : „Noi, spune el, 
cumpărăm pîine de la cen
trul de panificație, carne de 
la întreprinderea comer
cială raională sau interra- 
ională, legume și fructe de 
la O.V.L.F., băuturi de la 
I.C.R.A. în fiecare seară eu 
mă uit în unitate. Văd ce 
și cîte mărfuri s-au vîndut 
și fac notă de comandă de 
completare".

— Și dacă furnizorii nu 
vă trimit marfa la timp ?

— Rămînem descoperiți...
Ce viață ușoară I Să tot 

fii responsabil de local. Te 
aprovizionezi prin note de 
comandă, te mai învîrtești 
printre mese... Cîștigi, pă
gubești. negustor te nu
mești. Timpul trece și leafa 
merge înainte.

Am spus responsabilului: 
S-a vorbit în 
duri despre 
de ■ unitate în 
deșablonizare 
ția publică, 
merciale au luat măsurile 
cuvenite ; s-a dat șefilor de 
unități, trusturilor și orga
nizațiilor comerciale locale 
mînă liberă, posibilitatea 
de a se aproviziona de unde 
cred ei de cuviință... De ce 
continuați să lucrați ca 
mai înainte?

— Noi, cooperația, n-am 
fost criticați,» Comerțul de

repetate rîn- 
rolul șefului 
acțiunea de 

în alimenta- 
Organele co-

criticat (!) 
drept, anumite instrucțiuni 
am primit și noi, dar nu 
cred că aplicarea lor este 
obligatorie...

După cum se vede unele 
„terase", „hanuri", „bu
fete" — se aseamănă între 
ele ca picăturile de apă — 
nu sînt decît murdare 
cîrciumi de șosea.

Construirea sau amena
jarea de looaluri de alimen
tație publică pe traseele 
turistice este un fapt lău
dabil. Dar în mod cert or
ganizatorii rețelei au creat 
localurile fără să se îngri
jească de asigurarea ele
mentelor necesare bunei 
funcționări. Nu mal vorbim 
de impresia penibilă pe 
care călătorul o încearcă 
atunci cînd calcă pragul 
unor astfel de unități.

Al senzația vagă că în 
cest sector cooperația 
consum a lăsat lucrurile 
meargă de la sine. Repe
tăm : La șosea, ca oriunde 
în altă parte, este nevoie 
de localuri turistice primi
toare, ospitaliere, bine a- 
provizionate, în care deser
virea să fie la o înaltă ți
nută comercială. într-un 
cuvînt, localul să atragă 
clientii, nu să-i respingă.

...Cei 5 reprezentanți ai 
alimentației publice din 
cooperația de consum .au 
pus punct însemnărilor fă
cute în propriile lor carne
țele și s-au declarat în ge
neral de acord cu cele po
vestite. Dar numai atît ? 
Atît redacția ziarului, cît și 
cititorii sînt interesați să 
afle : Ce concluzii au fost 
trase ? Cînd se va produce 
în acest sector de activitate 
revirimentul așteptat 7.

a- 
de 
să

la un moment dat. Serviciul de 
producție din direcția generală a 
industriei bumbacului, refăcîn- 
du-și calculele, constată însă că 
rămîn neacoperite niște cantități 
„neglijabile" : 180 000 m țesături 
fantezi (adică tocmai acelea care 
dau vitrinelor și străzii acea mul
titudine de culori), circa 700 000 mt 
poplinuri. Articole noi, dintre care ; 
amintim Georgina, Marioara, Za-' 
lău, Daninca, Carmela, Băluța etc., 
pe baza cărora s-au contractat 
foarte multe modele de rochii și 
un număr însemnat de confecții 
pentru noi născuți, deși figurează 
în colecția fabricilor respective, nu 
puteau fi livrate.

Cum era și firesc, o asemenea co
municare a stîrnit nemulțumirea 
reprezentanților fabricilor de con
fecții, ale căror modele erau în 
primejdie. La intervențiile lor șl 
aie comerțului, direcția generală 
din M.I.U. și-a revizuit punctul de 
vedere. Pînă la urmă s-au găsit 
posibilități materiale de satisfacere 
aproape integrală a cererii Ia țesă
turile fantezi. Cum ? Prin repro
filarea unei întreprinderi. Această 
mutație nu putea fi făcută din 
capul locului ? O soluție simplă, 
oricînd la îndemîna conducerii di
recției generale, dar care nu a fost 
pusă în aplicare decît la mare 
strîmtoare. Desigur, ea comportă 
bătaie de cap, dar caracteristici 
industriei ușoare este tocmai a-;- 
ceea de a-și adapta producția după 
preferințele cumpărătorilor. De ce 
se înțelege atît de greu ăcest 
lucru ?

Asemănător s-au petrecut lucru
rile și cu noile modele de cămăși 
bărbătești.

Am redat mai pe larg conținutul 
acestor discuții pentru că ele oglin
desc punctul de vedere al unora 
dintre factorii direct răspunzători 
de uniformizarea confecțiilor, de 
rămînerea în urmă față de cerin
țele modei, ce se constată în sec
torul de țesături.

Prin cîte peripeții trec bietele 
colecții de modele. Sute și sute de 
oameni din industria de confecții și 
cea de țesături, din comerț se în- 
tîlnese de cîteva ori pe an 1 Și după 
fiecare întîlnire, în loc să se cons
tate eă vechi racile au fost înlătu
rate, se constată persistența ace
lorași frîne în realizarea noilor 
modele : lipsa țesăturilor corespun
zătoare.

— Pentru noi, creatorii — ne 
spunea Alexandra Ciocîrlan, de la 
„Arta modei" — țesătura are o 
mare importanță. De multe ori ea 
este cea care inspiră modelul. Rolul 
țesăturilor este în momentul de 
față determinant. Actuala linie a 
modei tinde spre o mare simpli
tate. Varietatea nu mai provine din 
tăieturi, din complexitatea modele
lor, ci mai mult din desenul țesă
turilor, din coloritul lor, din combi
națiile ce se pot realiza din ele. 
Serviciile de creație din ■ întreprin
derile textile ne trimit, ce-i drept, 
cupoane foarte reușite din care 
confecționăm unele modele ce se 
prezintă la contractări. Și ne mîh- 
nește faptul că modelul creat moare 
din cauză că fabrica ce 
mis cuponul nu va 
respectivă.

De multe ori, la 
bricile de confecții 
turile primesc în 
în care li se anunță că livrarea 
întîrzie sau nu se face deloc. La 
rîndul lor, bazele comerțului pri
mesc tot adrese, chiar duble : de la 
fabricile de confecții și de la cele 
de țesături. „Caz de forță majoră", 
se spune. Așa-numitele „cazuri de 
forță majoră" sînt mult prea ușor 
acceptate de M.I.U. — care de 
fapt tutelează ambele sectoare — 
confecții și țesături. în loc să ve
gheze la îndeplinirea exemplară a 
obligațiilor asumate față de comerț 
și, implicit, față de populație, 
M.I.U. încurajează schimbul de 
hîrtii. între timp se mai organi
zează o spectaculoasă paradă a mo
dei cu aceleași consecințe pentru 
cumpărători...

Rodica ȘERBAN

ne-a tri- 
livra țesătura

cînd fa-data 
așteaptă țesă- 
schimb adrese



Cu cîteva luni în urmă, pe baza 
Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 
martie a.c,, a luat ființă întreprin
derea agricolă de stat etalon Murfat- 
lar, regiunea Dobrogea. Ea s-a con
stituit prin arondarea gospodăriilor 
de stat Murfatlar și parțial Nazar- 
cea și Saligny. întreprinderea este 
organizată cu 12 ferme ca unități 
de producție de bază, din care 10 
ferme viticole, o fermă pomicolă și 
o fermă de industrializare (combinat 
vinicol).

întreprinderea își desfășoară ac
tivitatea ca unitate de producție cu 
sarcini de plan corespunzătoare și 
este specializată în obținerea vinu
rilor de mare marcă, dulci și demi- 
seci, precum și a strugurilor de masă 
și a fructelor.

Atît noul sistem de salarizare și 
premiere, care mărește cointeresa
rea lucrătorilor în rezultatele muncii, 
cit și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și, îndeosebi, dotarea cu ma
șini au constituit elemente majore 
în stabilirea indicatorilor de produc
ție și economici, lucru ce a fost 
dezbătut cu răspundere în ședințele 
colectivului de lucrători din între
prindere și ferme. Planul de produc
ție la struguri a crescut față de cel 
inițial cu 950 kg la hectar, ajungînd 
la unele ferme la 8 000—8 500 kg în 
medie la hectar.

Din centralizarea planurilor de ve
nituri și cheltuieli, întocmite de fer

Pe șantierul uzinei de autoturisme Pitești
Foto : Agerpres
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selor pe care le execută este posibi
lă, în primul rînd, prin îmbunătăți
rea relațiilor dintre uzinele produ
cătoare și beneficiari, prin întărirea 
răspunderii acestora. Ar fi util ca, 
periodic, uzinele furnizoare, îm
preună cu beneficiarii, să analize
ze nivelul tehnic al produselor ce 
se fabrică în mod curent, noutățile 
ce au apărut între timp pe plan 
mondial, modul în care se respectă 
obligațiile reciproce și, în baza 
unor calcule amănunțite de efi
ciență economică, să stabilească — 
de comun acord — măsuri de mo
dernizare sau asimilare a noi ti
puri de mașini. Obligațiile o dată 
stabilite ar urma să fie înscrise 
în contracte economice de lungă du
rată, iar nerespectarea lor să atra
gă în mod automat penalizări cu 
caracter stimulativ, care să com
penseze daunele provocate econo
miei naționale. Pentru creșterea 
cointeresării materiale a salariați" 
lor care răspund direct de nivelul 
tehnic al produselor, găsesc că cîș- 
tigurile lor ar trebui legate atît de 
economiile ce se realizează în pri
mul an prin introducerea noilor 
utilaje în exploatare; indiferent 
unde se evidențiază aceste econo
mii, cît și de penalizările ce se plă
tesc ca urmare a nerespectării obli
gațiilor asumate.

însemnate posibilități de acce
lerare a ritmului lucrărilor de în
sușire a noilor produse oferă îm
bunătățirea planificării și progra
mării diferitelor ei faze. Marile 
avantaje ale metodelor moderne 
de programate — a drumului cri
tic sau a metodei PERT, de pildă 
— sînt bine cunoscute. Și totuși, 
ele sînt încă abia în fază de expe
rimentare, într-un număr redus 
de uzine. Consider că în cadrul ac
tualei acțiuni de îmbunătățire a 
organizării producției și a muncii, 
metodele științifice de programare 
ar trebui să-și găsească o largă 
utilizare în asimilarea produselor 
noi.

După cum se știe, pînă acum 
n-au fost puține situațiile cînd, din 
lipsa unor utilaje, a unor materia
le ce trebuiau obținute prin coope

me și sectoare șl aprobate de con
siliul de administrație, întreprinderea 
și-a definitivat planul privind acti
vitatea anului 1967. Ea are de rea
lizat următoarele sarcini principale : 
cheltuieli 64 800 000 lei, venituri 
90 400 000 lei, beneficii 25 600 000 lei.

Conducerea fiecărei ferme lucrea
ză de sine stătătoare, cu responsabi
litate economică proprie, șefii de 
ferme exercitîndu-și din plin drep
turile de decizie și autonomie în sfe
rele activității lor de producție. S-a 
dat posibilitate șefului de fermă de a 
dispune de un fond de rulment din 
care să poată efectua operativ și în 
mod curent anumite plăți necesare 
bunei desfășurări a procesului de 
producție.

Cum lucrează fermele ? Șeful de 
fermă își defalcă din plan programul 
de lucru pentru ziua respectivă. în 
registru el planifică lucrările de exe
cutat, agregatele și forța de muncă 
repartizată pe punctele de lucru, can
titățile de executat și caracteristicile 
tehnice de îndeplinit, iar la sfîrșitul 
zilei face bilanțul realizărilor. Lucră
torii permanenti sînt salarizați cu 
salariul tarifar, iar la muncitorii 
temporari șeful de fermă stabilește 
salariul zilnic prin înțelegere cu a- 
ceștia, în cadrul fondului de salarii 
planificat. La locurile de muncă unde 
se apreciază că prin salarizarea în 
acord lucrările pot fi executate mai 
economic și cu o productivitate mai 

rare sau din import, a unor stan
duri de probe, lucrările de asimi
lare au trenat luni și ani întregi. 
Astfel de neajunsuri au dus ade
sea la imposibilitatea de a res
pecta termenele stabilite în planu
rile de asimilări. De aceea, consi
der că este de mare interes ca 
pentru fiecare produs să se creeze 
din timp toate condițiile necesare 
asimilării în fabricația de serie. Cu 
toate, că pentru procurarea din im
port a unor materiale, subansam- 
ble și repere care intră în compo
nența prototipurilor și a „seriilor 
zero" s-a stabilit o metodologie de 
lucru operativă, care să asigure 
obținerea lor în termen cît mai 
scurt, se pare că trebuie găsite noi 
căi de perfecționare a sistemului 
practic de lucru. Trebuie combă
tută, totodată, și tendința unor 
conduceri de întreprinderi de a 
cere în acest scop, fără discernă- 
mînt, mașini, utilaje și instalații 
din import. Nu se poate scăpa din 
vedere că mașinile specializate se 
obțin din import în termene foarte 
lungi. în multe cazuri este prefera
bil ca ele să fie realizate în țară, 
uneori sub formă de dispozitive, 
într-un timp considerabil mai scurt. 
Un exemplu elocvent îl oferă în 
acest sens uzinele „23 August"- 
București. Pentru începerea fabri
cației motoarelor de 350 și 700 CP 
după licența Maybach s-au solici
tat din import o serie de utilaje. 
Văzînd că nici după 2—3 ani nu 
le poate obține în întregime, con
ducerea uzinei a găsit soluții pen
tru a realiza unele dintre ele cu 
ajutorul diferitelor întreprinderi 
specializate din țară. Astfel, mași

înaltă se aplică tariful de plată în 
acord.

Deși dotațla în mașini și tractoare 
speciale pentru lucrările în vii și 
livezi nu a fost satisfăcută decît pen
tru 50 la sută din suprafața existen
tă, față de cît s-a prevăzut, datorită 
unei bune organizări a muncii în 
ferme și a completării pînă la nece
sar cu brațe de muncă, lucrările de 
întreținere a solului și combatere a 
bolilor și dăunătorilor s-au executat 
la timp, favorizînd o stare de vege
tație bună a plantelor. în combina
tul vinicol, printr-o organizare te
meinică a muncii și întărirea res
ponsabilității se reușește ca folosind 
un efectiv mai redus de muncitori să 
se realizeze producții sporite și un 
volum mare de livrări. Se poate deci 
afirma cu certitudine că măsurile 
stabilite de partid privind perfecțio
narea activității G.A.S. sînt raționa
le, dau rezultatele scontate. Desigur, 
depinde de noi toți cei ce lucrăm în 
agricultura de stat pentru ca princi
piile noilor forme de organizare să 
fie cît mai bine aplicate, munca 
noastră să fie cît mai eficientă și în 
această privință noi avem încă de 
lucru. Se știe că sectoarele de deser
vire din cadrul întreprinderii trebuie 
să sprijine activitatea de producție 
a fermelor pentru realizarea și valo
rificarea produselor, fiind îndrumate 
și coordonate de conducerea între
prinderii și consiliul de administra
ție. în sfera de activitate a sectoru
lui economic măsurile preconizate în 
scopul simplificării operațiilor de e- 
vidență au o mare importanță pen
tru ridicarea calitativă a activității 
fermelor și întreprinderii.

