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Lichidarea pierderilor planificate, rentabilizarea tutu
ror întreprinderilor și produselor, ridicarea gradului de 
rentabilitate în toate unitățile economice constituie mo
bilul unei largi acțiuni care se desfășoară în toate re
giunile, obiectul eforturilor oamenilor muncii pentru 
înfăptuirea indicațiilor plenarei C.C. al P.C.R. din de
cembrie 1966. în acest scop, în întreprinderi s-au or
ganizat comisii formate din ingineri și economiști, spe
cialiști din ministere și organe economice-financiare, 
cercetători, cadre din învățămîntul superior, care, timp 
de aproape două luni, au studiat posibilitățile de ren
tabilizare a fiecărui produs, de lichidare a pierderilor 
planificate. Studiile efectuate au deschis noi orizonturi 
pentru activitatea economică, îmbogățind metodele de 
organizare și conducere a întreprinderilor. Unele din
tre măsurile preconizate pe baza acestor studii au în
ceput să se aplice, dînd rezultate economice practice.

ÎN ANCHETA PE CARE O PUBLICĂM ÎN PAGINA A 
III-A ne propunem să vedem cum au lucrat comisiile 
din cîteva întreprinderi din regiunea Cluj, cît de adine 
au analizat condițiile și posibilitățile de rentabilizare, 
cît de eficiente sînt măsurile care s-au prevăzut și cît 
de juste și mobilizatoare sînt concluziile la care au 
ajuns. în același timp, ancheta își propune să pună în 
evidență eforturile concrete, practice, depuse de colec
tivele unor întreprinderi, și rezultatele obținute pînă 
acum, unele foarte bune, care depășesc previziunile co
misiilor respective, precum și starea de pasivitate și 
lipsa de energie ce se manifestă în alte întreprinderi.

si tovarășul

Luni dimineața, la sediul C.C. al 
P.C.R. au început convorbirile în
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, și tovarășul Santiago Carrillo, 
secretar general al Partidului Co
munist din Spania.

Au participat tovarășii Alexan-

dru Drăghicl, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Manea Mănescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

Pe șantierulA 

hidrocentralei 
•L

de pe Lotru

Constructorii de pe șantierul 
hidrocentralei de pe Lotru —• 
cea mal mare de pe rîurile 
interioare ale țării — au ob
ținut o victorie de seamă t 
străpungerea, înainte de ter
men, de pe două fronturi de 
lucru, a primei galerii cu a 
lungime totală de 739,5 metri. 
Aceasta face posibilă de
vierea apelor rîului Lotru și 
începerea lucrărilor pregăti
toare pentru ridicarea baraju
lui Vidra. A început și con
strucția drumurilor, în lungime 
de peste 11 km, pentru trans
portul argilei și arocamentelor 
ce vor fi utilizate la această 
lucrare. (Agerpres)
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Bumbâcâria românească Jilava este în curs de modernizare și reutilare ; 
ca urmare, capacitatea de producție a filaturii va crește cu 1 000 tone fire 

pe an Foto : Agerpres

Dr. ing. A. MILLION,
consilier la Institutul de cercetări tehnologice 

pentru construcții de mașini (I.C.T.C.M.)-București

NOCIVITATEA

Luni după-amiază, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, 
Emil Bodnaraș, Alexandru Dră- 
ghici, Paul Niculescu-Mizil, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu, Flo
rian Dănălache, Janos Fazekas, 
Manea Mănescu și Dumitru Popa 
au vizitat Expoziția industrială ja
poneză, deschisă la pavilionul din 
Parcul Herăstrău.

La sosire, conducătorii de partid 
și de stat au fost întîmpinați de 
Itaru Maruo, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Japoniei la București, 
de Keishi Nakamura, directorul 
expoziției, și de Yoshio Yano, di
rector adjunct.

Erau prezenți Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, 
Mihai Marinescu, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, 
George Macovescu, prim-adjunct

al ministrului afacerilor externe, 
și Victor Ionescu, președintele Ca
merei de Comerț.

Vizitînd expoziția, oaspeții s-au 
oprit în fața a numeroase standuri 
în care sînt prezentate produse de 
înaltă tehnicitate ale industriilor 
electrotehnică, electronică, con
structoare de mașini, metalurgică, 
industriei bunurilor de consum și 
altor ramuri. Directorul expoziției 
și alți specialiști au dat ample ex
plicații asupra exponatelor, au de
monstrat modul de funcționare a 
unor mașini.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți conducători de partid și de 
stat au dat o înaltă apreciere pro
duselor prezentate, felicitindu-i pe 
organizatori.

După încheierea vizitei, conducă
torii de partid și de stat au semnat 
în cartea de impresii a expoziției.

(Agerpres)

ÎN ZIARUL DE AZI @ Un studiu 
interesant despre orizontul propa 
gandistului ii Responsabilitatea artis 
tică și umană a regizorului de teatru

în timpul convorbirilor

Cum se face evaluarea economică

Nojiunea de eficiență, expiimînd 
ideea de randament, de efect util, 
se bucură în prezent de o atenție 
din ce în ce mai mare în toate do
meniile vieții noastre sociale. Apli
cată la domeniul cercetării știin
țifice, această noțiune prezintă o 
dublă importanță — atît din punct 
de vedere economic cît și social — 
deoarece știința în țara noastră în
deplinește dubla funcție de forță 
de producție și de pîrghie a pro
gresului societății. O condiție me
nită să favorizeze și să accelereze

transpunerea în realitate a rezul
tatelor muncii științifice și, deci, 
implicit, să ridice eficiența aces
teia este existența unui program 
de cercetare, corelat cu posibili
tățile tehnice și cerințele concrete

imediate și de perspectivă ale eco
nomiei. Un asemenea cadru îl 
creează programul unitar al cerce
tării științifice.

O dată stabilite obiectivele ime
diate și de perspectivă ale activi-

Pe unde vor trece
tun știi

I''

• CAMPINGURI, MOTELURI, MII DE LOCURI ÎN CASE PARTICULARE • CE S-A FĂCUT
Șl CE AR MAI TREBUI FĂCUT ÎN DIRECȚIA BUNEI INFORMĂRI • UNITĂȚI DE ALIMEN
TAȚIE PUBLICĂ AL CĂROR PROFIL AR TREBUI GRABNIC REVĂZUT • SE CER PUSE 
LA PUNCT UNELE AMĂNUNTE ALE DESERVIRII AUTOMOBILIȘTILOR

Intrăm în plin sezon al turismului. 
E totul bine pus la punct, sînt 
gata gazdele să-și primească oaspe
ții ? Am urmărit aceste pregătiri în 
cîteva centre mai frecventate de tu
riști — Sibiu, Brașov, Ploiești — ca 
și pe unele trasee mai circulate — 
.Valea Prahovei, Valea Oltului ș.a.

După cum s-a mai anunțat, hotă- 
rîrea privind cazarea turiștilor în lo
cuințele particulare ale cetățenilor 
s-a bucurat de mult interes în acest 
sezon, ea venind în întîmpinarea do
rinței unor vizitatori de a lo
cui, pe cît posibil, mai depar
te de zgomotul și forfota aglomera
țiilor, de a-și petrece vacanța într-un 
cadru pitoresc și liniștit. La cererea 
cetățenilor, peste 1900 locuri de ca
zare în case particulare au fost omo
logate de reprezentanții O.N.T. spri
jiniți de sfaturile populare locale, la 
Ploiești, în localitățile Văii Prahovei 
și de-a lungul celorlalte trasee ce tra
versează regiunea spre alte localități 
turistice, printre care Vălenii de 
Munte, Tîrgoviște, Pucioasa, Buzău, 
Mizil, Pogoanele etc. In raza agen
ției O.N.T.-Brașov, care deservește 
jumătatea de răsărit a regiunii cu 
același nume, s-au omologat cam 
1 500 locuințe, iar în raza orașului 
Sibiu și a raioanelor Mediaș, Agnita, 
Sighișoara — alte peste 1 800 de 
locuri. Cu toate că operațiunea de 

, prjwlogare șl de încheiere a înțele-

gerilor cu O.N.T. s-a terminat în linii 
mari, continuă afluența de cereri din 
partea cetățenilor.

— Am făcut o constatare extrem 
de îmbucurătoare — ne-a informat 
tov. Gli. Crețu, șeful agenției O.N.T. 
din Brașov — cu ocazia omologării 
camerelor în comunele și satele din 
regiune : ne-au fost oferite nume
roase case cu un confort identic celui 
urban — cu baie, parchet, frumos 
mobilate — o dovadă incontestabilă 
a nivelului de trai tot mai ridicat, 
încă de pe ' acum, numeroși oaspeți 
sosiți în tară — belgieni, francezi, 
englezi, germani, cehoslovaci, brazi
lieni — au solicitat cazarea în ase
menea locuințe.

O oarecare experiență în acest mod 
de deservire există chiar de anul 
trecut, cînd el a fost practicat în 
cîteva localități din tară, printre al
tele la Sibiu și Brașov. Toți cei care 
au oferit anul trecut găzduire turiș
tilor au solicitat reînnoirea înțelegeri
lor cu O.N.T. Multe gazde sînt dis
puse să ofere oaspeților și micul de
jun sau toate mesele.

Cu toate acestea, în legătură cu 
noul gen de deservire trebuie făcute 
și unele observații.

Al. PLAIEȘU

Socotit multă vreme un 
viciu benign, pălăvrăgeala 
se relevă infinit mai puțin 
candidă decît pare la pri
ma vedere.

Mai întîi, însă : de ce a 
putut fi privit năravul atîta 
vreme cu o blîndă îngă
duință ? Fiindcă „Mitică", 
genialul Mitică al lui nenea 
lancu, palavragiul perpe
tuat peste decenii, își 
păstrează, la altă scară a 
spiralei, aceleași înșelătoa
re atribute : băiat drăguț,

Aurel BARANGA

optimist, frenetic, de o ire
zistibilă și contagioasă bu
nă dispoziție. Flecarul știe, 
care va să zică, tot și în 
toate domeniile, se bate pe 
burtă cu toate întrebările 
chinuitoare ale umanității, 
îți comunică, expert și con
fidențial, între ghilimele, ce 
i-a spus la ultima lor în
trevedere Johnson lui Wil-

son, e strateg în fața hal
bei de bere, economist se 
războiește cu ipotezele, om 
de cultură n-are nici un 
fel de dubiu estetic, me
reu combatant, veșnic opo
nent, debater pasionat de 
o deconcertantă mobilitate 
a spiritului.

Palavragiul frece cu de
zinvoltură de la probleme-

(Continuare în pag. a II-a)
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tățli de cercetare, o dată întocmi
te planurile de desfășurare a aces
teia, urmărirea și măsurarea efi
cienței economice a muncii de cer-, 
cetare trec pe prim plan.

