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Proiectanți, constructori 
cruțați pămintul -
principalul mijloc
de producție in agricultură!

de redeIn și

în procesul dezvoltării continue a economiei naționale, îmbunătățirii permanente a repartiției forțelor de producție are loc un rapid progres multilateral al tuturor județelor, orașelor și comunelor, o transformare calitativă complexă a teritoriului. Unitățile de producție industriale și agro-industriale, amplasate în cadrul zonelor de locuit sau în afara acestora, ocupă suprafețe din ce în ce mai mari, exercitând o puternică influență asupra sistematizării teritoriului, a orașelor și satelor, asupra arhitecturii și peisajului, condițiilor sanitare, de igienă, nivelului de trai al populației. Concomitent, so ocupă terenuri întinse pentru lucrări alimentare și canalizare, surse și țele energetice, noduri și artere circulație feroviare și rutiere, ffifte, se extind zonele de locuit ocial-culturale ale orașelor și cornutelor, bineînțeles, cu lucrările edilitare aferente.Deși teritoriile afectate întreprinderilor izolate sau grupate în zone industriale reprezintă între 30 și 60 la sută din suprafața orașelor dezvoltate economic și în ele se concentrează mii sau chiar zeci de mii de salariați, amplasarea lor a fost determinată în mare măsură de interesele imediate ale organelor
SUBLINIERI

Ce • •opui
nu se

jucau...
Cred că nu mă înșel — copiii 

sînt cele mai bune gazde din 
cite ne putem imagina. O dată 
ce te-au primit printre ei, îți 
oferă casa cu întregul ei avut, 
î$i etalează totul, fără cel mai 
mic ascunziș, incit lumea în care ai pătruns devine transpa
rentă. de o fermecătoare sin
ceritate. Copiii al căror oaspete 
am fost mi-au arătat — „po
veste fără cuvinte" — că nu 
trebuie să mă simt intimidat in 
fața universului lor, in unele 
privințe, socotit „închis" si e- 
nigmatic. Ceea ce mi-au arătat 
ei acolo era o foarte serioasă 
joacă de-a oamenii mari, meni
tă să le astîmpere graba de a intra în maturitate pe de-a-ntre- 
gul pregătiți. Era, deci, un mi- 
crolaborator de conștiințe si 
personalități umane în care — de la basm Ia bobine de inducție — totul se clădea în 
simboluri exprimînd aidoma 
preocupări și abilități ale oa
menilor maturi.

Casa pionierilor din Sibiu. în 
spațiul ei, cîteva dintre dome
niile de activitate ale adulților 
sînt reproduse la scara magică 
a copilăriei. Radiotehnică, cine
matografie, olărit, balet si mu
zică, țesături... Toate la con
fluenta dintre joacă și gravita
te... Joacă ? Joacă ni se pare nouă, celor care asociem auto
mat copilăria cu joaca. Nu, a- 
colo nimeni nu se juca ! Intr-o 
încăpere populată cu fire elec
trice, cu aparaturi de radio, cu 
lămpi și semnalizatoare, și do
minată auditiv de un discret 
zumzet electronic, am văzut 
cițiva copii aplecați, cu cele 
mai concentrate chipuri, asupra 
aparatelor pe care le constru
iau. le studiau sau le obligau 
să funcționeze după voia lor. 
Nu e un secret că dorința de a 
stăpîni fenomenele și lucrurile, 
forța și misterele . .naște în oameni din cea mai 
fragedă vîrstă. O chemare din 
adîncul ființei lor îi atrăgea pe 
copiii aceia către universul 
complicat al aparatelor în care 
se fugăresc furtuni electronice 
si al căror miracol ei se stră
duiau să-l demonteze.

Doi dintre copii stăteau în fata unui aparat de emisie-re- 
cepție, cu căștile la urechi si 
semănau cu doi exploratori po
lari în miniatură care încearcă 
să stabilească un contact cu lumea îndepărtată a planetei. In- 
tr-atît erau de absorbiți de fluxul semnalelor care le soseau 
în cască de la mii sau de la zeci de mii de kilometri. Pe 
fetele lor se aștemea. în valuri, 
cînd dezamăgirea, cînd îngrijo
rarea, cînd cea mal radioasă bucurie. In acele clipa ei nu

Mihai CARANFtt.

•tinaturii se
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prof. arh. L. ADLER 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 

pentru Construcții, Arhitectură 
și Sistematizare

beneficiare respective, nerealizîn- du-se întotdeauna corelarea cu schițele de sistematizare ale localităților sau cu studiile de sistematizare teritoriale (acolo unde au existat), îndeosebi în ce privește modul de ocupare a terenurilor de construcții. Ca urmare, în decursul anilor, prin construcția de noi unități industriale și lărgirea întreprinderilor existente (în afara investițiilor de altă natură), suprafețe însemnate de teren au fost scoase din circuitul agricol. Insuficienta atentie acordată acestei probleme, cu prilejul întocmirii documentațiilor tehnice, a avut ca rezultat, uneori, extinderea nejustificată a suprafețelor ocupate de obiectivele economice. Pe bună dreptate, în cuvîntarea la Consfătuirea consacrată activității de proiectare în domeniul construcțiilor tovarășul Nicolae Ceaușescu a criticat lipsurile manifestate, faptul că prin densitatea mică a construcțiilor industriale și agricole s-a ajuns la scoaterea din circuitul agricol a unei mari suprafețe de teren.Socotind că terenul este „gratuit". Valoarea lui nefiind quprinsa in devizele lucrărilor, unii proiectanți au prevăzut și mai prevăd folosirea de suprafețe exagerate de teren, distanțe mari între clădiri care în același timp încarcă investiția din cauza lungimii nejustificate a rețelelor de unități, de drumuri și căi ferate uzinale. In afara obiectului productiv propriu-zis se mai ocupă teren cu o serie de lucrări conexe și colaterale : construcții clădiri social-culturale, de șantier și altele.Pămîntul, ca principal producție agricolă, reprezintă un bun național, de care este strîns legată creșterea avuției țării și bunăstarea întregului popor. Desigur, pentru agricultură, ca ramură a economiei naționale unde procesul de producție este legat nemijlocit de sol, interesează în primul rînd terenurile cu potențial productiv ridicat, cu fertilitate mare, de pe care se pot obține recolte sporite, sigure, cu cheltuieli mici. Nu întâmplător, deci, grija pentru gospodărirea cît mai chibzuită a acestuia trebuie să fie o preocupare permanentă și generală. Economia impune nu numai creșterea producției agricole la hectar, ci si mărirea suprafețelor de teren ce pot fi cultivate sau ce pot fi introduse în circuitul productiv și nicidecum diminuarea lor.Spre deosebire de țara noastră, unde pînă în prezent valoarea terenului a fost ignorată la devizelor lucrărilor de în țările dezvoltate de vedere industrial stituie un element esențial în componența costului investiției, influen- țînd nemijlocit eficiența economică. Faptul că acest cost al terenului este luat în considerare la calculul devizelor, că valoarea lui este tinuă creștere, ca urmare cererii și ofertei — toate
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mijloc de

inginerești. organizare

în con- a legii acestea

Uzina electrică de la Brazi. 
’ Vedere din elicopter.

întocmirea investiții, din punct ea con-

Foto : M. Andreescn

Utilizarea energiei electrice în procesele de producție și în scopuri casnice constituie un factor de cea mai mare importanță în dezvoltarea localităților rurale, în ridicarea gradului de civilizație și confort. In ultimii ani, în țara noastră s-au făcut eforturi mari pentru execuția instalațiilor electrice în momentul de la sută din sate mult de 1 400 000 _ losesc energia electrică.Ca urmare a necesității de a ridi
ca în ritm rapid puterea economică a localităților rurale, Directivele Congresului al IX-lea prevăd ca în perioada 1966—1970 să fie electrificate 5 000 de sate, iar acțiunea de electrificare rurală să fie în linii generale încheiată în 1972—1973. Realizarea acestor sarcini, ca și solicitările tot mai mari ale locuitorilor, conduc la mărirea continuă a volumului a- nual de lucrări de instalații electrice. Creșterea consumului casnic de energie electrică din localitățile rurale într-un ritm mediu anual de peste 30 la sută pune în fața Ministerului Energiei Electrice, pe lîngă sarcina de a dezvolta continuu instalațiile de transport și distribuție a e- nergiei, și problema modernizării și amplificării instalațiilor existente.Dată fiind amploarea sarcinilor și faptul că ele cuprind o sferă largă de activități — începînd cu votarea acțiunii și constituirea fondurilor și afîrșind cu producția materialelor ne
cesare și execuția instalațiilor — la realizarea lor contribuie mai mulți factori, a căror colaborare trebuie să se desfășoare în mod operativ și eficace. Lucrul este cu atît mai necesar, cu cit apare limpede că unele 
metode da lucru folosite nu mai co-

de distribuție, incit față avem peste 62 electrificate și mai gospodării care fo-

o frînă în suprafețelor Influențarea funcție dedevin în mod obiectiv tendința de risipire a de orice categorie, folosirii terenului în amplasare, fertilitate se asigură și de stat sau de comună, prin determinante economice, taxe variate prohibitive. paralel cu prime de încurajare.Bunăoară, dintr-o publicație engleză rezultă că în țările Europei occidentale costul terenului reprezintă circa 10 la sută din valoarea unei construcții, în zonele periferice și interurbane, și circa 20—30 la sută în zonele urbane centrale. Pe baza a 253 exemple analizate, a reieșit că costul terenului în Franța variază de la 5 franci/mp pînă la 110 franci/mp în zonele urbane, reprezentînd, în medie, 4 la sută din valoarea unei investiții industriale, respectiv 7—8 la sută din valoarea de construcții montaj a obiectivului productiv. In Italia, prețul terenului se ridică la 30 la sută din costul pe mp al construcției, crescînd pînă la 150—200 la sută, față de valoarea clădirii, în zonele centrale ale orașelor Roma
(Continuare în pag. a III-a)

CE DEPINDE DE ORGANELE
LOCALE In extinderea

ELECTRIFICĂRII RURALE
respund etapei actuale cu un volum atît de mare de lucrări, ele generând situații confuze și nemulțumiri.In primul rînd ne vom opri asupra modului de finanțare, planificare și realizare a lucrărilor. Datorită faptului că fondurile pentru execuția instalațiilor se constituie parțial și în etape, planificarea și execuția lucrărilor se realizează și ele în același fel. în prima etapă se execută liniile de medie tensiune, posturile de transformare și, parțial, rețeaua de distribuție de joasă tensiune, iar în celelalte etape se extinde rețeaua de joasă tensiune pînă se ajunge la electrificarea totală a satului. Acest mod de lucru are ca rezultat un mod diferit de rezolvare a celor două acțiuni. Astfel : dacă pentru electrificările de noi sate — prima etapă — Ministerului Energiei Electrice i se asigură materialele necesare corespunzător fondurilor constituite, la lu-
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VIZITA PREȘEDINTELUI
REPUBLICII TUNISIENE,
HABIB BOURGUIBA

preocuparea specialiștilor uzinei 
pentru ridicarea performanțelor 
tractoarelor, diversificarea tipuri
lor, corespunzător cerințelor be
neficiarilor interni și externi. El 
a arătat că, în prezent, datorită 
succeselor obținute de colectivul 
uzinei, tractoarele românești sînt 
exportate în peste 47 de țări din 
Europa, Asia, Africa și America 
Latină. Cu acest prilej, președinte
le Tunisiei s-a interesat de posi
bilitățile de cooperare ale uzinei 
cu diferite firme din alte țări.

Au 
to are 
șieni 
tori, 
unor 
procesul de fabricație și de carac
teristicile tehnice ale 
realizate aici.

La încheierea vizitei 
o demonstrație practică 
lor tipuri de tractoare 
de pe banda de montaj.

Părăsind uzina, președintele Re
publicii Tunisiene a felicitat căl
duros pe muncitori, ingineri și 
tehnicieni pentru realizările lor 
și și-a exprimat dorința ca Româ
nia Să participe cu oferte la 
competiția pentru construcția unei 
viitoare fabrici de tractoare în 
Tunisia. El a consemnat în Cartea 
de onoare: „Această uzină pe 
care am vizitat-o oglindește pro
gresele realizate de România în do
meniul industrializării economiei 
sâle și ilustrează progresele țării. 
Cele mai bune urări ale mele de 

■ siicees și' dezvoltare pentru toți 
dezvoltării ■ uzinelor bărbații și femeile.. -diu România, 

care au participat și care pârtiei-

BRAȘOV. — De la trimișii „A- 
gerpres", M. Bumbac și N. Badea s

In cea de-a treia zi a vizitei 
sale oficiale în România, preșe
dintele Republicii Tunisiene, Habib 
Bourguiba, însoțit de persoanele o- 
ficiale tunisiene, a fost oaspetele 
locuitorilor orașului Brașov.

împreună cu înalții oaspeți. au 
sosit tovarășii Emil Bodnaraș, vi
cepreședinte al Consiliului de Stat, 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Nicolae Șipoș, 
ambasadorul României în Tunisia, 
general-maior Nicolae Negulescu și 
Tudor Jianu, directorul Protocolu
lui din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Primul obiectiv al vizitei a fost 
cunoscuta Uzină de tractoare, care, 
prin produsele sale, a dus faima 
Brașovului în numeroase țări ale 
lumii. In drum spre moderna uzi
nă, reprezentanții poporului tuni
sian au fost salutați cu căldură 
și simpatie de numeroși cetățeni.. 
Pe arterele principale ale orașului 
erau arborate drapelele de stat ale 
României și Tunisiei. Oaspeții sînt 
însoțiți de tovarășii Gheorghe 
Pană, președintele Consiliului 
popular județean Brașov, Ion Măr- 
cuș, prim-vicepreședinte al Consi
liului popular județean Brașov, și 
de alți reprezentanți ai organelor 
locale de stat.

In întîmpinare, la intrarea în u- 
zină, se aflau reprezentanți ai 
conducerii uzinei, ingineri, tehni
cieni și muncitori.

Directorul tehnic al uzinei, ing. 
Vasile Sechel, a făcut un scurt 
istorie al < 
de tractoare și a înfățișat aspecte 
ale activității pentru dezvoltarea 
producției de tractoare românești,

ing. Cr. VÎLCIU
adjunct al ministrului energiei 

electrice

crările de extinderi de rețele — deci pentru etapele următoare — lucrările pot fi executate numai dacă stîl- pii sînt obținuți pe plan local.Pentru electrificarea localităților rurale, Ministerul Energiei Electrice și întreprinderile din subordine au sarcina de a stabili soluțiile tehnice, de a întocmi proiectele, de a executa 
și exploata instalațiile electrice, precum și sarcina de a efectua demersurile necesare pentru asigurarea fondurilor cu care trebuie să contribuie unitățile economice de stat și cooperatiste la electrificarea satelor, în acest sens, Ministerul Ener-
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DUBLE DE LEGUME

fost vizitate apoi unele sec- 
de producție. Oaspeții tuni- 
au stat de vorbă cu munci- 
tehnicieni și ingineri asupra 
diverse probleme legate de

motoarelor

a avut loc 
a diferite-^ 
abia ieșite^

giei Electrice a luat măsuri șl a organizat pe tot teritoriul țării, pe lîngă întreprinderile de electricitate, organizații de proiectare și șantiere de construcții-montaj, capabile să facă față volumului sporit de lucrări.Pentru a se aduce însă în continuare îmbunătățiri modulul de desfășurare a acțiunii, trebuie să se îmbunătățească substanțial și modul de planificare, asigurare cu fonduri și materiale. In acest sens, consiliilor populare comunale le revin sarcini deosebit de importante, deoarece votarea acțiunii de electrificare și constituirea fondurilor de la locuitori trebuie realizată în timp util. In conformitate cu prevederile H.C.M. 299/1958, pentru cuprinderea în plan și realizarea la timp a lucrărilor este necesar ca jumătate din contribuția locuitorilor să fie constituită și depusă la C.E.C. cel mai tîrziu pînă la data de 1 noiembrie anterior anului

Primirea de către tovarășul
7

Nicolae Ceausescu
7

a delegației P. C. din Canada
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, împreună cu tovarășii Virgil 
Trofin, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., și 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit în cursul zilei de 
joi delegația Partidului Comunist 
din Canada, condusă de tovarășul 
Tim Buck, președintele partidului, 
care face o vizită In țara noastră.

Din delegație fac parte tovarășii 
William Beeching, Mel Doing, Mau
rice Rush și John Boyd, membri

PRIMIRI LA PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE MINIȘTRI

Delegația de specialiști iranieni
Președintele Consiliului de Mi

niștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit joi dimineața delegația de 
specialiști iranieni, condusă de 
ministrul resurselor naturale, Na
sser Golesorkhi, care face o vizită 
în țara noastră.

La întrevedere, care a decure 
într-o atmosferă cordială, au par

Ambasadorul Austriei
Președintele Consiliului de Mi

niștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit joi la amiază pe ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al Austriei In Republica Socia

!!OMA Echilibru
politic instabil

Scrisoare de la Piero ARDENTI 
directorul sâptfimînalului „Mondo Nuovo*

Complexitatea efectelor alegerilor 
de la 19 mai continuă să domine via
ta politică italiană. Aceste alegeri au 
scos în evidentă procesul progresiv 
de distanțare a majorității electora
tului de forțele politice care alcă
tuiau echipa guvernamentală de cen- 
tru-stînga *), proces ce se contura 
deja în cursul celei de-a IV-a le
gislaturi (1963—1968).

Corpul electoral italian a conside
rat, în esență, că formațiile guver
namentale ar fi abuzat, pe plan in
tern. de o politică a tergiversării în 
ce privește abordarea unor proble
me de fond ale țării, iar altele elu- 
cidîndu-le sau rezoivîndu-le prin 
metode convenabile mai ales cercu
rilor dominante. Profundele crize, 
generate de sistemul de asigurări so
ciale la bătrînete a muncitorilor și 
de situația universității, izbucniseră 
în toată plenitudinea lor tocmai la 
încheierea celei de-a IV-a legislaturi. 
Guvernul n-a putut ține piept a- 
cestor doi indicatori-test si eșecul

•) Partidul democrat-creștin, Parti
dul socialist unificat și Partidul re
publican.

în care se execută lucrarea. Or, a- ceastă condiție nu este realizată de- cît partial, într-un număr mic de sate. Așa, de exemplu, la 1 noiembrie 1966 numai 2(56 de sate, adică 26 la sută din cele prevăzute a fi electrificate în 1967, iar la 1 noiembrie 1967, doar 394 de sate, adică 39,4 la sută din satele prevăzute a fi electrificate în anul 1968, aveau constituită, de Ia locuitori, jumătate din cota cu care aceștia trebuiau să contribuie la electrificarea satului. Ceva mai mult: nici acum, cînd practic au trecut șase luni din acest an, circa jumătate din numărul satelor prevăzute a fi electrificate în 1968 nu au constituit încă fondurile necesare, ceea ce creează dificultăți deosebite.Neîndeplinirea acestei prevederi creează, cum spuneam, instabilitate în planul de lucrări și de la început sîntem puși in situația de a pregăti documentațiile și condițiile materiale pentru executarea instalațiilor în u- nele sate, pentru ca apoi acestea să fie scoase din plan și să se introducă altele, care nu au documentație asigurată. In cursul anului trecut, peste 120 de sate au fost schimbate din plan, unele chiar în trimestrul IV. Ținînd seama că lucrările trebuie pregătite cu proiecte și asigurate cu materiale, este necesar ca stabilirea satelor și votarea acțiunii de electrificare să fie realizată cu cel puțin 6—8 luni înainte de începerea anului în care se execută electrificarea.Datorită volumului mare de lucrări pe care întreprinderile de electricitate trebuie să-l realizeze, a început încă de anul trecut să se manifeste un dezechilibru intre nece-
(Continuar® In pag. a III-a) 

ai Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Canada.

La primire au participat tovară
șii Barbu Zaharescu, membru al 
C.O. al P.C.R., și Andrei Ștefan, 
prim-adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

In cadrul convorbirilor, desfășu
rate Intr-o atmosferă caldă, tovără
șească, a avut loc un schimb de 
păreri privind situația Internaționa
lă, mișcarea comunistă și muncito
rească mondială, dezvoltarea în 
continuare a legăturilor frățești 
dintre cele două partide și a rela
țiilor multilaterale dintre Republi
ca Socialistă România și Canada.

ticipat Mihai Suder, ministrul eco
nomiei forestiere, precum și Soltan 
H. V. Sanandaji, ambasadorul Ira
nului la București.

Cu acest prilej au fost discu
tate probleme privind dezvoltarea 
colaborării șl cooperării economice 
dintre România și Iran.

(Agerprea)

listă România, Johann Mans, tn 
legătură cu plecarea definitivă a 
acestuia din țara noastră.

(Agerprea)

său electoral — mai pronunțat pentru socialiștii unificați — n-a lăsat nici o îndoială in ceea ce privefte 
nemulțumirile corpului electoral.

La aproape două luni după ale
geri. criza sistemului politic italian, 
sub aspectul constituirii majorității 
politice (parlamentare), nu este cî- 
tusi de puțin rezolvată. Infrîngerea 
electorală a provocat o criză în rîn- 
dul Partidului socialist unificat 
(P.S.U.), ai cărui conducători au con
siderat necesar, după alegeri, să su
pună experiența guvernului de cen
tru-stînga unui vot de încredere. 
Refuzul Comitetului Central al 
P.S.U. de a consimți la formarea ținui guvern cu participarea acestui 
partid are ca scop tocmai de a ob
ține un răgaz pentru discutarea a- 
profundată în sinul partidului a ex
perienței ce derivă din precedenta 
colaborare si de a aștepta decizia partidului însuși — la toamnă cînd va avea loc congresul P.S.U. — a- 
supra oportunității de a relua for
mula centru-stînga.

Toate acestea dezvăluie starea de 
dezorientare ce a cuprins în ultimii ani pături largi de italieni si a pro
vocat, pe fundalul insuccesului formulei de centru-stînga, impulsiona
rea ofensivei stîngii reprezentate de 
Partidul comunist. Partidul socialist 
italian al unității proletare 
(P.S.I.U.P.), de gruparea politică condusă de senatorul Ferucclo Parri, 
ca și de unele pături de alegători 
catolici.

Care stnt cauzele acestei dezorien
tări ? Ne vom referi la unele din
tre ele, oare ni se par mai semnifi
cative :

Cîteva scadente de mare importan
tă stau în fața Italiei: pe de o par
te și în primul rînd. scadenta în ce privește prelungirea apartenenței la 
Pactul nord-atlantic (după cum este știut, curente politice italiene insis
tă ca guvernul să profite de posi
bilitatea existentă de a nu mai rămâne în N.A.T.O. după 1969 sau, cel 
puțin, de a determina o radica
lă „revizuire a pactului"). Această 
scadentă este strîns legată de impli
cațiile economice ale desființării ba
rierelor vamale în cadrul Pieței co
mune începînd de la 1 iulie. Pe da 
altă parte, sînt problemele de or
din intern. între care inadvertențele 
pe care le generează pentru demo
crația italiană evoluția sistemului 
neocapitalist.