Evidența contabilă, dările de sea
mă statistice, situațiile operative, 
precum și o serie de alte date și 
situații care se cereau mai înainte 
de Trust și Departament au necesi
tat încadrarea unui mare număr de 
salariați neproductivi. în trecut, toc
mai în perioada de vîrf, cînd volu
mul de lucrări era maxim, brigadie
rul era obligat să întocmească o se
rie de acte și situații, să se ocupe 
de valorificarea producției, de recru
tarea forței de muncă. Prin noua 
organizare, consiliul de administra
ție a luat măsuri pentru simplifica
rea evidenței. Totuși, se constată că 
în acest domeniu mai sînt încă greu
tăți cauzate de primirea, în conti
nuare, a unui număr mare de adre
se, instrucțiuni și formulare de la 
Trust și Departament. Deseori sînt 
suprasolicitări pentru documentații 
și controale și se pierde mult timp 
pentru a fi la dispoziția delegaților 
veniți în unitate de la forurile tu
telare. de la alte organe de stat și 
ministere.

Există și alte probleme nerezolvate 
încă și pentru care trebuie găsite 
soluții. De exemplu, sectorul meca
nic a fost planificat pe trimestrul 
doi a.c. cu un volum de cheltuieli în 
sumă de 308 000 lei, iar valoarea pro
ducției — care constituie și venitul 
— tot 308 000 lei. S-a realizat un vo
lum de 192 000 lei cheltuieli și o pro
ducție de numai 104 000 lei. Aceasta 
se datorește, în primul rînd, faptului 
că nu s-au efectuat lucrări de repa
rații prevăzute în plan decît în va
loare de 30 000 lei față de 275 000 lei, 
din cauză că fermele nu au adus 
utilajele la reparat, fie că au avut 
nevoie de ele tot timpul, fie că au 
considerat că nu e cazul să se facă. 
Există o tendință justificată a ferme

na de călit arbori cotiți cu curenți 
de înaltă frecvență s-a realizat în 
numai 3 luni, după ce s-a așteptat 
însă 2 ani contractarea ei din im
port. Avem deci potențial tehnic 
de concepție și execuție valoros. 
De ce se așteaptă atunci ivirea 
unor asemenea impedimente pen
tru ca acesta să fie „conectat la 
cea mai înaltă tensiune" ?

Ritmul asimilărilor se va accele
ra direct proporțional cu folosirea 
mai bună a potențialului creator al 
cadrelor tehnice de concepție. Des
pre întărirea sectorului de cerce- 
tare-proiectare s-a vorbit mult și, 
ca urmare, numărul specialiștilor 
care lucrează în aceste comparti
mente a crescut simțitor. în pre
zent a devenit însă necesară o se
lecționare mai riguroasă a cadrelor 
cărora li se încredințează sarcina 
de a ridica nivelul tehnic al mași
nilor și utilajelor care se fabrică 
în țară. De ce să nu spunem des
chis că în sectoarele de concepție 
și-au găsit locul, pe lîngă un nu
măr mare de cadre cu adevărat 
bine pregătite, care desfășoară o 
activitate rodnică, și oameni care 
văd în cercetare-proiectare doar o 
muncă mai ușoară și mai „ele
gantă", posibilitatea unui cîștig 
mai bun și care nu-și pun în mod 
sincer problema aptitudinilor lor 
reale pentru această activitate de 
mare răspundere ? Ținînd seama 
că de munca cercetătorilor, proiec- 
tanților și tehnologilor din con
strucția de mașini depinde în mare 
parte promovarea sistematică a 
progresului tehnio în toate ramu
rile economiei naționale, consider 
că criteriile pe baza cărora sînt se

lor de a exploata la maximum mași
nile. Aceasta are influență pozitivă 
asupra situației economice a fermei. 
Considerăm însă că în exploatarea 
mașinilor să nu se facă exagerări, 
să nu se depășească limitele admise, 
deoarece aceasta le scurtează viața, 
provoacă aglomerări în ateliere și, 
așa cum am văzut, influențează ne
gativ asupra situației economice a 
sectorului mecanic al întreprinderii. 
Noi ne străduim să rezolvăm cît mai 
rațional și mai economic această 
problemă. Unele situații similare se 
întîlnesc și în cadrul activității de 
construcții, care este nevoie să fie 
organizată într-un sector de sine 
stătător, eventual împreună cu hidro- 
ameliorațiile.

Multitudinea problemelor pe care 
Ie ridică în procesul de producție 
sectorul de aprovizionare, desfacere 
și transporturi a necesitat reorgani
zarea fundamentală a acestuia. Viața 
și experiența practică au demonstrat 
cu prisosință că realizarea șl valori
ficarea mărfurilor de orice fel, crea
rea și acumularea de bunuri nu pot 
fi înfăptuite fără o reconsiderare 
fundamentală a acestui sector. De 
aceea, în unitatea noastră el a fost 
dezvoltat șl încadrat cu specialiști și 
lucrători cu experiență, bine instruiți 
și permanent sprijiniți în activita
tea lor.

Cele expuse mal sus evidențiază 
importanța practică a măsurilor sta
bilite de către partid cu privire la 
noua organizare și conducere a agri
culturii de stat, măsuri care nu nu
mai că înlătură o serie de fenomene 
negative ce s-au manifestat, dar ofe
ră largi posibilități pentru gospodă
rirea eficientă a mijloacelor de pro
ducție, reducerea cheltuielilor și 
creșterea producției și a rentabili
tății.

Ing. Mihai STANCULESCU 
director
Constantin DUM1TRAȘCU 
economist șef
întreprinderea agricolă de stat 
etalon Murfatlar, regiunea 
Dobrogea

UN SPOR DE 50 IA SUTĂ

IA CAPACITATEA N

La Uzina de alumină din Ora
dea au intrat în producție, înain
te de termen, primele instalații 
prevăzute în planul lucrărilor 
pentru extindere cu 50 la sută 
a capacității acestui important 
obiectiv industrial. Printre noile 
instalații se află un hidrosepa- 
rator de hidrat de aluminiu, vase 
decompozoare, precum și un 
turn pentru răcirea apei in
dustriale. Darea în funcțiune 
înainte de termen a noilor in
stalații va permite obținerea în 
acest an, peste prevederile de 
plan, a unei cantități de alu
mină estimată la o valoare de 
aproape 4 500 000 lei, creîndu-se, 
totodată, condiții pentru ca anul 
viitor uzina să dea o însemnată 
cantitate suplimentară de alu
mină. Și la alte obiective lucră
rile se află în avans față de plan.

’(Agerpres)

lecționate cadrele din aceste com
partimente, ca și cele de stimulare 
și cointeresare a lor, trebuie să fie 
revizuite.

Unele întreprinderi au mers per
severent pe linia de a-și specializa 
proiectar.ții pe grupe de produse 
și de a forma colective de studii- 
cercetări care se ocupă de produ
sele noi pînă în faza de prototip. 
Grupa de studii-cercetare are po
sibilități sporite de a se documen
ta, de a cunoaște tendințele care 
apar pe plan mondial, de a studia 
și cerceta îmbunătățirile ce trebuie 
aduse produselor îneît acestea să 
îndeplinească în permanență con
dițiile de competitivitate în raport 
cu cele mai reușite modele simi
lare existente pe piața externă. 
Cred, de aceea, că acest mod de 
lucru ar trebui preluat de cît mai 
multe uzine constructoare de ma
șini.

O mai bună organizare a stu
dierii nivelului tehnic al produse
lor existente pe plan mondial con
stituie, de asemenea, o sursă de 
inspirație pentru proiectanți, o cale 
de reducere a ciclurilor de asimi
lare. De aceea, uzinele și institute
le trebuie să folosească din plin 
toate mijloacele de informare de 
care dispun : cataloagele, revistele, 
prospectele, colecțiile de brevete, 
rapoartele privind vizitele între
prinse peste hotare și la expozițiile 
din țară și străinătate, și pe care, 
în mod cu totul nejustificat, unii 
le ignoră sau le subestimează. 
Se omite faptul că tocmai prin in
termediul acestor mijloace pot sta
bili uzinele la ce nivel se situează 
produsele pe care le fabrică față de

Baza de recepție a produselor agricole Brăila

Exactitatea în planificare, în di
mensionarea strictă și mobilizatoa
re a nivelului indicatorilor de plan 
are o însemnătate covîrșitoare pen
tru oricare întreprindere. Deci și 
pentru unitățile economice din Tg. 
Mureș, care în marea lor ma
joritate au satisfacția de a ra
porta îndeplinirea în bune condiții 
a sarcinilor de plan pe primul se
mestru și chiar depășirea lor. Tema 
exactității în planificare nu este 
nouă, despre ea s-a mai scris. O 
reiau însă, întrucît în cazul unor 
întreprinderi se constată anomalii 
nepermise, care mai frînează spo
rirea producției industriale pe sea
ma creșterii productivității muncii 
sau reducerea sistematică a prețu
lui de cost și ridicarea rentabilită
ții — toate acestea la nivelul real 
al posibilităților interne. Asemenea 
anomalii au scopul de a crea re
zerve potențiale pentru acoperirea 
lipsurilor subiective din activitatea 
unor întreprinderi.

Dar, să exemplific, punînd în lu
mină anumite practici rutiniere, 
mai frecvente în cazul aprecierii 
prin plan a prețului de cost. Deo
camdată, o cifră globală : în urma 
controlului organelor bancare s-a 
stabilit că, în planul prețului de 
cost, în cîteva întreprinderi au fost 
cuprinse cheltuieli neeconomicoase 
sau fără bază legală și, ca atare, 
urmează să fie preluate la buget, 
în valoare de peste 11 milioane lei. 
La Fabrica de zahăr, de exemplu, 
s-au inclus în prețul de cost repa
rații capitale care însumează 
293 000 lei și alte cheltuieli străine 
de acest indicator, în valoare totală 
de 450 000 lei. Iar la întreprinderea 
de morărit s-au prevăzut în planul 
prețului de cost, peste normele le
gale, 216 000 lei, din care 94 000 lei 
cheltuieli de desfacere pe trimes
trul II al anului curent, care chipu

cele mai bune realizări similare pe 
plan mondial, pot cunoaște tendin
țele și orientarea generală din di
ferite domenii ale construcției de 
mașini.

Este știut că tipizarea reprezintă 
o cale importantă de reducere a 
ciclului de asimilare în fabricație 
a noilor produse. Cu toate că s-au 
obținut o serie de rezultate bune 
în această direcție, ele nu sînt încă 
în măsură să mulțumească. Astfel, 
deși există fabrici și secții specia
lizate în producerea unor elemente 
sau echipamente hidraulice și 
pneumatice, pe motiv că nu s-au 
creat încă condițiile necesare pro
ducerii lor centralizate, acestea se 
proiectează și execută, de re
gulă, de către oricare între
prindere care are nevoie de 
ele, în condiții tehnice și eco
nomice adesea necorespunzătoa
re. Lucrurile stau la fel în privin
ța accesoriilor pentru mașinile- 
unelte, a elementelor de asamblare, 
a unor scule standardizate, a căror 
execuție, în asemenea condiții, nu 
înseamnă decît irosirea capacității 
de proiectare și execuție în dauna 
asimilării produselor noi. Indus
tria noastră constructoare de ma
șini nu mai poate accepta o atare 
situație, dar, în ciuda faptului că 
această problemă se studiază de 
mai mulți ani, ea nu și-a găsit încă 
rezolvarea. Adîncirea perseverentă 
a profilării și specializării unor 
secții, în așa fel îneît să asigure 
mai multor uzine anumite piese 
sau subansamble, se impune cu 
acuitate. S-ar lucra într-un climat 
de eficiență sporită, s-ar reduce 
ciclurile de asimilare.

Socotesc, de asemenea, că trebuie 
analizat, în fiecare întreprindere, 
în ce măsură se refolosește docu
mentația tehnică și pregătirea teh
nologică elaborată anterior. Se pare 
că, în anumite întreprinderi, gra
dul ridicat de dotare cu S.D.V.-uri 
nu este justificat pentru unele 
produse. Astfel, pentru realizarea 
unei mașini de rectificat, la Uzina 
mecanică-Cugir s-au proiectat și 
confecționat de 7 ori mai multe 
S.D.V.-uri decît folosește firma li- 
cențiatoare, irosindu-se astfel for

rile ar reveni secției din Reghin, 
deși această unitate în perioada a- 
mintită se afla în reparații capitale. 
Denaturări, dar de alt gen, se pro- 
duo și atunci cînd se planifică un 
preț de cost pe produs mai mare 
decît cel realizat în anul de bază, 
anterior, fără o justificare econo
mică. Consecințele ies la iveală mai 
tîrziu, în timpul îndeplinirii pla
nului. Așa s-au petrecut faptele la 
I.O.I.L.. Tg. Mureș. La unele pro
duse, butelii de apă gazoasă, pentru 
anul 1967 s-a preconizat un preț de 
cost mai ridicat cu 138 lei față de 
1966, ca, apoi, în primul trimestru 
să se realizeze o... economie de 9 lei 
pe o butelie, comparativ cu 1966. 
Abuzuri de acest fel s-au constatat 
și la I.L.E.F.O.R. Tg. Mureș, la u- 
nele produse ca masă de birou 
„Pionier", canapea și cameră com
binată „Nabor".

Controlul bancar a depistat ast
fel de situații și la planifica
rea aprovizionării tehnico-mate- 
riale, mai ales în privința a- 
daptării ei la modificările survenite 
în structura planurilor de produc
ție. Ele provoacă „goluri" de pro
ducție sau activitate neritmică și 
sustrag din circuitul economic va
lori materiale importante. I.R.A. 2, 
de exemplu, avea la șfîrșitul 
anului trecut stocuri supranor- 
mative, de prisos și fără miș
care, în valoare de peste 6 mi
lioane lei. Aceasta, în condițiile în 
care a dus lipsa anumitor piese de 
schimb, din care cauză în unele 
luni nici nu a realizat planul de 
producție. în plus, materiale în va
loare de 309 000 lei s-au degradat 
și casat. Nimeni nu a avut vreo 
responsabilitate în acest domeniu 
și nimeni nu a suportat vreun leu 
din banii risipiți. Ca urma
re, știind că pentru inexactități în 
planificare nu se „percepe" nimic 

ță de muncă, capacitate de execu
ție în sculării și neobținîndu-se în 
schimb avantaje vizibile. Ar trebui 
ca la stabilirea gradului de echi
pare a fabricației cu S.D.V.-uri să 
se ia în mai mare măsură în con
siderare cererile beneficiarilor, se
ria de fabricație, precizia, durata 
de viață a produselor și alte ase
menea elemente. Poate ar fi indi
cat ca indicele de echipare cu 
S.D.V.-uri să fie stabilit de către 
consiliul tehnic al uzinelor încă de 
la omologarea prototipurilor, pe 
baza unor temeinice analize prea
labile.

în ce privește modernizarea pro
duselor, s-a dovedit că practica fo
losită de unele întreprinderi, de a 
introduce diferite modificări în 
mod eșalonat, pe etape programate 
din timp, îneît să se creeze condiții 
optime de aprovizionare și dotare 
cu S.D.V.-uri, fără a se produce 
perturbații în desfășurarea normală 
a producției, este cea mai potrivită.

Aș aminti și alte elemente care 
pot aduce o contribuție substanția
lă la scurtarea ciclului de asimila
re : mai buna colaborare dintre 
proiectanți, tehnologi și metalurgi 
și aplicarea unor procedee tehno
logice perfecționate, îndeosebi în 
sectoarele calde, așa îneît să se ob
țină semifabricate cu adaosuri de 
prelucrare minime, în termene cît 
mai scurte.

în construcția de mașini, acce
lerarea ritmului de asimilare în 
fabricație a noilor produse este pe 
deplin posibilă. Ea va permite rea
lizarea mai devreme a unor uti
laje, iar pe seama acestora va pu
tea crește mai rapid producția 
unor ramuri ale economiei, țara 
noastră va dispune de mai multe 
bunuri materiale și va putea par
ticipa într-o mai mare măsură la 
schimburile comerciale internațio
nale. Este necesar ca specialiștii, 
colectivele întreprinderilor con
structoare de mașini să urmăreas
că cu mai multă perseverență a- 
tingerea acestui obiectiv pus în față 
de partid, să valorifice posibilită
țile — doar în parte amintite în 
cele de mai sus — care mai exis
tă în acest domeniu. 