După cum se știe, în întreprin
derile noastre, potrivit orientării 
date de conducerea superioară de 
partid, se desfășoară o acțiune 
sistematică pentru creșterea efi
cienței economice ; în această ac
țiune are o importanță primordia
lă încadrarea în criterii economice 
precise a diverșilor factori ce 
concură în procesul de producție. 
Or, ce se întîmplă ? O întreprinde
re poate ști precis ce beneficiu 
economic va dobîndi dacă va înlo
cui la un produs „x* o anumită pie
să de oțel printr-una de material 
plastic. Există repere precise care 
o ajută să-și calculeze avantajele 
la înlocuirea uneia sau altei ma
terii prime. Lucrurile Ies din sfera 
preciziei cînd este însă vorba toc
mai de produsele inteligenței știin
țifice, pe bună dreptate denumite 
marfa cea mai prețioasă, cea mai 
scumpă pe piața mondială.

La rîndul lor, cei ce activează în 
sfera cercetării nu au la îndemînă 
în momentul de față decît o serie 
de instrucțiuni lapidar formulate 
privind aprecierea tehnico-econo- 
mică a asimilării produselor noi. 
în ramura construcțiilor de mașini, 
acestea sînt cuprinse într-un do
cument care nu răspunde în mod 
satisfăcător complexei activități de 
cercetare științifică: așa-numi- 
tele „instrucțiuni privitoare la 
conținutul studiilor tehnico-econo- 
mice pentru asimilarea de produse 
noi". Este adevărat că, pe lîngă 
aceste instrucțiuni, mai există și 
altele care au în vedere efectul 
economic al cercetărilor tehnico- 
științifice aplicate în industrie, 
dar ele rămîn neutilizate sau sînt 
utilizate în mod formal. Ca urma
re, cercetări valoroase rămîn ne
preluate de producție, deoarece, 
practic, nu este luat în considera
ție cel mai important criteriu de 
evaluare : eficiența lor economică, 
beneficiile pe care le pot aduce, 
progresul pe care-1 pot genera.

le structuralismului con
temporan la ultima anec
dotă cu olteni, revine la 
chestiunile arzătoare dez
bătute în Consiliul de Secu
ritate, te pune la curent cu 
un cancan trăznitor, pe ca- 
re-l deține din cea mai au
torizată sursă, fiindcă fle
carul e prieten cu X, in
tim cu Y, după ce a rupt 
relațiile cu zet, fiindcă i-a

(Continuare 
în pag. a II-a)

I CEL!
i „LOU
I PARTI

La Manila ca și la Wa
shington 'se recunoaște tot 
mai deschis în ultima vre
me că în Filipine starea de 
spirit antiamericană a luat 
o amploare fără prece
dent. în republica insu
lară, „cel mai loial prieten 
și aliat al Statelor Unite 
în Asia", demonstrațiile 
antiamericane se țin lanț.

Vizita de anul trecut la 
Manila a vicepreședinte
lui S.U.A., Humphrey, în 
scopul reafirmării vechi
lor legături de „priete- 
nie“ dintre cele două țări, 
a provocat un val de pro
teste. Humphrey a fost în
tâmpinat de mii de de
monstranți care au blocat 
aeroportul, cerînd înceta
rea agresiunii din Viet
nam, desființarea bazelor 
americane din Filipine. 
Oaspetele a fost nevoit 
să-și scurteze vizita și să 
se înapoieze la Washing
ton fără să fi apucat să-și 
citească discursurile pre
gătite pentru acest tur
neu. O primire asemă
nătoare i s-a făcut și pre
ședintelui Johnson, venit 
la conferința de la Ma
nila pentru a pune la cale 
noi măsuri de escaladare a 
războiului din Vietnam. 
Angrenarea Filipinelor în 
agresiunea împotriva po
porului vietnamez — co
respunzător unui vechi 
deziderat al Washingto
nului de a-i face pe asia
tici să lupte contra asiati-

G. BONDOC

T sieg ramă
Excelenței Sale Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI 
Poporul Iordaniei mi se alătură în a exprima Excelenței Voastre gra

titudinea și sincerele noastre mulțumiri pentru amabilul dv. mesaj de fe
licitare, trimis cu ocazia aniversării zilei independenței Iordaniei.

Adresăm Excelenței Voastre cele mai bune urări de sănătate și feri-* 
cire, de continuă bunăstare și prosperitate a națiunii dv.

HUSSEIN IBN TALAI,..?;
Regele Iordaniei^’

-5



PAGINA 2 SCINTEIA — mărfi 30 mai 1967
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FAPTUL UN STUDIU
In perioada ianuarie—aprilie 1967, Comitetul raional de 

partid 30 Decembrie a întreprins un studiu cu caracter socio
logic asupra eficienței actualului sistem de pregătire a pro
pagandiștilor. Rezultatele studiului s-au cristalizat într-un an-

INTERESANT DESPRE
samblu de măsuri care au fost adoptate într-o recentă șe
dință a biroului Comitetului raional, cu scopul de a se per
fecționa acest sistem. Pentru a face cunoscute cititorilor 
noștri concluziile studiului și măsurile adoptate, ne-am adre
sat tov. Vasile PR CEPUTU, secretar al Comitetului raio
nal 30 Decembrie.

Alo, alo!
Un cetățean ridică receptorul : 

Alo ! Telefoanele ? Doresc o 
convorbire cu cooperativa agri
colă de producție „Unirea"' satul 
Camena, raionul Istria. „Nu se 
poate". De ce ? „La C.A.P. Ca
mena nu există post telefonic". 
Nedumerire. Omul știa că încă 
din 1962 cooperativa agricolă din 
Camena a cerut direcției regio
nale P.T.T.R. Dobrogea instala
rea unui telefon. S-au plătit taxe 
de studii și proiectare. S-au achi
tat 51 585 lei, contravaloarea in
stalației telefonice. Și telefon — 
ioc 1 Deci, cine dorește telefon să 
se adreseze P.T.T.R. Dobrogea. 
Și cu banii „înainte". Telefonul 
vine „după". După 5 ani, 6, 7, 
8...

Călcîiul lui 
Achile

In regiunea lăți se desfășoară 
o largă acțiune de redare în cir
cuitul agricol a unor noi terenuri 
prin defrișări, desecări etc. Dar 
ce se adună cu dreapta se risi
pește cu stingă. Este vorba de 
scoaterea din circuitul agricol a 
unor însemnate suprafețe de te
ren. foarte bun, care rămîn an 
de an ocupate cu rămășițele de 
la girezile de paie sau coceni de 
porumb. Socotind că fiecare 
C.A.P. are în medie 3—4 șiri de 
paie, rezultă că în cele 238 coo
perative agricole de producție 
din regiune stau imobilizate circa 
250—300 ha teren. (Și asta în- 
tr-o singură regiune I). Cum se 
vede, specialiștii agronomi se 
uită peste gard și mai puțin în 
curtea proprie. E povestea cu 
meșterul care și-a căutat luleaua 
de-a amețit și cînd colo o avea 
în gură. O fi fost șl el din re
giunea Iași P

Facem

ICe a determinat comitetul 
raional de partid să întreprindă 
acest studiu ? Ce obiective v-ați 
propus să cunoașteți și care au 

fost mijloacele de investigație 
folosite ?

Exigențele formulate de Congre
sul al IX-lea al P.C.R. față de propa
ganda de partid, oriticile pe care le-a 
adus manifestărilor de schematism și 
șablon au fost pentru Comitetul raio
nal de partid 30 Decembrie un 
puternic îndemn de a îmbunătăți 
substanțial activitatea în acest im
portant domeniu. Comitetul raional 
și-a îndreptat atenția asupra pregă
tirii propagandiștilor ; . este știut că 
de propagandiști, de nivelul lor ideo
logic și cultural, de capacitatea lor 
de a stimula interesul și gîndireâ 
proprie a cursanților depind în mod 
hotărîtor caracterul viu, interesant, 
creator al învățămîntului și, în ulti
mă instanță, eficiența sa.

Noi eram conștienți că anumite 
metode folosite în pregătirea propa
gandiștilor erau învechite, perimate. 
In decursul anilor, învățămîntul de 
partid în ansamblul lui a evoluat, 
nivelul propagandiștilor a crescut, 
dar pregătirea lor la cabinetul de 
partid se făcea după aceleași metode 
ca acum 10—15 ani. Nu o dată am 
auzit critici din partea unor propa
gandiști, care ne-au arătat deschis 
că semlnariile organizate pentru ei 
la cabinet le dau sentimentul peni
bil al timpului pierdut inutil.

Am considerat însă că înainte de 
a trece la măsuri este bine să între
prindem un studiu aprofundat al 
realității, al cerințelor actuale. 
Ne-am propus ca pe de o parte să 
obținem o imagine cit mai exactă 
asupra activității lectorilor și propa
gandiștilor din raionul nostru, încît 
să putem desprinde carențele cele 
mai tipice, direcțiile în care este cel 
mai mult nevoie să acționăm. Pe de 
altă parte am căutat să aflăm păre
rile lectorilor și propagandiștilor în
șiși despre felul cum sînt sprijiniți 
de cabinetul de partid și de organi
zațiile de bază. In acest scop, au fost 
organizate 16 colective formate din 
membri ai comitetului și ai biroului 
raional, activiști de partid, tovarăși

din activul obștesc al cabinetului. Ei 
au participat la un mare număr de 
lecții și seminarii în întreprinderi, 
ministere, institute de cercetări și 
proiectări, au purtat discuții cu 
lectori și propagandiști, cu mem
brii birourilor organizațiilor de 
bază responsabili cu propaganda. 
In același timp, cu ajutorul unor 
specialiști în investigația sociologică 
a fost elaborat un chestionar în 
care erau cuprinse întrebări extrem 
de diverse, de la date obiective pri
vind profesia, studiile, vechimea sau 
continuitatea în. muncă a propagan
diștilor, și pînă la părerea lor cu 
privire la actualele forme de pregă
tire la cabinet, ce consideră neco
respunzător în această pregătire și ce 
forme ar prefera, ce probleme teore
tice îi interesează mai mult. etc. Pe 
baza chestionarului, s-a organizat un 
sondaj de opinie în rîndurile a 320 
de lectori și propagandiști. întreaga 
acțiune s-a desfășurat sub condu
cerea directă a membrilor biroului 
Comitetului raional.

S-a adunat astfel un material ex
trem de bogat, care a fost supus dez
baterii biroului comitetului raional, 
căpătînd în cele din urmă forma unor 
concluzii și măsuri bine cristalizate.

BȘi care sînt principalele con
cluzii la care s-a ajuns ?

Studiul nostru ne-a confirmat că 
dispunem de numeroși lectori și pro
pagandiști, care muncesc cu price
pere și entuziasm pentru a asigura 
însușirea de către membrii de partid 
și masele largi a' ideilor marxism- 
leninismului, a politicii partidului. 
Fiind în cea mai mare parte cadre 
de partid, de stat și din economie cu 
studii superioare, ei au nu numai 
competență teoretică, dar dovedesc 
și pricepere metodică.