Piața comună dă naștere în Italia 
unor largi mișcări ale opiniei publice în sectorul agricol, cel mai ex
pus efectelor negative ale acordu
rilor „celor țase". Producătorii agri
coli trec printr-o criză mai ales în 
sectorul produselor lactate; dîndu-și 
seama că nu pot suporta concurența 
prețurilor comunitare și spre a ob
ține o scădere a prețului da cost, 
ei recurg într-o măsură crescîndă 
la zilieri sau muncitori necalificați, 
fapt menit să aibă consecințe nega
tive asupra nivelului locurilor de 
muncă la sate și asupra structurii 
proprietății țărănești mici și mljlo, 
cil. Pe de altă parte, tradițională

(Continuare in pag. a V-a)



PAGINA 2 SC1NTEIA — vineri 12 iulie 1968

Cum se pregătesc

noile generații

de meșteșugari?
Tradiționalelor servicii, la care apelează tot mai mulți cetățeni, li' s-au adăugat altele noi, determinate de îmbogățirea și diversificarea arsenalului de obiecte, aparate și instalații care asigură confortul locuinței și împlinesc multiple nevoi materiale de fiecare zi. In aceste condiții, lipsa atelierului, a meșteșugarului destoinic, care să confecționeze sau să repare operativ obiectul devenit, în virtutea obișnuinței, de strictă necesitate, necazuri. Unitățile de deservire de la orașe și sate resimt, în unele cazuri foarte acut, lipsa de meșteșugari. îngrijorător este și faptul că în unele ateliere nu întîlnești decît oameni vîrstnici, în pragul pensionării. Constatînd această situație, cu serioase repercusiuni asupra deservirii populației, te întrebi: nu le mai place oare tinerilor să învețe asemenea meserii 7 Sau carențele sistemului de selecționare și pregătire nu îi stimulează să învețe meșteșuguri specifice sectorului de deservire 7 Am căutat răspuns la aceste întrebări cu prilejul unui raid-an- chetă efectuat în județele Sibiu, Vîl- cea, Hunedoara, Maramureș și Constanța.Sarcina de a pregăti meseriași pentru unitățile care prestează servicii pentru populație revine cooperației meșteșugărești (UCECOM) și cooperației de consum (CENTROCOOP). Așa cum s-a constatat în cursul raidului, tineri dornici să învețe meserie sînt destui. „Cooperati- ' vele din orașul Sibiu—ne spunea tov. 

Octavian Floriță, președintele U.J.C.M. Sibiu — sînt asaltate de tineri care vor să intre ucenici. Și ne străduim să-i pregătim cît mai bine, să nu dezmințim vechea tradiție meșteșugărească a Sibiului".Potrivit informațiilor furnizate de conducerile uniunilor județene cooperativelor meșteșugărești și de consum, în școlile profesionale și prin ucenicie la locul de muncă. în flecare județ sînt pregătiți sute de meseriași. La Rm. Vîlcea funcționează un grup școlar al cooperației de consum, în cadrul căruia se pregătesc anual 800 de croitori, cizmari, coafori (precum și lucrători pentru alimentația publică), dintre care 420 prin ucenicie la locul de muncă ; în județul Maramureș, la școlile profesionale ale cooperației meșteșugărești și prin ucenicie la locul de muncă se pregătesc 400 de meseriași, iar în județul Hunedoara se califică la locul de muncă peste 450 de ucenici. Sînt cifre care arată că există preocuparea de a se asigura numărul meseriașilor necesari unităților prestatoare de servicii. Acesta este un lucru bun. Interesîndu-ne însă ce criterii stau la baza stabilirii profilului școlilor, a numărului de locuri pentru diferite meserii, am constatat că, în unele părți, nu există criterii științifice. Cooperația meșteșugărească din județul Constanța resimte foarte acut lipsa de zidari, mozaicari, faianțori și chiar de croitori, cizmari sau tîmplari. Firesc ar fi ca tocmai spre pregătirea unor tineri în aceste meserii să-și îndrepte atenția conducătorii cooperației meșteșugărești. Dar nu se întîmplă așa. Planul de recrutare și școlarizare a ucenicilor nu ține seama de nevoile reale, de ani de zile nefiind îndrumați să învețe cizmăria și zidăria decît foarte puțini ucenici. In schimb, conducerea U.J.C.M. Constanța deschide larg porțile pentru învățarea meseriei de frizer-coafor, intervenind pe lîngă șefii de unități să primească și alți tineri decît cei prevăzuți în planul de școlarizare. In același timp, secția de croitorie din Babadag, unde lucrează oameni aflați în pragul pensionării, nu are decît 5 ucenici.In județul Hunedoara, după cum * și firesc, industria atrage majoritatea covîrșitoare a tineretului. Concomitent cu dezvoltarea industrială cresc însă și solicitările populației pentru prestări de servicii. Or, meseriași sînt puțini, mai ales în meserii mai dificile — zidari, zugravi, cizmari etc. fapt ce ar impune ca din rîndul tinerilor care nu merg în industrie să se pregătească numărul necesar de meseriași. Admiterea lor ca ucenici la locul de muncă este condiționată însă de o serie de elemente care reprezintă piedici serioase.Asupra acelorași greutăți, de astă dată ivite în pregătirea meșteșugarilor pentru unitățile de deservire de la sate, a insistat și tov. Ion Onița, de la U.J.C.C. Hunedoara. „Cheltuim bani pentru a ține 2—3 ani la școlile profesionale din Constanța, Buzău, Ploiești și Caracal aproape 100 de elevi care trebuie să devină cizmari, cofetari, vînzători — ne-a spus el. In schimb, pregătirea prin ucenicie este frînată artificial. Pentru admiterea ucenicilor la locul de muncă, instrucțiunile prevăd, la unele meserii, limite minime de vîrstă — pentru fete 20 de ani, iar pentru băieți armata făcută. Ce rațiune practică șl economică poate avea stabilirea unor asemenea limite de vîrstă ?“.Rezultă că trebuie luate măsuri pentru stabilirea judicioasă a profilului școlilor, a numărului de elevi sau ucenici în diferite meserii, în funcție de cerințele îmbunătățirii deservirii populației, nu de preferințele subiective ale unor cadre din cooperație. De asemenea, trebuie eliminate opreliștile artificiale care limitează numărul celor ce pot învăța meserie.Dar să vedem și cum se asigură pregătirea viitorilor meseriași după ce au intrat în școala profesionali* sau ca ucenici în atelierele co-

pricinuiește

ale

operativei. în cursul raidului, am întîlnit școli și ateliere în care tinerii capătă o bună pregătire profesională. Ne referim în primul rînd la cooperativele „îmbrăcămintea" și „Gheata" din Sibiu unde, după 5—6 luni de la venirea în ateliere, ucenicii ajung să execute o serie de lucrări ca și meseriașii calificați. Pot fi date, desigur, multe alte exemple de acest fel. Trebuie spus însă că în pregătirea viitorilor meseriași există și deficiențe. Este vorba despre faptul că ucenicia nu se face întotdeauna pe lîngă meșterii cei mai buni, mai pricepuți în a învăța pe alții. La cooperativa „Micii meseriași" din Ostrov — Constanța, ucenicii sînt dați în seama unor croitori sau tîmplari care mai i i * “serie. în alte cazuri, noțiunile elevii trimiși de cooperativaau ei înșiși de învățat me- sînt neglijate De exemplu, . ----- .1 „Constructorul" din Constanța la școala profesională a UCECOM din Timișoara, au obținut note minime din cauză că în timpul uceniciei nu au fost îndrumați și ajutați să-și însușească cunoștințele teoretice prevăzute în programa de învățămînt. Pînă acum UCECOM n-a elaborat încă o programă de învățămînt corespunzătoare pentru unele meserii.Nici durata uceniciei în unele meserii nu este rațional stabilită. Atîta timp cît pe șantierele industriale durata calificării în meseria de zidar este de circa 6 luni, tinerii nu sînt dispuși să facă, serie, o ucenicie rative.In țara noastră delungată în pregătirea meșteșugarilor, care ar trebui mai bine valorificată. Se știe, de pildă, că în trecut ucenicii erau primiți în ateliere si învățau sub îndrumarea ferului, iar de 2—3 ori pe mină mergeau la cursuri serale tice. Și nu putem spune că sistem nu asigura pregătirea

teoretice.

pentru aceeași mede 2 ani în coope-există o tradiție în-
meș- săptă- teore- acest unor buni meseriași. „Noi nu am vrea să reluăm întocmai acest sistem — ne-a spus tov. Leontin Blăjan, președintele U.J.C.M. Hunedoara. Dar, adaptat la actualele condiții, îl consider bun ; ucenicul ar fi interesat să învețe repede meseria și nici cheltuielile bănești pentru pregătirea lui n-ar fi prea mari. Pe de altă parte, cursurile teoretice serale ar da suficiente cunoștințe generale și de specialitate. Nu mai vorbesc despre faptul că munca nemijlocită în atelier îl face pe ucenic să-și însușească meseria și disciplina muncii, factori esențiali în pregătire". La fel, Centrocoop, ca și conducerile cooperativelor de consum pot găsi, pe baza unei largi consultări, formele cele mai adecvate pentru creșterea viitorilor meșteșugari.Este evident că trebuie depuse eforturi neîntîrziate pentru pregătirea celor mai diferiți meseriași, atît de necesari sectoarelor de deservire în continuă dezvoltare la orașe și sate.

I. CIUCHI 
S. UTAN 
N. BRUJAN 
L. VAS1LIU

pe

în-

ce din

din vedere sau de o în
de dezinformare a presei?

Suporteri din obligație

Alexan-

m-am numai aceas- prevă-

apar u- mentali- cu etica

experiența trecut,
nudata mai ia lemne de

două scrisori redacție din Ploiești si

Se așteaptă
neapărat zăpada?

Comerțul cu lemne intră încă de pe acum în actualitate. Numeroși cetățeni din orașe și centre muncitorești încearcă să-și procure combustibilul pentru anotimpul friguros. In ce măsură unitățile respective sînt pregătite să satisfacă cererile lor 7 Drept răspuns. publicăm extrase din sosite la orașele Giurgiu :„Avînd anului trecut, cînd am intrat în iarnă a- proape fără lemne — ne scrie Vasile Ghiță din Ploiești — gîndit (și eu) ca de ta să fiu zător. Dar unde nu-s ! Depozite-

le orașului sînt complet goale. Nicăieri nici urmă de lemne. Oamenii aleargă încolo și încoace, dar sa- lariații depozitelor nici nu se sinchisesc. Așteaptă în liniște a- propierea iernii".„La depozitele din orașul Giurgiu — semnalează Milena Mărgean — domnește o harababură nemaipomenită, angajați pentru combustibilului la domiciliu, mută niște praf de cărbune din- tr-un loc într-altul. De transportul combustibilului la domiciliul cumpărătorilor nu se interesează însă nimeni. Cu ce să-șiducă omul combustibilul acasă dacă

Căruțașii, temporar transportul

cele 2 autocamioane destinate deservirii publicului stau pe butuci 7 La toate acestea se mai adaugă si un alt neajuns. Depozitul se deschide la ora 7, iar livrarea combustibilului începe abia la Pentru lemnele, trebuie iască de mai multe zile".E adevărat că sezonul rece este încă departe. Semnalele respective însă merită toată partea populare piilor Giurgiu.al deservirii care nu trebuie să lipsească de pe agenda lor de lucru.

orele 11—12. a-si procura cetățeanul să se învo- la serviciu
atentia din consiliilor ale munici- Ploiești și E un aspect

Tot „în sunet de ciocane
Cu aproape 3 luni în urmă, în 

ziarul „Scînteia" a apărut o scri
soare a unui grup de locuitori din 
cartierul Grigorescu — municipiul 
Cluj, în care se arăta că din 
pricina zgomotelor produse de in
stalațiile unui atelier improvizat nu 
se pot odihni. Am așteptat ca după 
publicarea scrisorii să se între
prindă măsuri pentru înlăturarea 
acestui neajuns. Speranțele noastre 
au fost zadarnice. La atelierul cu 
pricina continuă să se lucreze, din 
zori și pînă la ore tîrzii din 
noapte, chiar și în zilele de du
minică. Toate sesizările noastre 
către forurile locale au rămas fără 
ecou. Doar inspectoratul sanitar 
județean a întocmit un proces ver
bal de constatare și l-a trimis la 
întreprinderea de construcții nr. 5 
care și-a luat niște angajamente. 
Bineînțeles, tot formale. Acum, 
atelierul și-a extins activitatea și în afara spațiului afectat inițial, 
ajungînd cu lucrul și depozitarea 
materialelor chiar sub ferestrele

blocurilor. Acesta să fie oare rezul
tatul criticii apărute in ziar ?

dr. N. PREDA 
N. HOLSTERN 
locatari ai blocului XI 
cartierul Grigorescu — Cluj

In uzina noastră, de 
cîtva timp, noțiunea 
de salariat s-a con
fundat cu cea de sus
ținător al echipei de 
fotbal „Vagonul" Arad. 
!n fiecare lună, fie că 
vrem sau nu, toți cei 
aproape 10 000 de sa- 
lariați ai uzinei sîn- 
tem nevoiți să partici
păm cu o anumită 
turnă (în funcție de 
salariu) la susținerea 
cheltuielilor echipei. 
Pe parcurs formele de 
încasare au fost „per
fecționate". Pe lingă 
cotele lunare, ni se 
mai cere, în plus, încă o contribuție de circa 
1,5 la sută din primele 
trimestriale, iar în 
„momentele grele" ale 
echipei de fotbal (de
plasări multe și cos
tisitoare etc. etc.) se

Avuție națională. Avut obștesc... Noțiuni cu profunde semnificații sociale. Statul socialist acordă o deosebită atenție dezvoltării și apărării acestui bun al tuturor, deoarece de păstrarea, întărirea și dezvoltarea lui depinde, pe de o parte, dezvoltarea întregii economii naționale, iar pe de altă parte, ridicarea continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii. Fiecare cetățean este dator deci să păzească cu strășnicie, să întărească și să mărească proprietatea obștească, să prevină și să combată păgubirea ei. Cu atît mai mult sîntem îndreptățiți să cerem acest lucru conducerilor de întreprinderi, diferitelor cadre cu munci de răspundere care au un cuvînt greu de spus în alegerea cadrelor puse să administreze bunurile materiale. Ce se întîmplă însă 7 Ignorînd prevederile legii, unii conducători de întreprinderi angajează sau reangajează în funcții de gestionari, în posturi care au contingență cu manipularea valorilor materiale sau bănești, salariați cu antecedente penale, indivizi din rîndul recidiviștilor. Ajunși din nou la „miere" aceștia se înfruptă cu nerușinare din banii statului, în văzul și sub oblăduirea unor indiferenți a căror îngăduință condamnabilă trădează cea mai crasă nepăsare față de avuția corpună a întregii societăți. Așa stau lucrurile, de pildă, la autobaza nr. 2 Baia Mare aparținînd de direcția de transporturi auto a județului Maramureș. După cum aflăm dintr-o scrisoare trimisă de tov. 
loan Petruț din Baia Mare, conducerea autobazei respective gajat cian, șj aprovizionarea magaziei cu piese și materiale de schimb, tocmai pe Petru Lesieru, infractor cu 7 condamnări la activ, dintre care o pedeapsă privativă de libertate pe termen de 5 ani, ca urmare a escrocheriilor și delapidărilor comise anterior. Unui asemenea individ i s-au dat pe mînă importante sume de bani de la casieria unității pentru procurarea de materiale. Profitînd de faptul că nimeni nu controla cu seriozitate modul cum manevrează banii, el a întocmit acte fictiv* de

a an- într-un post de tehni- în a cărui sarcină cădea

Nota redacției : In urma publi
cării scrisorii „In sunet de ciocane" 
menționată în cele de mai sus, 
Consiliul popular municipal Cluj 
ne-a informat că „pînă la 25 iunie 

atelierele vor fi mutate la 
prefabricate din 

situat la perife-

a.c.
Poligonul de 
str. Florești, 
ria orașului încît nu va deranja 
liniștea cetățenilor. Pînă la mutarea 
atelierului, angajații în tura de 
după masă vor lucra în interiorul 
atelierului și nu în curte pentru a 
nu mai crea nemulțumiri de genul 
celor sesizate". De ce oare nu au 
fost duse la înfăptuire aceste mă
suri ? Să fie vorba de o simplă 
scăpare 
cercare

string alți bani, 
bază de tabel nominal.

De cîtva timp, aso
ciația sportivă „Vago
nul" Arad a luat ini
țiativa unor acțiuni de 
„culturalizare" a sa
lariatelor uzinei. Au 
început să curgă incitațiile la manifestații
le cultural-sportive. 
Ne îmbie cu muzică 
populară și ușoară, cu 
gale de box și buf et , drepturile noastre bă- 
bine asortat. Invitații
le nu sînt nici gratui
te și nici nu se distri
buie benevol. Toți sa- 
lariații sînt obligați să 
le cumpere. Nu-i ni
mic dacă omul a lu
crat în schimbul trei și este obosit, dacă 
este bolnav sau dacă, 
pur și simplu, și-a pla
nificat să-și foloseas
că altfel timpul. In-

cercăm uneori să o- 
biectăm, dar tovară
șul Goia, de la comi
tetul sindicatului, 
retează scurt : „
ce, tovarășe, de 
crezi că primești pri
mă ?“ Aș vrea să știu : 
oare primele nu se 
dau pentru merite în 
realizarea planului de 
producție ? Cu 
drept ni se ianești ? De ce se 
găduie acest lucru ?

Consider că această 
practică — încălcarea 
grosolană a legilor și 
a drepturilor cetățeni
lor trebuie stăvili
tă, tar promotorii ei 
să fie sancționați.

V. TUDORAN 
uzina de vagoane 
Arad

Pete negre
pe halatul alb
iiimiiiimiiiiHiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiHiiitiiiiiiiiiiiiiiiiHfiiiiiiiiiiiHiiiiiHiiiiniiiimiiHiuiiiiiiiiiiiiiHiiitnniniiiiiumiiin

Poate nici o profesie nu se bucură de atîta respect și de atîta considerație în ochii oamenilor ca aceea de medic. Este firesc. La că- pătîiul bolnavului sau în cahinetul de consultații, o- mul în halat alb își dedică toată priceperea, efortul și pasiunea pentru însănătoșirea omului, pentru salvarea vieții lui. Prin însăși natura ei, profesia de medic include drept componente obligatorii umanismul, devotamentul necondiționat față de nobila misiune încredințată de societate. Sînt nenumărate cazurile cînd a- cești apărători ai vieții o- mului, cu prețul unor mari și emoționante sacrificii, cu o admirabilă putere de dăruire și cu o rară modestie, ne fac dovada unor impresionante acte de e- roism și abnegație, fiind permanent și în orice condiții la datorie. Faptul este subliniat și în diferitele scrisori de recunoștință sosite la redacție de la cititori. Reținem ca semnificativ în această privință gestul mecanicului Constantin Stadion de la UREMOAS București, care a ținut să vină Ia redacție pentru a cere să inserăm în coloanele ziarului cuvintele sale de mulțumire la adresa personalului medico-sanitar de la secția de copii imaturi a spitalului „Prof. dr. I. Can- tacuzino", care, datorită e-forturilor neprecupețite, de- viață, după șapte zile de la puse multe zile și nopți în naștere, în secția materni- șir, i-a salvat copilul, năs- ' ““ * *cut imatur. Copilul său e acum normal și sănătos. Intr-o altă scrisoare trei bolnave (Joița Bratu, Margareta Puia din București, și Ioana Ioniță din Vărăști — Ilfov), internate și operate la spitalul „Bucur" din Capitală, aduc călduroase mulțumiri medicilor de la secția de chirurgie a spitalului, pentru eforturile depuse de ei în sala de o- perație, pentru conduita profund umană ce-i caracterizează.Pe acest fond general, cu atît mai stridente nele atitudini și tăți incompatibile profesiei de medic.La spitalul din dria a fost adusă de urgență, într-o noapte, gravida Rada Nădîrgeac, de 32 de ani, din comuna Meri- șani, județul Teleorman. Femeia prezenta semne vădite de suferință și se afla în pericol de avort. A fost in-

ternată la ginecologie. Dar, deși acuza dureri mari, n-a fost consultată, în tot cursul nopții, de nimeni. Abia dimineața, cînd se iviseră fenomenele premergătoare a- vortului, a fost examinată de medicul Adrian Hollinger. Iar puțin după aceea, în timpul expulzării fătului, a venit s-o asiste medicul primar Constanța Hodor, șefa secției obstetrică- ginecologie a spitalului. Și deoarece — așa cum susține astăzi — „fătul nu prezenta semne de viață“(?l), dr. Hodor a menționat în registrele secției : „Avort. Făt mort". Ce a urmat 7 După un timp, „fătul mort" a început să țipe, ca orice

secintă pierderea unei vieți omenești".Toate persoanele vinovate în cazul de fată — In principal medicul primar Constanta Hodor — au fost sancționate. Dar stai și te întrebi: ce și cite sancțiuni pot să compenseze, măcar într-o infimă măsură, prejudiciul moral adus familiei respective prin această revoltătoare neglijență 7 Și cum poate un medic să nesocotească, într-o așa măsură, obligațiile profesionale cele mai elementare 7Intr-o scrisoare adresată redacției. Elena Drăghlcl din București subliniază pe

Ei autoții, sancțio- pierderea co-

PE MARGINEA
UNOR SCRISORI

copil nou-născut, care-și anunță în acest mod venirea pe lume. Emoție în întreg spitalul. Un copil, născut prematur, viu — și nu avortat mort, cum cu o inimaginabilă iresponsabili- , tate decretase medicul primar Constanța Hodor. Dar lipsit de primele îngrijiri medicale necesare, obligatorii a se acorda oricărui imatur, copilul a încetat din
tate, unde fusese internat după aceea..„Intîmplarea aceasta — ne relatează dr. Calistru 
Ursache, director general adjunct în Ministerul Sănătății — ar fi putut rămîne pe veci necunoscută, dacă unii lucrători din spital n-ar fi semnalat-o, cu indignare, instituțiilor superioare de partid și de stat. Brigada de specialiști desemnată să cerceteze a- cest caz a constatat că, de fapt, dr. Constanța Hodor n-a întreprins nimic pentru a se convinge dacă fătul este sau nu în viață, n-a luat primele măsuri de reanimare ce se cer luate, fără a sta pe gînduri, în astfel de situații. Domnia sa l-a etichetat pur și simplu „mort" și s-a grăbit să meargă în întîmpinarea unei delegații de medici ve- niți în control la maternitate. Această faptă incalificabilă, lipsită de orice răspundere, a avut drept con

dicală Florica Cheler, precum și dr. Maria Dumitrescu, medic șef al policlinicii respective, fost, cu nați; darpilului nu mai poate fi recuperată niciodată 1Tot din cauza indolenței și nepăsării personalului medico-sanitar de la circumscripția sanitară Făl- ciu, județul Vaslui, și-a pierdut viața și micuța Gabriela Săvuca, răpusă de o bronho-pneumonie netratată la timp. „Sub ochii oamenilor în halate albe, care au socotit poate că boala se vindecă de la sine — ne scrie, cu durere în suflet, Maria Săvuca, mama fetiței — mi-am pierdut primul meu copil, pe care mi l-am dorit atît de mult".Firește, cazurile de mai sus sînt și rămîn izolate. Comportarea medicilor respectivi contrastează puternic cu conduita plină da răspundere față de sănătatea pacienților, conduită proprie majorității cadrelor noastre medicale, cu etic* profesiei însăși.Medicul nu este un simplu funcționar de birou. Profesia îl obligă ca, ori de cîte ori e nevoie și oriunde s-ar afla, să ’dea o mînă de ajutor atunci cînd e solicitat de un bolnav a cărui sănătate sau viață c in pericol. De aceea sînt totul reprobabile dini ca cea pevom relata mai jos. licitat să se miciliul dentatedin comuna Cetate, județul Dolj), medicul Cornel Minea a refuzat literalmente să se ducă, deși bolnava se afla peste drum de locuința lui. „Eu sînt pediatru — a motivat el candid. Chemați-1 pe dr. Do- bîndă de la spital, care • de gardă". Dr. Ion Do- bîndă de la spitalul comunal era, intr-adevăr, de gardă, dar plecase la plimbare. Și astfel accidentata a trebuit să aștepte în chinuri pînă a doua zi, cînd medicii din comună aveau program de lucru. Dacă s-ar fi întîmplat vreo nenorocire, cine era de vină 7 E adevărat că medicul Minea este pediatru, dar a- ceasta nu-1 scutea de obligația de a acorda primul ajutor, de a da un sfat calificat și în cazul accidentării unui adult. E de prisos să mai arătăm cît de greșit și de îngust este acest mod de înțelegere a datoriei. Acest lucru îl scoate în evidență un fapt relatat în- tr-o altă scrisoare : noaptea de 2 iunie a.c.

era,

bună dreptate că pasivitatea, comoditatea, lipsa spiritului de prevedere sînt atribute cu totul străine profesiei de medic; neextirpat* la timp, ele se soldează cu urmări dintre cele mai grave. „Copilul meu, Cristian, de 6 ani șl 10 luni — ne scrie ea — s-a îmbolnăvit într-una din zile, pe cînd se afla la grădinița fabricii de bere „Rahova". Nu m-am îngrijorat prea mult, știindu-1 sub supravegherea personalului medico- sanitar al grădiniței. Dar, așa, bolnav cummi l-au dat acasă, unde starea sănătății lui s-a înrăutățit serios. Am chemat de îndată medicul. Era caz urgent. Cu toate insistențele mele, mașina a sosit la mine exact după cinci ore de la solicitare. A fost internat în spital (de ce nu l-or fi internat oare de la început 7), însă era prea tîrziu. L-am pierdut". Cercetările făcute de organele Direcției sanitare a municipiului București au stabilit că micul pacient făcuse o formă ușoară de scarlatlnă care, netratată la timp, a atras după sine complicații ce i-au fost fatale. Vinovați de întîrzle- rea cu care s-a acționat sînt, în primul rînd, dr. Szabo Coslovschi, de la policlinica de copii „Șerban Vodă", care avea sub supraveghere copiii de la grădinița respectivă, sora me

cu atitu- care o So- în mod repetat deplaseze la do- unei femei acci- (Sofia Bălăceanu

cumpărare în valoare de 14 588 lei, cu care, chipurile, susținea că a procurat diverse piese auto, deși aceste piese nu au intrat niciodată în magazie. In schimb frumușica sumă amintită a intrat în buzunarele delapidatorului angajat parcă înadins pentru o asemenea treabă. Unde se va fi gîndit, la ce o fi visat oare șeful serviciului personal al autobazei cînd a semnat contractul de angajare al acestui afacerist notoriu 7 De ce i ajungă iar Ia o gestiune 7 A avuts-a dat posibilitatea să

tor de cărămizi. Tocmai obținuse _ 'unei pedepse ce o ispășea pentru furt din avutul obștesc, invocînd motive de sănătate, cînd i-a picat în cale, ca din senin, chilipirul : șantierul de demolări din cartierul Baba Novac, aparținînd de I.A.L. — sectorul 
4. „Afacerea" a pus-o la cale cu colegul său de detenție Aurel Stancu, alt „expert" în delapidare, delegat al întreprinderii agricole de stat Giurgiu. Simplu : David Beny și-a instalat „cartierul general" pe

o suspendare de 6 luni a
împing pe unii indivizi spre astfel de acte antisociale. Ceea ce intrigă însă pe bună dreptate pe orice om cinstit este altceva și anume cum este posibil ca asemenea infractori în- răiți să opereze în stil mare, în văzul tuturor, nestingheriți de nimeni, în diferite unități socialiste 7 Din a- cest punct de vedere apare ca perfect îndreptățită opinia unor cititori care consideră că, în asemenea situații, simpla „neglijență" sau „scăpare din vedere" poate fi luată drept un fel de complicitate.