în privința răspunderii materiale — 
și în acest an, alte întreprinderi 
și-au permis să creeze stocuri supra- 
normative. De pildă, la un sondaj fă
cut asupra cererilor de repartiții la 
I.L.E.F.O.R. Tg. Mureș, s-a văzut 
clar că s-au solicitat repartiții de 
materiale peste necesar în valoare 
de peste 5 milioane lei. Situații a- 
semănătoare s-au găsit la fabrica 
de confecții „Mureșul", întreprin
derea de utilaje pentru industria 
ușoară, „Metalotehnica" și altele. 
Acestea, după părerea mea, nu pot 
fi puse numai pe seama neprice
perii, cum încearcă să se Justifice, 
ci mai mult pe seama lipsei de 
răspundere la întocmirea formula
relor de planificare a aprovizionă
rii tehnico-materiale.

Firește, indicatorii de plan al 
unei întreprinderi nu sînt bătuți în 
cuie. Ei pot fi modificați în funcție 
de necesitățile economiei oricînd pe 
parcursul executării planului. A- 
ceastă „elasticitate" a planului este 
înțeleasă uneori greșit în unele în
treprinderi, precum și de unele or
gane tutelare. Interpretînd eronat 
acest deziderat, „elasticitatea" e fo
losită uneori pentru acoperirea a- 
numitor deficiențe cronice din uni
tățile economice. Mai grav este că 
această „elasticitate" e tratată foar
te bizar, adică aliniind planul la 
cele mai reduse nivele dintr-o lună 
sau trimestru. Bunăoară, în primele 
3 luni ale anului curent, la 20 de 
întreprinderi din orașul Tg. Mureș, 
s-au făcut de către organele tu
telare 169 de modificări la diferiți 
indicatori de plan, din care 90 la 
sută în ultimele zile ale trimestru
lui. Să urmărim un caz cînd modi
ficarea planului de către organul 
tutelar a dus tocmai la acoperirea 
unor deficiențe in activitatea Fa
bricii de pielărie și mănuși. Dacă la 
această unitate nu s-ar fi redus 
telefonic, la 30 martie 1967, planul 
la producția marfă vîndută și înca
sată cu 400 000 lei, acest indicator 
nu mai putea prezenta o... depășire 
de 7 000 lei, ci o nerealizare de 
393 000 lei. Este vizibil că fără bu
năvoința Ministerului Industriei 
Ușoare fabrica nu ar fi ieșit „basma 
curată", iar conducerea ei nu ar 
mai fi încasat primele tradiționale. 
De fapt, fără restructurarea planu
lui, nici productivitatea muncii 
n-ar fi fost realizată, iar numărul 
mediu scriptic de salariați ar fi fost 
depășit, dacă organul tutelar nu 
l-ar fi... suplimentat cu 87 de sala
riați, în ziua de 22 martie, adică 
cu 8 zile înainte de încheierea tri
mestrului

în aceeași ordine de idei, un caz, 
oarecum ieșit din comun, s-a sem
nalat la I.R.I.C. Tg. Mureș, unde 
nerealizările de plan din prima și 
a doua lună a trimestrului I au fost 
„pasate" de conducere în contul lu
nii martie, fără să facă cel puțin 
modificări corespunzătoare la fon
dul de salarii. Cheltuind întreg fon
dul de salarii afectat indicatorilor 
inițiali de plan — fără a obține 
producția scontată — conducerea 
întreprinderii a provocat o depăși
re necorespunzătoare la acest indi
cator esențial, pe seama fondurilor 
bănești ale statului. într-un mod 
lipsit de rațiune economică și 
de cea mai elementară răspun
dere a procedat și organul tu
telar al fabricii de confecții „Mu
reșul". La 23 martie a redus pe tri
mestrul I numărul mediu scriptic 
cu 116 muncitori și fondul de sala
rii cu 100 000 lei. Era oare posibil 
ca în ultimele zile ale lunii martie 
întreprinderea să ia măsuri eficien
te pentru încadrarea în numărul 
mediu scriptic planificat ?

Șe înțelege că toate aceste prac
tici rutiniere și jonglerii necinstite 
sînt intolerabile, întrucît ele sub
minează rolul mobilizator, autorita
tea pe care o are planificarea, 
dăunează grav economiei naționale, 
camuflează munca proastă a unor 
cadre economice și împiedică fruc
tificarea rezervelor interne de care 
dispun întreprinderile.

loan DOBRU
directorul Direcției orășenești 
Tg. Mureș a Băncii Naționale



Mese rotunde, interviuri, „cluburi", emoții în direct și 
indirect, concursuri, varietăți, anchete, dialoguri, „stu
diouri", magazine, — nu ne trebuie o imaginație excesivă 
pentru ca televizorul să ne apară drept cel mai modern 
și mai „specific" dialog cu lumea, cu omul, cu oamenii, 
între 60—70 la sută, la propriu, și sută la sută, la figurat, 
programul oricărei televiziuni e o conversație mai mult 
sau mai puțin ingenioasă, dar o conversație — nu o con
ferință, o discuție deschisă, în mișcare — și nu o prele
gere, nu un seminar, nu un referat. Cu un „specific" 
fundamental: faptul că unul din interlocutori stă acasă, 
în fotoliu, mai mult sau mai puțin confortabil, dar acasă. 
Din această situație anodină — denumită popular : „a sta 
în halat și în papuci" — s-a născut o mutație adîncă în 
recepție și îh psihologia recepției. Acasă, nu mai pot ur
mări idei rostite ca într-un amfiteatru de facultate, nu 
mai pot vedea și auzi oameni mișcîndu-se și vorbind 
„ca la teatru", un text mi-e greu să-l mai aud citit, pre
zentatorul trebuie să mă privească în ochi,‘fiindcă-i cer 
să stăm de vorbă și el trebuie să găsească mijlocul de a 
mă captiva, doar privindu-mă în ochi și vorbind. Lîngă 
crainic și reporter, animatorul de emisie a devenit un 
personaj central în dialogul telespectator-imagine. Cuvin
tele lui descind și se înlănțuie în altă vrajă decît aceea a 
actorului, a marelui conferențiar sau a marelui orator. 
Retorica solemnă nu-i convine. Verva prea „strălucită" 
îl poate duce la mediocritatea de spirit, sobrietatea — 
la uscăciune, și oricînd îl pîndește clipa aceea grea cînd 
telespectatorul închide aparatul, rostind sacramentala 
expresie caragialeană : „du-te, domnule, că nu mai ai 
nici un haz !“. Sau cum îmi spunea un tînăr inginer, într-o 
seară, urmărind împreună doi prezentatori ai unei emi
siuni de umor : „Ăștia vorbesc de mă dor ochii !“. Mi 
se pare cea mai lapidară formulă, oricum cea mai tele
genică, pentru a dezvălui dificultățile acestei noi meserii. 
O meserie în toată puterea cuvîntului, deși fără tradiția 
actoriei — să zicem (de care, probabil, are nevoie doar în 
măsura în care orice om e pe undeva un actor), o meserie 
serioasă ca orice meserie onorabilă.

Or, ceea ce ne șochează urmărind mulți dintre anima
torii noștri de emisii — mai ales cele „ușoare", cele de 
concurs și cele colective — este lipsa meseriei, diletan
tismul, o nesfîrșită stângăcie care paralizează repede emo
ția, viața conversației și conversația vieții. Și, mai 
ales, pentru că aș vrea să discut „un stil". Mai 
exact, — lipsa oricărui stil. în linii mari, cam fiecare 
aduce cu el ceea ce numim în teatru farmecul scenic. în 
pofida unor concursuri anunțate de televiziune pentru 
detectarea unor noi prezentatori — teatrul și acest far

bani și anecdotei 
ce să atentăm la fru- 
noi. Am pierde ceva

într-un
pentru co- 

celebrii Aș- 
povestite de

do-

în tabăra de pionieri de la Bran
Foto : Gh. Vințilă

și a concursurilor populare. Aș replica printr-un exem
plu care ar putea părea unora insolit: 
meniu deloc „specializat" — emisiunile 
pii — „Poșta copiilor" susținută de 
chiuță și Daniela sau basmele desenate și 
luna Darie sînt înicîntătoare, „telegenice", cu stil și per
sonalitate indiscutabile. Nu ! Toți acești oameni într-ade- 
văr dificil de egalizat dețin în măsuri diferite o aceeași 
artă care ar trebui ștăpînită de orice animator al televi
ziunii, o artă căreia doar televiziunea i-ar putea da o 
nouă și substanțială strălucire : arta de a anima o con
versație. Ea poartă un nume ceva mai vechi, un nume 
franțuzesc, devenit internațional : causeria. Causeurul e 
definit de Larousse chiar așa : „cel oare discută cu plă
cere, ayînd arta (s.n.) de a anima o conversație". Nimic 
pejorativ în definiție — deși, de atîtea ori, s-a încercat 
a o compromite fie ca o artă doar a salonului aristocra
tic, la interferența dintre neserios și lene, fie mai 
de curînd, asimilînd-o excesiv, nedrept și „încuiat" 
cu „pălăvrăgeala mic-burgheză". Adevăru-i că plăcerea 
de a conversa — născută din calități deloc nocive ca exu
beranța și nevoia imperioasă de a comunica — e extrem 
de populară la noi și această bucurie „de a intra în vor
bă" a dus la o adevărată artă a relatării orale, a dialogu
lui, a replicii memorabile, o artă ale cărei delicii și se
crete de expresie, „suspans", culoare și morală sînt stăpî- 
nite de la țăran și omul lîngă care te așezi în tribună, 
la fotbal, pînă la cărturarul academician. Călinescu, Ra- 
lea, Vianu au fost mari causeuri și nu le-a dăunat, dim
potrivă. E nefiresc ca animatorii noștri să uite că deți
nem o asemenea artă orală, suplă, îneîntătoare, profund 
vitală (și măsurile ei : limita de sus la care fierberea 
verbală lasă spuma vorbelor goale, limita de jos unde 
găsim reziduul calamburului de doi 
stupide). De ce să o întunecăm, de 
musețile ei ? Am păcătui față de 
din apetitul vieții.

Radu COSAȘU

PUNCTE DE VEDERE

mec scenic au rămas baza de recrutare și criteriul de 
lansare al animatorilor noștri. E insuficient, oricît far
mec am avea în față. Fără a le ierarhiza, televiziunea și 
teatrul sînt două meserii diferite, deosebite, și doar o 
lipsă 'de profesionalitate le poate egaliza în numele unui 
argument atît de rudimentar, — al publicului în fața 
căruia se desfășoară amîndouă. Firește, actorul devenit 
rapid animator de emisie își apără — instinctiv și pe 
bună dreptate — mecanismele farmecului său scenic și nu 
e dispus să le sacrifice sau să le modifice pentru „aven
tura" televiziunii, pentru tensiunile ei chinuitoare, ne
cunoscute pe tărîmul improvizației, spontaneității și 
fanteziei. Iată de ce întîlnim atîta convenție teatrală la 
prezentatorii unor emisiuni. Și nu văd exemplu mai edi
ficator decît acela că ori de cîte ori apare un „amator" 
în ale prezentării, numărul său ■ de bază este sistematic 
imitarea lui Birlic, Giugaru sau Beligan ! Cînd nu vin 
aplauzele planificate, animatorul devine palid și trece 
la „cîrligele" bine oțelite pe tema „Rapidulețului". (Două 

■ teme sînt fundamentale : fotbalul și autoturismele). Fan
tezia nu manevrează mai mult de o singură fizionomie :
aceea a surîsului amabil, deși nimic nu e mai monoton
ca omul veșnic „drăguț" și agreabil. Am văzut cu ochii
mei, de curînd, un animator care timp de jumătate
de oră a reacționat la melodiile cîntate de două bune 
soliste, sărind și sărutîndu-le mîna. O emisiune cu titlu 
frumos e condusă de un tînăr căruia orice i s-ar răs
punde, zîmbește ! Un altul e permanent candid și pur, 
altcineva e euforic, golind lumea de orice probleme. Prin 
extensie, s-a ajuns la abstinență. Cît mai puține cuvinte ; 
animatorul — „concis" : întinde microfonul concurentului, 
ciți ani, cine ești, ce ne vei cînta, succes sau lumea e 
a dumitale, dispariție în culise. Laconismul excesiv e in
uman ca orice exces. Vezi și cazul unor animatori 
vizibil dotați dar reduși la a transmite socotelile unor 
mașini de calculat și punctajele unor jurii. Nu e greu 
de sesizat, de asemenea, o sărăcie a vocabularului, o 
criză a cuvîntului degajat, spontan, a replicii fulgeră
toare și percutante, o acceptare facilă a unor texte in
consistente de către actori care în teatru au jucat un 
Shakespeare, un Cehov, un Caragiale. Și am fi nedrepți 
dacă n-am observa „contribuția" adusă de unii regizori 
sau redactori care, dornici să nu-și asume cine știe ce 
riscuri, nu cer animatorului nici un efort original, mul
țumiți de succesul lejer al farmecului scenic.

Nu pentru a doza savant și ipocrit „lipsuri" și „calități" 
voi spune că studioul nostru are, totuși, cîțiva animatori de 
o calitate incontestabilă, de la a căror cotă înaltă situația 
în alte domenii apare vrînd-nevrînd nemulțumitoare. 
Exemplul lor aș vrea să dovedească fără ocoluri că exi
gența ar trebui să se exercite nu din veșnicele aspirații 
spre mai bine, ci de la forțe reale, cucerite deja de tele
viziune. Avem — și verbul acesta e potrivit pentru a 
marca în ce măsură emisiunea s-a impus afectivității 
noastre — „drumul de la Giotto la Brâncuși", străbătut 
sub călăuza lui Ion Frunzetti și Dan Hăulică, o călătorie 
în universul artei plastice, severă și pasionantă, fără fri
volități erudite, echilibrată în temperament și pledoarie. 
Avem „istoria teatrului universal și românesc", animată 
de Virgil Brădețeanu și Ovidiu Drimba, emisiuni cu miez, 
serioase, nu o dată captivante, făcînd față cu succes neui
tatelor conversații cu Ion Marin Sadoveanu pe această 
temă. Nu mi-aș ierta să trec sub tăcere acele „Orașe ale 
muzicii", prezentate periodic de George Sbîrcea, anima
tor de mare eleganță și stil, cu fine apeluri la sensibili
tatea noastră. Firește, în lumea noastră literară, artistică, 
științifică există un mare număr de personalități de pres
tigiu și — aș adăuga — cu talent, care ar putea fi fo
losite cu succes pentru realizarea unor emisiuni intere
sante, atractive. Aș adăuga, de asemenea, că televiziunea 
ar trebui să se îngrijească susținut de pregătirea unor 
asemenea prezentatori pe genuri de emisii, care să fie 
căutați, urmăriți și apreciați de marele public pentru 
competența și modul interesant în care prezintă te
mele emisiunii respective. Mi s-ar putea răspunde că 
unele din aceste emisiuni sînt în zone de interes inte
lectual prea specializat și, deci, nu putem cîntări măta
sea alături de pîinea cea de toate zilele a muzicii ușoare

Constituind o antologie re
prezentativă a unei activități 
critice de peste trei decenii, 
volumul lui George Ivașcu. 
Confruntări literare, semna
lează înainte de toate sluji
rea consecventă a unor idea
luri estetice militante. într-a- 
devăr, un intim proces de 
continuitate sudează materia 
aparent disparată a sumaru
lui. Opiniile afirmate în anul 
debutului (1935) în Manifest, 
publicație apropiată de mișca
rea muncitorească, sau. apoi, 
în Jurnalul literar, Gîndul 
vremii, Lumea, Vremea, Tim
pul, sînt regăsite în studii a-

celor

Pe urmele unor 
esteticieni români 

G. Ivașcu a 
echilibrată

te, dar în primul rînd 
de dreapta. Spunem în primul 
rînd orientărilor de dreapta 
pentru că în epoca aceasta — 
ocupînd poziții dominatoare 
— eludau esteticul sau îl re
duceau la coordonatele fals 
culturale, 
critici și
de prestigiu, 
militat pentru o 
și rațională înțelegere a es
teticului, în sfera căruia intră 
deopotrivă și componente ale 
istoricului (sociale, naționale, 
etice, culturale). împotriva 
vulgarizărilor neaoșiste și 
a reducțiilor deformatoare.

astfel. chiar dacă autorul nu 
o spune întotdeauna în mod 
explicit, că e practic imposi
bilă studierea istoriei criticii 
românești izolată de cea a ide
ologiei literare, pentru că a- 
ceste compartimente se află 
aproape totdeauna într-o in
timă stare simbiotică, inte- 
grîndu-se si sprijinindu-se re
ciproc. Merită relevat întinsul 
studiu consacrat perioadei 
prejunimiste, considerată, cu 
dreptate, de autor drept „eta
pa cristalizării". întreaga a- 
ceastă perioadă e așezată sub 
semnul iradiant al iluminis
mului, critica literară fiind a-

note de lector GEORGE IVAȘCU:

părute în publicațiile noastre 
din ultimii ani.