Totuși, în activitatea unora apare 
încă o anumită încetineală în recep
tarea noului, o oarecare dificultate 
de a selecta din multiplele fațete ale 
unei probleme aspectele cele mai im
portante, de a evidenția schimbările 
sau aprecierile noi care au interve
nit în legătură cu un fenomen sau 
altul. Astfel, în expunerile cu pri

vire la plenara C.C. al P.C.R. din 
21—23 decembrie 1966, ținute in ca
drul unor cercuri și Cursuri din Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini, de la întreprinderea de apa
rate de măsură și control, lectorii 
au vorbit despre diferiții indicatori 
cantitativi de care s-a ocupat ple
nara, despre sarcinile trasate in ce 
privește reducerea cheltuielilor de 
producție, a consumurilor specifice, 
creșterea productivității muncii, dar 
nu au reușit să sublinieze importan
ța principială și practică pe care o 
au aceste sarcini in etapa actuală, 
cînd se impune ridicarea nivelului 
calitativ al întregii activități econo
mice, nu au relevat optica nouă în 
care a examinat plenara aceste pro
bleme.

Continuă destul de frecvent cazu
rile cînd propagandiștii imprimă lec
țiilor, seminariiior un caracter ge
neral, abstract, se mulțumesc să re
dea mai mult sau mai puțin fidel 
unele teze și formule, așa cum sint 
ele exprimate în documente sau 
manuale și solicită la rîndu-le ase
menea formule, în loc să se adreseze 
gîndirii cursanților, să întreprindă 
împreună cu ei o analiză a fenome
nelor vieții economice și sociale, să-i 
ajute să ajungă singuri la concluzii.

Conținutul Învățămîntului suferă 
și din cauza sărăciei de informare 
a unor propagandiști, care nu reu
șesc să depășească granița lucrurilor 
și datelor arhicunoscute, nu aduc în 
sprijinul diferitelor idei date și fapte 
interesante, proaspete din presa co
tidiană sau revistele de specialitate, 
din literatură, știință etc. Aceste 
constatări au fost întărite de datele 
culese cu ajutorul chestionarului. 
Din cei 320 propagandiști chestionați, 
marea majoritate au indicat drept 
singură sursă de documentare asupra 
actualității un ziar sau altul. La 
întrebarea cîte studii din domeniul 
în care predau au citit în ultimul an, 
70 au indicat un singur studiu, 19 
două studii, iar restul nici unul.

IFără îndoială că studiul în
treprins de comitetul raional a 
urmărit descifrarea cauzelor 
care generează asemenea ne

ajunsuri.

tîrgul ?
Ne scrieți, cetățene Grigore ț

Niță, pensionar (Piatra Neamț, |
str. Maiacovski 23), că dețineți 
secretul unor fraude colosale j
(sute de milioane) și că nimeni, 
dar absolut nimeni din lumea I
asta, nu vă ascultă; Apoi; ne pro- i
puneți deschis un tîrg : ne vin- I
deți „pontul", cu condiția să l
vă garantăm „1 la sută din tota- 1
Iul cuantumului ce se va desco
peri" la sesizarea dv. Cu dragă I 
inimă. Chiar și 95 la sută — dar i 
ce veți face dacă se va dovedi 
calomnie de cea mai pură speță, I 
așa cum ne-a confirmat ieri t 
Procuratura din localitate, sătulă I
pînă peste cap de reclamațiile •
dv. denigratoare ? Acceptați pro- J 
centul de „încasări" și într-un i 
caz și în celălalt ? Sîntem gata > 
să batem palma.

S-a găsit |
debitorul .

întrebam, zilele trecute, dacă 
știe cineva unde s-a stabilit în ■ 
ultima vreme Lucreția T. Ipate 
(născută la Costești-Pașcani la 30 |
mai 1935) care se eschivează de ■ 
la achitarea unor datorii bănești I 
către filiala Pașcani a Băncii Na
ționale. Un cetățean, cititor al ■
ziarului, ne comunică: Lucreția 
T. Ipate s-a stabilit de două |
săptămîni în comuna Scobinți, ■
raionul Hîrlău. Iată deci unde o 
găsește (în sfîrșit 1) scadența.

I Hai, îndrăz- 
| nește !

IPe un șantier de construcții de 
pe Bd. Lacul Tei din Capitală 
s-au găsit îngropate cîteva mo- 

Inede de aur. Fiind sesizată, mi
liția a continuat cercetările des
coperind în total 110 monede de 

Iaur, de diferite mărimi. Care 
le-ai „pierdut" ?

I Impru- 
| dență?
I Șoferi, unde țineți cheile ma

șinii ? Constantin Enoaie din 
comuna Breaza (Cîmpina) a sustras

Ide la tatăl său, șofer la LC.M.E.
nr. 3 Cîmpina, cheile microbu
zului 31 BV 4156, Apoi a luat 

I mașina de la locul de garare al
întreprinderii (oare aici mașinile 
sînt parcate în cîmp, fără pază?). 

I Împreună cu un amic și cu Ma
rla BîrjoCeanu, a plecat într-o 
excursie nocturnă la Poiana Bra- 

Ișov. Aici au tras o dușcă zdra
vănă. La întoarcere, în plină vi
teză, a răsturnat mașina. Pasa- 

Igera a încetat din viață. C. E- 
noaie a fost condamnat la 4 ani 

I închisdare. Sentința a rămas de
finitivă. (N-are cine s-o mai răs
toarne I).

L

Rubrică redactată de»
Ștefan ZIDARIJA
Ștefan DINICA 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Se întoarce soarele verii și pe me- 
’ > leagurile Sibiului

Foto: Gh. Vințilă

Aflarea cauzelor este un drum si
gur pentru a ajunge la remedii. Una 
din concluziile la care am ajuns este 
aceea că în deficiențele din activi
tatea propagandiștilor se repercutea
ză acele metode învechite de pregă
tire la cabinetul de partid, de care 
aminteam la început.

Se știe că sistemul de pînă acum 
de pregătire la cabinet se baza in 
principal pe seminarii, în Care propa
gandiștii erau solicitați să răspundă 
la problemele pe care urmau să le 
pună în dezbaterea cursanților; un 
fel de repetiție a seminariiior din 
cercuri, în care rolul cursanților îl 
joacă propagandiștii. Cea mai mare 
parte — peste 300 — dintre propa
gandiștii și lectorii cu care s-a stat 
de vorbă sau care au răspuns la 
chestionar au apreciat că într-adevăr 
la cabinet ei se simt tratați nu ca 
lectori sau conducători de seminarii, 
ci cursanți. Ei au arătat că aceasta 
imprimă activității lor un spirit șco
lăresc ; în seminariile pe care le con
duc ei se simt îndemnați să transpu
nă aidoma întrebările care li s-au 
pus la cabinet, în loc să stimuleze 
o dezbatere vie, legată de preocupă
rile cursanților. Aproape în unani
mitate propagandiștii au arătat că ar 
fi mult mai util să poată audia la 
cabinet expuneri sau consultații, să 
primească răspunsuri la întrebări, 
care să-i ajute în cunoașterea apro
fundată a preocupărilor celor mai ac
tuale ale partidului, în înțelegerea 
noilor procese și fenomene din viața 
internațională, în elucidarea unor 
puncte de vedere și teorii noi care 
apar în știință, artă. în același 
timp, multi propagandiști au cerut 
să se organizeze la cabinet un larg 
schimb de opinii și de experiență 
în probleme de metodică, să se anali
zeze în colectiv lecții și planuri 
de seminar elaborate de ei înșiși, 
încît, cu participarea activă a tutu
ror, valorificînd experiența acumula
tă, să se desprindă concluzii cu pri
vire la felul cum e bine să fie 
tratată o temă sau alta, care sînt 
elementele noi, ce chestiuni merită 
îndeosebi relevate, ce probleme 
dificile se ridică și cum pot fi ele 
elucidate etc.

Concluzia care s-a conturat a fost 
aceea ca expunerea, consulta
ția, dezbaterea, în cadrul cărora să

fie subliniate, clarificate multilate
ral problemele noi, actuale, să devină 
formele de bază în pregătirea 
propagandiștilor la cabinetul de 
partid. Bineînțeles că aceasta nu 
exclude, ci presupune în continuare 
o cit mai accentuată diferențiere a 
formelor de pregătire, ținînd seama 
de specialitatea și preocupările lec
torilor, de nivelul pregătirii și de 
experiența pe care o au. De pildă în
deosebi pentru propagandiștii noi. cu 
mai puțină experiență, am considerat 
că este indicat să menținem semina
riile, organizîndu-le pe grupe mici, 
omogene, și avînd grijă ca ele 
să nu aibă un caracter școlăresc, să nu 
se desfășoare după tipicul întrebare- 
răspuns, ci să dea posibilitatea unor 
reale dezbateri, la care să-și aducă 
contribuția de gîndire toti partici- 
panții.

Vom îndruma totodată birou
rile organizațiilor de bază să-i 
informeze sistematic pe propagan
diști, lectori, asupra problemelor 
principale care se ridică în activi
tatea întreprinderii, asupra deficien
țelor, pentru ca aceștia să le poată 
pune în dezbaterea cursanților. în 
întreprinderile mai mari, unde exis
tă condiții, sarcina pregătirii propa
gandiștilor va fi încredințată exclu
siv comitetelor de partid respective, 
care o vor îndeplini, firește, sub în
drumarea și cu sprijinul cabinetului 
raional.

Oricît de bine s-ar ocupa comite
tele raionale și birourile organizații
lor de partid din întreprinderi, insti
tuții de pregătirea propagandiștilor, 
este limpede că această activitate 
poate să dea pe deplin roade numai 
dacă propagandiștii studiază ei înșiși. 
Ancheta noastră ne-a arătat însă că 
efortul individual al propagandiștilor 
este de multe ori nesatisfăcător, mai 
ales în direcția aprofundării proble
melor teoretice de actualitate. Fiind 
puși în situația de a indica aspectele 
care-i interesează mai mult în sfera 
acestor probleme, doar 13 la sută au 
formulat cerințe de mare însemnătate. 
Nivelul general de cunoștințe al pro
pagandiștilor noștri permite fiecăruia 
să muncească individual cu cartea, 
să se documenteze multilateral, să-și 
lărgească continuu orizontul.

Fără îndoială că pentru aceasta, 
trebuie să li se creeze și condițiile 
necesare Or. mulți dintre ei sînt 
încă supraaglomerați cu sarcini, în 
pofida indicațiilor clare ale condu
cerii partidului. 63 la sută dintre 
propagandiștii chestionați în cadrul 
anchetei noastre, de pildă, au arătat 
că mai au încă una sau două sarcini 
obștești. în multe organizații de 
partid, propagandiștii sînt trecuți cu 
ușurință de la o disciplină la alta. 
59 la stită din propăgandiștii-cărorali 
s-a adresat ancheta noastră au arătat 
că au condus forme de învățămînt 
foarte diverse — de la Probleme ac
tuale ale politicii partidului pînă la 
Economia politică. Filozofie sau Isto
ria P.C.R. — ajungînd în multe ca
zuri la cinci forme în decurs de 10 
ani. Aceasta reflectă o concepție ero
nată din partea birourilor organiza
țiilor de bază, care nu înțeleg im
portanta specializării pe discipline a 
propagandiștilor.