LUPII PUȘI
9V

SĂ PAZEASCA OILE
CRITICI ADRESATE DE CETĂȚENI CONDUCĂTORILOR DE ÎNTREPRINDERI 

Șl INSTITUȚII CARE DESCHID PORȚILE INFRACTORILOR RECIDIVIȘTI

cineva interesul să-i creeze o viață dulce la „transporturi" 7 Oricum, vinovății trebuie să răspundă pentru cele întîmplate. Indolența, nepăsarea, superficialitatea conducerii întreprinderii, a șefului serviciului personal, a organelor de control respective nu pot trece neobservate și nesancționate ca atare, mai ales dacă ținem seama și de faptul că pînă în prezent paguba adusă avutului obștesc nici nu a fost recuperată...Cazul, din păcate, nu este deloc izolat. David Beny, în vîrstă de 48 de ani, și el cu un bogat palmares infracțional — ne scrie tovarășul Theodor Savuscan, din București — a fost numit vînză-

șantierul amintit unde, la „umbra" nepăsării gospodarilor respectivi, ne- deranjat nici măcar de o singură întrebare pentru stabilirea identității civile, a început să prade ca în codru. Prompt și conștiincios, el i-a servit avantajos pe Marcela Petre din strada Fragmentului nr. 12, Anica Ni- țilescu din strada Fragmentului nr. 14, și, în continuare, după ce și-a extins raza de acțiune, pe Petre Sfetcu și Alexandru ~ Bragadiru, mintite unDesigur, de-a face cu niște rebuturi ale societății. Nu socotim necesar să explicăm ce mecanisme intime, ce defecte îi
Constantin din comuna aducînd întreprinderii a- prejudiciu de 7 885 lei. și în cazul de față avem

Iată alt caz. La 31 august 1967, în urma unui control efectuat de către organele contabilității din cadrul O.C.L. Alimentara sector 3, la centrul de produse lactate și gheață din strada Amiral Murgescu, unde era remizier Petre Mihăilescu, s-a constatat un minus în gestiune de 11 846 lei. In fata acestei situații, conducerea instituției respective avea obligația legală și profesională să stabilească imediat cauzele lipsei, să îndepărteze de la gestiune pe remizierul necinstit și să sesizeze organele de urmărire penală. N-a procedat însă așa. Din contra, manifestând o tolerantă de-a dreptul dubioasă, l-a lăsat pe cel vinovat să acționeze

mai departe, ca și cînd nimic nu s-ar fi întîmplat. Rezultatul : la următorul inventar efectuat în noiembrie 1967, s-a mai constatat o lipsă de 6 023 lei, paguba totală ridicîn- du-se la 17 869 lei. Și la toate acestea se adaugă și „cartea de vizită" a inculpatului pe care mai figura o infracțiune în dauna avutului obștesc ! Ce au de spus organele de control financiar, serviciul personal, conducerea O.C.L.-ului respectiv despre această situație scandaloasă 7 Diferite acte normative prevăd luarea unor măsuri corespunzătoare pentru ca în funcții de gestiune și de control financiar să fie încadrate cadre corespunzătoare din punctele de vedere. Și totuși nu respectă unii conducători prevederi 7 Oare o asemenea jență nu este ea însăși imputabilă și pasibilă de sancțiuni 7 Sub nici o formă nu mai pot fi tolerate asemenea atitudini de indolență condamnabilă care costă punga statului zeci și sute de mii de lei.Mai sînt . și alte „portițe" prin care hoții se strecoară la gestiune — relatează tovarășul Emil Cioflan, directorul Direcției de revizie și control pentru orașul București din cadrul Ministerului de pildă, 16 hoți întreprinderea de desfacere a materialelor sportive o sumă colosală — 339 911 lei ! Printre ei Gheorghe Ră- dulescu, recepționer, care a mai avut o condamnare pentru păgubirea avutului obștesc, și Constantin Văcăroiu, sortator, condamnat și el în trecut pentru același motiv. De data aceasta defraudatorii au ajuns la „miere" deoarece în lista de funcții legate de gestiune, aprobată de M.C.I., nu mai sînt prevăzute și cele de sortator și recepționer. Măsura, așa cum reiese din exemplul dat. și din altele, s-a dovedit nefericită.Concluziile se impun de la sine : toate portițele în calea delapidatorilor spre gestiune să fie închise, iar cei care prin atitudinea lor de neglijență, de indolență sau superficialitate, încurajează indirect lezarea avutului obștesc, să suporte consecințele legale.

Era Vasile Naș- Deși
toate de ce aceste negli-

Finanțelor. Iată au delapidat la

Dumitru MINCULESCU

de instrumen- totuși, fără să Bolozan a e de dato-dr.
Căsă-i dea primul și s-o asiste la (cel mai apropiat

In a fost adusă la o policlinică din județul Ialomița o gravidă, cu dureri violente, care prevesteau nașterea, de gardă medicul Bolozan, stomatolog, terea era iminentă.nu era specialist și n-avea nici un fel tar adecvat, șovăie, socotit ria sa ajutor nașterespital se afla la 20 km depărtare și nu mai era timp de pierdut). Femeia a născut un copil de 2 800 gr. Amîndoi au fost transportați după aceea, însoțiți de medicul stomatolog, la maternitate. Cinste acestui medic inimos !Medicului 11 revine așadar o misiune nobilă, de mare răspundere socială. Prin consecințele pe care le poate avea, cel mai mic act de neglijentă sau moditate din partea sa pătă semnificația unui inuman care, firește, poate lăsa indiferentnimeni. Iată de ce prezența sa permanentă la datorie, intervenția promptă, solicitudinea nu sînt simple deziderate, ci obligații iz- vorîte din însăși rațiunea și etica profund umană a a- cestei profesii.

co- ca- act nu pe

Ai. 8TROH
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INSTITUTUL
DE CERCETARE

creierul tehnic" al
centralei industriale

La naștere, creierul omului este dotat cu un număr imens de celule nervoase — peste zece miliarde. Dacă din copilărie și fragedă tinerețe omul are preocupări intense de a-și lărgi orizontul, de a-și îmbogăți cunoștințele pe planuri multiple, atunci sporește apreciabil și numărul celulelor nervoase din creier care se includ activ în circuitul inteligenței, între ele stabilindu-se noi și noi legături, asociații utile adaptării la solicitările tot mai complexe ale mediului. Amintind aceste premise biologice, nu am intenția de a simplifica lucrurile mecanicist atunci cînd susțin că ele pot fi comparate, în bună măsură, cu procesul adaptării Ia cerințele vieții a institutelor de cercetări și proiectări din cadrul viitoarelor noastre centrale industriale.Un început rațional în acest sens reprezintă Grupul de uzine de apara- taj electrotehnic și instalații de automatizare (GUAEIA), care, în calitate de furnizor general al acestor instalații și folosind capacitățile institutului nostru, are în prezent posibilitatea să efectueze cercetări și proiectări, fructificate ulterior prin producerea instalațiilor de automatizare în fabricile respective. Aceiași cercetători și proiectanți din institut participă la punerea în funcțiune a echipamentelor și instalațiilor de automatizare pe măsură ce 
tj ' it montate de întreprinderile spe- .ilizate, urmărind aducerea lor la irametrii nominali de proiectare. ’Chiar și o scurtă trecere în revistă a principalelor preocupări ale institutului demonstrează că, potențial, este pregătit să-și asume „creier tehnic" al viitoarei industriale, în probleme de zare.Trebuie însă să arătăm prim pas care tinde la ridicarea nivelului de competitivitate a produselor respective este serios handicapat de insuficienta corelare a investigațiilor cu finalizarea lor practică. Astfel, la echipamentele comandă-program pentru șini-unelte, lucrările efectuate s-ău 1 prelungit cîțiva ani, valorificările în practică efectuîndu-se abia anul a- cesta. In domeniul aparaturiide telemecanică. comparativ cu importanta capacitate de concepție existentă, prea puține echipamente au ajuns în stadiul de fabricație industrială, datorită insuficientei coordonări între diversele verigi ■are intervin pe parcurs pînă la ealizare.a practică a produselor, dar și lipsei unor unități specializate, care să preia rapid cercetările spre valorificarea lor practică.în ceea ce privește instalațiile de automatizare proiectate de institut, cu toate rezultatele pozitive obținute într-o serie de compartimente, nu putem fi tea unor mul lent nerea în automatizare, cu calitatea unor aparate fabricate de industria noastră electrotehnică.Odată cu înființarea centralei industriale se vor cunoaște în mod mai concret necesitățile și posibilitățile de livrare a echipamentelor și instalațiilor de automatizare, va fi coordonată mult mai operativ întreaga activitate de cercetare, proiectare, execuție și punere în funcțiune a lor pentru asigurarea livrărilor complexe, iar sarcini pe perioade mai îndelungate vor putea fi repartizate institutelor în subordine. Se creează în felul acesta premisele ridicării la o treaptă superioară a organizării și sporirii substanțiale a eficienței tuturor verigilor, de la cercetare, proiectare și pînă Ia punerea în funcțiune a instalațiilor.In sectorul automatizărilor, la o mai bună valorificare a lucrărilor efectuate de institutul nostru vor contribui, fără îndoială, și măsurile preconizate în privința dezvoltării capacităților productive existente. A intrat în funcțiune Fabrica de elemente de automatizări (F.E.A.), unitate modernă care va realiza în continuare noi și noi produse. „Automatica" își va extinde capacitățile în producerea echipamentelor și panourilor de automatizare, iar „Electrotehnica" — în echipamente specializate de automatizare. Va crește considerabil rolul întreprinderii de montaj instalații de automatizare (I.M.I.A.). Se prevede, de asemenea, dotarea institutului nostru cu o unitate pentru producția de serie mică însărcinată cu execuția unor echipamente unicat. In felul acesta, sporesc substanțial ponderea și rolul I.P.A. de a participa efectiv la realizarea sarcinilor ce revin viitoarei centrale industriale.Avînd în vedere că în componenta viitoarei centrale industriale de electronică și automatizări vor mai intra, probabil, și alte institute, ele vor trebui să colaboreze în modul cel mal strîns, pentru ca împreună să devină forul tehnic de specialitate, „creierul tehnic" al centralei industriale.De asemenea, pentru a satisface exigentele mereu mai mari și mai complexe ale economiei naționale, Institutele amintite vor colabora în modul cel mai strîns cu unitățile productive ale centralei industriale, cu centrele de concepție ale acestora, între aceste centre și Institute este necesar să existe o ramificată rețea de legături — forme de contact și de colaborare — coordonate de centrala industrială pe plan productiv și de C.N.C.Ș. pe planul tematicii de cercetare — condiție „sine qua non" a fructificării maximale a potențialului științific existent.Trebuie spus că atît I.P.A. cît și partenerii săi din producție au întreprins încă de pe acum unii pași care constituie însă abia un modest început pe calea unei întrepătrunderi organice. Astfel, în 1968 insti-

Ing. Marcel SIRBU 
director lehnic al Institutului de cer
cetări și proiectări de automatizări 

(I.P.A.)

* tutui a încheiat convenții de colaborare și contracte cu o serie de beneficiari, între care, de pildă, cu Fabrica de elemente de automatizare, u- zinele „Electromagnetica", „Automatica", „Electrotehnica". Omologarea și introducerea în fabricație revin ca sarcină comună atît institutului, cît și unității productive. Consider rațional ca în perioada de cercetare, pînă la realizarea prototipului, activitatea de bază să se desfășoare la I.P.A. cu participarea în cadrul colectivelor de investigație a reprezentanților fabricii. După aceasta, în perioada introducerii în fabricație și a realizării seriei zero, activitatea principală să se desfășoare fabrică, unde vor lucra efectiv cercetători ai institutului.Prin închegarea unor astfel derealiza un tip un dialog per- parteneri, apt instanță, ci- ■

condiții din timp pentru întrepătrunderea organică a rezultatelor activității de cercetare și proiectare cu producția, institutul poate deveni cu adevărat „creierul tehnic" al viitoarei centrale industriale.După părerea mea, accelerarea acestui proces ar fi substanțial favorizată de înlăturarea unor carențe care mai persistă în prezent. Astfel, la livrările complexe de instalații de automatizare prin GUAEIA (proiectare, execuție, montaj, punere în funcțiune), activitatea principală pentru care a fost înființat grupul de uzine, rezultatele sînt încă incipiente. Or, numai în acest context, al livrărilor complexe, poate fi pus în valoare avantajul concentrării la I.P.A. a domeniul nea, pe centraleipărerea mea, să fie înființate o unitate specializată pentru puneri în funcțiune și una de „service" pentru a asista pe beneficiari în corecta întreținere și exploatare a instalațiilor livrate. în ceea ce privește ac- toa- plan 1966— de la nouă

activității de, proiectare în automatizării. De aseme- lîngă I.P.A., în cadrul industriale ar trebui, după
în și

CO-

el rolul de centrale automati-că acest

cu ma-

încă mulțumiți cu calita- proiecte elaborate, cu rit— de realizare fizică și pu- funcțiune a instalațiilor de

lective mixte se poate superior de cooperare, maneiit și rodnic între de a scurta, in ultimăciul de introducere a progresului tehnic, deci deosebit de important pentru activitatea viitoarei centrale industriale. Pe această cale, perfecțio- nînd continuu metodele de colaborare cu beneficiarii din industrie și creind

tivitatea de cercetare, cu te că a fost elaborat un de perspectivă pentru perioada 1970, contractarea lucrărilor buget și fondurile de tehnicăale beneficiarilor se efectuează încă anual și pe trimestre, nu pe ansamblul lor. Aceasta are drept rezultat darea finale an.
o lipsă de ritmicitate în prelucrărilor, majoritatea fazelor fiind îngrămădite la sfîrșit de

(Urmare din pag. I)

de lînă ConstanțaFoto : Gh. VințilăÎntreprinderea integrată

și Milano. în Japonia, un mp de teren în zonele cele mai periferice ale orașelor se plătește cu un preț echivalent a 60 de dolari. De men- ' ționat că aceste prețuri foarte ridicate sînt în continuă Spre exemplu, ultimii 15 ani, costul construcții a sporit cu 30 la pentru terenurile la sută în zonele echipate.La noi în țară,
creștere. în Norvegia, în terenului de sută centrale și cu 20 periferice ne-prin aplicarea în proiectare a directivelor de C.S.C.A.S. privindsarea întreprinderilor industriale și concepția planului general al unităților respective s-a reușit în ultimii ani să se folosească mai rațional terenul, eliminîndu-se în parte exagerările în dimensionarea suprafețelor ocupate. De pildă, întreprinderile noi se amplasează de regulă grupate în zone industriale anume rezervate prin schița de sistematizare a localității, dintre care peste 60 au chiar detalii de sistematizare elaborate. Asemenea zone industriale se dezvoltă sau sînt în curs de realizare atît în reședințele de județe și în majoritatea localităților urbane, cît și în unele localități rurale. In prezent se formează sau se amplifică zonele industriale din Constanța, Pitești, Buzău, Rm. Vîlcea, Slobozia, Tg. Secuiesc, Mircurea Ciuc, Caracal, Slatina. Totuși, sîntem încă departe de realizarea riguroasă a necesității ca în toate cazurile de amplasare a unităților de producție sau de depozitare, să se asigure restrîngerea suprafețelor de teren ocupate de incinte, pe baza unei largi cooperări (între obiective, clădirile auxiliare, rețelele de utilități, căile de comunicație și alte dotări comune), prin rezolvări judicioase atît a planurilor generale, cît și a grupării fabricilor și uzinelor în cadrul zonelor industriale.Este adevărat, prin amplasarea grupată a întreprinderilor s-a putut reduce suprafața de teren ocupat cu circa 16—20 la sută în comparație cu așezarea izolată a unităților. De exemplu, în zonele industriale : Găvana — Pitești, „Elastic“-Sibiu, Pipera-Bucu- rești, s-au făcut economii de teren de zeci de hectare, păstrîndu-1 astfel în circuitul agricol. Totodată, la amplasarea întreprinderilor s-a urmărit — dar nu în măsură suficientă — protejarea terenurilor cu fertilitate ridicată, utilizîndu-se cele slab productive, în pantă sau degradate de exploatare sau de agenți exteriori, principiu respectat la așezarea fabricii de zahăr și a celor-

elaborate ampla- șl zonelor

In condițiile țării noastre, așa cum arată o îndelungată experiență a țărănimii, este pe deplin posibilă obținerea a două recolte pe an de pe mari suprafețe. Anul acesta, datorită grăbirii coacerii cerealelor pă- ioase și a altor culturi timpurii, ca și ploilor căzute în ultimul timp s-au creat condiții favorabile pentru realizarea unor recolte suplimentare. O mare însemnătate economică are însă- mînțarea culturilor duble pe terenurile amenajate pentru irigat unde se realizează producții mari și sigure, comparabile cu cele de pe suprafețele neirigate care dau o singură recoltă pe an. Prin însămînța- rea de legume în terenurile irigate se asigură un volum ridicat de produse alimentare. Deși însemnătatea economică a a- cestei acțiuni este evidență, în multe unități agricole nu i se acordă atenția cuvenită. Publicăm constatările prilejuite de un raid anchetă efectuat în județele Ialomița și Bihor.

toamnă, 263 ha cu varză de toamnă, au fost Insă- mînțate 175 ha cu castraveți etc. Cele mai bune rezultate au fost obținute de cooperativele agricole Gheorghe Lazăr, Dor Mărunt, Gheorghe Doja. Să- veni. Independența, Grădiștea, Borcea, Unirea. Bordușani. Pe întregul județ Ialomița erau însămîn- țate încă de săptămîna tre-. cută, peste prevederile planului de culturi duble, 385 ha cu legume.