Format în cercurile literare 
ieșene în care principiile es
teticii angajate se bucurau de 
multă prețuire, George Ivașcu 
avea să le afirme cu limpidi
tate în articole și studii care 
și azi se citesc cu folos ne
tăgăduit. într-un articol din 
1935 publicat în Manifest ple
da de pildă pentru ideea ca 
investigațiile literare să „cer
ceteze întrucît scriitorii au 
fost influențați în creațiile lor. 
de aspectele contemporane ale 
vieții, de curentele sociale și 
economice, care predomină 
asupra celorlalte, ca și de u- 
nele probleme ale omului mo
dern". Asemenea criterii în 
actele valorificării se integrau 
fericit în ansamblul esteticii 
materialist-scientiste promo
vate de cercul Vieții româ
nești, opunînd rezistentă nu 
numai orientărilor estetizan-

G. Ivașcu avea să prevină în 
1941 asupra acestui pericol 
real : „Ceea ce se neglijează 
de cele mai- multe ori este 
interpretarea estetică a ope
rei. Dacă se scoate semnifi
cația socială sau națională a 
unei poezii, se ocolește com
plet evidențierea semnificației 
artistice, determinarea valorii 
estetice". Să adăugăm faptul 
important că aceste principii 
vor fi reafirmate și aplicate 
curent în studiile și articolele 
publicate în ultimele două de
cenii, stabilind acea continui
tate de atitudine de care 
mințeam.

Criticul se dovedește a 
cu deosebire preocupat
problematica specifică a ideo
logiei literare. într-o vreme 
cînd unele opinii contestă 
semnificația si valoarea ideo
logiei în literatură, preocupa
rea aceasta e mai mult decît 
binevenită. Se demonstrează

a-
fi 

de

tunci înțeleasă ca un factor 
activ în procesul general de 
dezvoltare a organismului so
cial-cultural. Desigur, tabloul 
de ansamblu al istoriei ideo
logiei noastre literare pînă în 
primul deceniu al secolului 
XX e lacunar atîta vreme cît 
e văduvit de un capitol esen- 

■ țial — junimismul și T. Maio- 
rescu. Nu uităm însă că 
G. Ivașcu nu a intenționat să 
ne ofere o completă istorie a 
ideologiei noastre literare, cît 
să-i creioneze, cum spuneam, 
unele etape. Dar, poate că, 
indirect, lacuna amintită e 
parțial anihilată de aprecieri
le despre opera lui Maiorescu 
și în general despre semnifi
cația majoră a momentului 
„Junimii", aprecieri conținute 
în cele două studii (unul din 
1935 și altul din 1966) închi
nate lui C. Dobrogeanu-Ghe- 
rea. De subliniat aici mai ales 
strădania de a nu privi cele

iwnwnți («{UniWOEil
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două orientări (maioresciană 
și gheristă) ca modalități po
lare, ireductibil antinomice. 
Astăzi, din perspectiva îngă
duită de istoria a cinci de
cenii de clarificări estetice, 
cele două orientări îi apar au
torului drept două coloane 
care susțin deopotrivă edifi
ciul marii noastre critici li
terare dintre cele două răz
boaie în care criteriul estetic 
(linia maioresciană) și cel is
toric (direcția gheristă) au 
constituit instrumentele via
bile în egală măsură utilizate 
în operele critice de răsunet. 
Credem că paginile cele mai 
rezistente din volumul sem
nat de 
căutate 
omitem 
despre ..
ideologic al apariției Vieții ro
mânești"). probe durabile ale 
vocației unui autentic istorje 
literar.

Se poate observa, la lectura 
atentă a volumului, o aple
care vizibilă a autorului spre 
genul comemorativ. Cele mai 
multe dintre studiile și arti
colele închinate unor scriitori 
(Anton Pann. Filimon. Emi- 
nescu. Goga, Labiș, Philippide, 
etc.) sau chiar 
publicații sînt 
prilej anume, 
memorativ. E 
evenimentului 
nează structura cercetării, tre- 
cîndu-se fatal prea recede 
peste semnificația unor deta
lii deloc minore, imposibil de 
relevat însă fără un adec
vat sondaj analitic. Riscurile 
de neocolit ale genului amintit 
sînt nu o dată evidente în vo
lumul de care ne ocupăm.

George Ivașcu repudiază ca- 
lofilia, preferind o expresie 
limpede (cîteodată 
care să lase 
ideii. Supără 
ceea ce am 
monotonie a 
vat de farmecul culorii și al 
diferențierii expresive. Regre
tul cititorului, după lectura 
volumului, nu provine însă din 
zonele acestea ale expresiei, 
ci din faptul că autorul Con
fruntărilor literare nu e o pre
zentă mai activă în istorio
grafia noastră literară. Citi
torul interesat e îndreptățit 
să aștepte de la George Ivaș- 
cu studii monografice pe au
tori sau altele de sinteză ale 
unor curente sau perioade 
din istoria literaturii româ
nești pentru care a dovedit 
din plin înțelegere.

Z. ORNEA

George Ivașcu trebuie 
în aceste studii (nu 
să amintim si pe cel 
„momentul politic și

asupra unor 
elaborate cu un 

de obicei co- 
drcp't, rigoarea 
festiv direcțio-

lineară) 
libertatea totală 
însă nu o dată 
numi o anume 
limbajului, wri
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Știință și Cultură

IWEiJ

18,00 — La ordinea zilei : Organizarea științifică a produc
ției și a muncii.

18,20 — „Mult e dulce și frumoasă". Emisiune de limbă ro
mână.

18,50 — Studioul pionierilor.
19,30 — Telejurnalul de seară.

19.50 — Buletinul meteorologic. Publicitate.
20,00 — Aventurile lui Tarzan.
20,30 — Filme de animație.
20,45 — Muzică ușoară italiană... pe 16 mm.
21,20 — Teleglob. Emisiune de călătorii geografice. Imagini- 

din Australia.
21,40 — Seară de romanțe cu Ioana Radu.
21,55 — De la Giotto la Brâncuși. Emisiunea a XVI-a.
22,15 — Dosarul nr.„.
22,25 — Recitalul sopranei Teodora Lucaciu.
22.50 — Telejurnalul de noapte. Iuj

S CAN-CAN — film pentru ecran 
panoramic : SALA PALATULUI (se
ria de bilete 2 075) orele 19,30.
* SPARTACUS — film pentru ecran 
panoramic : PATRIA — 9; 12,45;
16,30; 20,15.
O CANALIILE — cinemascop : RE
PUBLICA — 9,15; 11,30; 14; 17;
19,15; 21,30, FESTIVAL — 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21; la grădină 
— 20,30.
3 CĂUTĂTORII DE AUR DIN AR
KANSAS — cinemascop : BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,45; 19;
21,15 STADIONUL DINAMO —
20.15, STADIONUL REPUBLICII —
20.15. LUCEAFĂRUL — 8; 10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,15.
o DON GABRIEL — cinemascop : 
CAPITOL — 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18.45; 21; la grădină — 20,15.
n COMISARUL X — cinemascop : 
GRIVIȚA (completare Cristale fără 
rine) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;

20,45, MELODIA (completare Consfă
tuirea pe țară a lucrătorilor din in
dustria chimică) — 9; 11,15; 13,30; 
13.15; 18,45; 21, FLAMURA (comple
tare Dialog cu stelele) — 9; 11,30;
15,30; 18; 20,30.
a MARELE RESTAURANT — cine
mascop : EXCELSIOR — 8,30; 11,15; 
14; 17; 20, FEROVIAR — 10; 12,30; 
15; 17,30; 20, MODERN — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30 (la toate comple

tarea Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea Brașov), ARE
NELE LIBERTĂȚII — 20,30.
• COMISARUL MAIGRET SE ÎN
FURIE — 9,30; 12,15; 20,45, DOMNUL
— 15; 18: CENTRAL.
• MÎNĂSTIREA DIN PARMA: CI
NEMATECA — 9,30; 12,15; 15,15;
18,15: 21.
« PENTRU UN PUMN DE DOLARI
— cinemascop : VICTORIA (com
pletare Tradiții) — 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, GRĂDINA DOINA —
— 20,15, PROGRESUL (completare 
Gimnastul) — 15,30; 18; 20,15.
e WARLOCK — cinemascop : LUMI
NA — 8,30; 11; 13,15; 15,45; 18,15;
20,45.
o NU SÎNT DEMN DE TINE : 
UNION — 15,30; 20,30.
O FILME DE ANIMAȚIE : UNION
— 18.
O PROGRAM PENTRU COPII : 
DOINA — 9; 10.
o VIAȚA LA CASTEL : DOINA 
(completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Ploiești)
— 11,30; 14,30; 17,30; 20,30, AURORA
(completare Jucării) — 8,30; 10,45;
13; 15,30; 18; la grădină — 20,30.
a ZODIA FECIOAREI — cinema
scop : GRĂDINA BUZEȘTI — 20,30, 
GRĂDINA ARTA — 20,15.
fi DINCOLO DE CERCUL POLAR
— SCRISORI DE DRAGOSTE —

POLITEȚE — 9—17 în continuare ; 
PROGRAM DE SCURT-METRAJE 
ROMANEȘTI — 17—21 în continuare: 
TIMPURI NOI.
• DRAGOSTEA MEA: GIULEȘTI 
(completare Gustav, inovatorul) — 
15,30; 18; 20,30, BUCEGI (completare 
Gustav pacifistul) — 9; 11,15; 16;
18,15; 20,45; la grădină — 20,15.

cinema
9 CHEMAȚI-L PE MARTIN : DA
CIA (completare Escapada) — 8,30— 
21 în continuare.
• JUANA GALLO: BUZEȘTI — 
15,30; 18.
o PESCARUL DIN LOUISIANA : 
GLORIA (completare Consfătuirea 
pe țară a lucrătorilor din industria 
chimică) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
e UNORA LE PLACE JAZUL : UNI
REA — 16; 18,15.
e COMPARTIMENTUL UCIGAȘI
LOR — cinemascop: TOMIS (com
pletare Dacă treci podul Ponoarelor)
— 9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; la grădină
— 20,30, FLOREASCA (completare

Fotbaliști, nu uitați copilăria) — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
« FIUL CĂPITANULUI BLOOD — 
cinemascop : FLACĂRA (completare 
Pcctina) — 15,30; 18; 20,30.
e CIOCÎRLIA : VITAN (completare 
Fuga Dușkăi) — 15,30; 18.
• LADY MACBETH DIN SIBERIA
— cinemascop : MIORIȚA — 15,30; 
18; 20,30.
O ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂ
RITĂ — cinemascop : POPULAR 
(completare Și acum... puțină gim
nastică) — 15,30; 18; 20,30, RAHOVA
— 15,30; 18; la grădină — 20,30, LIRA 
(completare Chemarea vulcanilor) — 
15; 17,30; 20.
® HIPERBOLOIDUL INGINERULUI 
GARIN — cinemascop: ARTA (com
pletare Gustav, un adevărat bărbat)
— 9; 11,15; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• DACII — cinemascop : MUNCA 
(completare Orizont științific nr. 
5/1967) — 16; -18,15; 20,30.
e CRĂCIUN ÎNSINGURAT : MOȘI
LOR (completare Răspîndirea fructe
lor și semințelor) — 15,30; 18; la gră
dină — 20,30.
e MOARTEA VINE PE PLOAIE : 
COLENTINA (completare Șopîrla) — 
15; 17,45; la grădină — 20,15.
• MAIORUL ȘI MOARTEA — cine
mascop: VOLGA (completare Temă 
cu variațiuni) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.

e PRINTRE VULTURI — cinema
scop : DRUMUL SĂRII — 15.30;
17 45‘ 20.
• ’gentlemanul din cocody
— cinemascop : COTROCENI — 
15,30; 18; 20,30.
0 STRĂINA: CRÎNGAȘI (completare 
Trezirea) — 15,30; 18; 20.30.
o MOFTURI 1900 : GRĂDINA UNI
REA (completare Insula păsărelelor)
— 20.
» ASTA-I TOT CE S-A ÎNTÎMr 
PLAT : GRĂDINA EXPOZIȚIA 
(completare Vizita) — 20,30.
• FANFAN LA TULIPE : GRĂDINA 
VITAN (completare Surîsul sfinxu
lui) — 20,30.
• UN SURÎS ÎN PLINA VARĂ : 
GRĂDINA PROGRESUL-PARC 
(completare Lecție in infinit) — 
20,30.
o DOUĂ LOZURI : GRĂDINA LIRA
— 20,30.
• FERNAND COW-BOY : COSMOS
— 15,30; 18; 20,30.
® SOȚII ÎN ORAȘ : VIITORUL 
(completare Orizont științific nr. 
4/1967) — 15,30; 18; 20,30.
O FRENCH CANCAN : FERENTARI 
(completare Orizont științific nr. 
5/1967) — 15,30; 18; 20,30.
e SAMBA : PACEA — 15,30; 18; 
20,30.

Structura însăși a orînduirii socia
liste, cu fundamentele ei economice 
și ideologice, devine în tot mai mare 
măsură un izvor de influențe educati
ve. Dar procesul formativ al societății 
socialiste reclamă crearea și pregătirea 
de organe specifice capabile să acțio
neze cu eficiență deplină pentru ca so
cialismul să pătrundă tot mai mult ca 
spirit, ca stil cultural, comportament 
social, în toate manifestările vieții oa
menilor, să se integreze organic în con
știința lor. Cel mai puternic educator 
al poporului nostru este Partidul Co
munist Român. El este marele său pe
dagog care-i dirccționcază întreaga 
acțiune cultural-educativă, cu obiecti
vul de a-1 ridica la cea mai mare ca
pacitate de afirmare, de creație istori
că conștientă, de prosperitate gene
rală.

în procesul de educare a societă
ții se încadrează toate organele de 
conducere și de administrație din si
nul său. în afară de învățători și pro
fesori, care prin calificarea și pro
fesia lor sînt pedagogi, au rol edu
cativ toate persoanele care lucrează 
în marile sau micile resorturi sociale. 
Se poate afirma că, în corpul social 
ajunge să determine o influență edu
cativă orice persoană care a depășit 
vîrsta copilăriei. Dar, în acest com
plex proces de dezvoltare a societății 
nu se poate merge sigur decît prin- 
tr-o pedagogizare a societății.,

Unii psihologi și pedagogi au exa
gerat și exagerează, desigur, cînd so
cotesc imitația ca 
proces originar, 
fundamental, pen
tru existența so
cială a oameni
lor. Psihosociolo- 
gia bazată pe 
concepția mate
rialismului dialectic și istoric a
demonstrat că apariția și existen
ța societății, formele de convie
țuire ale oamenilor ce o com
pun, relațiile dintre ei sînt determi
nate de factori materiali economici, 
care constituie însăși baza ei. A- 
ceasta nu înseamnă însă că poate fi 
trecută cu vederea existența procese
lor interpsihice, intercerebrale dintre 
oameni și deci nu poate fi nesocotită 
puterea instructiv-educativă a imita
ției. Se poate spune doar că nu e ști
ințific a face din ea singurul factor 
de acest fel. Este fapt real că în so
cietate există anumiți oameni care 
prin poziția ce o dețin, prin forța ca
racterului și personalității lor consti
tuie impresionante exemple, ce se 
impun a fi imitate.