în esență, măsurile preconizate de 
Comitetul raional de partid 30 De
cembrie pentru perfecționarea pre
gătirii propagandiștilor vizează trei 
direcții principale, și anume 1) mo
dernizarea formelor de pregătire Ia 
cabinet, transformarea cabinetului în 
tot mai mare măsură într-un centru 
de documentare, de Informare poli
tică, științifică și culturală și de pre
gătire metodică ; 2) ridicarea rolului 
birourilor organizațiilor de bază în 
conducerea învățămîntului ; 3) stimu
larea si sprijinirea lectorilor, a pro
pagandiștilor în vederea unor efor
turi mai stăruitoare pe linia pregă
tirii lor individuale.

Aș vrea să mal arăt că unele din 
măsurile amintite au și fost experi
mentate înainte de a le adopta. 
Astfel, pentru propagandiștii cursu
rilor „Momente din istoria patriei și 
a partidului", „Probleme economice 
ale întreprinderilor industriale" au 
fost organizate expuneri ale unor 
cadre de înaltă specialitate asupra 
unor probleme de actualitate, pre
cum și unele dezbateri metodice, 
întreaga activitate de instruire a 
propagandiștilor și lectorilor în ve
derea convorbirilor recapitulative 
care încheie anul de învățămînt se 
desfășoară în conformitate cu noile 
măsuri stabilite de comitetul raional.

Convorbire realizată de 
Ada GREGORIAN

PENTRU CETĂȚENII

POSESORI DE POLIȚE 
DE ASIGURĂRI

MIXTE

DE PERSOANE
Administrația Asigurărilor 

de Stat face cunoscut tuturor 
cetățenilor care nu au solici
tat pînă în prezent plata drep
turilor ce li se cuvin din asi
gurările mixte de persoane ale 
căror termene au expirat să 
se adreseze inspectoratelor ra
ionale ADAS în raza cărora 
domiciliază, pentru a primi su
mele cuvenite.
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Tragerea la sorți 
pentru trimestrul 

III a libretelor 
de economii 

pentru construirea 
de locuințe

Libretele de economii pen
tru construirea de locuințe, 
care dau dreptul depunători
lor să participe la tragerea la 
sorți pentru al treilea trimes
tru al anului in curs, se pot 
emite de către unitățile C.E.C. 
numai pînă la data de 30 iu
nie ă.c., inclusiv.

Pe lingă cîștigurile în bani, 
al căror număr și valoare creș
te trimestru de trimestru, o 
dată cu creșterea soldului de
punătorilor, titularii libretelor 
de economii ieșite cîștigătoare, 
soțul (soția) și părinții titula
rilor care doresc să-și constru
iască locuințe proprietate per
sonală cu sprijinul statului au 
prioritate la încheierea con
tractelor pentru construirea a- 
cestora, dacă folosesc in între
gime sumele cîștigate la con
stituirea avansurilor.

Pe unde 
vor trece

Concurs 
pentru noi 

modele 
de jocuri 
și jucării

Ministerul Învățămîntului, în co
laborare cu Ministerul Industriei U- 
șoare, Ministerul Comerțului Inte
rior și Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, organizează un 
concurs cu premii pentru modele 
originale de jocuri și jucării. Con
cursul are următoarele teme : ju
cării mecanizate simple și com
plexe, jucării metalice litografia
te, truse și jucării cu caracter teh
nic, jucării și păpuși din mase 
plastice, dispozitive perfecționate 
pentru păpuși și animale textile 
(pentru voce, mers etc.), figurine 
din mase plastice și cauciuc în
muiat, animale textile, jocuri din 
carton litografiat.

Pentru fiecare temă sînt prevă
zute premii și mențiuni intre 
1 000—5 000 lei. Concursul este 
deschis pînă la I octombrie 1967. 
La concurs poate participa orice 
persoană, individual sau colectiv. 
Lămuriri suplimentare și prospec
tul detaliat al concursului se pot 
obține de la Comisia tehnico-ar- 
'istică pentru jucării din Ministe
rul Învăjămîntului, str. Spiru Haret 
nr. 12, tel. 14 24 00.

(Urmare din pag. I)

S-a hotărît aplicarea unui sistem 
de publicitate a acestor spații de ca
zare. astfel ca ele să poată fi identifi
cate cu ușurință. Dar nicăieri, pe tot 
parcursul traseelor vizitate, nici în 
sate, nici în orașe, nu am găsit vreo 
listă de asemenea adrese. Ele trebuie 
afișate cu cea mai mare „operativitate, 
spre a putea fi consultate așa cum 
s-a prevăzut — la agenții și filiale 
O.N.T., restaurante, stații PECO, se
dii ale sfaturilor populare etc. Even
tualele completări cu alte adrese de 
solicitanți dispuși să cazeze turiștii 
pot fi adăugate ulterior.

Am vizitat numeroase locuințe, am 
stat de .vorbă cu gazdele. Dar n-am 
aflat ca acestora să li se fi făcut vreo 
recomandare mai amănunțită cu pri
vire la modul de deservire a turiști
lor. încă nu li s-au pus la dispoziție 
pliante care, tipărite în mai multe 
limbi, oferă de obicei, multe infor
mații necesare privind regiunea, di
ferite servicii ; după cum nu li s-a 
înlesnit -procurarea unor tabele cu 
adrese indispensabile turiștilor : a 
băncii sau ghișeului celui mai apro
piat pentru schimb de valută, a mi
liției unde-și pot prelungi sejurul, a 
oficiului poștal și telefonic, policli
nicii sau spitalului la care pot apela 
în caz de nevoie etc. Unele gazde 
ne-au întrebat chiar ce să facă dacă, 
întîmplător, turistul n-are bani româ
nești ci numai valută; cum să calcu
leze, în acest caz, sumele ce li se 
cuvin ? Există, în domeniul la care 
ne referim, reglementări precise, 
mult simplificate față de trecut. Dar 
ele nu au fost lămurite Ia timp. La 
Brașov șe intenționează abia ținerea 
unor ședințe în acest scop. Socotim 
că formele de legătură, de informare 
reciprocă, dintre O.N.T. și cei care 
își iau angajamente de deservire tu
ristică. trebuie să fie cît mai simple, 
directe și operative.

Turiștii caută și găsesc cazare și 
în campinguri, moteluri, hanuri. 
Campingul din Dumbrava Sibiului, 
prin amplasare, dotare și serviciu 
atent, este un bun exemplu. Aici 
găsești un chioșc alimentar pentru 
aprovizionare, iar la o sută de 
metri se află un restaurant care oferă 
deservire la comandă pînă la „ușa 
cortului". Mai mult, stau la dispozi
ția celor care doresc să-și pregăteas
că singuri cîte ceva un grătar încă
pător, o plită de gătit, combustibil, 
după cum există și un punct de în
chiriat veselă, diferite jocuri etc. 
Administrația campingului urmărește 
cu deosebită atenție buna întreținere 
a grupurilor sanitare aferente, asi
gurarea apei calde la dușuri, schim
barea zilnică a lengeriei de pat, cu
rățenia și chiar atitudinea persona
lului.

Alte campinguri însă sînt abia în 
curs de amenajare și, după ritmul 
lucrărilor pregătitoare (care, în pa
ranteză fie spus, s-ar fi cuvenit fă
cute pînă acuma), sînt puține spe
ranțe ca ele să asigure foarte curînd 
o deservire corespunzătoare. Este 
vorba de campingul de pe dealul Re
pedea de lîngă Iași și de cel de la 
Dîrste — Brașov, despre extinderile

NOCIVITATEA PALAVRAGIULUI
(Urmare din pag. I)

spus de la obraz părerea 
sa, în toate domeniile, și 
fără menajamente.

Spiritual — pentru că se 
confundă foarte des flecăreala 
cu humorul — și suficient de 
indecent ca să pună în spu
sele sale bobul de piper al 
amănuntului picant, palavra
giul îneînfă spiritele neaverti
zate, sau are succes la prima 
întrevedere. La a doua îfi dai 
seama că se repetă, că n-are 
nici un fel de convingeri, că 
e gafa să susțină azi ceea ce 
a combătut ieri, că e pregă
tit să apere azi ce o să con
damne mîine, și toate astea 
numai ca să recolteze un 
succes Ieftin de gale'rie.

Dar chiar așa descris, îmi 
dau seama că merg pe 
linia înfățișării nevinovate a 
personajului, care e, în fond, 
infinit mai nociv. Fiindcă, în 
focul pălăvrăgelii sale dez- 
lănjuite și iresponsabile, fle
carul amestecă date reale cu

altele, fanteziste, pune în 
circulate ipoteze năstrușnice, 
acreditează concluzii fantas
magorice, atribuie unor oa
meni serioși afirmajii pe care 
aceștia nu le-au făcut în viafa 
lor, dă citate trunchiate sau 
fabricate de imaginafia lui 
derutantă, comunică secrete 
absurde dar ispititoare, reu
șind să creeze nu rareori si- 
tuajii mai mult decît incerte. 
Indiferent fafă de repufajia 
oricui și indiscret, palavragiul 
izbutește nu odată să provoa
ce animozitaji între oameni, 
stări de confuzie și de iritare, 
de cele mai multe ori greu 
de limpezit. Am fost de cu
rînd martorul unui conflict 
mocnit, cu aspect de criză 
dureroasă intervenită între 
doi oameni profund respecta
bili, din pricina unei vorbe 
zvîrlite în vînt de un pala
vragiu fără scrupule și pe 
care primul n-a avut posibi
litatea s-o controleze, iar cel 
de-al doilea s-o dezmintă.

Și aici apare mai evident

decît oriunde caracterul per
nicios al palavragiului con
temporan. Dacă jupîn Dumi- 
trache, pasionatul lector al 
„Vocii Patriotului Nafionale", 
era un flecar incorigibil, dacă 
Ipingescu se releva ca un co
mentator infatigabil al eve
nimentelor politice și al su
fragiului universal, dacă cel 
mai genial tip de palavragiu 
din literatura noastră, Conu 
Leonida, reproducea între 
ghilimele telegrama Iui „Ga- 
libardi" : „Bravos nafiune, 
halal să-fi fie I", tofi acești 
flecari trăiau într-o lume re- 
strînsă la cercul intimilor lor 
„apropitari* și pensionari, 
înlăuntrul căruia flecăreala 
rămînea doar o derizorie 
pierdere de vreme.