perative s-a reușit ca, pe terenurile eliberate ziua, să se execute noaptea arături și să se treacă ne- întîrziat la însămînțarea și plantarea diverselor culturi, în general este asigurată cantitatea necesară de sămînță sau de răsaduri și s-a verificat funcționalitatea agregatelor de pompare a apei pentru udări, într-o serie de cooperative ca Sînnicolaul Român, Batăr, Cheresig, Salonta I, Roșiori și altele s-au înO cerință imediată,arzătoare
Ialomița: 5000 ha 

de fasole peste 

planul inițial de 

culturi dubleRecoltele lanurile de . rea-soarelui din partea ia- lomițeană a Bărăganului sînt mărturii ale eforturilor deosebite pe care lucrătorii ogoarelor din această zonă a țării le-au depus în mod deosebit în acest an pentru a suplini lipsa de precipitații. în prezent, cînd recoltatul se apropie de sfîrșit, elementul dominant în ac- tivitatea unităților agricole a devenit însămînțarea culturilor duble, în special fasolea. Pe întregul județ au fost însămînțate, peste planul de culturi duble stabilit la începutul anului, 5 000 ha cu\ fasole pentru boabe și păstăi, fapt ce va cîntări destul de greu în balanța veniturilor pe acest an a unităților agricole. Eforturile depuse pentru însămînțarea unor mari suprafețe de fasole în cultură dublă sînt izvorîte din convingerea că economia națională are nevoie de acest produs, că pă- mîntul ialomițean, lucrat . tot mal bine de la an la an, dispune de mari resurse, pe care oamenii pot și trebuie să le folosească intensiv și în mod permanent. Merită subliniat faptul că. în marea majoritate a unităților agricole, lucrările de recoltat au fost dublate de cele pentru pregătirea și însămînțarea culturilor duble. Sînt unele cooperative agricole ca cele din Albești; Unirea, Maltezi, Brîncoveni, care au însă- mînțat cîte 150—200 ha. fasole.O atenție deosebită au acordat cooperativele agricole din județ culturilor duble în legumicultura. Pînă la 6 iulie au fost plantate 292 ha cu roșii de
lalte obiective productive din zona industrială de la Buzău. în mod just, la investițiile care se realizează eta- pizat, se limitează în prima etapă suprafețele incintelor la strictul necesar, cum s-a procedat la fabricile de piese de schimb și frigidere de la Găești, la fabricile de șuruburi și amidon de la Tg. Secuiesc. Ca urmare, terenul prevăzut pentru extinderi viitoare rămîne în continuare în circuitul agricol. Iar terenurile rezervate pentru zone de protecție sanitară, între industrii și locuințe, se folosesc la amplasarea dotărilor comune social-culturale și deservire, la construirea unor întreprinderi cu nocivități reduse, soluție
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Bihor: Se sem-

neaza documente

de renunțare ?în județul Bihor există condiții favorabile pentru însămînțarea culturilor duble. In aceste zile, cînd se hotărăște reușita acestei importante acțiuni economice, specialiștii direcției a- gricole județene și ai uniunii cooperativelor agricole depun eforturi susținute pentru a impulsiona executarea lucrărilor pregătitoare, a însămînțărilor și plantărilor, pentru depistarea și valorificarea tuturor surselor de apă necesară la irigat. La rîndul lor, multe cooperative agricole au trecut la fapte trans- portînd operativ recolta de pe terenurile destinate culturilor duble. In multe coo-

sămînțat fasole, castraveți, ceapă, varză și alte legume. Cooperatorii din Ge- piu, de exemplu, după recoltarea celor trei ha cu cartofi timpurii au însămîn- țat fasole și castraveți Cor- nișon. Pînă în ziua de 8 iulie a.c. pe iudeț s-au însă- mînțat astfel 743 ha culturi duble legumicole din 1370 ha planificate. Suprafețe mai însemnate s-au realizat la culturile de varză, tomate și fasole, spre deosebire de altele, ca cele da gogoșari, morcovi sau ceapă, unde rezultatele sînt mininie față de suprafețele planificate. Alegînd calea cea mai simplă și mai comodă, consiliile de conducere ale cooperativelor a- gricole din Hodoș, Boiu, Sîntimbreu se eschivează de la a cultiva aceste sortimente socotind că cer prea multă muncă. Ce s-ar în- tîmpla dacă ar judeca Ia fel și celelalte consilii de conducere ?
cu fertilitate ridicată, cîte odată chiar în zona... legumicolă a localităților. Pentru a preîntîmpina astfel de deficiențe, încă din anul 1966, la Consfătuirea pe țară a constructorilor s-a stabilit sarcina, reluată și la Consfătuirea cu specialiștii din proiectare, de a se elabora pînă la sfîrșitul anului 1967 de către toate ministerele titulare de investiții industriale normative departamentale pentru unități de producție, linii tehnologice și obiecte care se execută repetat, prescripții de dimensionare a suprafețelor de teren ocupate, precum și a suprafețelor și volumelor construite. Multe ministere au răspuns acestei sarcini, dar altele

stringent necesară. Așa cum rezultă din legea adoptată de Marea Adunare Națională pentru apărarea, conservarea și folosirea- terenurilor a- gricole, se impune ca amplasarea o- biectivelor industriale, agrozootehnice și social-culturale să se facă, de regulă, pe terenuri situate în perimetrul orașelor sau în vatra satelor, precum și pe cele improprii producției agricole. Terenurile sustrase producției agricole pentru construirea obiectivelor de investiții a- duc pierderi economiei naționale, prin diminuarea posibilităților de a se obține o anumită producție agro- alimentară. Beneficiarii noilor întreprinderi vor fi obligați să includă

CRUȚAȚI PĂMÎNTUL

aplicată în cazul zonelor industriale Militari și Pipera București, cea de la Tg. Secuiesc.Prin cunoașterea proceselor de producție si o judicioasă proiectare a planurilor generale, micșorîndu-se distanțele la strictul necesar între clădiri, se asigură creșterea gradului de ocupare și de construire a terenului uzinal. Comasarea atelierelor și secțiilor în mari clădiri de producție monobloc permite obținerea unei economicități superioare în investiție și exploatare, atingîndu-se indici de ocupare de densitate deosebit de favorabili. Numai în cursul anului trecut, prin rea recomandărilor avizare, la fabriciletaje de la Suceava, de ață din O- dorhei, cea de osii de la Balș, la „Automecanica“ din Sibiu, precum și la fabrica de bere din Craiova și de ulei Constanța, s-au făcut reduceri de suprafețe de teren de 20—30 la sută, ajungîndu-se în multe cazuri la indici de densitate de la 70 la sută.Totuși, așa cum spuneam, cu te progresele realizate în ce vește creșterea gradului de ocupare a terenului, încă multe întreprinderi ca : C.I.L. Blaj, Uzina metalurgică București, Centrala electrică și de termoficare București — Sud, Fabrica de micromotoare din Pitești dețin suprafețe importante de teren

aplica- date la de trlco-
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Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerul Industriei Metalurgice, Ministerul Transporturilor Auto, Navale și Aeriene — nu au înțeles importanța și urgența acestor măsuri. Unele organe centrale au tratat numai parțial aceste probleme.In ultimul timp, printr-o mal bună conlucrare între forurile centrale de avizare, Consiliul Superior al Agriculturi] și celelalte ministere, s-a reușit să se folosească cu precădere, la amplasarea diverselor investiții, terenurile inapte pentru producțiaagricolă sau cu un potențial productiv redus, obținîndu-se totodată șl ' diminuarea suprafețelor de teren a- gricol ocupate, prin adîncirea studiilor de plan general șl comasarea clădirilor. Astfel, în cursul anului 1966, din aproximativ 7 000 ha teren solicitate de beneficiarii de investiții, prin avizare la diversele foruri s-au economisit aproape 1 000 ha teren. După cum arătam, însă, dezvoltarea economiei naționale, amplificarea construcțiilor în general și a celor industriale în mod acut problema teren.Ce arată calculele potrivit cererilor adresate Consiliu- al Agriculturii, zilnic circa 18 ha teren, o tendință de crește- economisirea lui est»

special pune în economiei de

în investiția respectivă și valoarea terenurilor ocupate.în conformitate cu prevederile legii amintite, Consiliul Superior al Agriculturii și C.S.C.A.S., împreună cu ministerele și celelalte organe centrale ale administrației de stat interesate, vor revizui în termen de 6 luni normele privind construirea de obiective industriale, agricole și social-culturale, căi de comunicații, surse de apă, inclusiv cele referitoare la distanțele de protecție sau siguranță, precum și orice alte normative în legătură cu folosirea terenurilor, reducînd simțitor suprafețele afectate acestor lucrări. Pînă acum s-a refăcut Normativul de protecție contra incendiilor (NPCI), fiind supus aprobării Consiliului de Miniștri. De asemenea, se lucrează la întocmirea unui nou normativ sanitar cu importante implicații asupra renului.Dar, numai prin acte tive, normativeC.S.C.A.S. sau ale Consiliului Superior al Agriculturii nu se va putea asigura, întru totul, judicioasa u- tilizare a terenului. Consider că trebuie să se apeleze in principal la alte mijloace, de natură economică. Trebuie găsită metoda ca sistemele
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aceste unități, seminței și au întîrziat.

Față de condițiile create și posibilitățile de care dispune agricultura județului Bihor rezultatele ar trebui să fie mai bune. Există însă o serie de neajunsuri care frînează ritmul de realizare a planului de culturi duble. Potrivit calculelor făcute de specialiști. în a- cest an urmează a se obține, prin culturi succesive, o producție suplimentară de 3 000 tone roșii, 6 300 tone mazăre, spanac, gulii și alte rădăcinoase, 4 800 tone varză etc, care însumează în total peste 15 000 tone produse. Pentru unitățile producătoare aceasta înseamnă noi surse de venituri, milioane de lei în plus și deci creșterea simțitoare a valorii zilei-muncă. Cu toate acestea, într-o serie de cooperative ca Tărian, Sîn- martin și Cetariu, se tergiversează executarea lucrărilor. în procurarea arăturileLa cooperativa din Ciu- meghiu un reprezentant al I.L.F. Oradea îl căuta de zor pe președinte, dar nu ca să analizeze ce s-ar putea contracta în plus din culturile duble, ci ca să semnat un document de fuz.In nor este la efectuarea udărilor folo- sindu-se toate aspersoarele și alte mijloace. Cooperatorii din Șimian, Valea lui Mihai și Galoșpetreu au i- rigat deja însemnate suprafețe destinate culturilor duble, dar pe ansamblul județului, în această privință, s-a făcut prea puțin. „La noi s-a hotărît să cultivăm ceapă, castraveți, morcovi pe 4 ha. Am semănat un hă cu fasole și urmează al doilea cu castraveți, ne spune Florea Nu- țu, președintele cooperativei agricole Tulea I. Nu vom cultiva morcovi și ceapă din lipsa posibilităților de irigare. Tractoarele lucrează numai într-un singur schimb, la recoltatul păioa- selor, din cauza lipsei de mecanizatori și numai din cînd în cînd cîte unul execută arături, 1—2 ore pe seară, pentru culturile duble. Este mult prea puțin."Este necesar ca organele agricole județene, consiliile de conducere ale cooperativelor agricole să ia măsuri pentru folosirea cît mai intensivă a parcului de tractoare și a atelajelor existente în fiecare unitate, astfel ca în cel mai scurt timp posibil să se însămîn- țeze toate culturile prevăzute.Urgentarea lucrărilor de tnsămînțare a culturilor a- limentare pe terenurile eliberate de păioase sau alte plante constituie una din principalele acțiuni care necesită să preocupe în a- ceste zile organele agricole și conducerile de unități. De aceasta depinde obținerea unei producții suplimentare care să contribuie la îmbunătățirea a- provlzionărli populației cu legume și fasole, obținerea unor mari venituri în u- nitățile agricole.
Alexandra BRAD 
Ion PITICU

fie re
u-vederea realizării recolte cît mai mari necesar să se treacă

(invisible hand) care limitează risipa de teren pe unele piețe capitaliste, să fie transformate, în condițiile țării noastre, în pîrghii economice în sprijinul construcției socialiste, în determinarea folosirii cu maximum de grijă a terenului. Neîndoielnic, în primul rînd se pune problema stabilirii prin studii științifice a contravalorii pierderilor cauzate producției agricole și luării în considerare a acestor valori (în funcție de calitatea și cantitatea suprafețelor scoase din circuitul agricol) la calculul diferitelor variante de amplasament.Concomitent, consider că este rațional a se lua în calcul și cheltuielile necesitate de introducerea în circuitul agricol a unor suprafețe de teren actualmente neproductive, care să recupereze efectiv producția a- gricolă pierdută. Mă refer la includerea în calculul eficienței economice a investițiilor pe diferite amplasamente. nu numai a contravalorii venitului ce s-ar fi putut obține într-un număr mare de ani de pe aceste terenuri scoase din circuitul agricol, ci și toate cheltuielile aferente fertilizării unor terenuri degradate, improprii procesului de producție a- gricolă. în acest fel, Insumînd cheltuielile materiale șl financiare necesare recîștigării terenurilor scoase din circuit prin construcții, deci în- sumînd valoarea de înlocuire Ia nivelul fertilității date cu producției rezultate mare de ani) vom mult pe proiectanți aleagă acele soluțiide variante care necesită suprafețe cît mai restrînse de teren și cu calități productive cît mal reduse.Economisirea suprafețelor de teren, prin creșterea gradului de ocupare a acestuia, va trebui să devină un obiectiv de seamă în acțiunea de ridicare a eficienței economice a investițiilor, o sarcină principală atît a proiectanților cît și a ministerelor beneficiare lor. Sînt cum arată repartizării în teritoriu tării judicioase a planurilor generale ale întreprinderilor să se atingă procente mari, pînă la 70—80 la sută, de ocupare a suprafețelor destinate construirii noilor capacități de producție. Important este ca factorii cu responsabilități în domeniul tițiilor — de jos și pînă sus nu admită nici o concesie de deplinirea riguroasă a acestei țlale sarcini de partid și de stat.
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și a constructori- oreate condiții, așa experiența, ca pe calea raționale a investițiilor și în localități, a proiec-
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sltățile de materiale determinate de solicitări și baza materială asigurată. In aceste condiții, Ministerul Energiei Electrice a căutat să execute extinderile de rețele electrice folosind stîlpii de lemn procurați de către consiliile populare comunale din resursele de care dispun. Un asemenea sprijin corespunde și intereselor locuitorilor, deoarece cota bănească cu care trebuie să contribuie la electrificarea satului va fi mal mică, valoarea stîlpilor asigurați pe plan local fiind scăzută din valoarea încasată de întreprinderea de electricitate pentru execuția lucrărilor. în unele județe ca Mureș, Argeș, Neamț, Ba- > cău, Covasna și Sălaj, consiliile populare comunale asigură din resurse locale stîlpii de lemn necesari; In alte județe însă, ca Bihor, Vran- cea, Mehedinți, Gorj, Cluj, Galați, Prahova, Hunedoara, Alba și Satu Mare nu se fac încă eforturi pe măsura posibilităților existente. Considerăm necesar ca încă de pe acum consiliile populare comunale să a- nallzeze și să mobilizeze resursele locale pentru asigurarea de stîlpi, localitățile și județele care nu dispun de păduri putînd fi sprijinite în această direcție de cei cu disponibilități mai mari, astfel îneît în planul pe 1969 să poată fi cuprinsă electrificarea unui număr cît mal mare de sate.De asemenea, întreprinderile do electricitate sînt solicitate în mod frecvent de către consiliile populare comunale să deschidă șantiere în cursul unui an, în același sat, de cîte trei și patru ori, spre a executa extinderi de rețele într-un volum redus, de cîte 5—6 mii lei. Asemenea situații sînt consecința faptului că acțiunea de electrificare este tratată în mod neorganizat de unele consilii populare comunale, care cer a se executa lucrări pe măsură ce se constituie fondurile de la populație, fără a ține seama că acest mod de lucru conduce la cheltuieli mari cu deschiderea șantierelor, scumpește lucrările și duce la o activitate neeficientă pentru întreprinderile de electricitate.In noile condiții, o mare pundere In electrificările in ansamblul loi .revine sillllor populare județene, mate să coordoneze șl săme comunele ca, în funcție de constituirea fondurilor și asigurarea stîlpilor, să stabilească nominal, în cadrul planului, lucrările ce trebuie executate de către întreprinderile de electricitate. Și, îiitrucît fonduri importante s-au constituit și se constituie în continuare de la locuitori, în vederea executării extinderilor de rețele, este necesar ca din partea consiliilor populare județene să se desfășoare o mai activă informare a locuitorilor la perspectiva execuției Totodată, preocuparea populare județene pentru rea acțiunii de sistematizare a localităților rurale va înlesni și stabilirea ordinii în care acestea vor fi electrificate. In acest scop, considerăm că este necesar să se întocmească, de către întreprinderile de e- lectricitate, împreună cu organele de specialitate ale consiliilor populare județene, cît mal urgent posibil, studiile de electrificare totală a județelor.După părerea noastră, șl o mal bună cunoaștere de către organele locale ale administrației de stat a actelor normative în acest domeniu ar elimina multe din deficiențele care conduc la nemulțumiri din partea locuitorilor. La acțiunea de electrificare a satelor aduc o contribuție importantă și Ministerele Industriei Construcțiilor de Mașini, Industriei Construcțiilor, care trebuie să producă cantități sporite de materiale necesare pentru executarea instalațiilor electrice.La ora actuală sînt în funcțiune linii electrice de medie tensiune, care dau posibilitatea racordării unui număr de peste 650 de sate. De aceea, este important ca la stabilirea satelor ce urmează a fi electrificate în 1969, consiliile populare. comunale și județene să se o- rienteze în primul rînd spre acelea ce se pot electrlfica din liniile de medie tensiune existente, șl numai după epuizarea acestora, să solicita execuția de noi axe din fonduri centralizate. în acest mod se asigură eficiența fondurilor de investiții, ca și repartizarea unui volum mai mare de materiale pentru executarea rețelelor de joasă tensiune în satele ce se electrifică. Trebuie amintit că la acest din urmă capitol există încă rezerve importante neutilizate. Ne referim la faptul că peste 700 000 do gospodării sătești, care pot fi electrificate din liniile electrice de joasă tensiune executate pînă în prezent în sate, nu beneficiază de energie electrică, deoarece nu au achitat cota ce le revenea pentru electrificarea satului.Reușita electrificării rurale este deci condiționată de colectarea organizată și la timp a fondurilor din contribuția locuitorilor, cît și de a- sigurarea în cantități sporite a materialelor din resurse locale trale — pe de o parte. Pe parte, trebuie îndeplinite în corespunzătoare sarcinile de tare șl execuție ce revin Ministerului Energiei Electrice și întreprinderilor de electricitate, care îi sînt subordonate. Totodată, rețelele electrice rămînînd în exploatarea ministerului, este de datoria acestuia să ia în continuare măsuri pentru îmbunătățirea și normalizarea nivelelor de tensiune (în această privință a fost chiar elaborat un plan de acțiune), pentru remedierea operativă a deranjamentelor șl buna întreținere a Instalațiilor. în îndeplinirea tuturor sarcinilor ce-i revin în domeniul electrificării satelor, ministerul nostru se blzule pe sprijinul consiliilor populare județene șl comunale, pe sporirea eforturilor pentru promovarea unui mod de lucru organizat, de înaltă eficiență, _ j

muncă de cu privire lucrărilor, consiliilor definitiva-

și cen- 
de altă 
condiții 
proiec-
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a Teatrul de Comedie (la Teatrul 
de vară „N. Bălcescu") : Nlcnic 
— 20.

O Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (la Teatrul de vară „He
răstrău") : Sflntul Mitică Blajinu 

20,30.

O Teatrul „Ion Creangă" (la Tea
trul de vară „23 August") : Nau- 
traglațll — 20.

• Teatrul „C. Tănase" (grădina 
Boema) : „Comici vestiți al re
vistei* — 20.

O Ansamblul „Perlnlța” (tn sala 
Savoy a Teatrului „C. Tănase) : 
Varietăți folclorice — 19.

teatre INTERPRETAREAcinema

Lucian GIURCHESCU

do

plus : 
contl-

Jenlclka țl Katlușa :
— 8,45; 11; 13,15; 15,45:

ctțlva dolar! In 
— 8,15—15,45 In 
18,30; 21.

Concursurile de internat
la institutele de medicină și farmacie

Ministerul Sănătății aduce la 
cunoștința absolvenților institu
telor de medicină și farmacie, 
promoția 1968, că la data de 2
septembrie vor avea loc concursu
rile de internat la Institutele de 
medicină și farmacie din Bucu
rești, Cluj, Iași, Tg. Mureș și Ti
mișoara.

Concursul se organizează pen
tru următoarele profile de inter
nat : medicină generală, pediatrie, 
laborator, stomatologie și farma
cie. Se pot înscrie absolvenții fa

cultăților de profil seria 1968, iar 
pentru internatul de laborator, 
absolvenții facultăților de medici
nă generală și pediatrie ai acele
iași promoții. înscrierile pentru 
concurs se fac la rectoratele in
stitutelor de medicină și farma
cie de care aparțin candidații, 
între 15 și 31 iulie.

Nu se pot înscrie la concurs 
studenții care nu au promovat 
toate examenele ultimului an în 
sesiunea iunie 1968.

(Agerpres)

CARE DISCIPLINĂ
ȘCOLARĂ POATE AVEA

mca : 
16;

LARGI VALENTE FORMATIVE
Un adevăr elementar și bine știut ne arată că nu este posibil să înveți o meserie, să devii un bun specialist fără a studia și a cunoaște foarte bine materia primă cu care vei lucra. Astfel strungarul trebuie să cunoască bine proprietățile metalului pentru a putea modela din el piese de înaltă precizie și fără rebuturi, țesătorul trebuie să cunoască bine compoziția fibrelor pentru a realiza o stofă de bună calitate, constructorul pe cea a materialelor de construcții și așa mai departe. De aceea, pe bună dreptate, în planurile de învățămînt pentru pregătirea specialiștilor în aceste domenii, fie că este vorba de școlile profesionale, tehnice sau institutele tehnice de învă- țămînt superior, studiul materiei prime ocupă un Joc important.Pentru profesori, materia primă cu care lucrează este copilul și în principal psihicul, personalitatea a- cestuia, în cea mai importantă etapă de dezvoltare și formare a acestei personalități — etapa școlarității. Această materie primă este și cea mai complexă, mai sensibilă, cu potențiale multiple, a căror valorificare depinde în cea mai mare măsură de școală, de profesor, iar eventualele nereușite în acest domeniu au profunde implicații negative asupra vieții sociale.Rolul activ șl competent al profesorului — independent de specialitatea sa ■— în procesul deosebit de complex al formării și dezvoltării personalității elevului este pregătirea de măsura te și are munca sa stau la baza acestui proces. Cercetările efectuate în ultimii ani în școală ne-au arătat că multe din deficiențele care mai persistă în activitatea cadrelor didactice pe linia rutinei, șablonului, aplicării mecanice a unor indicații, conservatorismului în fața noului, improvizării și atitudinii empirice în fața multor probleme de educație etc., etc. își au originea și în slaba lor pregătire psihologică.Ritmul atît de accelerat al dezvoltării științei și tehnicii pe plan mondial ridică în fața învățămîntu- lui problema raportului dintre rolul său formativ și informativ, pledînd tot mai mult în favoarea primului. Informația în învăță- xnînt trebuie să fie selectivă și subordonată formării și dezvoltării, prin intermediul ei, a acelor capacități umane prin care individul să se poată integra în condiții optime cerințelor tot mai complexe ale vieții sociale, să poată ține pas, după școlaritate, cu cuceririle științei și mondiale și să în mod creator tarea acestora.Prin urmare : fesorului în școală nu este numai de a transmite informația la disciplina pe care o predă. Fiecare disciplină ce se predă o- feră posibilități multiple sub aspect formativ. Logica Internă a științei respective, gradul de generalizare și abstractizare la care se ridică, solicită într-un mod specific activitatea intelectuală a elevului și determină formarea unor modele și strategii noi în gîndirea, raționamentul și judecata acestuia. în același timp, forța proceselor intelectuale se sprijină pe resorturile a- fective declanșate, pe o motivație internă și pe efortul voluntar antrenat. Aceste procese complexe ale actului învățării pot fi optimizate, îndrumate și dirijate numai în măsura în care profesorul le cunoaște și le urmărește conștient în munca sa.Au însă cadrele didactice pregătirea psihologică necesară pentru a pu- teș rezolva cu competentă aceste probleme ? Aceasta este, după părerea noastră, o problemă esențială că

reia i se acordă insuficientă atenție de către factorii care răspund de pregătirea cadrelor didactice, începînd cu Ministerul In- yățămîntulul, instituțiile

de învățămînt superior. Institutele de perfecționare a cadrelor didactice etc. Să analizăm, de pildă, locul psihologiei în planurile de învățămînt ale institutelor pedagogice, care prin definiție au menirea exclusivă a pregăti cadrele didactice pentru școala de cultură generală.Candidații acestor Institute, cînd intră în facultate nu posedă nici cele mai elementare noțiuni de psihologie și aceasta datorită subaprecierii acestei discipline și în liceu. Pregătirea la psihologie începe deci aproape pe un teren virgin. în economia celor trei ani de studii cît este prevăzută școlarizarea la a-

de aplicarea datelor ciberneticii în munca de instrucție și educație pe linia modelării, învățării programate, problematizării și algoritmizării acesteia. Toate aceste probleme ar trebui să ocupe un loc important în programa cursului de cest unor nar și tice și experimentale școală se impune cu necesitate în cadrul pregătirii studenților la această disciplină. Astfel studenții ar putea urmări și face unele investigații a- supra dinamicii dezvoltării proceselor de cunoaș
tere, a intereselor, aptitu

psihologie. In a- scop, introducerea lucrări de semi- 
a unor lucrări prac- 

în

puncte de vedere

condiționat de sa psihologică, în care cunoaș- în vedere în legitățile care

tehnicii contribuie la dezvol-rolul pro-

CREATOARE, SELECTIVĂ 
A REPERTORIULUI CLASIC

ceste institute, cele trei ramuri ale psihologiei — psihologia generală, psihologia copilului și psihologia pedagogică — au fost condensate într-un singur curs care se predă în anul I fără ore de seminar Ia majoritatea facultăților. In aceste condiții pregătirea care se asigură la psihologie acestor studenți — viitoare cadre didactice — este extrem de sumară și departe de exigentele școlii moderne.Psihologia cărei obiect îl constituie blemele activității psihice a elevului în procesul instrucției și educației, cunoaște în prezent o dezvoltare foarte mare pe plan mondial, tocmai ca urmare a cerințelor de perfecționare și modernizare a în- vățămîntului. Cercetările experimentale în acest domeniu urmăresc tot mai pregnant probleme privind optimizarea procesului de învățămînt sub aspect informativ și tiv, prin aplicarea mai noi cuceriri ale și tehnicii mondiale selectarea conținutului informațional, cît și în utilizarea celor mai eficiente mijloace de transmitere și asimilare a acestuia. Teoria învățării cuprinde tot mai multe probleme legate

pedagoglcă al de cercetare tocmai pro-

forma- celor științei atît în

dinilor, precum și a altor capacități intelectuale sub influența specificului solicitărilor unei anumite discipline în procesul de învățare, asupra problematicii cunoașterii și tratării individuale a elevului în munca școlară, precum și asupra multor altor probleme. Intre aceste lucrări practice și experimentale la psihologie și practica pedagogică a studenților ar trebui să existe, firește, o strînsă creîndu-se acea indisolubilă între rea psihologică, gică, metodică și cea de la disciplinele de specialitate.Contrar acestor cerințe izvorîte din practica muncii școlare, discuțiile care au avut loc în prezent privind îmbunătățireaplanurilor de învățămînt la facultățile din aceste institute merg tot pe linia minimalizării acestei discipline și a rolului ei în pregătirea cadrelor didactice. însuși Ministerul In- vătămîntuiui, prin indicațiile date în legătură cu organizarea acestor discuții, consideră psihologia ca disciplină de cultură generală în pregătirea unui profesor și îi restrînge locul în planul de învătă- mînt la un singur semestru. Deși în dezbateri și în soluțiile practice propuse
Alături de alte merituoase 

acțiuni editoriale, apariția 
volumului de „Scrieri despre artă* relevă încă o 
dată titanismul personali
tății lui N. Iorga, unul 
dintre cei mai de seamă 
cărturari ai poporului nos
tru. Ca și Dimitrie Cante- 
mir sau B. P. Hasdeu, N. 
Iorga este un savant de 
formație enciclopedistă, u- 
luitor prin vastitatea preo
cupărilor, excepțional prin 
profunzimea cercetărilor, 
cuceritor prin pasiunea in
candescentă cu care s-a 
dăruit scopului de a pune în valoare geniul poporului 
nostru. întreaga lui operă 
este străbătută de ideea 
— după cum însuși mărtu
risește undeva — „de a păstra cu scumpătate a- verea țării, averea neamului", cultura și tradițiile 
naționale. Culegerea de 
texte la care ne referim 
fixează cîteva din ideile 
cardinale ale lui N. Iorga în domeniul artei, sugerînd, 
în același timp, pentru ci
titorii care iau primul con
tact cu opera sa — ne re
ferim la cea mai tînără 
generație — coordonatele 
unei viziuni unitare, apli
cată cu dezinvoltură în 
toate direcțiile de cerceta
re, dar mai ales în istorie 
și literatură, viziunea unui 
mare și generos umanist.