Aceasta duce logic la cerința câ 
fiecare om al societății, fiecare cetă
țean, să fie conștient de faptele sale 
în familie, pe stradă, în adunări, la 
serviciul pe care îl prestează. Pretu
tindeni el se află în postura de edu
cator, de model care poate fi sau 
nu demn de imitat pentru semenii 
săi.

Un rol de puternică influență edu
cativă în stat ca formă a societății 
organizate exercită persoanele care se 
găsesc la conducerea resorturilor cu 
rază mai largă sau mai îngustă 
de acțiune, persoanele care dirijează 
anumite colective. Să ne oprim de 
exemplu Ia președinții sfaturilor popu
lare și membrii acestor organe ale pu
terii locale. Funcția lor îi pune în 
cel mai strîns și permanent contact 
cu mase mari de oameni de toate 
vîrstele. Ochii tuturor sînt ațintiți a- 
supra lor. Ei nu sînt numai niște ad
ministratori și veghetori reci ai res
pectării legilor statului. în sistemul 
democrației socialiste aceștia trebuie 
să fie îndrumători permanenți prin 
atitudinea lor cinstită față de ordinea 
socială, prin aplicarea corectă a legi
lor de administrație locală, prin re
zolvarea principială a problemelor oa
menilor muncii.

Pedagogi sociali pot deveni și di
rectorii de întreprinderi, șefii de sec
ție, de brigăzi, de servicii, dacă în
deplinesc într-un anumit spirit atri
buțiile lor de conducători ai grupu
rilor mai mari sau mai mici de oa
meni. Dacă ignorează elementul om, 
ocupîndu-se doar cu mînuirea de 
hîrtii și de materiale, cu rezolvarea 
administrativă a problemelor nu vor 
ajunge să-și îndeplinească nobilul rol 
de educatori și prin aceasta, pînă la 
urmă, vor fi lipsiți și de satisfacția 
unor roade bogate ale muncii ce li 
s-a încredințat. Contactul cultural-e- 
ducativ cu oamenii, preocuparea de 
a le dezvolta inteligența, de a le e- 
duca voința, caracterul fac par
te din pedagogia socială necesară 
și obligatorie în condițiile de azi. 
Prin contact metodic cu oamenii, 
conducătorii de întreprinderi, de in
stituții pot forma în întregul colec
tiv un mod unitar de a gîndi, simți

DISCUȚII

și voi, o conștiință socială unitară, 
care alcătuiește suportul moral al tu
turor eforturilor ce se solicită.

O puternică influență educativă în 
mase exercită și instituțiile judecăto
rești, toți oamenii de lege. Judecă
torii, procurorii, asesorii, avocații’, in
terpreted și aplicînd legile, în săli 
totdeauna pline de oameni, îndepli
nesc un intens rol de pedagogi so
ciali. Prin activitatea lor publică in
fluențează viguros conștiința cetățe
nească, conștiința morală, conduita 
oamenilor. Masa poporului are privi
rea deosebit de atentă asupra „îm- 
părțitorilor dreptății" care oficiază' în 
spiritul legilor republicii. Dacă în șe
dințele de judecată nu va vorbi co
respunzător cu acuzații, cu cei ce so
licită apărarea, cu avocații — jude
cătorul își dărîmă baza morală a 
prestigiului, iar funcția sa educativă 
este total anulată. Nimeni nu admite 
neaplicarea justă a legilor, nerespec- 
tarca lor și poporul critică cu seve
ritate erorile judiciare, superficia
litatea concluziilor și hotărîrilor. A- 
supra oamenilor legii nu trebuie să 
se exercite nici o presiune, iar ei tre
buie să fie fermi în a le respinge dacă 
se produc. Societatea noastră are ne
voie de tribunale, judecători și procu
rori cu prestigiu de pedagogi sociali.

Rol de pedagogi sociali îndeplinesc 
și funcționarii de toate gradele din 
ministere, instituții centrale și locale. 
Funcționarii care veșnic sînt nervoși 
cînd primesc pe oameni, care își 

permit să insulte 
pe cei ce solicită 
rezolvarea unor 
probleme ale vie
ții lor personale, 
în loc să le expli
ce cu calm ce este 
drept să se facă 

și ce nu se încadrează în legile repu
blicii, sînt dăunători societății, preju- 
diciind sănătatea ei morală. Lipsa de 
sinceritate, amăgirea oamenilor și tă
răgănarea rezolvării problemelor lor, 
incorectitudinea strică echilibrul mo
ral în mase întregi, stîmind adesea 
atitudini de nemulțumire, de neîncre
dere în instituțiile de stat.

Nu se poate stărui îndeajuns aici 
asupra marilor sarcini cultural-educa- 
tive pe care le au în societatea noa
stră instituțiile politice, organizațiile 
de masă, în frunte cu sindicatele mi
lioanelor de salariațî din întreprinderi 
și instituții. E necesar ca ele să-și ri
dice cît mai sus capacitatea de a ac
ționa sub îndrumarea partidului, ca 
diriguitoare ale pedagogiei sociale, vi
talized neîncetat, pretutindeni, efici
ența ei.

Incontestabil că nu pot lipsi din 
această enumerare instituțiile militare 
și de miliție, specialiștii care lucrea
ză în domeniul sănătății biologice a 
poporului — medicii și toți ajutorii lor 
(tehnicieni, surori medicale etc.). De 
asemenea nu pot fi omiși inginerii 
de toate specialitățile și arhitecții,; 
creatori ai edificiilor de muncă, de 
cultură, de locuit, făuritori ai utilu
lui și esteticului din întregul conți
nut al confortului cotidian, al între
gii civilizații. Conținutul activității ar 
cestora trebuie permanent gîndit și 
din unghiul de vedere al influenței 
pedagogice pe care o exercită asu
pra societății mari ca și asupra fie
cărei familii, asupra fiecărui om în 
parte.

Tocmai de aceea consider că pro
paganda pedagogică trebuie să se a- 
dreseze diferențiat diferitelor cate
gorii de oameni care au rol de peda
gogi sociali. La realizarea ei ar- putea 
fi antrenat un mare număr de oameni 
de știință și cultură, cadre din apara
tul de partid și de stat.

Este așadar o cerință obligatorie 
ca societatea noastră să fie din ce în 
ce mai mult pedagogizată. Fără a- 
ceasta, în condițiile contemporane ale 
transformărilor vertiginoase în toate 
domeniile, o societate de tip su
perior, cu structură atît de complexă, 
își va putea spori cu greu forța psiho- 
morală. Marile aglomerări de oameni 
din centrele și unitățile de producție 
determină în mod necesar întărirea 
rolului de pedagogi ai celor maturi 
și cu răspundere în principalele re
sorturi ale dinamismului social.

Dezvoltarea continuă a democra
ției socialiste prevăzută în documen
tele Congresului al IX-lea și în toa
te documentele Partidului Comunist 
Român trebuie sprijinită prin educa
rea sistematică, metodică, stăruitoare 
a maselor pentru a le ridica necon
tenit capacitatea de manifestare ra
țională.

Pedagogia socială este știința a că
rei lumină apare imperios cerută de 
viață.

NO! LOCALURI
PENTRU SCOLI

I

Un mare număr de elevi din 
regiunea Ploiești vor învăța 
anul acesta în școli noi. Spa
țiul școlar al regiunii se mă
rește in toamna aceasta cu încă 
124 săli de clasă. La Ploiești 
și Tîrgoviște, constructorii au 
ridicat două licee cu cîte 
16 săli de clasă fiecare, iar la 
Mizil și Pogoanele s-au extins 
cele existente. La Moreni — 
unul din vechile centre petro

liere din țară — a fost termi
nată construcția clădirilor pen
tru grupul școlar profesional 
de petrol, menit să asigure cu 
cadre sectoarele de foraj-ex
tracție. Aici vor fi pregătiți a- 
nual 800 de sondori, operatori 
de intervenție, mecanici de u- 
tilaj petrolier, electricieni de 
schelă, sudori și lăcătuși.

(Agerpres)
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Nocturnd timișoreană

In citeva rindun
producției 

A fost ela- 
plan de iri- 
desecări pe 
(1966—1975)

de 
re- 
vor 
mi-

Timpul probabil pentru zilele 
de 4, 5 și 6 august. în țară : 
vremea va fi în general căldu
roasă, dar ușor instabilă după- 
amiezele, mai ales în nordul 
tării și regiunea de munte. Vor 
cădea averse locale. însoțite de 
descărcări electrice. Vînt slab, 
pînă la potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 11 
și 21 grade, iar maximele între 
23 și 33 grade. în București : 
vreme călduroasă, cu cerul va
riabil, mai mult senin, noaptea 
și dimineața. Ploi de scurtă du
rată. Vînt slab. Temperatura 
ușor variabilă.

PRONOEXPBES NK. 31 
DIN 2 AUGUST 1967

EXTRAGEREA I:
21 42 47 45 17 6 — 48 28

FOND DE PREMII : 493 016 lei 
din care 78 722 lei report catego
ria I.

EXTRAGEREA A II-A :
20 26 31 25 36 14 — 48 34 

FOND DE PREMII: 270 587 lei.

Anumite confecții, piese de 
lenjerie, mici modificări sau 
reparații pot fi făcute cu ușu
rință de o gospodină pricepu
tă cînd are la îndemână o ma
șină de cusut. Pe lingă eco
nomia ce o realizează astfel, 
gospodina are și satisfacția că 
reușește să-și confecționeze 
singură o serie de lucruri.

Magazinele universale yi 
specializate ale cooperativelor 
de consum pun la dispoziția 
cumpărătorilor două tipuri de 
mașini de cusut „Ileana" : tip 
mobilă — 2 500 lei și tip masă 
— 1 800 lei. De reținut că se 
pot cumpăra și cu plata în 
rate.

• Ieri la Galați, echipa locală 
Siderurgistul s-a întîlnit cu forma
ția Motor Zwickau din R. D. Ger
mană. Victoria a revenit fotbaliști
lor gălățeni cu scorul de 1—0 
(0—0) prin punctul înscris de Stă- 
tescu în minutul 64.

LA „TURNEUL SPERANȚELOR 
OLIMPICE" DE VOLEI (FEMININ) 
DE LA SOFIA, echipa de tineret a 
României a învins cu 3—0 (11, 10, 15) 
echipa Poloniei. Alte rezultate din 
etapa a doua: R. D. Germană-Unga- 
ria 3—0 ; Bulgaria-Iugoslavia 3—0 ; 
U.R.S.S.-Cehoslovacia 3—2.

în ultimii ani, 
U.R.S.S. a devenit un 
vast șantier al ame- 
liorațiilor. După in
formațiile apărute în 
presă, „armata" ame- 
lioratorilor va folosi 
in cursul cincinalului 
treizeci și două de mii 
de buldozere, două
zeci și opt de mii de 
screpere, aproape o 
sută de mii de cami
oane etc. O mare am
ploare au luat lucră
rile de ameliorații 
mai ales după ple
nara C.C. al P.C.U.S. 
din mai 1966 care a 
adoptat un adevărat 
program de transfor
mare a pământurilor 
destinate 
agricole, 
borat un 
gații și 
zece ani 
care prevede irigarea 
unor suprafețe de pă
mînt reprezentînd

Noua porțiune a ca
nalului, la săparea 
căreia se lucrează din 
plin, va avea o lun
gime de 44 kilometri, 
canalul atingînd ast
fel o lungime totală 
de 837 kilometri. La 
poalele munților Ko- 
petdag se va ivi încă 
o „mare" creată 
oameni, un uriaș 
zervor în care se 
acumula 700 de 
lioane metri cubi de 
apă. în Turcmenia 
există aproape șapte 
milioane de hectare 
de pămînt în prezent 
neroditor dar care 
poate fi irigat. Cea 
de-a treia tranșă a ca
nalului va readuce 
în circuitul agricol 
400 000 hectare. Vor fi 
create aici noi sovho
zuri cultivatoare de 
bumbac și crescătoare 
de vite.

în timp ce buldoze-

• Continuîndu-și pregătirile pen
tru noul sezon intern și interna
țional, echipa Steaua va susține 
duminică, pe Stadionul Republicii 
din Capitală începînd de la ora 
20, un meci de verificare în com

în apropiere de Bonn, va începe 
curînd construcția celui mai mare 
radiotelescop mobil din lume. Pro
iectul a și fost definitivat. Oglin
da parabolică, principală piesă a 
aparatului cu ajutorul căreia vor 
putea fi captate undele electromag
netice invizibile venite din Cosmos, 
este mai mare decît un teren de 
fotbal. Diametrul ei este de 100 m. 
Această „ureche uriașă" permite 
ascultarea în Cosmos pînă la dis
tanțe inimaginabile. Astronomii 
din Bonn indică o distanță de per
cepere a semnalelor de circa 8 mi
liarde ani lumină. Cu noul telescop 
vor putea fi deci recepționate sem
nalele de la sistemele astrale a că
ror distanță în kilometri se expri
mă prin 23 de cifre.

Avînd o greutate de 2 800 tone, 
aparatul se sprijină pe o șină cir
culară cu un diametru de 64 m. 
Telescopul poate fi dirijat spre ori
ce punct al emisferei cerești vizi
bile. Dispare astfel necesitatea de 
a aștepta poziția exactă a astrelor 
în Cosmos. în ciuda diametrului 
enorm al oglinzii, deviația maximă 
de la suprafața paraboloidă „idea
lă" cuprinde doar 1,5 mm plus sau 
minus, o exactitate care nu a fost 
încă atinsă de nici o altă asemenea 
oglindă.

Noul institut Max Planck pentru 
radioastronomie, cu sediul la Bonn, 
va conduce lucrările de construcție, 
iar mai tîrziu va supraveghea, fo
losirea acestui instrument modern 
de cercetare a Universului.

ții se construiește în 
stepele secetoase și în 
semi-deșerturile Ka- 
zahstanului, pe baza 
canalului Irtis-Kara
ganda cu o lungime 
de 500 de kilometri. 
De-a lungul acestei 
artere se va ivi un 
șirag de oaze irigate 
cu o suprafață totală 
de o sută de mii de 
hectare, va fi plantată 
o perdea forestieră de 
protecție care va a- 
păra ogoarele de vîn- 
turile fierbinți ale 
stepei yi va reduce e- 
vaporarea apei în ca
nal. A început de a- 
semenea construcția 
canalului central Fer
gana din Uzbekistan, 
cu o lungime de 116 
kilometri care va îm
bunătăți aproviziona
rea cu apă a unei su
prafețe de 140 000 
hectare, din care ju
mătate va intra în 
cultură pentru prima 
oară.

în ceea ce privește 
asanările, cele mai 
importante lucrări se 
desfășoară în depre
siunea Polesie din 
Bielorusia unde, după 
calculele specialiștilor 
pot fi recuperate 
3 800 000 hectare. Din 
acestea, 600 000 hecta
re vor fi arate și se
mănate încă în cursul 
actualului cincinal. 
Continuă asaltul și a- 
supra mlaștinilor din 
Extremul Orient în 
ținuturile Primorie, 
Habarovsk, regiunile 
Amur și Magadan, în 
insula Sahalin. în a- 
ceste părți urmează 
să fie create ogoare 
noi pe o suprafață de 
peste un milion de 
hectare din care 
277 000 pînă în 1970.