Trăim însă într-o lume în 
care raporturile umane s-au 
lărgit tot mai tare, în care 
depindem materialmente unii 
de alfii, în care indivizii se 
condiționează reciproc nu 
numai în planul relațiilor de 
muncă, dar și al legăturilor 
morale, infinit mai angajante.

într-o asemenea lume, fle
carul cu flecăreala lui nu e 
numai un „băiat drăguț" la 
gura căruia se bat turcii, care 
toarnă vrute și nevrute, care 
minte cu o incredibilă can
doare, ci un morb social 
care înveninează relațiile în
tre oameni, primejduind cea 
mai nobilă dintre trăsăturile 
umanismului socialist : încre
derea. Fiindcă palavragiul 
mai are o meteahnă : orgo
lios — „intim priefen cu 
directorul X, cu ministrul Y, 
sau cu demnitarul zet" — 
făgăduiește în 
stînga tot ceea 
te naive îi pot 
furi, avansări,
potriva unor adversari ce se 
cuvine a fi lichidați, scutiri 
de dări și călătorii în străină
tate, pînă la moftul trecerii 
unei odrasle dezmoștenite la 
examenul de bacalaureat. Mai 
e nevoie să amintim că fle
carul își uită promisiunile în 
chiar clipa în care le-a făcut,

dreapta și în 
ce niște spiri- 
solicita : pos- 
răzbunări îm-

că atent doar la efectul de 
spectacol pe care îl poate 
obține în fa)a țapului golit pe 
jumătate, mîine nu va face 
decît să se laude cu ce n-a 
realizat, frîmbitînd, la alte 
mese, victorii pe care nu 
le-a repurtat ?

Histrion, în accepția infe
rioară a termenului, Nea-,.Mi
tică" n-are amici, are numai 
spectatori părăsiți cu cinism 
la sfîrșitul reprezentației.

Să fim bine înțeleși, nimeni 
nu aspiră la rigoarea filistină 
care condamnă discuțiile 
vesele și agreabile între oa
meni, unde se schimbă glu
me, cînd, după o zi de 
muncă încordată, și o anecdo
tă bună, de humor subțire, 
își are locul și justificarea.

Dar de aici și pînă la 
flecăreala de care vorbeam 
mai sus e distanta de la 
Constelația Cîinelui pînă la 
lătratul cîinelui. Mai ales că 
în cazul de fafă proverbul : 
„clinele care latră nu mușcă* 
e fals. Mușcă.

de campinguri de la Codlea-Strand, 
Izvorul Rece, Timiș și altele.

O notă pozitivă, de modern, prac- 
ti . functional, o aduc motelurile de 
ne traseele turistice. Motelul „Bu
cium". așezat într-o poziție, pito
rească, oferă nu numai o priveliște 
panoramică asupra Iașilor, ci și o de
servire atentă; la fel ca și motelul nou 
deschis la Băicoi. cu un restaurant 
atrăgător alături. Acesta din urmă 
ar putea deveni chiar un deosebit 
punct de atracție, dacă s-ar exploa
ta mai bine fantul că e situai, pe pa
ralela 45. Există un proiect de in
stalare. în acest punct, a unui glob 
și a unor panouri, care să explice că
lătorului că se află exact la mijlocul 
distantei dintre Ecuator și Polul 
Nord. După cît se pare însă, proiec
tul are șanse de realizare abia.peste 
vreo două luni. Oare o marcare in
teresantă. a șoselei, cu mijloacele 
cele mai simple, nu s-ar putea reali
za operativ 1 în plus, motelul „Pa
ralela 45“ ar trebui să dispună de un 
pliant special si de mici obiecte — 
amintiri, făcute anume pentru a fi 
vîndute aici.

în cadrul pregătirilor s-a pus ac-, 
cent si pe amenajarea de hanuri 
ale cooperației de consum. în re
giunea Plbiești-, s-a deSchis unul la 
Merei (intre Mizil și Buzău), un al- ;■ 
tul se va deschide în jurul datei de. 
1 iulie la Valea Călugărească. în 
regiunea Brașov nu s-au făcut încă. 
Dar nu încape îndoială că acești frați 
mai rustici si modești ai hotelurilor 
si motelurilor, avînd o conducere 
corespunzătoare, fără personal um
flat. vor contribui la dezvoltarea de
servirii turistice, desfăsurînd o acti
vitate. nu numai necesară, ci si foar
te rentabilă pentru cooperația de 
conSum.

Legile nescrise ale ospitalității tu
ristice prevăd ca orbul plecat lă drum 
să găsească posibilități cît mai va
riate de a beneficia de o masă bună, 
dar și de o gustare frugală, de o ca
lea. de răcoritoare. Dacă in orașe 
cum sînt Ploiești. Brașov. Sibiu re
țeaua este numeric satisfăcătoare șt
ia un nivel în general corespunză
tor, nu același lucru se poate spune 
despre lungile trasee dintre ele. după 
cum si de altele, care sînt lipsite de 
localuri în stare să asigure o deser
vire bună, operativă. Chiar si bufe
tele existente într-un sir de locali
tăți mai mici, care în parte ar putea 
satisface cerințele traficului de tu- 
riști-automobilisti, nu pot fi identi
ficate cu ușurință, neavînd firme 
sau panouri de reclamă Ia vedere, 
săgeți avertizoare, indicatoare pe șo
sea. Dar nu numai atît. Ar fi de do
rit ca și fata localurilor să corespun
dă menirii lor. Dacă, de pildă, pe 
Valea Prahovei, braseria „Breaza", a 
cooperației de consum, este un local 
curat, bine gospodărit, cu un perso
nal atent, bufetul „La trei brazi" al 
întreprinderii de hoteluri și restau
rante Sinaia, situat într-un vad bun, 
oferă un aspect dezolant de tavernă 
neîngrijită.

Tot pentru satisfacerea unor cerin
țe largi, pornind de la experiența 
Sibiului, ar trebui lărgit profilul u- 
nor cofetării si chiar al unor bufete 
de pe trasee, pentru ca acestea să 
servească micul dejun, preparate „la 
minut", iar în restul zilei cafea, 
ceai, si mai ales sucuri de fructe, 
siropuri, lactate, răcoritoare — la 
orice oră, ținînd seama că automobi- 
liștii n-au voie să cbnsume alcool. 
Foarte necesară este și mărirea nu
mărului de chioșcuri, de unde să se 
poată cumpăra produse similare.

Numărul din ce în ce mai mare de 
turiști automobiliști impune o aten
ție deosebită pentru asigurarea po
sibilităților de întreținere și alimen
tare a mașinilor. în acest sens, este 
bine venită organizarea unor atelie-' 
re mobile, a unor mașini de depana
re ale cooperației meșteșugărești, ca 
și ă „patrulelor rutiere" înființate 
de Automobil Clubul Român în prin
cipal pe traseele internaționale. Dar 
și în acest sector mai sînt de revăzut 
unele amănunte organizatorice : tre
buie grăbită terminarea stației de 
întreținere de la Sibiu, asigurată o 
bună aprovizionare cu diferite piese 
mici și articole necesare automobi- 
liștilor (bujii, garnituri, petice cal
de, platine, becuri), ca și aproviziona
rea tuturor^ stațiilor „Peco" cu în
treaga gamă a carburanților solici
tați. Mai atragem atenția și asupra 
faptului că Sînt întîrziăte lucrările de 
realizare a refugiilor Chiar pe trasee 
atît de solicitate Că Valea Prahovei 
sau pe distanțele Sibiu—Brașov, Pi
tești—Rîmnicu-Vîlcea ș.a.

Mai sînt puține zile pînă la în
ceputul marelui flux turistic. Deși 
răstimpul e scurt, e necesar ca retu
șurile necesâre Să fie făcute cu tot 
spiritul de răspundere și exigență. 
Să ăvCm în vedere mereu că turis
tul e un oaspete așteptat și că tre
buie să facem totul ca turismul să 
fie cu adevărat o formă de odihnă 
activă, reconfortantă.

J
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Căutînd surse de 

rentabilizare, unii 

găsesc... noi surse 
de pierderi

La 1 ianuarie, în regiu
nea Cluj erau 9 întreprin
deri nerentabile, planificate 
cu pierderi în valoare de 
108 931 000 lei, și 54 între
prinderi care aveau plani
ficate 200 produse cu 
70 772 000 lei pierderi. Dar 
cînd s-a stabilit această si
tuație, unele fabrici și uzi
ne „uitaseră" să calculeze 
fondul întreprinderii sau a- 
mortizările pentru lucrările 
de mică mecanizare. Astfel 
că, la 18 martie, numărul 
întreprinderilor nerentabile 
ajunsese la 12, cu pierderi 
planificate de 123 361 000 
lei. Dinamica a continuat 
prin adăugirea de noi „sur
se" de pierderi, ajungin- 
du-se la 30 aprilie la 13 
întreprinderi nerentahile, cu 
124 444 000 lei pierderi pla
nificate. Ca urmare, în de
curs de numai patru luni, 

1

■

în loc să scadă, numărul în
treprinderilor nerentabile și 
volumul pierderilor au cres
cut, solicitîndu-se de la bu
getul statului acoperirea 
unor pierderi suplimentare 
de 15513 000 lei.

Tot în această perioadă, 
comisiile de rentabilizare 
din întreprinderile regiunii 
aveau sarcina să depisteze 
rezervele de reducere a pier
derilor...

— Comisiile au descope
rit posibilități de rentabili
zare, dar numai a trei în
treprinderi, astfel că la 
sfîrșitul acestui an își 
vor încheia activitatea cu 
pierderi 10 unități indus
triale — ne spunea tov. 
FRANC1SC CULCEAR, di
rectorul Direcției control și 
revizie a regiunii Cluj, apar- 
ținînd de Ministerul Finan
țelor. Pierderile planificate 
pe acest an pQntrți întreprin
derile și produsele nerenta
bile se ridică la 178 762 000 
lei. Prin aplicarea măsurilor 
preconizate, această sumă va 
fi redusă cu 73 213 000 lei.

— Exprimă această cifră

I
Cînd știi unde să 
apeși, țîșnesc be
neficii

Dar să continuăm investi
gațiile. Am cerut directo
rului Întreprinderii de con- 
strucții-montaje — Cluj, ing. 
NICOLAE VEZA, să ne pre
zinte situația rentabilizării, 
ținînd seama că această uni
tate era planificată pentru 
1967 cu o pierdere de 
2 693 000 lei, cu toate că 
anul trecut ea a realizat be
neficii.

— Nu am făcut nimic ie
șit din comun, doar ne-am 
ocupat temeinic de organi
zarea științifică a produc
ției și a muncii, concen- 
trindu-ne atenția spre pro
cesele tehnologice optime, 
cele mai rentabile. Pierde
rea s-a lichidat. Măsurile 

posibilitățile reale ale între
prinderilor ?