Evident, despre structura 
unui asemenea volum s-ar 
putea vorbi îndelung. Este, 
fără îndoială, temerară in
tenția de a cuprinde în 
mai puțin de 400 de pagini 
esența unei gîndiri care nu 
s-a putut epuiza în mii de 
file. Orice selecție s-ar fi 
dovedit, oricît de iscusit 
alcătuită, discutabilă. Dar 
atîta vreme cît concepția 
lui Iorga despre artă este 
sugerată pregnant, utilita
tea volumului ni se pare 
incontestabilă și o semnalăm ca o prețioasă iniția
tivă a editurii și a antolo
gatorului Barbu Theodo-

legătură, sudură pregăti- pedago-

au existat și opinii care au subliniat locul important al psihologiei ca disciplină de profil și nu de cultură generală în pregătirea profesorului, totuși este de neînțeles faptul că tocmai la institutele pedagogice mai există unii decani, șefi de catedră, profesori care minimalizează într- atît rolul acestei discipline încît consideră că ea poate fi chiar disciplină faculta* tivă pentru studenți. Același lucru se petrece și la universități care, după cum este știut, pregătesc cadre didactice; la multe facultăți psihologia nici nu figurează în planurile de învățămînt, iar la unele se predă într-un singur semestru, fără seminar.Rolul psihologiei este recunoscut astăzi în toate domeniile de activitate unde este angajat omul cu resorturile sale spirituale. Conducătorii ministerelor și întreprinderilor productive solicită tot mai insistent astăzi psihologi care să stabilească condițiile șl factorii de care depinde randamentul maxim al omului. în munca de conducere și perfecționare a organizării științifice a producției, psihologia are astăzi o intervenție activă și acest lucru este înțeles tot mai mult de către factorii de răspundere din domeniile respective. Institutele tehnice șl economice de învățămînt superior au început să includă și ele în planurile de învățămînt pentru pregătirea viitorilor specialiști — conducători de șantiere, sectoare sau instituții productive — problemele legate de psihologia muncii și a uneia dintre cele mai noi ramuri a acesteia — ergonomia.Practica muncii școlare a demonstrat de mult importanța psihologiei în fundamentarea riguros știin-' țifică a activității instruc- tiv-educative. Această practică solicită astăzi intervențiile psihologului școlar.. ca specialist cu calificare superioară, în problemele complexe ale procesului de învățămînt, cît și o temeinică pregătire psiholo-
agică cadrelor didactice.

Teodora DAVID
Lector universitar

rescu, semnatar și al unei 
concise, dar dense prefețe.

Erudit de formație re
nascentistă, N. Iorga ci
mentează în construcția 
studiilor sale informația 
profund specializată, fără 
ostentație, dobîndind ae
rul alert al unor cap
tivante creații literare. 
Analist rafinat, surprinză
tor prin ineditul, finețea și 
savoarea observației, sa
vantul se impune atenției, 
tn primul rînd, prin spiri
tul său sintetic, unul dintre 
cele mai mari pe care 
le-a avut cultura noastră.

• Aventurierii : PATRIA
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, BUCU
REȘTI — 14; 16,30; 19; 21,15, CA
PITOL — 8,30; 10,45; 13, CIRCUL
DE STAT — 10; 13; 18; 20,30, GRĂ
DINA DOINA — 20,30.
• Duelul lung : SALA PALATU
LUI (seria de bilete 2482 — orele
17.15, și seria 2483 — orele 20), 
REPUBLICA — 9; 11,30; 14; 16,15; 
18,45; 21,15, STADIONUL DINAMO
— 20,30, FESTIVAL — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, la grădină — 
20,30.
• Alegere de asasini : — LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 
20,45, FEROVIAR - 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, EXCELSIOR —
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, MO
DERN — 9.30; 11,45; 14; 16.30; 18,45;
21.15, ARENELE LIBERTĂȚII —
20.30.
• Studiu despre femei : CAPITOL
— 16,15; 19; la grădină — 20,30.
a Jenla, 
VICTORIA 
18,15; 20.45.
• Pentru 
LUMINA 
nuare —
a Hiroșlma, dragostea
CENTRAL — 9; 11,15; 13,30; .
18,30; la 20,45 Thărftse Desqueyroux.
a Tom si Jery — Vizita — Cline 
rău — Orice naș își are nașul : 
TIMPURI NOI — 9—21 In conti
nuare.
a Blestemul rubinului negru : 
UNION — 15,30': 18; 20,30.
a Inimă nebună... nebună de le
gat : DOINA — 11,30; 13.45; 16; 
18,15; 20,30, RAHOVA — 15,30; 18. 
la grădină
• Program pentru copil 1 DOINA
— 9; 10.
a Domnișoarele din Rochefort : 
GRIVITA — 9,30; 12; 15; 17,45;
20.30. MIORIȚA — 9; 11,30; 14,30; 
17,30; 20,30.
0 Zoltan Karpathy : ÎNFRĂȚIREA
— 10; 15,30; 17.45; 20, DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
• Obsesia : BUZEȘTI 
18; la grădină 20,30.
a Oscar : DACIA — 8,15—16,30 tn 
continuare.
a Un dolar găurit : BUCEGT — 9; 
11,15; 13,30; 16,15: 18.30; 21, la gră
dină — 20,30, ARTA — 9.15—16 în 
continuare ; 18.15. la grădină 20,30. 
GRĂDINA EXPOZIȚIA — 20.30.
a Ce noapte, băieți ! : UNIREA
— 15.30; 18; la grădină — 20,30.
« Sfîrșltu! agentului W 4 C : 
LIRA — 15,30; 18, la grădină —
20.30.
a Eddie Chapman, agent secret s 
FERENTARI — 16: 17.45; 20,30.
a Prin Kurdlstanul sălbatic : GTU- 
LESTI — 10: 15,30- 
LODIA — 8,45; 11:

20.30.

15,30:

17.45; 20,30.

18: 20.30. ME- 
_______ 13.30; 16; 18,30;

îl, TOMIS — 9—15.45 In continua
re ; 18,15, la grădină — 20,30.
0 Răzbunarea haiducilor : COTRO- 
CENI — 15,30; 18; 20.30.
• Cel șapte samurai : COSMOS
— 16; 19,30.
& Zile de varft : CRÎNGAȘI — 
15,30; 18; 20,30.
• Dirijabilul furat 5 PACEA — 
15,45; 18; 20.15.
o vicontele plătește polița : FLO- 
REASCA — 9,30; 12; 15; 18; 20,30, 
GLORIA — 9: 11,15; 13,30: 16; 18,15; 
20.30, FLAMURA — 9—16 în con
tinuare ; 18,15; 20,30.
• Nebunul din laboratorul nr. 4 :
VOLGA — 9—13 în continuare ; 
16,15; 18,30; 20,45, AURORA — 9; 11; 
13; 15,15; 17.30; 20. la grădină
— 20,30.
• Ea va rîde : VIITORUL — 15,30: 
18; 20,30.
0 Nuntă la Malinovka : MOȘILOR
— 15; 17,30; 20.
0 Marele restaurant : GRĂDINA 
MOȘILOR — 20,30.
• Singur pe lume : POPULAR — 
15,30; 18; 20,30.
0 Bomba de la ora 10,16 : MUN
CA — 16; 18; 20.
0 Sînt șl eu numai o femele : 
FLACĂRA — 15,30; 18; 20,30.
0 Freddy, lovește tu Intîi t : VI- 
TAN — 15,30; 18; 20,15, la grădină
— 20,30.
0 El Dorado ; PROGRESUL — 
11,30; 15,30; 18; GRADINA PRO
GRESUL PARC — 20,30.
0 K. O. : PROGRESUL — 20,30.
0 Cînd tu nu ești : PARCUL HE
RĂSTRĂU — 20,30.

Ce jucăm ? Cum jucăm 7 Pentru cine jucăm ? Iată de fapt cele trei întrebări ce condiționează și — în același timp — însumează complexul de activități cuprins în noțiunea de 
teatru.Silvio d’Amico, vorbind de o definire „în sens larg*, găsește că teatrul ar fi : „comuniunea unui public cu 
un spectacol viu* și pentru a stabili componentele de bază ale acestui mod de exprimare umană prin artă, ne relatează o scurtă declarație făcută de un regizor italian unui jurnalist și care suna astfel : „Doi 
saltimbanci își fac loc printre oameni 
într-o piață, aștern pe jos un covor 
sau nu aștern nimic și încep să vorbească...* La apariția acestor rîn- duri, continuă d’Amico, directorul de scenă cu pricina, simțind probabil arbitrarul definiției, arbitrar provenit din ignorarea uneia dintre componente, s-a grăbit să rectifice, în sensul că : „E adevărat că am 
omis să vorbesc de autor, dar se 
subînțelege că pentru a face o 
friptură de Iepure trebuie mai fntîi 
să ai un iepure". Și teatrologul din Roma conchide, în încheierea acestei anecdote cu tile, afirmînd, pe bună dreptate că „nu se cunoaște un tea
tru dramatic fără existența triadei : 
autor, actori, spectatori*.Ordinea pe care o folosește d’Amico nu e întîmplătoare. Autor, actor, spectator. Fără text nu există joc scenic. Fără acestea două nu poți concepe prezența publicului într-o piață, într-un amfiteatru sau într-o sală, după cum, implicit, fără public autorul și actorul devin inutili.Așadar primul element e autorul, 
e drama, e literatura. E ceea ce numim noi repertoriul. Adică suma de texte pe care un teatru, prin intermediul interpreților, îl pune la dispoziția spectatorilor.Un repertoriu poate fi alcătuit conform unei multitudini de criterii sau, de ce n-ani spune-o, cîteodată și fără nici un criteriu. Intră în joc programul teatrului (cînd așa ceva există), componența ansamblului (nu rareori alcătuit după norme ce n-au nimic de-a face cu artisticul), publicul. existența unei singure instituții teatrale în localitate sau coexistența mai multora, dorințele, idealurile sau doleanțele unuia sau altuia dintre regizorii și actorii angajați, comandamente social etc.Nu mi-am propus o discuție amplă și atotcuprinzătoare în privința repertoriului, ci doar referirea Ia selecția pe care o facem din literatura dramatică universală. Am amintit toate cele de mai sus pentru că a vorbi despre repertoriu major este imposibil atît timp cît ignorăm, voit sau nu, primul adevărul anume acela că teatrul pornește de la literatură, de la o literatură specială, dar totuși de la literatură.Sînt un adversar declarat al exclusivismului în teatru, fie că e vorba de texte, fie de mod de exprimare. Nu cred ca un ansamblu

de ordin

tv

Arta autentică este produ
sul unei societăți precis de
terminate, cristalizînd con
cepțiile și tendințele aces
teia ; „Părerea mea e că arta e explicabilă numai prin societatea căreia trebuie să-1 fie aplicabilă, dacă nu vrea să fie o simplă jucărie individuală, un simplu exercițiu de tehnică, o simplă dibuire de drumuri care nu duc Ia nimic".Condiția esențială a artei, 
vitalitatea ei funciară, re
zidă, așadar, in conexiu
nea strînsă cu realitatea,

sau un creator să nu fie pîndit pericolul rutinei, de anchiloză spirituală, dacă se cantonează, în timp, într-un singur gen de piese (indiferent de valoarea lor intrinsecă), într-un unic mod de a le interpreta. Nu cred în despărțirea dramaturgiei, fără multe, multe nuanțări, în lucrări cu idei și lucrări fără — și asta pentru simplul motiv că refuz să acord titlul de piesă unei înșiruriri, chiar abile, da vorbe în vînt, convins fiind pe de altă parte că, datorită specificității sale (ce pretinde o ridicare la verticală, pentru a-și proba valabilitatea). ideea în literatura dedicată scenei, spre deosebire de celelalte specii literare, aparține în egală măsură cuvîntului scris, cît și sugestiei spectaculare cuprinse printre rînduri. A nega un asemenea lucru ar fi similar cu a exclude din teatru nu numai Comedia dell’arte. dar o bună parte din așa-zisul teatru de acțiune, mai vechi sau mai nou.
opinii

Si totuși, nu pot uita existența sau mai bine zis coexistenta. în cadrul dramaturgiei, a lucrării mustind de poezie si dramatism alături de scrierea ce nu-si propune dezbateri filozofice ci doar discutarea unui caz. a unui mediu, a unei întîm- plări interesante, dar nu definitorii, nu creatoare de sinteze si generalizări.De aceea e greu de conceput un . program de premiere din care a fost alungată piesa definitorie, piesa ce marchează o perioadă, un curent, o căutare în timp. într-un cuvînt piesa „mare", pentru a folosi un termen impropriu, dar uzual.S-a discutat de sute de ori despre repertoriul universal major. Am însă impresia că nu rareori, fie s-a eludat termenul de specificitate teatrală. fie s-a promovat falsa teorie a semnului de egalitate între clasic și valoros, fie s-a îngustat sfera de cuprindere la dificultos, fie s-a exclus atractiozitatea.Piesa „mare", valoarea, nu • apanajul exclusiv al unui curent, al unei epoci. Romantici pot fi considerați și Musset, și Alexandre Dumas-flul, Osborne șl Wesker au trăsături comune cu noul val englez, indiferent că-1 numim al „furioșilor" sau „al celor ce contestă o realitate socială", dar ce deosebire între cei doi ! Șl exemplele s-ar putea înmulți la Infinit, incluzînd chiar opera unuia și aceluiași autor ca, să zicem, Shaw — de-o inegalitate genială, pentru a continua cu Brecht sau Diirrenmatt.

10,00 — Curs de limba engleză (lecțiile 19 șl 20).
11,00 — T.V. pentru specialiști. Ciclul „Medicină". Tema : Asistenta de 

urgență in accidentele de muncă și rutiere.
11.30 — închiderea emisiunii de dimineață.
17.30 — T.V. pentru elevi. Consultații la limba română. Analiza literară

— clasa a VIII-a — Frumusețile și bogățiile țării oglindite In ope
rele literare. Prezintă prof. Gh. Sovu.

18,00 — Drumuri șl popasuri — emisiune turistică.
18,20 — Buletinul circulației rutiere.
18.30 — Curs de limba spaniolă (lecția a 24-a).
19,00 — La porțile cunoașterii — emisiune pentru tineret. „Tehnica se 

însușește încă din anii de școală". Transmisiune de la Expoziția 
elevilor din liceele de specialitate ți școlile profesionale șl tehnice (I).

19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletinul meteorologic. — Publicitate.
20,00 — Actualitatea în agricultură.
20.30 — Studioul muzical. Cultura muzicală de-a lungul timpului : Gounod. 
21,00 — Reflector.
21,15 — Film artistic : „Omul cu rlcșa" — producție a studiourilor japoneze.
22.50 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — închiderea emisiunii.

Noțiunea de specific na
țional polarizează întreaga 
concepție estetică a lui N. 
Iorga, profund angajată, e- 
levat și demn militantă. Pe 
N. Grigorescu îl socotește „cel mai mare poet prin colori al românimii adevărate, al vieții țărănești", 
cel mai fidel interpret al 
specificului național. Lui 
Theodor Aman îi apreciază 
cu obiectivitate valoarea 
intrinsecă a creației, dar îi 
reproșează faptul că s-a 
lăsat sedus de „pitorescul* 
specificului național, nein- 
tuindu-i esența.

Nicolae Iorga SCRIERI
DESPRE ARTĂ

Analiza. în cazul acestei ilustre figuri a cul
turii noastre, este doar ca
lea distilării energice a ma
rilor sinteze, exprimate cu 
limpezimi de cristal în for
mulări dense ca niște de
finiții. In scrierile lui, de
taliul pare a se înlătura de 
la sine, după ce a precizat un anumit fapt carac
teristic, pentru a dezvălui 
ferm ideea fundamentală și 
sistemul.

Pentru N. Iorga frumo
sul este un „cuvînt integral", refuzîndu-se accep
țiunilor particularizatoare, 
delimitative ; frumosul este 
o componență a „concepției globale* a unui popor, iden- 
tificîndu-se cu eticul. Este
ticul este conceput ca ethos, 
definitoriu pentru tthnos.

note de lector
în captarea în structura 
imaginii artistice a sensu
rilor ei majore. Artistul își 
verifică autenticitatea prin 
gradul în care „rezumă" 
realitatea ambiantă, îi de
cantează esențele „propu- nînd" o societate mai bună și-și dezvăluie plenar „individualitatea lui de creator". Arta, în determinarea 
socială și istorică, are o 
certă apartenență la cul
tura unui anumit popor, 
dintr-o anumită perioadă. 
Măsura in care artistul dez
văluie specificul național, îi satisface larg valențele, 
determină dimensiunea rea
lă a personalității lui.

Analizele întreprinse de 
tN. Iorga dezvăluie preocu
parea tenace pentru a de- 
cortica faptul social de la
tura lui exterioară, 
reținînd factorul decisiv, 
catalizator, de conținut. 
Descifrăm în lucrările sale 
o copleșitoare necesitate de 
a descoperi „adevărul" vieții și al artei. Adevărul 
— identificat pe plan este
tic cu specificul național — 
devine unul din principa
lele criterii axiologice. Re- 
ferindu-se la marile însu
șiri ale lui Grigorescu, N. 
Iorga apreciază că „cea mai însemnată din ele, nota dominantă a sufletului său de artist, e adevărul" și ex
plică noțiunea de adevăr 
prin calitatea de a putea sur
prinde într-o pînză faptul

că „țara neamului nostru are ACEST cer, ACEASTĂ lumină, ACESTE perspective și că fiii adevărați, supt lor aspre, au, veseli, ACEST ACEST înțeles dinei atunci cînd îi fură taina vieții sau a firii".Este explicabil de ce sa
vantul a studiat cu pre- 
empțiune problemele de 
artă populară, de artă feu
dală sau, atunci cînd ob
servația sa percutantă s-a 
oprit asupra artei contem
porane, a năzuit să lumi
neze măsura în care opera 
respectivă păstrează con
tactul acesteia cu lumea, 
pămîntul și timpul său. 
Caracterele principale ale 
artei noastre populare sînt 
după opinia lui N. Iorga, „reducerea la forme geometrice", „proporția* și „un simț dezvoltat pentru coloare*. Prima dintre aces
te însușiri demonstrează 
tradiția multi-milenară a 
artei noastre, figurile geo
metrice fiind unul din ele
mentele caracteristice artei 
traco-ilire, al cărei fond 
originar se păstrează și dă 
nota dominantă artei româ
nești. Prin aceasta, arta 

. noastră este nu numai una 
din cele mai originale, dar ?i dintre cele mai vechi, 
in ceea ce privește colo- 
rismul — nu numai al artei 
populare, ci și al celei culte 
— N. Iorga a revenit în 
nenumărate rînduri, preci- 
zînd că sentimentul culorii 
este o rezultantă a ceea ce 
Taine numea „locul". Tran
scriem, cu valoare strict 
exemplificatoare, una din 
aceste considerații: „Coloarea este pentru noi unul din elementele principale ale artei : trăim în coloare și pentru coloare, simțim coloarea, o dorim, o impunem artistului dacă el nu găsește într-însul pu
terea de expresie*»

ei cei mai pînzăturile cînd sînt zîmbet și în ochii a-
Savantul s-a dovedit un 

spirit receptiv la nou, 
profund ostil imobilismului 
cultural și artistic. Arta 
unui popor este studiată 
tipologic, dar această tipo
logie se refuză etatismului, 
este supusă unor neconte
nite transformări. Structu
ra artistică fundamentală 
asimilează influențele, le 
prelucrează, le transformă 
în atribute constitutive spe
cifice. Se cuvine reprodusă 
următoarea idee de bază: „Căci fiind vorba de arta de La noi, noi avem un merit foarte mare și care poate fi și mai departe folositor în viața societății noastre, meritul că de ori unde am primit ceva, cu mărturisire, proclamînd fățiș prin cercetările noastre, cum că am împrumu- toate le-am a- care este dez- fru- fru-
tat — pe toate le-a. daptat într-o sinteză ne aparține și care lucrul de căpetenie în voltarea simțului de mos și al realizărilor moșului la noi".

Apartenența la tradiția 
artistică națională este indispensabilă. Orice manifestare artistică autentică 
se revendică de la această 
tradiție, care însumează 
experiența bogată a po
porului. Tradiția trebuie 
insă adaptată la „trebuințele moderne", valorificată 
prin mijloace artistice cît 
mai diverse, „prin tot ce dă tehnica modernă".