Pentru înfăptuirea 
acestui grandios pro
gram de irigații și 
desecări, industria so
vietică livrează zeci 
de tipuri de mașini 
care permit mecani
zarea lucrărilor : ex
cavatoare puternice 
cu rotor port-cupe 
pentru canale cu o a- 
dincime pînă la doi 
metri, agregate pen
tru betonarea cana
lelor yi altele.

Marea armată a 
lucrătorilor de pe 
șantierele de îmbu
nătățiri funciare ale 
Uniunii 
înaintează 
front larg, 
deșerturi și 
prefăcîndu-le în ogoa
re roditoare, în pă
mînturi renăscute.

ruble, 
bugetele

pania echipei bulgare Ț.S.K.A. 
Cerveno Zname Sofia.

care 
petrolierului de 

„Torrey Canion", 
martie anul aces- 
peninsulei Corn-

DA CAMPIONATELE DE NATA- 
ȚIE ALE SUEDIEI, Ingvar Eriksson 
a stabilit un nou record european 
în proba de 200 m fluture : 2’09”4/10.

CORESPONDENȚĂ DIN MOSCOVA 
DE LA SILVIU PODINA

Sovietice 
pe un 
cucerind 
mlaștini,

NSLibia
O femeie-pilot temerar

s Vineri (la Istanbul) și dumini
că (la Ankara), Dinamo București 
va întîlni formația turcă Fener
bahce. Lotul dinamoviștilor, care 
a plecat ieri cu avionul Ia Istan
bul, cuprinde printre alții pe Dat- 
cu, Popa, Nunweiler III, Boc, Stoe- 
nescu, Ghergheli, O. Popescu, Pîr- 
călab, Naghi, Lucescu, Haidu etc. 
Frățilă nu a făcut deplasarea fiind 
accidentat.

ÎN CADRUL JOCURILOR PANA
MERICANE de la Winnipeg (Cana
da), cunoscuta înotătoare Claudia 
Kolb (S.U.A.) ' a stabilit un nou re
cord mondial în proba de 400 m 
mixt: 5’09”7/10, performanță supe
rioară cu două secunde vechiului re
cord mondial ce-i aparținea.

(Urmare din pag. I)

ÎN FINALELE „CRITERIULUI 
EUROPEAN" DE TENIS DE MASĂ 
PENTRU JUNIORI de la Vejle (Da
nemarca), echipa masculină a 
U.R.S.S. a dispus cu 5—2 de Ungaria, 
după ce în prealabil întrecuse echi
pele României (5—0) și Cehoslova
ciei (5—4). La feminin, primul loc 
a revenit Cehoslovaciei, care în fi
nală a întrecut cu 3—0 echipa 
U.R.S.S. în semifinale Cehoslovacia 
a cîștigat cu 3—0 la România, iar 
U.R.S.S. cu 3—0 la Iugoslavia. Com
petiția continuă astăzi cu probele in
dividuale.

tăcirea lor pe străzi sau 
acoperișul caselor — este 
zultatul căderii razelor 
lună pe capul unui adormit. 
Zeci de ani după această 
explicație auzită întîmplător, 
această persoană, care și-a 
format între timp o educa
ție științifică și astronomică 
temeinică, și care a practi
cat îndelung medicina, ceea 
ce i-a îngăduit să cunoască 
explicația adîncă a acestui 
fenomen, nu a fost în stare 
să învingă teama de a dormi 
cu capul în bătaia razelor 
lunii.

Prejudecata aceasta este, 
de bună seamă, fără gravi
tate și fără înrîurire asupra 
personalității, dar ea arată 
gradul înrădăcinării și rezis
tenței ei la explicațiile știin
țifice ulterioare. Se va pu
tea înțelege, în aceste con
diții, însemnătatea prejude
căților infantile privitoare 
la preocupări mult mai im
portante, cum ar fi de pildă, 
deprinderile igienice, prin
cipiile de alimentație, expli
cațiile ‘generale ale fenome
nelor naturale sau activita
tea practică de fiecare zi a 
oamenilor, alcătuind majo
ritatea unei populații.

Alături de aceste preju
decăți cu rădăcini infantile 
credințe false se pot forma 
în tot cursul vieții, în mă
sura în care activitatea zil
nică a fiecăruia dintre noi 
nu este călăuzită de contro
lul experienței și gîndirii lo
gice, de reflexie și analiză 
științifică a faptelor. De 
bună seamă, dacă aceste 
prejudecăți ar rămîne sim
ple credințe fără ecou în 
activitatea practică a oame
nilor, faptul ar fi lipsit de 
însemnătate. Cea mai mare 
parte dintre prejudecăți se 
organizează însă într-un stil 
de viață individual, înrîu- 
rind activitatea practică de 
fiecare zi, mai cu deosebire 
activitatea practică a oame
nilor, influențînd deopotrivă 
raporturile cu ceilalți oa
meni, prin imitație, cuvînt 
sau obiceiuri.

Omul cu prejudecăți nu se 
călăuzește după convin
geri obținute prin control 
al faptelor, ci după simple 
impresii, după svonuri și 
clevetiri ; opiniile sale asu
pra oamenilor sau asupra 
împrejurărilor sociale — în 
activitatea industrială, agri
colă sau în școală — sînt 
rodul receptivității sale la 
sugestiile ambianței. Ființă 
frivolă și lipsită de simțul 
responsabilității, omul cu 
prejudecăți apreciază totul 
după ureche, după un cu
vînt auzit în treacăt, fără 
să știe cînd și unde, rărnas 
confuz în amintire. Un a- 
tare om nu are convingeri, 
ci numai impresii de mo
ment. El invocă la fiecare

pas autoritatea unei opinii 
fictive, imprecise: ...„toată 
lumea știe că.,." ; „.„se
spune...; ...„ se crede...; 
„.„am auzit că..."

Prejudecata substituie, a- 
șadar, opiniei personale și 
bine întemeiate, anonimatul, 
impersonalitatea, lipsa de 
verificare și de gîndire 
proprie.

Se va înțelege, în aceste 
condiții, că prejudecățile 
vor avea grave repercusiuni 
asupra vieții colective. în 
adevăr : ce temeinicie poate 
avea o viață socială, în care 
competența și valoarea mo
rală a oamenilor, puterea 
lor de muncă, sînt aprecia
te arbitrar, fără criterii o- 
biective și fără control ? Se 
alterează, astfel, relațiile 
fundamentale dintre oa
meni, dintre oameni și so
cietate.

Discuția de față presupu
ne astfel anume implicații 
de ordin practio. Ne vom 
întreba, astfel: dată fiind 
însemnătatea prejudecăților 
sociale și gradul lor de per
sistență, vor putea fi aces
tea înlăturate, pentru a face 
loc unei gîndiri logice ? 
Care vor fi mijloacele de 
ordin psihologic și social 
cele mai proprii, pentru a 
le înlătura ?

Psihologul și observatorul 
vieții sociale vor trebui să 
le combată și să le substi
tuie deprinderi sănătoase 
de gîndire și activitate. 
Combaterea prejudecăților 
comportă o reeducare și o 
înlăturare a unor rele de
prinderi de gîndire. Mai 
eficace va fi, însă, o edu
cație sănătoasă a copiilor, 
care să împiedice, mai tîr
ziu, formarea prejudecăți
lor. Este 
adevăr, 
început, 
educație 
modifici relele deprinderi, 
odată constituite. Copilul 
învață cu aceeași ușurință 
un fel corect, sau un fel vi
cios de gîndire, o deprin
dere bună, ca și un rău 
obicei : dificultatea începe, 
atît pentru educator, cît și 
pentru copil, în momentul 
în care deprinderea inițială 
vicioasă va trebui să fie co
rectată. sau modificată. To
tul se reduce la formarea 
unui climat de gîndire fa
milial, școlar și social, care 
să nu îngăduie dezvoltarea 
vegetației parazitare a false
lor credințe și deprinderi, 
care deviază formarea co
rectă a vieții copilului. Pă
rintele, profesorul, educato
rul trebuie să-și supraveghe
ze vorbirea și comportarea, 
pentru a nu crea copilului, 
prin sugestie sau imitație, 
rele deprinderi de gîndire ; 
curiozitatea naturală a co
pilului trebuie satisfăcută

prin explicații raționale, 
științifice și nu prin formule 
stereotipe și vagi, prin sta
bilirea de relații fanteziste 
între fenomene. Ceea ce 
este esențial în dezvoltarea 
unui copil, nu este, în ade
văr, o acumulare de cunoș
tințe disparate, memorate 
pasiv, fără legătură între ele, 
ci formarea unei judecăți 
critice, a unui mod logic de 
a gîndi lucrurile, împiedi- 
cînd pe copil de a confunda 
realitatea cu aparența, de a 
nu admite nimic fără exa
men adîncit al faptelor.

Formația unei personali
tăți independente presupune 
o gîndire proprie, refractară 
sugestiilor întîmplătoare și 
mimetismului. Prevenirea 
formării prejudecăților in
fantile se identifică astfel

cu înlăturarea formării lor, 
în tot restul vieții : mecanis
mul lor de formare este ace
lași. în fapt, lupta nu se 
duce împotriva prejudecă
ților, ca atare, care nu sînt 
decît simple manifestări de
rivate ale unor spirite rău 
conformate ; adevărata edu
cație presupune o înviorare 
a sănătății de judecată, a în
lăturării lenei de gîndire, a 
deprinderii unui examen lu
cid și amănunțit al faptelor 
și împrejurărilor. Prejudecă
țile nu se combat numai 
prin atac frontal ; ele se 
iasă să dispară, prin forma
rea unui mediu sufletesc și 
a unei atmosfere sociale de
finite prin sănătate a jude
cății, prin cunoștințe știin
țifice bine închegate și prin 
vigoare a spiritului critic.

LA MOSCOVA, ÎN CONCURSUL 
DE NATAȚIE AL SPARTACHIADEI 
POPOARELOR. Leonid Ilicev a rea
lizat un nou record european în 
proba de 200 m liber : l’57”6/10. (Ve
chiul record îi aparținea cu l’57”8/10). 
Un nou record european a stabilit și 
Andrei Dunaev, în proba de 400 m 
mixt : 4’47”2/10 — performanță supe
rioară cu șapte zecimi de secundă 
vechiului record ce aparținea 
Frank Wiegand (R. D. Germană).

A TREIA ÎNTÎLNIRE DE RUGBI 
REPUBLICA SUD-AFRICANĂ — 
FRANȚA, desfășurată la Johannes
burg în prezența a peste 75 000 ds 
spectatori, a revenit rugbiștilor fran
cezi cu scorul de 19—14 (8—6).

ECHIPA CEHOSLOVACĂ DE 
FOTBAL DUKLA PRAGA a jucat la 
Koln cu formația vest-germană F.C. 
Koin. Oaspeții au învins cu 
(1—0).

18-20 la sută din tota
litatea suprafeței ara
bile a țării. Potrivit 
planului vor fi iriga
te și asanate 37—39 
milioane hectare de 
pe care se vor putea 
obține 36 milioane 
tone de cereale, 8 mi
lioane tone de bum
bac cu fibră lungă și 
cantități mari de alte 
produse agricole. Din 
fondurile centraliza
te ale statului se 
vor aloca circa 15 
miliarde de 
iar din 
republicilor uniona
le și din mijloa
cele colhozurilor și 
sovhozurilor alte 5 
miliarde, ceea ce re
prezintă mai mult 
decît s-a investit în 
acest scop in toți 
anii puterii sovietice.

Cele mai impresi
onante lucrări de iri
gații se desfășoară în 
prezent în republicile 
Asiei centrale. în 
Turcmenia a început 
anul trecut construi
rea celei de-a treia 
tranșă a canalului 
Kara-Kum, „artera 
vieții" cum ii spun pe 
drept cuvînt turcme- 
nii. Acest canal apro
vizionează de pe a- 
cum cu apă din flu
viul Amu-Daria o tre
ime din suprafețele 
irigate ale republicii.

rele răscolesc nisipu
rile pustiului Kara- 
Kum adîncind albia 
încă seacă a noii por
țiuni a canalului, pro- 
iectanții lucrează la 
trasarea etapelor ur
mătoare. Conform 
planului general, în 
viitor canalul se va 
desface în două brațe: 
unul va înainta în re
giunea Kizil-Atrek, 
spre frontiera cu Ira
nul, celălalt spre re
giunea petroliferă Ne- 
bitdag și mai departe 
pină va atinge Marea 
Caspică. Pină în 1975, 
canalul Kara-Kum. va 
atinge o lungime de 
1 500 kilometri permi- 
țînd valorificarea a 
circa un milion de 
hectare de pămînturi 
înțelenite din partea 
de sud-vest a Turc- 
meniei.

O altă regiune unde 
se prevăd lucrări de 
mare anvergură este 
cursul inferior al Vol- 
găi. Aici va începe în 
curînd construcția ca
nalului Volga-Ural 
care va asigura iriga
rea unui milion de 
hectare. Pentru a- 
ceastă regiune se re
alizează de pe acum 
instalații de irigare cu 
un debit între 300 și 
1 000 litri de apă pe 
secundă.

Un sistem de iriga-

Această hotărîre a fost luată de 
către autoritățile britanice. Vasul, 
avînd un deplasament de 118 000 
tone, aparține lui „Barracuda Tan
ker Corporation", companie 
era proprietara 
tristă amintire 
Acesta a eșuat în 
ta în apropierea 
wall, revărsînd în mare o imensă 
cantitate de petrol. Guvernul en
glez cere pentru eliberarea navei
2 900 000 lire sterline, sumă pe care 
Ministerul de Finanțe al Angliei o 
revendică pentru daunele pricinuite 
economiei engleze de naufragiul lui 
„Torrey Canion". Specialiștii esti
mează însă că pagubele produse 
de „mareea neagră" revărsată din 
„Torrey Canion" se ridică la peste
3 milioane de lire sterline. Pînă 
acum „Barracuda Tanker Corpora
tion" a refuzat să plătească suma 
pe care o revendică guvernul bri
tanic.

Descoperirea unui

zăcămînt de săruri

mai ușor 
să faci, de 

unui copil, 
corectă, decît să-i

în 
la 
o

După ce a făcut, anul trecut, în
conjurul lumii la bordul unui avion 
monomotor, englezoaica Sheila Scott 
a stabilit un nou record. Ea a fost 
prima femeie-pilot care a reușit să par
curgă distanța dintre Africa de Sud 
și Londra, conducînd un avion mono
motor. Marți seara, ea a aterizat la 
Londra, după un zbor în mai multe 
etape, care a durat 2 zile 19h și 53’. 
La sosire pe aeroport, Scott a decla
rat ziariștilor că pe cînd zbura dea
supra Saharei a fost la „doi pași de 
moarte". Cu carburanți numai pentru 
o oră de zbor, prinsă de o furtună 
de nisip, temerara aviatoare a ob
servat că pilotul automat, instalația 
de radio și busola automată s-au de
reglat. în momentul cînd încerca să 
se reîntoarcă la baza britanică din 
Aden, motorul său s-a oprit timp de 
un minut.

„Acesta a fost cel mai periculos yi 
cel mai emoționant zbor din viața 
mea", a spus Scott, adăugind că in
tenționează să străbată yi distanța 
dintre cei doi poli ai pămîntului.

Cauza: zgomotul

unui avion supersonic

Autoritățile din localitatea franceză 
Vannes au declarat că zgomotul unui 
avion supersonic a provocat moartea 
a trei persoane și rănirea gravă a altor 
două. Zgomotul a provocat prăbu
șirea tavanului unei șuri, in podul 
căreia se aflau opt tone de fin, asupra 
unor oameni care luau masa in încă
perea aflată dedesubt.

de 100 000 ani

străveche așezare omenească, da
de circa 100 000 de ani, a fost

O 
tind 
descoperită în grota Lazaret din apro
pierea orașului Nisa. în cursul săpă
turilor efectuate au fost scoase la 
iveală oseminte de oameni și animale, 
precum și diverse unelte primitive. 
Specialiștii consideră că această des
coperire prezintă o deosebită impor
tanță pentru arheologie.