— în unele întreprinderi, 
comisiile au lucrat cu spirit 
de răspundere, au studiat 
minuțios posibilitățile. Nu 
peste tot însă s-au studiat a- 
profundat rezervele produc
ției. Este suficient să amin
tesc că lucrările comisiilor de 
rentabilizare la 10 dintre în
treprinderile nerentabile — 
întreprinderea minieră Baia 
de Arieș, Combinatul de ce
luloză și hîrtie-Dej, între
prinderile forestiere Cîm- 
peni, Năsăud și Rodna și 
altele — au fost respinse 
de comisia regională de 
două și chiar de trei ori, 
deoarece nu oglindeau nici 
pe departe rezervele reale. 
La fel s-a întîmplat și în uni
tățile care au unele produse 
nerentabile. La întreprinde
rea de fermentare a tutunului

din Ocna Mureșului, de 
exemplu, exista un singur 
sortiment, anume „Virginia" 
calitatea a IV-a, nerentabil. 
Este cu totul de neînțeles 
faptul că reprezentantul Mi
nisterului Industriei Alimen
tare, în loc să ajute la gă
sirea unor soluții pentru ren
tabilizarea acestui sortiment, 
a cerut să fie încadrate ca 
nerentabile, cu pierderi, alte 
...15 sortimente. Evident și 
această lucrare a fost res
pinsă. S-a văzut apoi că 
pierderile de 1758 000 lei 
prevăzute la 15 sortimente 
erau fictive. Așa că ele s-au 
redus la 211 000 lei, dar „Vir
ginia" a rămas tot neren
tabilă.

Am căutat să aflăm nu
mele reprezentantului Minis
terului Industriei Alimenta
re. Nu am reușit. Doream 
să-l întreb : d-ta ai fost tri
mis să încurci lucrurile ? 
Cum se justifică prezența 
d-tale în regiune, dacă nimic 
esențial nu s-a schimbat la 
Ocna Mureșului ? întreba
rea este valabilă și acum.

preconizate sînt în curs de 
aplicare — bineînțeles unele 
s-au și aplicat. In 1967, ca 
și anul trecut, vom lucra 
numai cu beneficii.

Ce s-a întreprins ? Cele 
mai bune cadre tehni
ce se ocupă acum de pre
gătirea producției. Totodată, 
constructorul și proiectantul 
colaborează chiar din faza 
de elaborare a studiilor teh- 
nico-economice. în acest fel, 
de la bun început, soluțiile 
constructive sînt stabilite în 
concordanță cu posibilitățile 
maxime ale întreprinderii, 
asigurîndu-se o produc
tivitate sporită, executa
rea într-un termen scurt a 
lucrărilor și reducerea chel

tuielilor. S-au soluționat 
probleme care, pe alte șan
tiere, în alte întreprinderi, 
sînt considerate și acum 
Toarte greu de rezolvat. De 
pildă, problema stațiilor de 
betoane, mult discutată pe 
majoritatea șantierelor, aici 
a fost soluționată optim. Am 
fost proiectate și construite 
de întreprindere spălătoare- 
sortatoare de agregate (pri
mele de acest gen din țară) 
cuplate'' cu stafiile de be
toane. O asemenea instala
ție a fost montată pe șan
tierul de la Uzina de alu
mină din Oradea. Pentru a- 
cest șantier, agregatele erau 
aduse de la mari distanțe, 
prețul lor fiind ridicat. Acum 
se folosesc agregate obți
nute pe plan local, realizîn- 
du-se economii substanțiale. 
O serie de alte lucrări se 
execută pe șantiere centra
lizat, cu mijloace mecanice. 
Cofrajele, armăturile sînt 
confecționate chiar lîngă de
pozitul de materiale. Astfel 
se evită risipa și se obține 
o productivitate înaltă.

Deci, la această între
prindere se acordă acum o 
deosebită grijă creației teh
nice, cu remarcabile efecte 
economice. Abordarea unor 
asemenea probleme, cum 
sînt stabilirea tehnologiilor 
optime, a sistemelor raționa
le de organizare a șantiere
lor, a unor norme globale, 
științifice, pe obiective, în

Produse deficitare 
au dat imediat be
neficii! Ce dezvă

luie această sur- 
priza ?

lată-ne și la Uzina chi
mică din Turda. Ea a avut 
planificate două sortimente 
nerentabile cu o pierdere de 
5 372 000 lei. Comisia a sta
bilit, într-adevăr, posibilități 
de rentabilizare a acestor 
sortimente, dar pînă la sfîr
șitul lunii... iunie 1968. însă 
realitatea a fost mai gene
roasă.

— Modul cum a fost pri
vită această acțiune și cum 
s-a desfășurat ea este oglin
dit de rezultatele obținute 
— ne-a spus tov. Gheorghe 
Mărginean, secretarul comi
tetului de partid al uzinei, 
începînd cu luna aprilie, 
toate sortimentele pe care 
le producem sînt rentabile. 
Cum în prețul de cost, pon
derea cea mai mare o au ma
teriile prime și materialele, 
s-a acționat asupra consumu
rilor specifice.

Tov. 1OAN PETRUȚA, 
inginerul-șef al uzinei, ne 
spune :

— în planul prețului de 
cost era prevăzută o pier
dere de 1 070 lei la tona 
de policlorură de vinii. Prin 
aplicarea unor măsuri, în 
trimestrul I s-au recuperat 
1077 000 lei, din 1400 000 
lei pierderi planificate. In 
aprilie, s-au lichidat pierde
rile planificate, înregistrîn- 
du-se 153,10 lei beneficii la 
tona de policlorură de vinii. 
Luna aceasta, beneficiile 
vor crește în continuare.

Se pune însă, în mod fi
resc, întrebarea : cum a de
terminat comisia de renta
bilizare din întreprindere 

funcție de utilajele prevă
zute în fișa tehnologică, nu 
ar fi fost posibilă fără con
centrarea în întreprindere a 
celor mai buni ingineri, 
într-un grup strict specia
lizat.

— Numărul inginerilor 
din centrala întreprinderii a 
crescut. Pe ansamblu, însă, 
a scăzut personalul telinic- 
administrativ — ne relata 
directorul întreprinderii. Sin
gurii care au avut ceva de 
reproșat au fost unii inspec
tori bancari, care nu au a- 
nalizat eficiența acestui sis
tem nou de organizare...

De ce o inițiativă bună, 
eficientă, a fost privită în
gust de organele bancare ? 
Nu e nimic greșit că a cres
cut numărul inginerilor de
dicați activității de concep
ție, chiar dacă este vorba 
de o întreprindere de con
strucții, atîta timp cît a scă
zut personalul tehnico-ad- 
ministrativ. Aceasta cores
punde unei tendințe puter
nic afirmată pe plan mon
dial. S-a omis faptul că pe 4 
luni întreprinderea a reali
zat peste 40 la sută din pla
nul anual, că a recuperat 
1 683 000 lei din pierderile 
planificate, că pînă la sfîr
șitul anului se vbr obține și 
beneficii. Că, în esență, a- 
ceastă întreprindere este 
printre puținele unități si
milare care lucrează cu be
neficii, fiind rentabilă.

posibilitățile de lichidare a 
pierderilor planificate la cele 
două sortimente și mai ales 
termenul de... iunie . 1968 ? 
După cum afirma inginerul- 
șef Petruța, înseși „efectele 
măsurilor au fost net supe
rioare celor evaluate de că
tre comisie". Răspunsul e 
unul singur: comisia a lu
crat formal. Lucrarea de ren
tabilizare prevede ca în tri
mestrul I să se recupereze 
1077 000 lei, în trimestrul 
II, 1 077 000 lei, în trimes
trul III, 1 004 000 lei, în tri
mestrul IV, 1693 000 lei, 
iar restul, pînă la 1 iulie 
1968. Lucrarea a fost însă 
încheiată la sfîrșitul lunii a- 
prilie, cînd cele două sorti
mente erau de acum renta
bile. Oare comisia nu a cu
noscut acest rezultat, a lu
crat undeva în afara uzinei? 
Din afirmațiile interlocuto
rilor rezultă că pînă la sfîr
șitul acestui an se va a- 
junge ca la fiecare tonă de 
policlorură de vinii să se 
realizeze 500—600 lei bene
ficii. Comisia nu a avut în 
vedere rezervele ?

„Eforturile" depuse aici 
pentru rentabilizarea ce
lor două sortimente, în 
mare parte au însemnat în
lăturarea unor fenomene de 
risipă, care trebuiau extir
pate de mult timp. Uzina 
nu a acționat pînă acum 
în acest sens ci a ținut re
zervele sub „obroc". Exem
plificăm această apreciere. 
Consumul de carbit pe tona 
de P.V.C. a fost redus de 

la 2,2 tone la 1,78 tone, iar 
la clor, de la 0,78 tone 
la 0,68 tone. Numai în pri
mele 4 luni s-au realizat 
economii, prin reducerea 
consumurilor specifice de 
materii prime și materiale, 
în valoare de 1 031 000 lei. 
Față de costurile de produc
ție planificate la aceste sor
timente s-a înregistrat o re
ducere de 1 337 000 lei. 
Chiar pentru un necunoscă
tor este clar că aceste rezul
tate spectaculoase nu se da
torează decît unor masive 
rezerve interne, pînă de cu- 
rînd ascunse. Odată declan
șată acțiunea de rentabili
zare, mare parte din ele au 
fost reactivate. Este un cîș- 
tig evident. Dar comisia re
gională de rentabilizare nu 
a acționat în cazul de față

Comisiile au trecut
| și n-au
Am continuat ancheta la 

unul din cele mai impor
tante obiective construite în 
regiunea Cluj în ultimii ani 
— Combinatul de celuloză 
și hîrtie din Dej. Știam că 
prin proiect se prevede ca 
parametrii tehnici și econo- 

mici să fie realizați pînă în 
trimestrul II. 1968.

— Vom atinge mult mai 
repede acești parametri — 
afirmă ing. RADU ANDA- 
RACHE, directorul combi
natului. Față de grafic, 
ne-am propus să atingem toți 
indicatorii aproape cu un an 
mai devreme. încă de pe 
acum am și realizat unii 
dintre ei.

Dar nu cei care pri
vesc rentabilitatea. în a- 
cest an, combinatul era pla
nificat cu o pierdere de 
28 072 000 lei. fn primele 4 
luni, pierderea stabilită de 
14127 000 lei la producția 
marfă realizată a fost dimi
nuată cu 398 000 lei. Din 
luna aprilie, hîrtia produsă 
a devenit rentabilă, înregis- 
trîndu-se pierderi numai la 
celuloză. Calculele arată că 
începînd cu luna iulie, com
binatul se va rentabiliza pe 
produse, fără a se putea 
însă recupera pierderile de 
circa 15 milioane lei din 
primele 4 luni ale anului. 
Acum combinatul nu mai în
registrează pierderi, pe an
samblu, iar din luna mai 
are beneficii, care vor crește 
— datorită măsurilor între
prinse — de la o perioadă 
la alta.