Astăzi, cînd „ne găsim pe drumul mare al civili- zațiunii europene, unde sîntem chemați a ne arăta destoinicia — cum spune N. Iorga — reconsiderarea 
concepției sale despre artă 
se impune cu autoritate, 
întrucît cărturarul s-a fi
xat în istoria culturii 
noastre ca una din acele 
personalități care fac glo
ria unui popor.

Balcica MĂCIUCA

Dar dacă spiritul nostru critic este dator să funcționeze prompt atît în cazul unor școli, cit și în cazul operei oricărui autor (nu pentru eliminarea discriminatorie, ci pentru stabilirea unei juste scări a valorilor), el trebuie să se transforme într-unul neliniștit si cercetător, cînd avem de-a face cu nume care nu se bucură, pe drept cuvînt, de o faimă, de un piedestal la fel de solid.Ar fi quasi-ridicol să Încerci o egalizare între Moliăre și Holberg, indiferent de importanta, să-i zicem națională, a celui din urmă, dar ar fi la fel de curios să nu înțelegi că „Ulyssele* danezului, prin finețea observației fenomenului teatral, prin calitatea — si azi — contemporană a satirei, prin vigoarea umorului bufon, se ridică mult deasupra unor scrieri ca „Amorul doctor" sau „Căsătoria silită" și că de fapt ar putea fi comparat cu autenticele capodopere molierești. Dacă am considerat necesar acest exemplu e pentru că la noi. nu de puține ori, și în special în ceea ce-1 privește pe clasici, există o tendință limitatoare, atunci cînd ea nu se transformă în contrariul și anume în descoperirea cu orice chip a operelor uitate în dauna celor ce și-au cucerit pe bună dreptate un loc de frunte in literatura universală. -Astfel elisabethanii, cu excepția lui Ben Johnson cu al său „Vol- pone", par a nu exista. Gozzi abia a apărut după zeci de ani, Congreve nu se joacă, pentru a nil vorbi de . Terentiu. Apropiindu-ne de vremurile noastre, constatăm că Ghelde- rode nu ne-a preocupat pînă anul acesta, că nu știm nimic despre Martin Walser sau Giinther Grass, ori Diego Fabri citați.e foarte ușor să înșiri cîteodată te vezi obligat la acest mijloc pentru că rămîi indiferent față de , mai
că Peter Weiss sînt doarȘtiu că nume, dar să recurgi 
e greu să _________ _o cuprindere atît de orfană, ales că ea ne lipsește nu numai de nume mai puțin sonore, dar cîteodată de adevărate puncta d$ vîrf. In afara Institutului de teatru, nimeni nu s-a apropiat da excepționala „Viața e vis" a iul Calderon, cea mai reprezentativă piesă r< barocului spaniol, egală marilor momente shakespeariene, nimeni nu îndrăznește să monteze „Celestina" de Rojas, „Capriciile Marianei" de Musset sau „Povești din pădurea vieneză" do Oddn von Horvath, considerat pe bună dreptate, de către specialiștii in teatrul german, drept unul dintre cei trei autori din sec. XX care au oferit scenei europene adevărata măsură a dramaturgiei în limba lui Goethe și Schiller.

Mă opresc aici cu citarea de nume și autori, deși e nevoie să reamintim chiar șl de Moliăre, Racine, Marivaux, Goethe, Strindberg, Hauptmann, Lorca sau Synge. Mă opresc deci aici pentru < “ mai dori să reamintesc cîteva cruri legate direct de tema tată.Cu vreo 6—7 ani în urmă, dintre scenele bucureștene cu regularitate un repertoriu care .Shakespeare, Dostoievski, A- nouilh se întîlneau cu Ibsen, Shaw, Racine. Ar fi nedrept să afirm că unele montări n-ar fi fost la înălțime, dar în general exista un decalaj simțitor între titluri și realizări, ceea ce dovedea. încăodată, că între opere majore și repertoriu major, între scriitori mari și reprezentații impresionante se intercalează înțelegerea interpretului, care poate face dintr-o piesă de valoare, prin intermediul spectacolului, o lucrare neinteresantă, călduță, fals grandioasă.Repertoriul major nu se confundă cu inventarierea de nume și lucrări, ci cu prezentări interesante, fidele, dar șl personale, care să devină replică scenică demnă de literatura cu care intră în contact.Desigur, această literatură nu este scutită de riduri, nu rezistă total, integral timpului. Dacă ne-am referi doar la comedia antică, am constata că o bună parte din hazul ei direct și-a pierdut prospețimea. Se impune, cred eu, în asemenea cazuri o operație de contemporanei- zare numită cu o vorbă, pe nedrept hulită, adaptare. Adaptare și nu localizare, adică o operație de întinerire în spiritul autorului șl al operei, așa cum se intenționează la Teatrul Național englez să se procedeze cu unele părți ale comediilor shakespeariene. înainte de a respinge ideea „de plano" vă rog să reflectați și poate atunci veți înțelege că nu e vorba de impietate, ci de restaurare, pentru ca spectatorul a- cestor ani să se poată bucura de contactul plăcut și instructiv cu umorul din trecutul mal îndepărtat. Ar fi păcat ca de dragul fidelității cu orice preț să îndepărtăm de pe scenă autori și opere de seamă rămase doar în biblioteci pentru uzul cîtorva specialiști. După cum ar fi păcat să credem că în numele marii literaturi din trecut ne este permis să superselectăm producția din prezent, uitînd că în privința aceasta avem o datorie de-a prezenta contemporanilor noștri tot ce vorbește despre ei, tot ce se produce în spirit contemporan, tot ce Înseamnă căutare contemporană, lă- sînd viitorimii legitimul drept de a valida sau nu opera prezentă. Nu e un îndemn la lipsă de exigentă, cl unul la înțelegerea timpului de azi în toată complexitatea sa, la încrederea în spectatori, la trăirea plenară 
a vremurilor noastre, desigur minați da criterii de inteligență și cultură, de gust și simț al autenticului.Repertoriul, iată un cuvînt care rezumă de fapt activitatea și preocupările noastre, discerne și de a realiza, pentru un înțeleg nici limitativ, nici snob, văd divers ț’ ' . • •• • _____cului, acelui public care prin însăși diversitatea sa comandă diversitate, care îl înțelege și pe autorul „dificil", dar poate să prizeze șl divertismentul de bună calitate, care e un partizan al majorului fără exclusivism, așa cum a reacționat., în repetate rînduri la Brecht și Ionescu („Rinocerii* au adus cea de-a doua retetă ca mărime in ultimii ani Teatrului de Comedie), la Shakespeare și Mrozek și care nu trebuie blamat că poate să se amuze la un Labiche (desigur nu indiferent de felul cum e realizat), la o comedie muzicală sau la o come
die pur *i simplu.

că aș1 lu- discu-unele afișau în c. 
r-

capacitatea de a Pledînd repertoriu major, nu-1 ............. . ‘ ’ îl și viu, închinat publi-
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Vizita președintelui Recepție cu prilejul celei de-a 47-a CRONICĂ
aniversări a revoluției
populare mongole

Habib Bourguiba
(Urmare din pag. I)

pă la acest efort colectiv admira
bil".

De la uzinele de tractoare, co
loana oficială de mașini s-a în
dreptat spre întreprinderea agri
colă de stat Prejmer.

La sosire, președintele Republi
cii Tunisiene, Habib Bourguiba, a 
fost salutat, în numele lucrătorilor 
întreprinderii agricole de stat Prej
mer, de inginerul șef Ion Hogea. 
Un grup de fete a oferit oaspeți
lor tradiționala pîine cu sare, urîn- 
du-le bun sosit în întreprinderea 
lor.

In salonul pavilionului adminis
trativ, inginerul șef a prezentat 
profilul economic al acestei între
prinderi, relevînd procedeele teh
nologice folosite în sectoarele zo
otehnic, agrotehnic și piscicol, mă
surile întreprinse pentru dezvolta
rea bazei tehnico-materiale și spo
rirea veniturilor întreprinderii.

Președintele Habib Bourguiba 
s-a interesat de condițiile de mun
că și de viață ale lucrătorilor, de 
modul în care le sînt asigurate 
pensiile de bătrînețe. înaltul oas
pete tunisian a întrebat care sînt 
rezultatele specializării producției 
pe ferme și cum se realizează va
lorificarea produselor obținute, de 
acestea. Răspunzînd, inginerul șef 
a înfățișat oaspeților realizările ob
ținute de colectivul acestei unități 
moderne a agriculturii din județul 
Brașov, pentru care 1 s-a decernat 
„Ordinul Muncii" clasa I.

Au fost vizitate apoi sectorul 
zootehnic și crescătoria de păs
trăvi.

/înainte de plecare, președintele 
misiei a avut cuvinte de înaltă 

l >reciere pentru felul în care este 
organizată întreprinderea, pentru 
succesele obținute de lucrătorii ei, 
urîndu-le noi realizări în activi
tate.

După-amiază, președintele Re
publicii Tunisiene, Habib Bour
guiba, împreună cu persoanele o- 
ficiale care îl însoțesc, au vizitat 
monumente și cartiere de locuințe 
din orașul Brașov.

Oaspeții s-au oprit mai întîi la 
Biserica Neagră — unul din cele 
mai reprezentative monumente ale 
arhitecturii gotice din țara noas
tră. Aici au fost informați despre 
valoarea istorică a monumentului, 
a cărui construcție a început în 
1385 și a fost terminată după a- 
proape un secol. Președintele Ha
bib Bourguiba s-a oprit îndelung 
și a admirat cunoscuta colecție de 
covoare orientale aflate aici, da- 
tînd din secolele XVI—XVIII. în 
încheierea vizitei, cei prezenți au 
ascultat un concert executat la 
vestita orgă a bisericii.

In continuare, au fost vizitate 
cartierele cu noile construcții de 
locuințe. In timpul vizitelor, tov. 
Gheorghe Pană, președintele Con
siliului popular județean Brașov, a 
vorbit oaspeților tunisieni despre 
preocupările edililor orașului Bra
șov , în domeniul construcției de 
locuințe. Pretutindeni, de-a lungul 
bulevardelor și străzilor străbătu
te, numeroși locuitori ai Brașo
vului au făcut oaspeților o caldă 
primire.

*
Joi seara, președintele Consiliu

lui popular județean Brașov, 
Gheorghe Pană, a oferit un dineu, 
în saloanele hotelului „Sport" din 
Poiana, în onoarea președintelui 
Republicii Tunisiene, Habib Bour
guiba. și a persoanelor oficiale care 
îl însoțesc

In timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
Gheorghe Pană și președintele Ha
bib Bourguiba au toastat pentru 
prietenia dintre cele două po
poare, pentru lărgirea cooperării 
dintre România și Tunisia.

Ambasadorul R. P. Mongole la 
București, Togoociin Ghenden, a 
oferit joi seara o recepție cu prile
jul celei de-a 47-a aniversări a re
voluției populare mongole.

Au participat 
Trofin, Mihai 
Gaston Marin, 
Consiliului de 
Moga, ministru]
Marin, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații

tovarășii Virgil 
Gere, Gheorghe 

vicepreședinte al
Miniștri, Aurel 
sănătății, Mihai

obștești, generali, oameni de știință 
și cultură, ziariști.

Au luat parte șefi ai unor mi
siuni diplomatice i 
București și membri 
diplomatic.

acreditați la 
ai corpului

Prin Decret al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Emil Drăgănescu a fost 
eliberat din funcția de ministru al 
energiei electrice, primind alte 
însărcinări.

Prin același Decret, tovarășul 
Octavian Groza a fost numit în 
funcția de ministru al energiei elec
trice.

(Agerpres)

★
Ambasadorul R. P.

București, Togoociin
rostit joi seara o cuvîntare la pos
turile noastre de radio și televi
ziune cu prilejul celei de-a 47-a 
aniversări a Revoluției populare 
mongole. (Agerpres)

Plecarea tovarășului

Mongole la 
Ghenden, a

Gheorghe Rădulescu la Moscova
Joi la amiază a părăsit Capi

tala, îndreptîndu-se spre Moscova, 
Gheorghe Rădulescu. vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, pen
tru a participa la cea de-a II-a 
sesiune a Comisiei interguverna- 
mentale româno-sovietice de cola
borare economică.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți Janos Faze- 
kas, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, miniștri, membri ai 
conducerii unor instituții centrale

economice, precum și A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasa
dei.

★
La sosirea la Moscova a fost în- 

tîmpinat de Mihai Leseciko, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

A fost de față Teodor Marines
cu, ambasadorul Republicii Socia
liste România în Uniunea Sovie
tică. (Agerpres)

Retorta cupriferă
a

0

ÎNSEMNĂRI DIN IUGOSLAVIA DE LA NICOLAE PLOPEANU

>
Delegația parlamentară chiliană, 

condusă de Luis Fernando Luen- 
go, vicepreședinte al Senatului Re
publicii Chile, care se află în țara 
noastră la invitația Marii Adunări 
Naționale, și-a continuat vizita prin 
țară. Miercuri, oaspeții, însoțiți de 
C. Paraschivescu-Bălăceanu, depu
tat în M.A.N., și de Rolando Stein, 
însărcinat cu afaceri ad-interim ai 
Republicii Chile la București, au 
poposit în județul Brăila. Aici, de
legația a vizitat Combinatul de fi
bre artificiale, una din cele mai 
mari unități ale industriei chimi
ce din județ, precum și uzina de 
utilaj greu „Progresul". Președin
tele Consiliului popular județean 
Brăila, Mihai Nicolae, a oferit 
dejun în cinstea oaspeților.

Joi, membrii delegației s-au 
plasat tn județul Argeș, unde

vizitat Combinatul de industriali
zare a lemnului din Pitești, Hidro
centrala de pe Argeș, precum și 
mînăstirea Curtea de Argeș și Bi
serica Domnească, importante mo
numente istorice.

Seara, oaspeții s-au înapoiat tn 
Capitală.

vremea

(Agerpres)

14 ȚARI, IN 7 PROBE OLIMPICESPORTIVI DIN

este 
de-

S P

Snagov

CLUJ (prin telefon). — Emil Rusu și-a valorificat din plin posibilitățile de „contratimpist". tn etapa de ieri dimineață, disputată pe colinele de la Acă- țari, (20 km), el a rămas imbatabil, cum de altfel se și. presupunea. Anticiparea ținea cont, firește, de potențialul liderului în raport cu ceilalți alergători români. Dintre oaspeți, despre ale căror calități în astfel de probe nu se știa nimic, s-au remarcat polonezul Surminski și francezul Duteil. Acesta din urmă ar fi putut înregistra un timp foarte aproape de cel al lui Rusu, dar pe traseu a întîrziat cu înlocuirea bicicletei defecte. Iată acum ordinea primilor clasați în etapa de contracrono- metru : I. Emil Rusu (Dinamo București) 30’24” (medie orară 39,470 km) II. M. Rîndașu (Voința Ploiești la 51 sec.); III. Tudor Vasile (Dinamo) la 1’16” ; IV Grigore C. (Dinamo) la 1,22” ; V. Gh. Moldoveanu (Steaua),Startul spre Cluj — din nou pe o adevărată caniculă—a fost precedat de obișnuita festivitate de înmînare a tricoului galben. Liderul, după patru etape, este același Emil Rusu. Secondanții sînt și ei aceiași, însă la distanțe mai mari : Tudor Vasile (la 3’42”) N. Ciumeti (5’18”) F. Duteil (5’18”), C. Grigore (7’01”). în prima oră a etapei se parcurg circa 45 km (!). Mai întîi, fug austriacul Hesse, francezul Eyquard, Selejan, C. Popescu și Nemțeanu. După regrupare, încearcă o evadare Jercan și Ivănescu. Din nou plutonul se adună, dar iarăși și iarăși încercări de evadare. La Turda, deci după vreo 80 km, cicliștii în grup compact primesc o dată cu aplauzele cetățenilor și... jeturi răcoroase de apă din furtunurile pompierilor. Această ploaie artificială îi înviorează însă doar pe cei din fruntea plutonului; cei din mijloc și încheietorii plutonului sînt antrenați într-o busculadă masivă din cauza șoselei devenită patinoar. Ridicarea de jos, primele îngrijiri medicale le iau unora cîteva minute. Printre ei șe află și francezul Duteil, unul din fruntașii cursei. Acesta, împreună cu alți cîțiva, pornesc curajos în urmărirea plutonului din față și-l prind cu puțin înainte de urcușul spre Feleac. Pe străzile clujene, cu vreo 2 km înainte de sosire, din plutonul regrupat atacă tînărul Ion Cozma II. Cu 20 m înainte de sosire este ajuns de Tudor Vasile și întrecut cu o jumătate de roată...Al treilea. C. Grigore. al patrulea polonezul Surminski.
I. DUMITRII!

îndoială, cea de-a Xl-a ediție a re
gatei internaționale 
Snagov constituie unul 
dintre momentele de 
virf ale pregătirii tu
turor caiaciștilor și ca- noiștilor ce visează o 
medalie olimpică în în
trecerile din octombrie 
la Xochimilco. La ora 
cînd apar aceste rîn- 
duri, probabil că majo
ritatea sportivilor ce 
vor lua startul în competiția ce se va desfă
șura sîmbătă și dumi
nică pe apele Snago- 
vului au și sosit. Și-au 
anunțat prezența repre
zentanți a 13 țări plus, 
bineînțeles, sportivii 
noștri.

Regata Snagov este

(Agerpres)

DINEU OFERIT IN CINSTEA 
DELEGAȚIEI IRANIENE

Ambasadorul Iranului la Bucu
rești, Soltan H. V. Sanandaji, a 
oferit joi un dineu cu prilejul vi
zitei în țara noastră a delegației de 
specialiști iranieni, condusă de mi
nistrul resurselor naturale, Nasser 
Golesorkhi.

Au participat Bujor Almășan, 
Gheorghe Cioară, Nicolae Giosan, 
Mihai Suder, miniștri, Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Pavel Silard, 
ambasadorul României la Teheran, 
și alte persoane oficiale.

SEARĂ CULTURALĂ 
FRANCEZA

Cu prilejul Zilei naționale a 
Franței — 14 iulie, Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea a organizat joi la, Casa 
de cultură a I.R.R.C.S. o seară 
culturală franceză.

Au participat Vasile Șandru, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, funcționari superiori din 
M.A.E. și Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă, oameni de 
artă și cultură, ziariști români și 
străini.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Jean Louis Pons, ambasadorul 
Franței la București, membri ai 
ambasadei și alți membri ai corpu
lui diplomatic acreditați la Bucu
rești.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Octav Livezeanu, vice
președinte al I.R.R.C.S.

Conf. univ. Zoe Dumitrescu-Bu- 
șulenga a prezentat conferința 
titulată „Franța, permanență 
cultură și civilizație".

In continuare, a avut loe 
recital de muzică franceză.

în
de

un

internațională

Ieri în țară vremea s-a menținut frumoasă, cu cerul mal mult senin. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura aerului la ora 14 oscila între 21 de grade la Sulina și 34 de grade la Chișinău Criș, Sînnicolau Mare, Răuți, Timișoara, Băilești.în București vremea a fost frumoasă, cu cerul mai mult senin. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura maximă a fost de 33 de grade.
Timpul probabil pentru 13—14—15 iulie. în țară: vreme relativ frumoasă. Cerul va fi schimbător. Vor cădea averse locale însoțite de descărcări electrice, în vestul și nordul țării, și izolate în celelalte regiuni. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade, iar maximele între 24 și 34 de grade, local mai ridicate.
în București vreme în general frumoasă, cu cer variabil. Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura ușor variabilă

SOSIREA 
NOULUI AMBASADOR 

AL R. S. CEHOSLOVACE
Joi a sosit în Capitală ing. Karel 

Kurka, noul ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste Cehoslovace în Republi
ca Socialistă România.

O DELEGAȚIE A UNIUNn 
ZIARIȘTILOR DIN R. P. 
UNGARĂ A SOSIT LA 

BUCUREȘTI
A sosit în Capitală o delegație 

a Uniunii Ziariștilor din R. P. 
Ungară, condusă de Laszlo Gya- 
ros, șeful departamentului de re
lații internaționale al Uniunii. 
Delegația va face o vizită în țara 
noastră la invitația Uniunii zia
riștilor din Republica Socialistă 
România.

★
Noul ambasador al 

București, Jonkheer 
Eysinga, a depus joi 
coroană de flori la
eroilor luptei pentru 
poporului și a patriei pentru 
cialism.

Olandei la 
Dirk Van 

la amiază o 
Monumentul 

libertatea
80-

programată după alte 
numeroase teste pre- 
olimpice desfășurate la 
Stockholm, Praga, Vie- 

Bydgosz, 
ceea

na. Belgrad. 
Tampere etc., dar 
ce o deosebește de pre
decesoarele sale 
calitatea loturilor 
plasate. Chiar și „arme
le secrete" — selecțio- 
nabili prezumtivi 
de certitudine — înscriși pe listele 
concurs. U.R.S.S., 
garia, Suedia, Dane
marca, R. F. a Germa
niei și bineînțeles Ro
mânia — principalele 
competitoare la titlurile 
olimpice au posibilita
tea să-și măsoare va
loarea pregătirilor efec
tuate pînă acum.

sau sînt de 
Un-

Un punct de atracție 
— prin noutate — îl 
constituie lotul Japo
niei, „care a venit să invefe”.

întrecerile se vor des
fășura la cele 7 probe olimpice — caiac 1, 2 și 4 (1 000 m băieți) .1, 
2 (500 m fete) și canoe 
1 și 2 (1 000 m). Fina
lele au loc duminică, 
începînd de la ora 16.

Apoi, drumul caia
ciștilor și canoiștilor 
români spre Xochimilco 
va mai avea „stații" de

zeci și zeci de geologi. Concluzia 
lor 7 Potrivit ultimelor date, în Ho
mole se găsesc rezerve evaluate la peste 500 milioane tone' de minereu.

1967 a fost un an record: bazinul 
Bor-Maidanpek a produs peste 
66 000 tone cupru electrolitic, depă- 
șindu-se prevederile planului cu 8,6 
la sută. Comunicîndu-ne aceste ci
fre, ing. Jivoin Gligorievici, adjunc
tul directorului general al combi
natului, a adăugat: „De un an a început ce-a de-a doua fază a construcției combinatului. în cadrul a- cestor lucrări se prevede, pe lîngă 
modernizarea și dezvoltarea capa
cităților existente, construirea unor 
noi obiective, tn care vor fi investiți 
266 miliarde dinari vechi. Incepînd 
din 1972, cînd toate lucrările urmea
ză a fi încheiate combinatul va asi
gura extragerea anuală a circa 13 
milioane tone minereu și va pro
duce 100 000 tone cupru electrolitic, 
130 000 tone îngrășăminte chimice, 
500 000 tone acid sulfuric. Se va 
obține, de asemenea, dublarea sau 
chiar triplarea producției de ger
mania, seleniu, platină, aur, argint, 
galiu molibden, caolin, magnetită, 
etc. existente în minereul de cupru".

Lucrările de construcție pentru 
realizarea acestor obiective merg 
mină tn mînă cu pregătirea cadre
lor necesare, capabile să mânuiască instalațiile și echipamentul modern, în această privință se tinde a sa 
ajunge „la nivel mondial". După cum am fost informați, specialiștii cu studii superioare vor reprezenta 
zece la sută din numărul total al an- 
gajaților (față de 3,9 tn prezent). 
Anul acesta combinatul întreține din 
fondurile sale 2 700 elevi și studenți. 
Totodată, lîngă marile întreprinderi din cadrul combinatului există școli 
de calificare ale căror cursuri sînt 
urmate anual de 500—600 muncitori.

Intre timp, cercetările pentru des
coperirea de noi rezerve de minereu 
continuă în toată Serbia de răsărit.