Un important zăcămînt de 
chimice — potrivit primelor 
cieri, circa 250 milioane tone 
fost descoperit în Libia, intr-o re
giune situată în apropierea frontie
rei cu Tunisia.

Agenția libiană de informații afir
mă, citind opinii ale experților, că 
potasiul, magneziul yi alte săruri a- 
flate în zăcământul descoperit ar pu
tea deveni în viitor a doua categorie 
de mărfuri în exporturile libiene, după 
petrol.

săruri 
apre- 
— a

(Urmare din pag. I)

Imaginea nu reprezintă o floare, ci este o fotografie a soarelui executată 
de Observatorul din Acetri. (Italia) și prezentată la Colocviul Anului inter

national al Soarelui calm, care a avut loc recent la Londra

vit cărora prezența trupelor 
britanice peste mări consti
tuie o povară tot mai de 
nesuportat pentru bugetul 
țării. Ei au în vedere, tot
odată, că menținerea acestor 
trupe a devenit tot mai inde
zirabilă pentru popoarele din 
teritoriile respective.

Problema care se pune 
este aceea a conținutului 
noului plan : va duce el la o 
reală micșorare a cheltuieli
lor militare și va favoriza 
destinderea ? In legătură cu 
aceasta, dezbaterile din Ca
mera Comunelor l-au făcut 
pe ministrul apărării, Denis 
Healey, să dea răspunsuri 
vagi, evazive, unor întrebări 
foarte precise. A ieșit astfel 
la suprafață că, de fapt, „re
tragerea" proiectată nu va 
fi mult mai mult decît... o 
schimbare de locuință. Așa, 
de pildă, în Australia vor fi 
construite noi baze, pe lin
gă cele existente; acolo ar 
putea să fie 
ve evacuate 
S-a luat, de 
rîrea de a
treime și efectivele britanice 
staționate pe insulele 
Golful Persic. Această 
rîre este motivată în 
tea albă" prin aceea că 
ele s-ar produce un 
complet în șeicatele i 
Here de acolo, cu repercu
siuni serioase asupra balan
ței economice engleze" (zia
rul londonez „SUN"). Cu alte 
cuvinte, companiile care 
exploatează petrolul din 
Golful Persic ar putea pier
de controlul asupra bogății
lor acestei regiuni.

în acest context, se înscrie

Si

dislocate efecti- 
din alte părți, 
asemenea, hotă- 
se spori cu o

i din 
hotă- 
„Car- 
„fără 
haos 

petro-

și rolul „mini-insulelor" din 
Oceanul Indian. în concep
ția specialiștilor militari en
glezi, acestea urmează să ca
pete cu timpul o importan
tă strategică sporită. E de- 
ajur.s să privești o hartă a 
Oceanului Indian, ca să con
stat! că unui avion superso
nic modern nu-i trebuie mai 
mult de o oră și jumătate 
ca să ajungă din Aldabra în 
Aden, o oră din insula Die
go Garcia la Singapore
ceva mai puțin de o oră din 
arhipelagul Cocos pînă 
țărmul Australiei. Astfel, un 
lanț de baze pe aceste insu
le ar putea deveni echiva
lentul „strategic" al efecti
velor militare care ar fi re
trase din Singapore si Ma- 
layezia. Si nu este vorba 
doar de intenții. Pe insula 
Aldabra s-a și amenajat o 
bază mică folosită de R.A.F. 
(aviația militară engleză). Se 
preconizează lărgirea aces
teia în următorii ani. pre
cum și construirea altor baze 
aeriene și navale pe celelalte 
insule, concomitent cu retra
gerea trupelor din Singapo
re și Malayezia.

Astfel, după toate aparen
tele. prin noul plan 
terveni o diminuare 
a ..angajamentelor" 
în Oceanul Indian.
i-ar liniști și pe acei politi
cieni americani care se tem 
de o eventuală „dezescala- 
dare" a britanicilor în aceas
tă parte a lumii. în plus, si 
poate în primul rînd. trans
formarea acestor insule în 
..portavioane stabile" ale An
gliei convine celor interesați 
și pentru motivul că .popu
lația autohtonă este aici ra-

la

n-ar in- 
efectivă 
engleze

Ceea ce

lativ rară. în acest fel — so
cotesc inițiatorii planului — 
se diminuează riscul ca 
bazele să devină ținta u- 
nor manifestații 
nitoare". cum se 
plă în alte locuri, 
cît timp se poate conta 
așa ceva ? In zilele noastre, 
de furtunoasă dezvoltare a 
mișcării de eliberare națio
nală, nu este exclus ca popu
lația respectivelor insule din 
Oceanul Indian să rezerve 
proiectelor colonialiste sur
prize de același gen ca la 
Aden și în alte părți, chiar 
mai repede decît credeau au
torii lor.

Pentru 
ve, noile 
Suez" — 
„să se modifice, dar în esen
ță să nu se schimbe nimic" 
— se află sub un baraj de 
critici din partea opiniei pu
blice și a cercurilor politice. 
Chiar în rîndurile partidului 
de guvernămînt se fac au
zite voci care se pronunță 
pentru o retragere efectivă, 
care să comporte o diminua
re substanțială a cheltuieli
lor militare, salutară pentru 
economia engleză, și să fa
vorizeze stabilirea relațiilor 
dintre Londra și țările res
pective din Orient pe alte 
baze, mai sănătoase. Deputa
tul laburist Frank Allaun 
declara recent în Camera 
Comunelor că „cel mai cin
stit lucru ar fi să ne retra
gem trupele deîndată și 
le înlocuim cu un sprijin 
conomic mai eficient". 
o_ părere judicioasă, ___
cîștigă adepți în opinia pu
blică din Anglia.

„stînje- 
întîm- 

Dar, 
pe

toate aceste moti- 
planuri „la est de 
călăuzite de ideea

să 
e-

Este 
care
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NIGERIA

T rupele 
federale 
s 

au ocupat 
orașul 
Obolo-Eke

Marți, trupele federale nigerie- 
ne au cucerit orașul Obolo-Eke, 
din provincia orientală secesio
nistă. Această localitate repre
zintă un important punct strate
gic, care deschide un al doilea 
drum în spre sud, în direcția E- 
nugu, capitala regiunii rebele.

Luptele dintre trupele fede
rale nigeriene și cele ale regiu
nii estice continuă pe încă două 
fronturi : portul Bonny și în a- 
propierea localității Ikom, situa
tă lîngă frontiera cu Camerunul. 
In ambele sectoare, trupele fede
rale dețin inițiativa, pătrunzînd 
tot mai adînc în inima provin
ciei estice. Totodată pe planul 
diplomatic, atît guvernul federal 
cît și al regiunii secesioniste des
fășoară o amplă acțiune pentru 
încasarea celor 7 milioane de lire 
sterline, reprezentînd redevențele 
pe luna iulie, pe care le reven
dică amîndouă părțile companiei 
britanice „Shell British Petro
leum". După ce autoritățile bia- 
freze l-au sechestrat la Enugu pe 
directorul filialei pentru Nigeria, 
Stanley Gray, sperînd ca în acest 
mod să determine compania să a- 
chite redevențele Biafrei, condu
cătorul Nigeriei federale, Yakubu 
Gowon, a avut la Lagos mai mul
te întrevederi cu diferiți repre
zentanți ai lui „Shell B. P.“. Pînă 
în prezent, însă, menționează a- 
genția Reuter, nu se poate ști cui 
are de gînd compania britanică să 
înmîneze redevențele : trezoreriei 
din Lagos, cum stipulează acor
durile inițiale, sau guvernului de 
la Enugu, cum se părea că in
tenționează pînă nu de mult.

Reuniunea 
de externe

KHARTUM 2 (Agerpres). — 
Conferința de la Khartum, a mi
niștrilor de externe ai țărilor ara
be și-a continuat miercuri lucrările 
în ședință închisă.

In cursul dezbaterilor au fost 
discutate, potrivit declarației pri-

miniștrilor 
arabi

mului ministru sudanez Ahmed 
Mahgoub, probleme privind coor
donarea eforturilor în scopul solu
ționării situației create în Orien
tul Mijlociu în urma conflictului 
militar izraeliano—arab.

„Trebuie să 
dezvoltăm relațiile 
noastre cu țările 
socialiste11
Un interviu al președintelui Columbiei

FRANȚA

NEMULȚUMIRI FATĂ DE MĂ-
9 9

ȘURILE PRIVITOARE IA ASI
GURAREA SOCIALĂ

PARIS 2. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmi
te : Pe baza puterilor speciale ce 
i-au fost acordate de Adunarea 
Națională Franceză, guvernul fran
cez a luat o serie de măsuri care 
afectează 34 milioane de persoa
ne, adică pe salariații de toate ca
tegoriile și pe membrii familiilor 
lor și se referă la ..două capitole 
mari : mărirea încasărilor asigură
rilor sociale prin majorarea coti
zațiilor plătite de salariați și de 
patroni, și reducerea cu 10—13 la 
sută a cotelor de rambursare a chel
tuielilor asiguraților pentru asis
tență medicală, spitalizare, medica
mente.

Organele de administrație și de 
gestiune a asigurărilor sociale vor 
fi de acum înainte alcătuite pe 
bază de paritate, jumătate din nu
mărul membrilor vor fi reprezen
tanți ai sindicatelor și jumătate 
ai patronilor.

Aceste măsuri au provobat, cum 
era 'și firesc, vii proteste în toate 
cercurile sindicale și profesionale.

. Confederația Generală a Muncii 
(C.G.T.) a dat publicității un pro
test în care califică drept un „re
gres social", măsurile hotărîte și își 
reafirmă hotărîrea de a pune to
tul în acțiune pentru „a se opune 
acestor măsuri".

Confederația Franceză Democra
tă a Muncii (C.F.D.T.) — al doilea 
sindicat ca importanță din Franța 
— a luat, de asemenea, poziție, 
declarînd că va continua fără în
cetare acțiunea și „va lupta pentru 
ca riposta muncitorilor să fie cît 
mai largă posibil".

Sindicatele „Force Ouvriere", la 
rîndul lor, „condamnă noile sar
cini impuse în mod nejust mun
citorilor", iar Confederația Gene
rală a Cadrelor — care grupează o 
parte importantă a inginerilor, 
tehnicienilor și cadrelor de condu
cere din industrie și comerț — s-a 
asociat acestor proteste.

Pe de altă parte, Consiliul Na
țional al Patronatului Francez, du
pă o atentă- examinare a noilor dis
poziții guvernamentale"' arată că 
sarcinile sociale în Franța sînt mai 
grele decît în străinătate și-că ele 
au tendința de "a”"crește "în mod 
sensibil mai repede decît produsul 
national, în timp ce „concurența 
internațională ,eș.t§„di.n ce în ce mai 
fățișă și mai acerbă".
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roiectul
Alfa-sud"'A'

Progra-
Italiei

PERSONALITÂȚI ARABE 
EXPULZATE DIN IERU
SALIM

IERUSALIM. — Corespondentul 
Agenției France Presse transmite 
că comandantul militar al zonei de 
ocupație din Cisiordania a ordonat 
expulzarea din Ierusalim a patru 
personalități arabe din vechiul o- 
raș, acuzate de a fi încercat să or
ganizeze o mișcare de necolaborare 
cu autoritățile izraeliene. Cei patru

Conferința
J»

latino-americană 
de solidaritate

HAVANA 2. — Corespondentul 
Agerpres, Victor Stamate, transmi
te : Marți au continuat la Havana, 
în ședințe plenare, lucrările primei 
Conferințe latino-americane de 
solidaritate (O.L.A.S.). în semn de 
omagiu pentru lupta eroică dusă 
de poporul vietnamez împotriva 
intervenției americane s-a dat mai 
întîi cuvîntul reprezentanților Re
publicii Democrate Vietnam și 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud care au condam
nat cu tărie actele de război ale 
S.U.A.

Au luat apoi cuvîntul șefii dele
gațiilor din Salvador, Costa Rica, 
Surinam, Mexic și Chile. în cuvîn
tul lor vorbitorii s-au ocupat de 
situația politică, economică și so
cială din America Latină, de pro
blemele mișcării revoluționare de 
pe acest continent.

în ședințele plenare au mai luat 
cuvîntul reprezentanți ai F.S.M., 
F.M.D.T., U.I.S., F.D.I.F., ai orga
nizației de solidaritate cu popoarele 
Asiei, Africii și Americii Latine, 
Comitetului de sprijinire a luptei 
poporului vietnamez și Comitetului 
sovietic de solidaritate cu popoarele 
Asiei și Africii.

au primit domiciliu forțat și se 
află sub supravegherea poliției. De 
la lansarea săptămîna trecută la 
Ierusalim a unei „campanii de ne
colaborare" organizată de 25 de 
personalități din vechiul oraș, este 
pentru prima oară cînd autoritățile 
militare izraeliene aplică măsuri 
de acest gen. Pe de altă parte, pre
sa informează că cinci sindicate — 
medici, dentiști, farmaciști, avocați 
și ingineri — de pe malul apusean 
al Iordanului au semnat o rezolu
ție în care protestează împotriva 
„tuturor măsurilor luate de autori
tățile izraeliene de ocupație pentru 
a detașa Ierusalimul de teritoriul 
arab, în contradicție cu hotărîrea 
Națiunilor Unite".

DEZBATERILE PARLA
MENTULUI IZRAELIAN

TEL AVIV 2 (Agerpres). — Marți 
seara, Parlamentul izraelian și-a 
încheiat dezbaterile cu privire Ja 
politica guvernului în urma con
flictului izraelo-arab.

Ministrul de externe, Abba Eban, 
a precizat cu acest prilej că politica 
guvernului său se bazează pe res
pectarea termenilor de încetare a 
focului, iar poziția față de țările 
arabe rămîne aceeași ca și pînă 
acum. Totodată, el a declarat că so
luționarea problemelor litigioase 
trebuie să fie un rezultat al nego
cierilor directe între statele arabe 
și Izrael.

DECLARAȚIA 
LUI W. BRANDT

BONN 2 (Agerpres). — Ministrul 
afacerilor externe al R. F. a Ger
maniei, Willy Brandt, a făcut cores
pondentului agenției D.P.A. o de
clarație cu privire la politica gu
vernului federal în Orientul Mijlo
ciu. în declarație se arată că gu
vernul vest-german manifestă „do
rința vie ca o soluție pașnică, 
echitabilă și durabilă să fie găsită 
cît mai curînd posibil în problema 
Orientului Mijlociu, în interesul 
păcii mondiale și al unei cooperări 
prospere între popoare".

CIUDAD DE MEXICO 2 
(Agerpres). — „Trebuie 
să dezvoltăm relațiile 
noastre cu țările socialis
te, să ducem cu ele un 
comerț activ, să înfăptu
im schimburi științifice 
și culturale" — a declarat 
președintele Columbiei, 
Carlos Lleras Restrepo, 
într-un interviu acordat 
ziarului mexican „Excel
sior". Președintele Co
lumbiei a arătat că se 
pronunță, ca și înainte,

pentru relații comerciale, “ 
diplomatice și consulare 
cu țările socialiste.

Carlos Lleras Restrepo 
a arătat apoi că „priete
nia cu S.U.A. constituie ESi
o parte a politicii colum- ““
blene". Trebuie să cerem 
însă cu toată sinceritatea 
Statelor 
gat el
noastre să nu constituie 
obiectul unui tratament 
discriminatoriu.