Totuși, gradul de renta
bilitate al acestui combinat 
este diminuat. El realizează 
hîrtie de sortimente infe
rioare — o situație cu totul 
anormală, dacă se are în ve
dere faptul că a fost pro
iectat și construit pentru a 
produce sortimente de hîr
tie de calitate superioară.

I
 Pierderi sînt, dar 

nu se știe unde!?
O situație paradoxală pre

zintă întreprinderea „Elec- 
troceramica"-Turda. în pri
mele 4 luni ale anului s-a 
obținut o rentabilitate de 25 

cu ușurință, acceptînd ca 
termen final de lichidare a 
pierderilor data de 1 iulie 
1968 P Acceptarea acestui 
termen reprezintă o încer
care de a induce în eroare, 
de deformare a realității, cu 
scopul de a crea un climat 
favorabil automulțumirii. 
Trebuie înțeles că rentabi
lizarea nu este o acțiune, be
nevolă, o favoare pe care 
întreprinderile o fac econo
miei și nici o acțiune de 
campanie. Aceasta este o 
sarcină majoră, cu valabili
tate permanentă pentru toa
te cadrele din economie. De 
aceea se așteaptă de la con
ducerea Uzinei chimice Tur
da să fructifice toate rezer
vele interne, aceasta fiind 
în interesul colectivului și 
al economiei naționale.

văzut...
Ministerul Industriei Chimi
ce a stabilit însă prin plan 
o pondere foarte mare pen
tru hîrtia nealbită, deci in
ferioară. Or, prin albire s-ar 
obține o valoare suplimen
tară la fiecare tonă de hîr
tie de 750 lei. Această pla
nificare vine în contradicție 
cu sarcina de a se valorifica 
superior materia primă, de 
a se mări gradul de prelu
crare, în special în noile 
unități.

Situații similare sînt și în 
alte întreprinderi din re
giunea Cluj. Este vorba de 
unitățile care aparțin Direc
ției regionale de economie 
forestieră-Cluj. Pe ansam
blu, această direcție e pla
nificată cu beneficii. Dar 
din cele 7 întreprinderi fo
restiere care-i aparțin, trei 
sînt planificate cu pierderi : 
I.F. Cîmpeni, cu 1 507 000 
lei, I. F. Năsăud cu 2 850 000 
lei, I. F. Rodna, cu 4 672 000 
lei, de care am amintit. Co
misiile de rentabilizare din 
aceste întreprinderi au sta
bilit că pierderile planifica
te, în valoare de 9 029 000 
lei, pot fi reduse cu 
4 136 000 lei. Cum se ex
plică faptul că la sfîrșitul 
primelor 4 luni ale anului, 
în loc să se reducă pierde
rile planificate, ele au fost 
depășite atît la I. F. Cim- 
peni, cît și la I. F. Rodna, 
cu aproape 400 000 lei P

— în această acțiune — 
ne relata ing. CORNEL 
BROȘTEANU, directorul 
Direcției regionale a eco
nomiei forestiere — s-a ur
mărit rentabilizarea între
prinderilor ce ne aparțin, 
precum și a celor 21 de pro
duse nerentabile. Sarcina 
noastră este îngreunată însă 
de faptul- că -anul- acesta 
trebuie să lichidăm toate do- 
borîturile de vînt, ceea ce 
impune cheltuieli suplimen-
tare, care încarcă mult cos
tul producției. E drept, s-au 
stabilit unele măsuri care vor 
reduce costurile la exploa
tarea și la industrializarea 
lemnului. S-au prevăzut în
locuirea unor soluții de scos- 
apropiat cu altele mai ief
tine, îmbunătățirea indicilor 
tehnico-economici la meca
nizare, extinderea exploatării 
fagului în trunchiuri și ca
targe, mărirea indicelui de 
lemn de lucru și altele.

Desigur, aceste măsuri 
vor contribui la reducerea 
cheltuielilor de producție, 
dar se prevede ca efectele 
lor să se resimtă începînd 
din trimestrul III și, mai 
ales, la sfîrșitul anului. Așa 
se explică și faptul că, în 
loc să diminueze pierderile, 
I. F. Cîmpeni și I. F. Rod
na le-au depășit în primele 
4 luni. Pe de altă parte, 
în întreprinderile forestiere 
din regiunea Cluj există re
zerve importante de renta
bilizare nu numai pe an
samblu, dar și. a numeroa
selor produse planificate cu 
pierderi. Comisiile de ren
tabilizare nu au analizat 
însă suficient posibilitățile 
în acest domeniu. De a- 
ceea, măsurile sînt departe 
de a corespunde cerințelor 
acțiunii, care are o mare în
semnătate pentru economia 
națională. Firește, condițiile 
de exploatare sînt îngreu
nate, în unele unități, de 
doborîturile de vînt și distan
țele mari. Dar tot atît de a- 
devărat este că nu s-a pus 
accent pe cele mai impor
tante rezerve — folosirea 
mai bună a utilajelor și a 
forței de muncă, valorifi
carea superioară a masei 
lemnoase, evitarea risipei. 
Sugerăm D.R.E.F.-Cluj, Mi
nisterului Economiei Fores
tiere și organelor de partid 
din regiune să reanalizeze 
rezervele amintite, aplicînd 
măsuri energice pentru ca 
reducerea și chiar înlătura
rea pierderilor planificate să 
se producă acum și nu în 
1968.

la sută, față de 15 la sută 
cît era planificat. Totuși, 197 
de sortimente, din cele a- 
proape 800 care se fabrică 
aici, au fost nerentabile. 

Cum se explică această a- 
nomalie ?

— Specificul producției 
noastre — ne arăta tov. 
IOAN MORARU, directorul 
întreprinderii — impune re
partizarea pe produse prin 
„cheie" a 80 la sută din 
cheltuielile de fabricație. Lu
nar se întocmește, pentru fie
care sortiment, un formular 
cu toate costurile de fabrica
ție, ceea ce necesită un uriaș 
volum de muncă. Desigur, 
aceste evidențe detaliate 
și-ar găsi justificarea dacă 
ar prezenta o oglindă fidelă 
a costurilor de producție. 
Dar imaginea realității este 
cu totul deformată...

Mai concret, despre con
secințele acestei evidențe 
ne-a vorbit tov. IOAN NA- 
GHEL, șeful producției : 
„Produsele care apar neren
tabile sînt cele care se rea
lizează ușor, care nu ne dau 
bătaie de cap. De exemplu, 
la tile, role, pietre contact, 
izolator suport și altele, re
butul se înscrie între 0,5— 
2 la sută, Cu mult sub me
dia pe întreprindere. Dacă

| False soluții de ren- 

tabilhare — trans
ferul pierderilor 

de la o întreprin- 
Îdere la alta și |on- 

gleria prețurilor
în unele întreprinderi, în 

loc să se meargă pe o cale 
rațională de rentabilizare, 
s-au căutat „soluții" origi
nale. „Transfertd" pierderilor 
de la o întreprindere la alta, 
sau de la un minister la al
tul, prin umflarea prețului, a 
fost metoda aplicată — într-o 
măsură mai mică sau mai 
mare — în multe unități din 
regiunea Cluj. Un exemplu 
concludent îl oferă Între
prinderea de mecanizări și 
transporturi forestiere-Cluj. 
La începutul anului, ea avea 
planificate pierderi de 
4 387 000 de lei.

— în urma acțiunii de 
depistare a rezervelor și prin 
mobilizarea lor — afirmă 
ing. IONEL 1ȘTOC, directo
rul întreprinderii — s-au 
stabilit posibilități' de rbdu-T 
cere a pierderilor planificate 
pe acest an cu 1 252 000 de 
lei. Pentru înlăturarea lor am 
acționat în două direcții : 
reducerea consumurilor spe
cifice și mărirea volumului 
prestației.

Dar în discuție s-a reliefat 
faptul că, în realitate, „nu se 
poate acționa în direcțiile 
amintite". Au fost aduse și 
„argumente"...

— Noi deservim între
prinderile forestiere — mo
tiva tov. AUREL BAZAC, 
inginerul-șef al întreprinde
rii. Dacă acestea nu asigură 
volumul de transport nece
sar, stăm. Dacă au de 
lucru, transporturile nu depă
șesc 2 500 000 tone-km 
lunar, pentru că acesta este 
planul întreprinderilor. Cît 
privește consumurile speci
fice, e aproape imposibil să 
le reducem. Costurile sînt 
depășite la toate articolele 
de calculație, pentru că se 
lucrează cu tarife care nu 
sînt corelate cu condițiile 
de lucru : zone de deal și 
munte cu pante mari, ram
pe de încărcare și drumuri 
prost întreținute. '

Atunci, cum a propus co
misia de rentabilizare să re
ducă pierderile planificate ? 
S-a constatat că autoîncăr- 
cătoarele Holender, închi
riate întreprinderilor fores
tiere, sînt nerentabile. S-a 
„descoperit" că tarifele au 
fost ■ greșit stabilite și le-au 
recalculat. Dintr-un condei, 
pierderea s-a redus cu 
150 000 de lei. în schimb, 
această sumă va trebui plă
tită... de întreprinderile fo
restiere — și ele planificate 
cu dotații. Deci, în cadrul 
Direcției regionale de eco
nomie forestieră-Cluj, o 
pierdere a trecut de la o 
întreprindere la cealaltă. Un 
alt exemplu. Cheltuielile cu 
transportul utilajelor și ma
șinilor pentru reparații capi
tale erau înregistrate — evi
dent greșit — la producție. 
A fost înlăturată și această 
greșeală, astfel că anual se 
mai „recuperează" 78 000 
de lei, care încarcă însă... 
fondul de reparații capitale.