Nu mai puțin de șase institute de 
cercetări iugoslave (ce colaborează 
cu instituții similare din străinăta
te) lucrează tn prezent tn vederea 
găsirii si aplicării celor mai bune 
metode de exploatare și prelucrară a minereurilor. Un mare grup de 
specialiști ai institutului de cerce
tări din Bor, condus de inginerul 
Goiko Hovaneț, a și pus la punct un procedeu pentru extragerea de 
cupru din... reziduurile rămase după 
extragerea cuprului electrolitic.

Borul, altădată o mică așezare de mineri, cu numai 600 locuitori, a 
devenit un oraș modern, cu circa 
30 000 de oameni, fiecare al treilea 
cetățean al său fiind 
dent. Praful și gazele, 
sufocau oamenii sînt pînd . de anul acesta, 
instalații. Ele vor fi folosite ca ma- ' 
terie primă pentru acid sulfuric. 
Totodată, prin captarea gazelor, se 
vor repune în valoare 15 000 hectare 
terenuri arabile, pînă acum sterpe 
ca urmare a emanațiilor otrăvitoare.

...In Homole, piesajele noi generate 
de om, de munca și talentul lui, fac 
ca și tn vorbirea localnicilor, con
statarea atît de frecvent exprimată 
în cuvintele „a fost odată" să-și 
piardă treptat atracția tainică de 
odinioară ; în fața realităților vii, 
imaginația călătorului pe aceste me
leaguri tinde mai puțin spre evo
carea trecutului, cit spre scrutarea viitorului.

Cu ctt pătrunzi mai adine In Ho
mole. această regiune cu peisaje sălbatice din Serbia de răsărit, impre
siile se diversifică, iar surpriza te 
întîmpină la tot pasul. Laolaltă cu mari fabrici si uzine care țin pasul 
cu cuceririle tehnice ale secolului XX. găsești aici, într-un contrast 
frapant, zone unde parcă timpul și-a 
oprit scurgerea firească. Te fasci
nează frumusețea crudă a peisajului acestui colt de țară, unde dealurile 
domoale alternează cu stînci gola
șe ce se ridică de-a dreptul din pă- 
mînt. unde cîmpia cu pădurea fac casă bună, unde viile și livezile de 
pomi dau licori dulci si înșelătoare.

La extremitatea nordică a pămîn- 
turilor homolene — în locul numit Lepenski Vir — au 
urmele unor așezări 
din mileniile 5—6 
noastre. Surprinși, scos la lumină un mare număr de 
statui, care dovedesc măiestrie ar
tistică. Majoritatea lor înfățișează 
figura umană.

Arheologii n-au dat un răspuns precis la întrebarea cum au dispă
rut oamenii din zona Lepenski Vir. Ce au făcut urmașii celor de la Lepenski Vir 7 Un lucru este sigur: 
poate ei. poate alții, scrijelind pă- 
mîntul pentru a-i smulge roade, 
dat peste o pulbere de culoare 
sie: minereul de cupru. Urme 
zgură găsite tn straturile de la 
prafată atestă că într-o anumită 
etapă locuitorii s-au îndeletnicit cu 
extragerea si prelucrarea minereu
lui de cupru.

...Așezat la încrucișare de drumuri. Homole a văzut revărsîndu-se 
multe seminții; multi s-au dus mai 
departe, alții au rămas. De fiecare 
dată au învins cei care dispuneau 
de arme de fier; cuprul părea să fi 
fost condamnat la uitare. Pe romani, 
care au apărut la Homole din seco
lul I î.e.n. „aurul roșu" nu i-a in
teresat. Și alți stăpînitori. schimbă
tori ca și anotimpurile, s-au 
dat secole de-a rîndul peste 
rile homolene.

După eliberare, exploatata 
dinioară. deveniți stăpîni în țara lor, și-au reluat munca cu o nouă vi
goare. In 1947 producția de minereu 
extras a ajuns la peste 800 000 tone, 
iar cea de cupru la 30 000 de tone. 
In ultimele două decenii la Bor și 
Maidanpek, ca și în alte localități din Homole. au fost construite stații 
de flotare și separare, de electroliză 
și topitorii. A intrat tn producție o 
fabrică de acid sulfuric, cu o capa
citate care în prezent atinge 160 00Q 
tone si una de îngrășăminte chimice 
de 100 000 tone. Alte două mari în
treprinderi prelucrează cuprul : la
minorul de la Sevoino si fabrica de 
cabluri de la Svetozarevo. Pe baza 
lor s-a născut și s-a dezvoltat industria electrotehnică, una din cele 
mai puternice ramuri industriale 
iugoslave.

Cu un deceniu tn urmă s-au ivit unii sceptici care afirmau că soar
ta acestui bazin minier pare pe
cetluită, ca urmare 
în atîtea secole de 
fi epuizat cele mai 
iar minereul rămas 
zenta o importanță 
sebită. Pentru a se cunoaște ade
vărul, s-au efectuat aci cercetări 
de o amploare fără precedent. Prin 
locurile pe unde altădată se cățărau doar caprele, prin văile, pădurile 
și cîmpiile homolene au poposit

fost descoperite 
omenești datind 
dinaintea erei 

arheologii au

au 
ro
de 

su-

perin- plaiu-
de o-

elev sau stu- 
care în trecut 
captate. înce- 
de puternice

a faptului că 
exploatare s-ar 
bogate rezerve, 
n-ar mai pre- 

economlcă deo-

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I)

1966—1967 în Italia s-a înregistrat un „export" net de capitaluri private 
italiene de 1 400 miliarde de lire. 
In anul în curs ritmul s-a intensi
ficat, ajungîndu-se ca scurgerea de 
capitaluri private să se cifreze nu
mai în perioada ianuarie-aprilie 1968 
la 304 miliarde (față de 223 miliarde 
în aceeași perioadă a anului 1967). Nu este însă vorba de investiții productive în filiale din străinătate ale 
firmelor italiene. Capitalul italian 
este folosit în străinătate numai în 
scopuri de speculații financiare și 
aceasta, așa cum a spus Carii, pen
tru a nu mai fi supus în țară controlului fiscal. In același timp trebuie subliniat că investițiile produc
tive în industrie au reprezentat în 
Italia numai 7,2 la sută din venitul 
național — cel mai scăzut indice 
registrat In ultimul deceniu.Ce înseamnă toate acestea 7 
seamnă că, în Italia, capitaliștii pot investi într-o măsură satisfăcătoare în domeniile cele mai noi și mai avansate din punct de vedere 
tehnic, sau, pentru a fi mai clar, că 
dinamica impusă de americani ope
rează în sensul că lasă întreprinde
rilor italiene aproape toate sectoarele 
mai puțin avansate din punct de vedere tehnologic (cu excepția chi
miei), deoaj-ece nu există mari întreprinderi italiene în sectoarele cele mai avansate care să producă bu
nuri de investiții (electromecanică, 
electronică, aviație și comunicații 
spațiale). Chiar și investițiile prevăzute de Confindustria pe perioada 
1968—1971 se situează pe linia per
petuării situației existente (și aceas
ta explică și de ce nu se pot preve
dea urmări pozitive pe planul nivelului locurilor de muncă).

Acesta este, în linii mari, contextul 
economic în care se desfășoară cri
za politică italiană. Un context care dacă se va prelungi, implică men
ținerea actualului dezechilibru din 
tară, a dificultăților existente și a unei serii de contradicții proprii societății capitaliste.

Este clar de ce chiar și cercurile politice guvernante sînt neliniștite și preocupate de menționatele sca
dențe internaționale, mai ales de cele 
ce privesc N.A.T.O. Acesta nu e nu
mai un tratat de alianță militară, dar mai ales o linie de politică externă care are repercusiuni asupra nivelului economic. însăși coaliția de centru-stînga trebuie să tină sea
ma de această realitate : în sînul par
tidului socialist există forțe care pur și simplu nu sînt dispuse să accepte 
prelungirea sau „reînnoirea" a- 
lianței; iar în rîndurile cercu
rilor catolice crește opoziția față 
de o „concepție" în politica externă 
care riscă să ducă la identificarea.

In multe regiuni ale globului, a bisericii catolice cu politica americană, cu toate implicațiile negative pe care 
acest fapt le comportă pentru Vati
can mai ales în regiuni-cheie ale 
vieții internaționale (America Latină, Orientul Mijlociu, sud-estul A- siei). In Italia, caracterul reacționar al politicii cercurilor imperialiste americane și al instrumentului lor de 
presiune — N.A.T.O. — nu rămîne fără urmări asupra poziției forțelor 
catolice de stingă — atît acelea care 
au rupt cu partidul democrat-creș- 
tin cît și acelea ce mai mențin con
tacte de ordin organizatoric cu acest 
partid. Recenta campanie electorală 
a demonstrat, de exemplu, că și 
unele sectoare ale clerului catolic 
s-au situat pe o poziție de „neutra
litate", refuzînd să ceară credincioșilor să voteze pentru partidul cu o 
majoritate relativă și neopunîndu-se, In unele cazuri, nici chiar acordării voturilor de către unii alegători, for
țelor de stingă.

Pe de o parte, dificultățile economice generale (problemele legate de 
Piața comună, de expansiunea capitalului american, de nivelul scăzut al locurilor de muncă etc.), iar pe 
de altă parte, dificultățile politice 
(scadența N.A.T.O., condiții impuse 
de S.U.A. în politica externă) ex- Îilică faptul că „sistemul" politic ita- ian, tn ciuda aparențelor, a fațadei, nu șl-a găsit echilibrul. Actualul gu
vern monocolor democrat-creștin, oricare ar fi politica sa, va trebui să 
verifice, la toamnă, posibilitățile sale 
de a se transforma din nou tntr-un 
guvern de centru-stînga a cărui rea
lizare este condiționată — după cum 
am spus — de rezultatele congresului Partidului Socialist Unificat.

Tot acest echilibru instabil va fi 
supus tn următoarele luni de vară și în toamnă presiunilor — care au și început deja să acționeze — din 
partea mișcărilor revendicative ale 
maselor muncitorești, care refuză să 
plătească „costul" unui proces dez
organizare" capitalistă, bazat pe ac
ceptarea necondiționată a suprema
ției americane și pe profitul capita
lului privat. La aceste presiuni trebuie adăugată previzibila reluare a 
acțiunilor universitare — care au a- tins puncte culminante în lunile 
trecute. „NU“-ul spus de tineri unei universități aflate în slujba marelui: capital, acel „NU" spus discriminării și selecției bazate pe principii de castă, deschide noi contra
dicții și noi probleme.

In funcție de toți acești factori se poate aprecia că criza politică italiană se va întinde pe o perioadă 
lungă și că nu e de prevăzut să a- 
pară soluții definitive în următoarele luni.

supapă a emigrării nu mai funcțio
nează ca în trecut : crizele de con
junctură ale țărilor Pieței comune, 
stabilizarea nivelului locurilor de 
muncă în aceste țări exclud „absor
birea" mîinii de lucru italiene în Bel
gia, Franța sau Germania federală. 
Urmările acestei situații acționează în special asupra mîinii de lucru ne
calificate provenite de la țară și 
îndeosebi din Mezzogiorno.

Chiar în aceste zile au devenit 
cunoscute previziunile Confindustri- 
ei (Asociația industriașilor italieni) 
pentru perioada 1969—1971 cu privire la investiții și la locurile de muncă. După cum reiese din aceste 
date, locurile de muncă vor rămîne 
tn urmă față de dinamica crescîndă 
a investițiilor (9 600 miliarde), astfel 
încît deabia tn 1971 va fi atins și depășit nivelul locurilor de muncă 
din 1963, deci, șapte ani de așteptare 
pentru a se ajunge la nivelul maxim 
anterior. Investițiile prevăzute pen
tru perioada 1969—1971 vor fi diri
jate mai ales spre realizarea de o- 
biective cu o înaltă tehnologie, po
trivit cerințelor pieței mondiale; 
ceea ce atrage după sine o blocare 
serioasă a nivelului locurilor de 
muncă (cu atît mai negativă în condițiile societății italiene cu cît este 
corelată cu exigențele sporite ale 
noilor locuri de muncă și cu pro
blemele dezocupării în sectoarele a- 
gricole aflate în criză).

Marele capital italian — privind problemele în alți termeni — con
sideră că pentru „a putea face față" 
concurenței din cadrul Pieței comune 
va trebui să urmeze calea concen
trărilor și a fuziunilor întreprinderi
lor, adaptîndu-se astfel tendințelor 
care se manifestă deja tn alte țări 
comunitare. Totodată, in aceste condiții, se manifestă tendința de a se 
renunța la crearea de mari între
prinderi de stat în sectoarele mai avansate din punct de vedere teh
nologic, lăsînd deschise aceste sec
toare in fața penetrației capitalului 
american. Este o tendință confirma
tă încă acum doi ani prin vînzarea 
lui „Ansaldo san Giorgio" trustului 
„General Electric" și prin cumpărarea lui „Olivetti Elettronica" tot 
de către „General Electric" și care 
se manifestă și în prezent, de 
exemplu, în industria farmaceutică, 
controlată azi în proporție de 55 la 
sută de capitalul S.U.A.

In legătură cu efectele acestor fe
nomene a avertizat, recent, însuși 
guvernatorul Băncii Italiei, Guido Carii. El a arătat că în timp ce in 
țară se investește mai puțin, „ex
portul" de capitaluri italiene în stră
inătate crește vertiginos. Jh perioada

purtau numele lor de familie și de botez ci un altul cu care se 
confundau total: IO6KES. Eram 
fascinat de dibăcia cu care de
getele lor alergau pe zecile de 
butoane și manipulatoare ale stafiei de emisie-receptie și mă 
încredințam că în încăperea a- 
ceea nu era, nici 
vorba de joacă.

Apoi am deschis 
pătruns într-un alt 
miobscuritate. Un ecran. Un a- parat care zumzăie. Muzica. Un 
fascicul de lumină care străba
te sala proiectînd pe ecran ima
gini. Și comentarii făcute de voci subțiri:

— Secvența asta s-ar mai cere 
scurtată.

— Da. 
montate 
mic.
- Nu 

aici un
— Tăiem. Merge și fără...— Cînd o să trecem pe 16 milimetri o să scăpăm de buclucul ăsta cu sincronizarea...
— Și fotografia o să fie mult 

mai bună. O să lucrăm cu 24 
de imagini pe secundă...

„Studioul cinematografic" In care intrasem se pregătea, după 
cite mi-am dat seama, să pă
șească într-o „etapă" superioa
ră. De la pelicula de 8 mm la cea de 16 mm.

Nu este locul să încerc o 
„cronică cinematografică", deși 
spontaneitatea acțiunii, natura
lețea psihologică m-ar indemna. 
Este — si o spun cu toată se
riozitatea — o comedie cinema
tografică autentică. In unele 
pasaje, poate chiar pilduitoare 
pentru acei cineaști specializați 
în comedii... triste (din păcate, 
avem amintiri recente). Pionie
rii pe care i-am văzut la lucru 
promit.

Nici unul dintre tofi acești copii — observați în cele mai 
diverse forme de manifestare a 
unor personalități incipiente — nu se jucau. Sau, dacă vreți, se 
jucau de-a maturitatea. Fericită posibilitatea ce se oferă talen
telor, aptitudinilor vîrstei afla
te sub semnul îndatoririlor pionierești I

Ea ne pregătește o generație 
de oameni serioși.

tranzit la regatele ce 
vor avea loc în lunile 
iulie și august la Copenhaga, Moscova, Ko- 
larov și Duisburg.

în cîteva rînduri
FLORIN GHEORGHIU — 

ÎN TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE LA SKOPLJEA fost alcătuit tabloul de participare al turneului internațional masculin de șah de la Skoplje, configurația acestui tablou : 1.Ilievski (Iugoslavia), 2. Măriei goslavia), 3. Portisch (Ungaria), Minici (Iugoslavia), 5. Sofrevski goslavia), 6. Gheller (U.R.S.S.), Parma (Iugoslavia), 8. Wade (Anglia), 9. Bukici (Iugoslavia). 10. B. Ilievski (Iugoslavia), 11. Uhlman (R. D. Germană), 12. GHEORGHIU 

(ROMANIA), 13. Nicevski (Iugoslavia), 14. Janosevici (Iugoslavia), 15. Hort (Cehoslovacia), 16. Gligorici (Iugoslavia), 17. Savon (U.R.S.S.), 19. Matulovici (Iugoslavia), 20. Matano- vici (Iugoslavia).

Iată D. (Iu- 
4. (Iu- 7.

IN TURNEUL INTERNAȚIONAL 
MASCULIN DE BASCHET rezervat echipelor de tineret, care se desfășoară la Minsk, selecționata Româ
niei a dispus cu scorul de 83—51 
(32—33) de echipa Bulgariei. Alte rezultate : Iugoslavia — Cuba 92—71 (48—32) ; U.R.S.S.—Polonia 93—70(45—27).

ION TIRIAC — ÎNVINGĂTOR 
ÎN SUEDIAAu continuat campionatele internaționale de tenis ale Suediei, care au loc în orașul Baastad. In turul doi al probei de simplu masculin, Ion Tiriac (România) l-a învins cu 6—4, 4—6, 6—2, 6—1 pe Thomas Koch (Brazilia). Alte rezultate mai importante Ashe (S.U.A.) — Karls- tein (Suedia) 6—2, 6—2, 6—2 ; Les- chley (Danemarca) — Orantes (Spania) 5—7, 6—3, 7—5, 7—5.în sferturile de finală ale probei de dublu masculin perechea Ashe, Graebner (S.U.A.) a învins cu 6—3, 9—7 pe Tiriac (România), Dell (S.U.A.).

pe departe.o ușă și am 
univers. Se-

MEXIC — BRAZILIA 2—1, 
LA FOTBAL!Peste 50 000 de spectatori au urmărit la Ciudad de Mexico întîlni- rea internațională de fotbal dintre echipele Mexicului și Braziliei. Au cîștigat cu 2—1 (1—1) fotbaliștii mexicani. Scorul a fost deschis în minutul 18 de mexicani prin Borja. Imediat brazilienii au inițiat un atac egalînd prin Rivelinho. În minutul 69 Borja a înscris golul victoriei printr-un șut de la 16

Belgianul Van Springel a cîștigat etapa a 13-a a Turului ciclist al Franței, străbătînd traseul St. Gaudens- Seo de Urgel în 6 h 59’55”. în clasamentul general individual conduce Van den Berghe (Belgia), secondat de Schiavon (Italia) la 1’34”.
în fotografie ; Silvano Schiavon (Ita
lia) si Raymond Poulidor (Franjo) 
— doi dintre protagoniștii „Turului 

Franfei". (Associated Press)

în-
In-nu

Toate cadrele trebuie 
mai scurt, mai dina-vi se pare că Nelu are 

gest prea forțat 7



viața internațională
Ambasadorul roman

LEGISLATURI
Adunarea Națională s-a în

trunit joi după amiază într-o 
ședință solemnă pentru a inau
gura cea de-a patra legislatură 
a celei de-a V-a Republici. La 
ora 13, cei 487 de deputați 
aleși sau realeși în cadrul 
scrutinului de la 23 și 30 iunie 
au ascultat la Palatul Bourbon 
discursul tradițional al staros
telui H. Ducos de 87 de ani, 
deputat al Federației demo
crate și socialiste. Apoi 
Jacques Chaban Delmas din 
partea majorității a fost reales 
în funcția de președinte al A- 
dunării Naționale.

Prima sesiune propriu zisă a 
parlamentului va începe marți, 
16 iulie, și va dura pînă la 25 
iulie. Sesiunea urmează să se 
pronunțe asupra a trei pro
bleme principale: votarea 
noilor sarcini fiscale pentru 
majorarea încasărilor bugetu
lui pe 1968, generată de urmă
rile evenimentelor sociale din 
mai-iunie, ratificarea ordonan
țelor privind „reforma securi
tății sociale" și aceea a amnis
tierii persoanelor condamnate

CORESPONDENȚA 
DIN PARIS 

DE LA GEORGES DASCAL

în legătură cu evenimentele 
din Algeria. •

Joi, la ședința inaugurală a 
Adunării Naționale, banca pri
mului ministru a fost ocupată, 
pentru prima dată, de Maurice 
Couve de Murville, însărcinat 
cu formarea noului guvern, 
după demisia lui Georges Pom
pidou, care a condus guvernul 
timp de șase ani și trei luni. 
După 10 ani petrecuți la Quai 
d’Orsay (Ministerul de Exter
ne) și după tutelarea, timp de 
cinci săptămîni, a Ministeru
lui Finanțelor, Couve de Mur
ville a început consultările cu 
privire la compoziția guvernu
lui său, care va putea fi con
stituit, după părerea generală, 
în 48 de ore.

In fața noului prim ministru 
șî a guvernului său se află 
importante probleme, îndeo
sebi cu caracter economic și 
social.

După părerea ziarului „Le 
Figaro", „venirea noii echipe 
ministeriale va da, fără îndo
ială, un colorit nou politicii 
noastre economice și sociale". 
Cercurile autorizate subliniază 
importanța răspunderilor pe 
care și le va asuma în acest 
sens echipa d-lui Couve de 
Murville. Economia, învăță- 
mîntul, situația socială în ge
neral reclamă reforme profun
de, în același timp aici se 
arată că îndeplinirea progra
mului guvernului va fi facili
tată de prezența în Adunarea 
Națională a unei majorități 
masive alcătuită din 300 de ' 
deputați ai U.D.R. și 60 de 
deputați „republicani indepen
denți" care susțin în general 
politica președintelui de 
Gaulle. Comentatorii apropiați 
cercurilor guvernamentale a- 
firmă că, dacă în cei zece ani 
de existență a celei de-a V-a 
Republici, Franța a fost preo
cupată de „decolonizare", de 
„stabilizarea internă", de afir
marea „unei politici indepen
dente, proprii" pe arena in
ternațională și dezvoltarea re
lațiilor sale de colaborare cu 
toate țările, în noua etapă po
litică începută acum autori
tățile își vor concentra efortu
rile spre îmbunătățirea condi
țiilor sociale și dezvoltarea în 
continuare a economiei. O se
rie de importante organizații 
sindicale relevă însă că pro
gramul de reforme economice 
și sociale revendicat de oa
menii muncii nu va putea ti 
realizat în condițiile actuale, 
iar măsurile ce vor fi în
treprinse în aceste domenii ar 
urmări frînarea luptei reven
dicative a salariaților.

0 rezoluție a P.C. Francez
5

PARIS 11 (Agerpres). — Ziarul 
„L’Humanite" publică o rezoluție 
adoptată de recenta plenară a Co
mitetului Central al P.C. Francez

Rezoluția subliniază sarcinile de 
viitor ale Partidului Comunist 
Francez, relevînd necesitatea de a 
duce o amplă campanie de expli
care în rîndul maselor de alegă
tori a evenimentelor din mai-iunie. 
De asemenea, se subliniază nece
sitatea întăririi alianței clasei 
muncitoare cu țărănimea munci
toare și cu toate păturile ăntimo- 
nopoliste j alianța cu intelectualii 
ți studenții capătă în prezent o 
Importanță crescîndă, se spune în 
rezoluție.

Rocadă in dispozitivul 
strategic al Marii Britanii 
O nouă „carte alba" In problemele apârârîi

LONDRA 11 (Agerpres). — Joi 
a fost dată publicității la Londra 
îri cadrul unui raport prezentat 
de guvern în Parlament, o nouă 
„carte albă" în problemele apără
rii, care completează hotărîrile de 
principiu anunțate în Cartea Albă 
din 22 februarie. In acest docu
ment se precizează că, în concor
danță cu măsurile de economie 
inițiate de guvernul britanic, „au 
fost definitivate planurile privind 
replierea forțelor britanice din 
Golful Persic și Extremul Orient 

la sfîrșitul anului 1971“, pre- 
și planurile de desființare a 
baze aeriene în momentul 
forțele aeriene vor fi înzes- 
cu avioane cu geometrie va-

pînă 
cum 
unor 
cînd 
trate 
riabilă.