Unite — a adău- 
— ca mărfurile

unui tratament

Comitetul pentru 
mare Economică al 
(C.I.P.E.) reunit recent sub 
președinția premierului Aldo 
Moro a aprobat proiectul 
pentru construirea unei noi 
uzine de automobile în ora
șul Napoli. Acest proiect, 
denumit „Alfa-sud", a stîrnit 
un viu interes. Cercurile in
dustriale, politice, sindicale au 
început să-l cerceteze îndea
proape. lată cîfeva amănun
te : investiții — circa 300 mi
liarde de lire italiene ; pro
ducția anuală — 300 000 de 
automobile ; primele vor ieși

construirea unei noi uzine de 
automobile în Italia și că 
ar fi mai util să se facă in
vestiții în sectoarele aeronau
ticii civile, construcției de 
mașini agricole și altele. In 
acest sens au și apărut în 
presă așa-numiteie „propu
neri alternative* ale condu
cerii FIAT, la caro marea 
întreprindere torineză se de
clara dispusă să contribuie în 
largă măsură. Unica condiție 
rezulta însă a fi renunțarea la 
construirea uzinei de la Na
poli. Este lesne de înțeles 
ansamblul de interese aflate

ENGLEZ HPOPORUL
ESTE ÎMPOTRIVA ■ 
REGIMULUI RASIST ® 

RHODESIAN ■
Declarația Barbarei Castle

LONDRA 2 (Agerpres). 
— Barbara Castle, minis
trul transporturilor, a de
clarat că poporul englez 
nu va fi niciodată compli
ce în instaurarea unui re
gim rasist în Rhodesia, 
asemănător celui din Afri
ca de Sud. Luînd cuvîntul 
la un miting consacrat 
memoriei lui Albert Lut- 
huli, laureat al premiului 
Nobel, care și-a pierdut 
viața într-un accident de 
tren în Africa de Sud, 
Barbara Castle a declarat: 
„Dacă vrem să evităm ca-

tastrofa unui măcel mon
dial, trebuie să depunem raa 
toate eforturile pentru 
salvgardarea principiilor 
pentru care a luptat Lut- sn 
huli — credința în valoa- “ 
rea fiecărui membru al ra
sei umane". „Să ne consa- M 
crăm cu toții lichidării 
inegalității rasiale nu nu
mai prin mijloace legisla- 
tive, ci și prin schimbarea 
modului nostru de a gîndi. 
Va fi o bătălie de lungă 
durată, dar este în intere
sul nostru, al tuturor, s-o 
cîștigăm". tsâ

CORESPONDENȚA DIN ROMA 
DE LA N. PUICEA

pe poarta fabricii spre sfîrși- 
iul anului 1969; numărul 
muncitorilor necesari — 
15 000, plus cei angajați în 
cadrul a diferite întreprinderi 
conexe. Deci un nou gigant 
industrial.

O astfel de inițiativă, date 
fiind importanța și consecin
țele ei pe plan economic, a 
înregistrat în unele cercuri 
ezitări, rezerve. S-a menționat 
între altele inutilitatea unei 
asemenea întreprinderi, riscu
rile mari asumate, date fiind 
îngustarea pieței interne și 
externe a automobilelor, 
greutățile în asigurarea cu 
personal calificat etc. Princi
pala obiecție a venit însă din 
partea cunoscutei fabrici de 
automobile din Torino — 
FIAT. După discuții cu miniș
tri și alte personalități poli
tice, a reieșit că conducerea 
FIAT nu consideră oportună

în joc, precum șl urmările 
pentru FIAT a realizării pro
iectului „Alfa-sud*.

Institutul pentru reconstruc
ția industrială a răspuns însă 
prin publicarea unui amplu 
studiu privind conjunctura 
pieței italiene și externe a 
automobilelor. De aici reiese 
clar : cu toate că în prezent 
FIAT produce anual 1 400 000 
de automobile și vehicule in
dustriale, cererea de automo
bile va continua să crească, 
apreciindu-se a fi în 1981 cu 
aproximativ 11 la sută mai 
mare decît cea actuală. In 
ceea ce privește exportul de 
automobile, se apreciază că 
există condiții favorabile pen
tru ca o treime din produc
ția italiană să fie desfăcută 
pe piețe externe. De aseme
nea, se preconizează ca înlo
cuirea automobilelor vechi, 
care în prezent au o viață

de presă transmit

Cauzele destituirii vicepremierului spaniol
Printr-un simplu 

decret apărut în „Bu
letinul oficial" a fost 
anunțată la Madrid 
destituirea generalu
lui Agustin Munoz 
Grandes din postul de 
vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri 
spaniol. Motivul invo
cat a fost că aceeași 
persoană nu poate fi 
în același timp mem
bru al guvernului și 
al Consiliului țării; a 
cărui reformă, prevă
zută în legea organi
că din 14 decembrie 
1966, a fost adoptată 
recent de Cortes.

Presa internaționa
lă consideră"" însă că 
acesta nu este decît 
un pretext. Grandes 
a fost în războiul ci
vil alături de Fran
co; în timpul războiu

lui a comandat pe 
frontul de răsărit fai
moasa Divizie albas
tră, iar după război 
a fost ministru al ar
matei, pe urmă șef de 
stat major și vice
președinte al guver
nului. Generalul era 
considerat al doilea 
în ierarhia regimului 
și din 1962 moșteni
tor prezumtiv al lui 
Franco. Intr-un edi
torial consacrat aces
tei știri, ziartil „Le 
Monde" consideră că 
Grandes era legat de 
grupul politic ostil 
unei restaurări efec
tive a monarhiei și 
ale cărei preferințe, 
în perspectiva succe
siunii, se îndreaptă 
spre „un franchism 
fără Franco". „Dato

rită influenței sale — 
se arată în articol — 
Grandes era candida
tul firesc al acestui 
grup la postul — încă 
vacant — de prim 
ministru al guvernu
lui și o dispariție a 
generalului Franco 
l-ar fi instalat pe pri
mul loc, transformînd 
într-o situație de fapt 
una din multiplele 
ipoteze oferite de le
gea organică. Demi
terea vicepreședinte
lui ar fi deci o încer
care de echilibrare a 
influenței între gru
pările, care, în cercu
rile conducătoare, își 
dispută eventuala 
succesiune — și anu
me în favoarea parti
zanilor unei „monar
hii autoritare".

Noul guvern iordanian. 
Regele Hussein a aprobat lista noului 
guvern format de premierul Saad 
Joumaa al cărui cabinet și-a prezentat 
marți demisia. în noul guvern pre
mierul Joumaa deține și funcția de 
ministru al apărării, iar Ahmed Tou- 
kan a fost numit viceprim-ministru și 
ministru de stat pentru problemele 
președinției consiliului. Din guvern 
fac parte, printre alții, Mohamed Abib 
El Amiri, ministrul afacerilor externe, 
generalul Radhi El Abdallah, ministru 
de interne, Salah Abu Zaid, ministrul 
informațiilor, Hatem El Zoobi, mi
nistrul economiei naționale, Samaan 
Daoud, ministrul justiției, Abdel Va- 
hab Majali, ministru de finanțe.

La Phenian, Kim Ir Sen> Pre- 
ședințele Cabinetului de Miniștri 
al. R.P.D.. Coreene, a primit delegația 
parlamentară cambodgiană condusă de 
Phy Thien Lay, prim vicepreședinte 
al Adunării Naționale. Cu acest prilej 
a avut loc o convorbire prietenească.

Procesul a 9 militari gha- 
nezif acuzad de a fi participat la 
încercarea de răsturnare a regimului 
din Ghana în luna aprilie, a început 
la Accra.
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IN HAITI
® Interdicții de circulație 
® 100 de persoane acuzate 

de complot arestate

NEW YORK 2 (Agerpres). — Ofi
cialități haitiene aflate la New 
York au anunțat că președintele 
Duvalier a introdus în capitala hai- 
tiană, Port-au-Prince, interdicții de 
circulație. Adoptarea acestei mă
suri de „precauție" a fost confir
mată de persoane sosite din Haiti 
la Santo Domingo, care au mențio
nat că dictatorul haitian se teme 
de un atac împotriva capitalei. 
Din aceeași sursă s-a aflat că la 
sfîrșitul săptămînii trecute și în pri
mele zile ale săptămînii în curs 
au fost arestate peste 100 de per
soane acuzate de complicitate cu 
adversarii regimului. care, după 
cum se afirmă, ar putea să lanseze 
un atac împotriva capitalei în ur- 

. mătoărele 72 de ore.
Pe de altă parte se anunță că 

66 de persoane refugiate la amba
sade latino-americane din Port-au- 
Prince au reușit să părăsească 
țara pe calea aerului.
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In apropierea orașului Koba din Guineea s-a construit un baraj de iri
gații care va asigura evacuarea surplusului de apă de ploaie și va îm
piedica salinizarea solului în timpul puternicelor fluxuri marine. După con
strucția barajului suprafața orezăriilora sporit cu 500 hectare. în clișeu: un 

moment de la inaugurarea barajului

Apelul lui U Thant, secre
tarul general al O.N.U., adresat gu
vernului Republicii Coasta de Fildeș, 
cere eliberarea ministrului de externe 
al Guineei, Beavogui Lansana, și a re
prezentantului permanent al Guineei 
la O.N.U., Achkar Marof. Aceștia au 
fost reținuți în Coasta de Fildeș în 
urma unei escale neprevăzute la 
Abidjan a avionului care îi transpor
ta spre New York, unde urmau să 
participe la sesiunea extraordinară a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crată examinării situației din Orientul 
Mijlociu. Autoritățile de la Abidjan 
au anunțat inițial că îi vor elibera în 
schimbul unor persoane civile din 
Coasta de Fildeș deținute în Guineea.

0 expoziție de arhitec
tură românească s a deschls în 
cursul zilei de 1 august a.c. la Rotter
dam. La festivitatea deschiderii au 
participat funcționari superiori din 
Ministerul de Externe olandez și Mi
nisterul Educației, arhitecți, oameni de 
cultură, ziariști și un numeros public. 
Cu acest prilej, directorul general al 
Marelui pavilion „Bouwcentrum", 
J. van Ettinger, a vorbit despre reali
zările arhitecturii românești și despre 
bunele relații ce s-au statornicit între 
arhitecții români și cei olandezi.

Transportul aerian bul
gar deservește 22 linii internaționale 
și alte 44 interne. Potrivit unor date 
statistice, numai în cursul anului trecut 
au fost transportați aproape jumătate 
de milion călători și o mare cantitate 
de mărfuri. La Sofia, unde fac escală 
avioanele care circulă pe liniile ce 
leagă Asia de Europa, urmează să în
ceapă construcția unei moderne aero
gări. Ea va ocupa o suprafață de circa 
500 hectare și va permite aterizarea și 
decolarea unui număr de 40 avioane 
pe oră. Proiectele prevăd ca noul aero
port să poată 
soane pe an.

deservi 1 800 000 per-

Naționalist din
a remis președintelui

Partidul
Porto Rico
Johnson un mesaj în care contestă 
valabilitatea recentului plebiscit, orga
nizat din inițiativa Washingtonului. 
Partidul Naționalist își reafirmă cu a- 
cest prilej obiectivul ca Insula Porto 
Rico să devină teritoriu independent

Bugetul Yemenului. Consi- 
liul de Miniștri al Yemenului a apro
bat miercuri bugetul de stat pe anul 
financiar 1967—1968. Noul buget în 
valoare de 50 948 500 riali prezintă o 
sporire de 3 539 900 riali față de bu
getul anului fiscal anterior.

medie de 13 ani, să se facă 
în viifor în ritm mai rapid, 
adică la 10 ani.

Acesta ar fi, să-i spunem, 
„războiul tehnicienilor''. Eve
nimentul are însă o semnifica
ție mult mai largă. In primul 
rînd este vorba de faptul că 
din punct de vedere econo
mic se creează pentru prima 
oară în Italia o contrapondere 
gigantului FIAT care deține 
monopolul pieței interne a 
automobilelor. In același timp, 
un puternic complex ou capi
tal controlat de stat — Insti
tutul pentru reconstrucția in
dustrială — face investiții da 
asemenea anvergură, contri
buind la lărgirea sectorului 
public în economie, restrîn- 
gind, evident, aria de acțiune 
a sectorului privat. Proiectul 
„Alfa-sud* se adaugă altor 
proiecte realizate de institut 
— în siderurgie (cum ar fi 
combinatul siderurgic de la 
Taranto) și energetică.

In al doilea rînd, trebuie 
ținut seama de importanța 
politică a proiectului. Dez
echilibrul dintre nordul dez
voltat și sudul înapoiat al țării 
or urma să fie mult atenuat, 
avîndu-se în vedere că pro
iectul despre care am vorbit 
se înscrie într-un plan mai 
vast de dezvoltare a sudului. 
De aceea toate partidele po
litice, guvernamentale sau de 
opoziție s-au pronunțat pentru 
realizarea proiectului „Alfa- 
sud". El s-a bucurat totodată 
de sprijinul tuturor organiza
țiilor sindicale, fără a mai 
aminti de satisfacția cercurilor 
locale napolitane. Pentru că 
realizarea proiectului „Alfa- 
sud" are o mare importanță 
socială, ocuparea în produc
ție a încă 70 000 de oameni 
răspunde poate celei mai acu
te probleme care a făcut ca 
pînă în prezent să nu sa 
poată opri „hemoragia brațe
lor de muncă" din sud spre 
nordul țării sau peste hotare. 
De altfel, planul cincinal ita
lian, adoptat recent, prevede 
crearea pînă în 1970 a 
800 000 de noi posturi da 
muncă. Necesitatea de a avea 
un personal tehnic de înaltă 
calificare ar putea duce la 
formarea, chiar în Mezzogior- 
no, a unei noi rețele de școlî 
de pregătire profesională, răs- 
punzîndu-se unei necesități 
care de ani de zile își aș
teaptă rezolvarea.

Apreciindu-se urmările po
zitive ale proiectului „Alfa- 
sud", aici se exprimă opinia 
că acesta nu trebuie să con
stituie un caz izolat, o rafală 
de ploaie în sudul ars de 
secetă, ci o manifestare ai 
unei politici de durată.

din Leningrad: vizitatori admirînd ex- 
de mobilă românească

La Palatul de cultură „S. M. Kirov" 
ponatele unei expoziții

Congresul Federației in
ternaționale de diabet, care 
se desfășoară la Stockholm întrunește 
medici specialiști din 35 de țări. Po
trivit unor rapoarte prezentate în prima 
zi în fața congresului, utilizarea de că
tre femei a unor pilule anticoncepțio
nale poate provoca în unele cazuri dia
betul.

Un cutremur de pămînî 
la Lima, av*nti epicentru o in
tensitate de 4 grade pe scara Mercalli, 
a zguduit marți, timp de 15 secunde, 
capitala Perului și împrejurimile sale. 
Primele comunicate anunță că două 
persoane au fost rănite. Cutremurul s-a 
resimțit și în localități situate Ia peste 
300 km depărtare de capitală.

„LUNAR ORBITER- 5"
CAPE KENNEDY 2 (Agerpres). 

— Marți, la ora 22,33 GMT, la 
Cape Kennedy a fost lansată o ra
chetă „Atlas Agena", purtînd a cin- 
cea cameră lunară americană de 
tipul „Orbiter". Lansarea și prima 
fază a zborului s-au desfășurat 
conform programului prevăzut.

„Lunar Orbiter-5", denumirea 
dată camerei de 378 kg, va ajunge 
în 89 de ore în apropierea Lunei. 
Cu ajutorul unei manevre comple
xe — executate și de cele patru ve
hicule spațiale precedente de acest 
tip — „Lunar Orbiter-5“ urmează 
să se înscrie pe o orbită alungită, 
iar la 6 august va începe fotografie
rea suprafeței satelitului natural al 
Pămîntului. Timp de două săptă-

mini, aparatele aflate la bord vor 
fi folosite pentru studierea zonelor 
care, în baza fotografiilor realizate 
de primele camere „Orbiter", 
sînt considerate propice aselenizării 
viitoarelor nave cosmice.

Administrația națională pentru 
problemele aeronauticii și cerceta
rea spațiului cosmic (N.A.S.A.) a 
comunicat că primele patru camere 
de acest tip au indentificat cel pu
țin opt regiuni în care se găsesc 
puncte ce ar putea fi folosite pen
tru debarcarea cosmonauților.

Directorul programului de zbor 
a declarat că „Lunar Orbiter 5" 
evoluează conform programului 
stabilit.
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