Cartea Albă, care prevede în 
detaliu și alte măsuri de economie, 
expune, pe de altă parte, măsuri 
destinate întăririi poziției militare 
britanice în cadrul N.A.T.O. In 
ciuda reducerilor de cheltuieli mi
litare anunțate, Cartea Albă pre
vede că Marea Britanie va pune 
la dispoziția N.A.T.O. importante 
forțe terestre, aeriene și navale. 
Subliniind hotărîrea Marii Bri
tanii de a juca un rol cît mai im- 

ț ‘ ■

în pregătirea conferinței
de la Geneva

a țărilor nenucleare
NEW YORK 11 (Agerpres). — 

Comitetul celor zece națiuni care 
se ocupă cu pregătirea conferinței 
țărilor nenucleare de la Geneva, 
ce va avea loc luna viitoare, a 
propus ca lucrările acesteia să se 
țină la nivelul miniștrilor de ex
terne. Potrivit unor surse diploma
tice, comitetul pregătește o agendă 
mai largă pentru această confe
rință internațională, care va avea 
loc între 29 august și 28 septem
brie.

Aproape toate țările lumii au 
fost invitate să participe la con
ferința de Ia Geneva, unde puteri
le nucleare nu vor avea drept de 
vot.

Printre punctele înscrise pe or-

Vietnamul de sud

Atacuri susținute
ale forțelor
SAIGON 11 (Agerpres). — în 

cursul după-amiezii de miercuri și 
joi dimineața au continuat acțiu
nile militare întreprinse de deta
șamentele Frontului Național de 
Eliberare în mai multe regiuni din 
Vietnamul de sud. Lupte grele au 
avut loc într-o regiune situată ia 
aproximativ 8 km de suburbia 
Saigonului, Cholon. După ce au a- 
tacat, forțele patriotice s-au retras. 
Lupte de hărțuire s-au desfășurat 
în , toată regiunea ce înconjoară 
capitala sud-vietnameză, unde se 
află puternice concentrări ale de
tașamentelor F.N.E.

Totodată, după cum relatează a-

Inchelerea Conferinței 
mondiale a juriștilor 

pentru Vietnam
PARIS 11 (Agerpres). — La Gre

noble a luat sfîrșit Conferința 
mondială a juriștilor pentru Viet
nam la care au participat 150 de 
delegați, din 40 de țări. La confe
rință a luat parte și o delegație a 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud. Din țara 
noastră a participat Ștefan Costă- 
chescu, secretarul general al Aso
ciației juriștilor din Republica So
cialistă România.

In documentele adoptate de con
ferință se declară că războiul dus 
de Statele Unite în Vietnam „este 
un război agresiv, o crimă împo
triva independenței și existenței 
poporului vietnamez" care se află 
atît în sudul cît și în nordul țării 
în autoapărare legală. Conferința 
a constatat dreptul inalienabil al 
poporului vietnamez la indepen
dență națională, suveranitate, in
tegritate națională, precum și uni
tatea seculară și indivizibilă a na
țiunii vietnameze.

Participanții la conferință subli
niază că războiul agresiv dus de 
S.U.A. în Vietnam constituie o „în
călcare a principiilor fundamen
tale ale dreptului internațional 
contemporan, îndeosebi a dreptu
lui la suveranitate, integritate și 
independență a popoarelor, a drep
tului popoarelor de a-și alege re
gimul politic, economic și social".

In documentele conferinței, opi
nia publică mondială este chemată 
să ceară guvernului Statelor Unite 
încetarea imediată și fără condiții 
a bombardamentelor aeriene și 
navale și a tuturor actelor de 
război împotriva R. D. Vietnam și 
încetarea războiului de agresiune 
în Vietnamul de sud. 
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portant pe planul militar vest-eu- 
ropean, Cartea Albă arată, printre 
altele, că sistemul său de rachete 
„Polaris" trebuie să devină „sin
gurul element vest-european în for
ța strategică nucleară a N.A.T.O.". 
Ca efect al „concentrării forțelor 
britanice în zona N.A.T.O.", Car
tea Albă prevede „nu numai întă
rirea potențialului militar al alian
ței N.A.T.O.", dar și „solidaritatea 
politică a țărilor europene membre 
ale N.A.T.O;";

în document se subliniază că, 
concomitent cu. concentrarea forței 
militare britanice In zona vest-eu- 
ropeană, Marea Britarlie va tre
bui să-și mențină capacitatea de 
a trimite forțe în afara Europși, 
„dacă acest lucru va fi de datoria 
sa și în interesul său". în acest 
scop, se arată în Cartea Albă, vor 
fi menținute două baze aeriene în 
Golful Persic (la Gan și Mesirah). 
De asemenea, „vor fi disponibile 
pentru operațiuni in afara zonei 
N.A.T.O. un număr substanțial de 
nave de război, o forță de unități 
amfibii, cîteva escadrile de avioane 
de luptă și cel puțin o brigadă de 
forțe terestre".

dinea de zi a conferinței se află : 
asigurări efective privind securita
tea țărilor nenucleare, stabilirea 
de zone denuclearizate, măsuri ur
gente și concrete pentru dezarma
re și controlul asupra armelor nu
cleare, aranjamente privind in
specția internațională în legătură 
cu eventualitatea fabricării și răs- 
pîndirii armelor nucleare, progra
me pentru cooperare și dezvolta
rea pașnică a energiei nucleare.

Comitetul de pregătire al confe
rinței țărilor nenucleare de la 
Geneva este compus din reprezen
tanții următoarelor state : Chile, 
Dahomey, Kenya, Kuweit, MalăVe- 
zia, Malta, Nigeria, Pakistan, Peru 
și Spania.

patriotice
gențiile de presă, avioane ameri
cane de tip B-52 au continuat 
raidurile de bombardament în ju
rul Saigonului și al orașului Hue, 
care sînt practic înconjurate de 
forțele patriotice. Dar — după cum 
transmite agenția France Presse 
— bombardierele americane au a- 
runcat încărcătura la întîmplare, 
fără să atingă obiectivele vizate.

„Conferința președinți
lor", care a avut loc în ca
pitala celei mai mici țări 
latino-americane, Salvador, 
și care a reunit pe șefii de 
state din Costa Rica, Hon
duras, Guatemala, Nicara
gua, al țării gazdă și pe 
președintele S.U.A. Lyndon 
Johnson, formează obiectul 
comentatorilor presei la
tino-americane. Așa cum s-e 
mai arătat rn ziarul nostru, 
agenda a fost restrînsă la 
problema integrării econo
mice a Americii Centrale și 
la aspectele cooperării cu 
S.U.A. ale țărilor acestei 
zone.

Mai presus de conferința 
propriu-zisă, s-a impus aten
ției felul cum a fost primit 
președintele S.U.A. Încă 
înainte de sosire, la aeropor
tul din San Salvador, sute 
de soldați înarmați cu 
puști automate și cu gre
nade lacrimogene au tempe
rat curiozitatea grupurilor 
de cetățeni bănuiți de lipsă 
de ospitalitate. De altfel, a- 
ceștia nici nu ar fi avut po
sibilitatea să-l vadă pe oas
pete, fiindcă imediat după 
ooborîrea din avionul mili
tar, el a intrat într-un car 
blindat, adus din S.U.A. 
special în acest scop. Pe 
traseu însă, cortegiul a fost 
întîmpinat de manifestanți 
cu lozinci ostile, iar asupra 
vehicolului blindat s-au a- 
rtmeat roșii, ouă stricate, 
săculețe cu cerneală. La in
trarea în oraș, grupuri de 
studenți au încercat să o- 
prească convoiul mașinilor 
prin înălțarea unei baricade 
și, în timp ce poliția neu
traliza tentativa, studenții 
ardeau în mijlocul străzii o 
efigie a „unchiului Sam". 
Alții difuzau manifeste ta 
care se cerea încetarea răz
boiului din Vietnam.

Manifestație pe străzile Londrei împotriva apartheidului

grecia : A fost publicat 
proiectul noii constituții
• PREROGATIVELE PUTERII LEGISLATIVE AU FOST REDUSE
• REFERENDUM LA 29 SEPTEMBRIE
• NUMEROASE ARESTĂRI IN RÎNDUL OPOZIȚIEI

CorespondentulATENA 11.
Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : Guvernul grec a publicat 
joi textul proiectului de constitu
ție care urmează să fie supus u- 
nui referendum la 29 septembrie, 
în legătură cu aceasta, primul 
ministru grec, Ghiorghios Papado
poulos, a ținut o conferință de 
presă, în cadrul căreia a decla
rat că în proiectul noii constitu
ții prerogativele puterii legislati
ve an fost reduse, în timp ce cele 
ale puterii executive au fost lăr
gite. El a arătat că numărul mem
brilor parlamentului va fi redus 
cu 50 la sută. De asemenea, vor
bitorul a subliniat că membrii 
parlamentului, eu excepția pre
mierului și vicepremierului, nu 
vor mai putea deveni miniștri. 
Stabilitatea guvernului va fi asi
gurată prin imposibilitatea de a 
se vota moțiuni de neîncredere în 
cabinet la un interval mai scurt 
de un an între două moțiuni.

Răspunzînd la întrebările ziariș
tilor greci și străini, prezenți la 
conferință, premierul Papadopou
los a declarat că deținuții politici 
nu vor fi eliberați pentru a parti
cipa la referendumul din 29 sep
tembrie El a refuzat să precizeze 
cînd vor avea loc noi alegeri, men- 
ționînd doar că rezultatele refe
rendumului vor dovedi dacă sînt 
îndeplinite sau nu condițiile ne
cesare organizării unui scrutin na
țional. Premierul a refuzat, de a- 
semenea, să răspundă la întreba
rea dacă el va fi liderul partidu
lui ce îl va crea actuala echipă 
ministerială înainte de alegeri.

Referindu-se în continuare la o 
întrebare legată de problema re
întoarcerii regelui Constantin în 
țară, Papadopoulos a spus că su
veranul va reveni în Grecia atunci 
cînd vor fi organizate alegerile, 
afară de cazul în care guvernul 
va hotărî altfel. El a negat că 
guvernul se află în tratative cu 
regele Constantin pentru fixarea 
datei și condițiilor reîntoarcerii a

In cadrul conferinței, to
nul a fost dat de discursul 
președintelui Johnson, pe 
dt de scurt, pe atît de plin 
de afirmații vagi. Mini-dis- 
cursul conține elogii la a- 
dresa participării S.U.A, la 
procesul integrării economice 
subregionale, (indieîndu-se 
că S.U.A. „au ajutat la 
procurarea a peste opt mi

asistenței externe"" In direc
ția unor noi reduceri. In 
legătură ou aceasta, ziarul 
costarican „La Hora" scria 
că „dolarii promiși au toate 
șansele să rătriină acolo 
unde sînt, iar noi să ne ale
gem cu încă o deziluzie"".

De fapt, suma in cauză, 
ipotetică sau reală, nu ar 
putea să curme deziluziile

de America Centrală nu se 
poate omite în nici un caz 
prezența atotputernicului 
„United Fruit Company", 
stăpin pe circa două mi
lioane de hectare de pămînt, 
și care controlează peste 60 
la sută din producția și co
mercializarea principalului 
articol al tuturor acestor 
țări — banana. Același trust

„Republicile bananiere"
și tutela străină

CORESPONDENTA DIN RIO DE JANEIRO DE LA VASILE OROS

lioane de cărți și texte șco
lare, a 250000 de manuale 
metodice pentru învățători", 
că ou participat la fondurile 
Băncii Americii Centrale, la 
eradicarea paludismului ți 
la sporirea producției a- 
’grioole) și că pe viitor 
se prevede lărgirea acestei 
participări prin furnizarea 
unui împrumut de 65 mi
lioane dolari. In cuvîntare nu 
se specifică însă nici terme
nul, nici condițiile în care 
ar urma tă fie acordat îm- 
pfumutul. Lipsa precizări
lor nu este întîmplătoare : 
rn timp ce președintele 
Johnson anunța hotărîrea de 
a acorda acest împrumut, la 
Washington, în Camera Re
prezentanților, erau prezen
tate amendamente la „legea

beneficiarilor. De șapte ani, 
zona Americii Centrale, ca 
și întreaga Americă La
tină, este abonată la favo
rurile „Alianței pentru pro
gres". Și totuși (sau mai 
bine zis chiar de aceea), ță
rile care compun „piața 
comună a Americii Cen
trale" se numără printre 
cele mai înapoiate din e- 
misfera vestică, pe alocuri 
simptomele înapoierii fiind 
chiar mai grave decit înainte 
de 1961, anul creării Alian
ței". Economia tuturor a- 
cestor state este dominată, 
în proporție covîrțitoare, de 
trusturile nord-americane, 
iar epitetul de „Banana re
publics" (republicile bana
nelor) exprimă elocvent ro
lul ce le-a fost hărăzit de mo
nopoluri. Cînd se vorbește

este proprietar a 2400 kilo
metri da șosele, circa 60 da 
nave comerciale, rafinării de 
zahăr, porturi, rețea de te
lecomunicații etc. Cu alte 
cuvinte, „United Fruit" este 
principala forță economică 
(șt politică) în zona Ameri
ca Centrale, cu beneficii 
care depășesc considerabil 
bugetele pe mulți ani ale 
țărilor respective.

Așa se face că asistența 
financiaro-extemă, în mă
sura în care nu este înghi
țită de echiparea armatei și 
poliției sau de întreținerea 
aparatului birocratic civil, 
ajunge să fie investită cu 
predilecție în proiecte des
tinate lărgirii pozițiilor lui 
„United Fruit" și altor câtor
va oompanH.

cestuia în tară, spunînd doar că a 
trimis suveranului o copie după 
proiectul de constituție.

★
zile, după cum a- 
France Presse, nu-

în ultimele 
nunță agenția 
mărul arestărilor unor personali
tăți civile și militare din Grecia a 
sporit ajungînd, după părerea ob
servatorilor, la aproximativ 100. 
Autoritățile din Atena refuză să 
dezmintă sau să confirme aceste 
arestări, care vădesc o recrudes
cență a acțiunilor împotriva opo
ziției, concomitent cu publicarea 
proiectului noii constituții.

Roma blocată 

de grevă
ROMA 11. — Corespondentul A- 

gerpres, Giorgio Pastore, transmi
te : în noaptea de miercuri spre 
joi, la ora 24,00, a încetat întreaga 
activitate productivă în capitala 
Italiei și in provincia Lațium. Un 
număr de 250 000 de oameni ai 
muncii din industrie și agricultură 
au declarat grevă, revendicînd în
cetarea concedierilor, reprimirea la 
lucru a șomerilor și realizarea 
unor lucrări de sistematizare în 
domeniul hidrologic și geologic, în 
vederea îmbunătățirii situației a- 
griculturii. In cursul zilei de joi a 
fost blocată activitatea în toate în
treprinderile din industriile meta
lurgică, chimică, petrochimică, ali
mentară, textilă, de confecții, în 
fabricile de ciment, pe șantierele 
de Construcții, precum și în gospo
dăriile agricole.

în cursul dimineții a avut loc o 
demonstrație care a pornit din 
Piazza Esedra, parcurgînd principa
lele străzi ale orașului, și s-a în
cheiat cu un miting, la Collosseum.

primit de președintele 
Elveției

GENEVA 11 — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite : 
Joi dimineața, președintele Con
federației elvețiene, Willy Spuhler, 
șeful Departamentului politic fe
deral, a primit pe ambasadorul 
României, Vasile Dumitrescu, în 
legătură cu plecarea sa definitivă 
din Elveția.

Cu acest prilej, președintele 
Confederației elvețiene a oferit un 
dejun în cinstea ambasadorului 
român. Au participat Nello Celio, 
consilier federal, șeful Departa
mentului finanțelor, ambasadorul 
Pierre Micheli, secretarul general 
al Departamentului politic federal, 
H. Buser, vicecancelarul Confede
rației elvețiene.

Aplicațiile comune au luat slirșit
în lunile iunie—iulie a.c., pe te

ritoriile Republicii Populare Polone, 
Republicii Democrate Germane, 
Republicii Socialiste Cehoslovace și 
Uniunii Sovietice, sub conducerea 
comandantului suprem al Forțelor 
Armate Unite ale țărilor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, 
mareșalul Uniunii Sovietice I. I. 
Iakubovski, s-au desfășurat aplica
ții comune de comandament și stat 
major, la care au participat state 
majore de mari unități operative 
din Armata Populară Cehoslovacă, 
Armata Sovietică, Armata Popu
lară Ungară, Armata Națională 
Populară a R.D.G. și Armata Po
loneză, precum și numărul necesar 
de unități de transmisiuni, de mar
care și de asigurare.

La aplicații au asistat reprezen
tanții marilor state majore ale 
Armatei Populare Bulgare și For
țelor Armate ale Republicii So
cialiste România.

Sarcinile trasate participanților 
la aplicații au fost îndeplinite. A- 
plicațiile au arătat gradul de în
chegare, capacitatea de organizare 
și pregătirea operativă în conti
nuă creștere a statelor majore. 
Comandanții și ofițerii statelor 
majore au dobîndit practică în 
planificarea și ducerea operațiilor 
moderne, în perfecționarea meto 
delor de organizare a cooperării 
între armatele aliate pe baza u- 
nității de vederi asupra caracteru
lui războiului modern, formelor și 
procedeelor de ducere a acțiuni
lor de luptă.

La aplicații și Ia bilanțul a-

agențiile de presă

transmit:
La Brioilf au avut loo convor

biri între delegațiile R.S.F. Iugosla
via și Republicii Arabe Unite, con
duse de președinții Iosip Broz Tito 
și Gamal Abdel Nasser. In cursul 
convorbirilor, relatează agenția Ta- 
niug, a avut loo un schimb de pă-

Prin proiectele de stimu
lare a procesului integrațio- 
nist în perimetrul „pieței 
comune a Americii Cen
trale", S.U.A. urmăresc să 
realizeze doar o mai mare 
mobilitate a capitalului mo
nopolist și, prin urmare, be
neficii sporite. In cadrul 
pieței, se consacră rolul de 
hinterland agrar al membri
lor latino-americoni. Lipsesc 
total proiectele de industria
lizare.

Vizita președintelui John
son la San Salvador, precum 
și turneul efectuat la întoar
cere prin capitalele a pa
tru țări (Nicaragua, Costa 
Rica, Honduras, Guatemala) 
are însă o semnificație ce 
depășește agenda modestă 
a reuniunii. In împrejurări 
cînd unele țări mai mari de 
pe continent oferă indicii 
sporite de ne conformism 
față de tutela S.U.A., se sim
țea nevoia unei „demostra- 
ții de unitate" ți aceasta nu 
putea fi realizată nicăieri în 
această emisferă mai lesne 
ca tn America Centrală, 
unde tronează regimuri atît 
de „leale" ca cel al gene
ralului Somoza sau al colo
nelului Sanchez Herandez. 
Manifestațiile de protest 
arată însă că această „fideli
tate" este restrînsă la elita 
politico-socială bucuroasă de 
perspectiva unor noi burse 
de întreținere.

Pe parcursul turneului în 
cele patru capitale, oaspe
tele a avut prilejul să com
pare, ca și la San Salva
dor, discrepanța dintre servi
lismul cercurilor guvernante 
și sentimentele ostile ale 
forțelor populare care mili
tează contra hegemoniei 
străine, pentru dezvoltare 
conformă cu interesele na
ționale da progres economic 
și social.

Festivitățile 
de la
Ulan - Bator

ULAN-BATOR 11 (Agerpres). — 
Joi, oamenii muncii din R. P. 
Mongolă au sărbătorit a 47-a ani
versare a Revoluției Populare. In 
Piața Suhe-Bator din capitala țării, 
unde a fost proclamată libertatea 
și independența Mongoliei, a avut 
loc parada militară și demonstra
ția oamenilor muncii. Luînd cu- 
vîntul înainte de paradă, general 
colonel J. Lhagvasuren, ministrul 
pentru problemele Armatei Popu
lare, a relevat că succesele obținu
te de R. P. Mongolă în cei 47 de 
ani de la revoluție constituie o 
mărturie a politicii juste a Parti
dului Popular Revoluționar Mon
gol, rodul muncii pline de abnega
ție a poporului mongol.

cestora au participat primul se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, A. Dubcek, președintele 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
generalul de armată L. Svoboda, 
președintele guvernului ceho
slovac, O. Cemik, președintele A- 
dunării Naționale a Republicii So
cialiste Cehoslovace, J. Smrkovsky. 
și ministrul Apărării Naționale al 
Republicii Socialiste ~ 
generalul-colonel M.

Cehoslovace, 
Dzur.

(Agerpres)
★

PRAG A 11 (Agerpres). — Agen
ția C.T.K. anunță că, în legătură 
cu întrebările referitoare la modul 
în care se desfășoară retragerea 
unităților militare care au partici
pat la aplicațiile de stat major ale 1 
armatelor statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, secretarul 
pentru presă al guvernului ceho- ■ 
slovac a fost împuternicit să co
munice următoarele :

Potrivit afirmațiilor Comanda
mentului forțelor armate ale sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia, celelalte unități militare 
vor fi pregătite de retragere în 
cursul zilelor următoare și vor în
cepe treptat, de Ia 13 iulie, să se 
deplaseze în locurile unde sînt 
dislocate permanent, dincolo de 
frontierele R. S. Cehoslovace.

Reprezentanții organelor ceho
slovace mențin permanent legătura 
cu comandamentul forțelor armate 
ale Tratatului de la Varșovia și 
vor crea premisele necesare pen
tru această deplasare.

reri cu privire la situația din O- 
rientul Apropiat și posibilitățile do 
găsire a unei soluții politice a cri
zei provocate de conflictul arabo-fs» 
radian.

Adunarea Națională a R.S* 
Cehoslovace a ales miercuri Con
siliul Național Ceh, organ reprezen
tativ al poporului ceh, care va fi 
partenerul Consiliului Național Slovac 
în noua organizare federativă a R.S. 
Cehoslovace, ce se pregătește în 
Cehoslovacia în baza unei legi con
stituționale. Președinte al Consiliului 
Național Ceh a fost ales Cestmir 
Cisar.

După cum anunță ziarul ar- 
matei Indoneziene „Angkatan 
Bersendjata", în cursul unor ciocniri 
care au avut loc luna trecută în re
giunea Blitar din estul insulei Java ar fi fost ucis unul din liderii Parti
dului Comunist din Indonezia aflat 
în ilegalitate, Cloan Hutapea.

a sosit intr-o 
Alexei Kohî-

Consiliului de 
In aceeași zi în 
avut loc convor-

oHclală
președintele 
al U.R.S.S. 
Suediei au

La Stockholm 
vizită 
ghin. 
Miniștri 
capitala 
biri între primul ministru Tage Er» 
lander și Alexei Kosîghin.

Comisarul biafrez al infor
mațiilor a prezentat un plan 
în legătură cu reglementarea 
conflictului între guvernul federal 
nigerian și „Republica Biafra". Po
trivit acestui plan, „trebuie că m 
renunțe la forță ca mijloo de regle
mentare a crizei interne nigeriena”,

ta Budapesta s-au deschis 
lucrările sesiunii Adunării de 
Stat a R. P. Unqare. Pe ordinea 
de zi a sesiunii figurează raportul a- 
supra executării bugetului de stat 
pe anul 1967, raportul ministrului de 
externe în legătură cu principalele 
probleme internaționale și alte pro
bleme.

George Ball, reprezentan
tul permanent al S.U.A. ia 
O.N.U., a sosit miercuri seara 
la Londra, pentru a avea convor
biri cu reprezentanții guvernului bri- 
tanio într-o eerie de probleme inter
naționale și îndeosebi privind situa
ția din Orientul Mijlociu.