Dotațiile stabilite pentru 
întreprinderea de mecani
zări și transporturi fores
tiere-Cluj nu-și găsesc cu 
nimic justificarea. In spatele 
acestor resurse sustrase din 
bugetul statului se continuă 
o activitate neoi ganizată, 
care aduce daune economiei. 
Comisia de rentabilizare a- 
vea datoria să se oprească, 
în mod deosebit, asupra fe
lului în care sînt întreți
nute și reparate mașinile și 
utilajele aflate în dotația a- 
cestei întreprinderi, să sta
bilească adevăratele cauze 

ele apar ca nerentabile, a- 
ceasta se datorește numai 
modului defectuos de re
partizare a cheltuielilor de 
producție. Avem însă și pro
duse complexe — camere 
de stingere și role pentru 
L.D.E., izolatori de linie 
nr. 40 034 — la care re
butul atinge 14—16 la sută. 
La acestea, reducerea rebu
turilor ar asigura rentabili
zarea". Deci sistemul com
plicat, greoi de evidenție
re a costurilor de produc
ție, folosit la „Electrocera- 
mica“-Turda, nu este de na
tură să indice direcțiile spre 
care trebuie îndreptată a- 
tenția pentru rentabilizare. 
Iar cazul acestei întreprinderi 
arată că mult mai bine ar 
fi să se calculeze costurile 
pe grupe de produse, să se 
găsească o „cheie" de re
partizare a cheltuielilor in
directe corespunzătoare con
dițiilor existente. Altfel, ha
rababura poate să încurce 
și mai rău lucrurile, incit să 
nu se mai poată deosebi pro
dusele rentabile de cele cu 
pierderi și invers.

care determină staționări de 
sute și mii de zile, cheltuieli 
ridicate de întreținere și 
reparații și să ia măsuri 
pentru înlăturarea lor. în 
primul trimestru, pierderile 
au fost depășite cu 180 000 
de lei. Și tot în acest tri
mestru s-au pierdut și 768 
de zile/auto datorită lipsei 
pieselor de schimb. Aceasta 
înseamnă 476 000 de Iei. La 
rampele de încărcare ale în
treprinderilor forestieie, au
tocamioanele așteaptă mult 

Bilanțul acțiunii de rentabilizare 
întreprinse în unitățile economice din 
regiunea Cluj atestă, așadar, existen
ța unor importante rezerve în între
prinderi. Fructificarea acestora a și 
început, obținîndu-se, pînă acum, 
bune rezultate. Neîndoielnic, soluțiile 
de reducere a pierderilor planificate 
cu 73 213 000 lei oglindesc efortul 
depus de unele comisii, spiritul de 
răspundere cu care s-au studiat posi
bilitățile existente. Dar ele nu exprimă 
nici pe departe resursele reale. E 
drept, prima etapă - cea de studii - 
se consideră încheiată. Nu putem fi 
însă de acord în întregime cu conclu
ziile trase. Se vede că unele comisii 
au studiat superficial realitatea, lăsîn- 
du-se influențate de anumite menta
lități înguste din întreprinderi; ele 
n-au scos cu curaj la iveală adevă
ratele cauze ale unor pierderi, au lăsat 
încă mari rezerve neevaluate și, mai 
mult chiar, au recurs la unele arti
ficii pentru a menține starea de fapte 
existentă. Credem că asemenea co
misii trebuie să Sie trass serios la 
răspundere asupra modului în care 
și-au îndeplinit sarcinile. Spare ne
cesar ca acțiunea să continue cu mai 
multă vigoare în întreprinderi, să se 
depisteze noi rezerve de reducere a 
cheltuielilor de fabricație, să se eli
mine orice tendință de rentabilizare 
artificială, care nu se materializează 
prin reducerea reală a cheltuielilor. 
Organele și organizațiile de partid au 
îndatorirea de a elimina orice compro
mis în domeniul rentabilizării, de a 
asigura aplicarea imediată a celor 
mai eficiente măsuri de sporire a 
beneficiilor, spre folosul colectivelor 
unităților industriale și al întregii eco
nomii naționale.

yg,

timp la încărcat. Se pierd 
adesea ore întregi. Condu
cerile unor întreprinderi fo
restiere impută țapinarilor 
lipsa lemnului la rampă — 
cum s-ar spune, au gM 
„țapul ispășitor" — iar a-» 
ceștia, pentru a nu fi pena
lizați, cer șoferilor să nu 
marcheze timpul de stațio
nare depășit 1 Iată adevăra
te rezerve de care dispune 
întreprinderea, care pot fi 
valorificate, pentru ca în fi
nal să se reducă și înlăture 
pierderile planificate.

„Transferul" de pierderi 
a fost practicat, după cum 
spuneam, și între ministere. 
Întreprinderea „11 Iunie"- 
Dej, de pildă, a fost plani
ficată cu 6 produse neren
tabile. Două au fost renta
bilizate, astfel că au rămas 
numai patru — compot de 
afine, gem de afine, com
pot de mure și gem de 
mure — cu o depășire de 
134 000 lei. De unde provine 
aceasta ? M.E.F., împreună 
cu M.C.I. și M.I.A. au căzut 
de acord să mărească pre
țul de livrare către fabrică 
la mure și afine. La volu
mul de mure și afine pe 
care le prelucrează între
prinderea, mărirea prețului 
de livrare reprezintă aproape 
90 000 de lei. De asemenea, 
M.I.A., pentru a „ușura" 
sarcinile fabricii „Avîntul"- 
Oradea și Fabricii de con- 
serve-Tecuci, a mărit costul 
la fiecare cutie de ambalaj 
cu 0,20 lei. Această rocadă 
nu rezolvă problema renta
bilizării, reprezentînd doar 
o intervenție formală, de su
prafață.

La întreprinderea „11 Iu
nie", comisia de rentabili
zare nu s-a mulțumit cu a- 
ceastă falsă situație și a sta
bilit măsuri eficiente pentru 
reducerea pierderilor: se 
vor mecaniza unele operații, 
au fost reamplasate culturile 
de legume prin comasarea 
lor la anumite cooperative 
agricole de producție, se vor 
diminua consumurile speci
fice de acid citric,, prin pre
lucrarea fructelor în perioa
da de maturizare industria
lă, și cel de pectină, prin 
folosirea sucului de mere, 
bine filtrat.

— Noi am putea renta
biliza imediat toate produ
sele, în mod automat, prin 
modificarea repartizării chel
tuielilor — arăta tov. FLO- 
REA DANILA, directorul 
întreprinderii. Dar căutăm să 
vedem care sînt cauzele, ce 
rezerve există și nu să re
curgem la artificii. Adică, 
să fie o rentabilizare efec
tivă, în interesul colectivului 
și al economiei naționale.

E 
i

Anchetă realizată de
Gheorghe RADEL
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puncte Responsabilitatea
vedere artistica și umana■
a regizorii
lui de teatru

de Horea
POPESCU

lu- 
P® 

îl 
re-

creatoare : ele echivalea
ză mai mult sau mai pu
țin cu „citatele", cu „îm
prumuturile" lexicale sau 
sintactice. Cu cîtă satis
facție constatăm că
actor — căruia nu i-am 
bănuit resursele 
numite resurse -

un

ideologică și ar

cum se știe, re
de teatru se a(lă

Fără să aibă veleități 
de regizor, orice cititor de 
literatură dramatică simte
— chiar în actul lecturii
— impulsul de a-și con
cretiza imaginile sugerate 
de text, de a da un chip 
concret plăsmuirii perso
najelor. Dacă cititorul e, 
în același timp, și un pa
sionat al spectacolelor de 
teatru, va căuta cores
pondențe chiar în 
mea actorilor văzuți 
scenă. Același lucru 
face, de fapt, și
gizorul, care — cel puțin 
inițial — e și el un cititor. 
Numai că regizorul e un 
lector special sau, mai 
bine zis, specializat, care 
citește și își imaginează 
personaje cu o finalitate 
precisă : spectacolul. Ori- 
cît u-e bogată și de liberă 
ar fi fantezia regizorului, 
activitatea și arta sa sînt 
condiționate și determi
nate de necesitățile tra
ducerii scenice a textului 
dramatic și de aceea în 
conștiința sa artistică pri
mează ideea spectacolu
lui, coerența, unitatea, ro
tunjimea aproape geome
trică pe care trebuie s-o 
dobîndească acesta. O 
coerență și o unitate deo
potrivă 
tistică.

După 
gizorul
într-o poziție deosebit de 
delicată ; el trebuie să 
plece de la o operă de 
artă finită, încheiată, care 
e textul literar dramatic, 
avînd misiunea să-1 re
creeze, interpretîndu-1, 
dar, mai ales, să-l „trans
pună' într-o altă artă, a- 
ceea a spectacolului. în 
acest scop, el are la în- 
demînă o sumă de mijloa
ce și de elemente. îl are 
în primul — și poate că șl 
în ultimul — rînd pe ac
tor. Dar actorul nu e un 
„mijloc', un simplu in
strument, el e un artist, 
un creator de valori artis
tice. Și iată că lucrurile 
se complică; dacă mij
loacele strict materiale 
ale punerii în scenă sînt 
docile și maleabile după 
plac, actorul e o indivi
dualitate vie, cu o con
știință artistică și chiar 
cu o „poetică' proprie.

în orice caz, e prețioa
să indicația lui Brecht a- 
tuncl cînd precizează că 
„pe cît se poate, dis
tribuția să nu fie defi
nitivă*. De ce e prețioa
să î Pentru că, la fel cu 
orice proces de creație, 
cu poezia de exemplu — 
unde scriitorul trece prin- 
tr-o succesiune do va
riante pînă la forma de
finitivă — și în procesul 
de montare a spectaco
lului, regizorul poate să 
verifice mai multe soluții. 
Ne aflăm încă în faza 
fluidă, de magmă fierbin
te, a spectacolului; turna
rea în forme dacă nu de- 1 
finitive, cel puțin rezolu
tive, e încă îndepărtată, 
ea se va produce la re
petiția generală sau chiar 
la primul spectacol. De a- 
ceea, e limpede că regi
zorului îi convine să păs
treze — la început — o 
anumită stare de incan
descență sau de malea- 
bilitate, așa cum fac oțe- 
larii sau olarii.

în asemenea condiții, e 
evident că soluțiile de 
distribuție gata pregătite, 
apelul la actorii „siguri', 
la „emplois'-urile de mult 
verificate nu sînt cele mai

sau a- 
a în

registrat o izbîndă în cu
tare rol, datorită curajului 
și perspicacității regizoru
lui. Dar aici trebuie făcută 
o precizare : tocmai pen
tru că nu e o materie iner
tă, anorganică (așa cum 
își dorea, utopic, Gordon 
Craig), actorul trebuie să 
însoțească, să ajute, să 
stimuleze bunele intuiții și 
intenții ale regizorului. A- 
dică să-l facă pe regizor 
să-i detecteze mai repede 
și mai precis posibilitățile. 
O distribuție curajoasă, 
anti-rutinieră, creatoare, e 
o „aventură' în care se 
angajează și actorul în 
egală măsură.

Avînd un profil specific 
sau unul mai „eclectic* 
(ca în cazul teatrelor din 
regiuni), orice scenă, ori
ce colectiv va căuta să-și 
adecveze programul de 
piese disponibilităților ac
toricești, interpretative și, 
dacă se poate, invers : 
își va completa sau defi
nitiva echipa în funcție de 
piesele pe care vrea să 
le ofere publicului. De 
aici, necesitatea conturării 
unui repertoriu de per
spectivă — desigur, în 
liniile lui majore — care, 
pe lîngă faptul că dă coe
rență și organlcitate pro
gramului artistic al unul 
teatru, dă și o anumită si
guranță, o anumită stabi
litate cadrelor de actori, 
pe o durată mal îndelun
gată. în felul acesta, se 
reduce la minimum șl 
marja acțiunii de „raco
lare*, de „împrumuturi* 
mal mult sau mai puțin 
frecvente de la un teatru 
la altul. Nu vreau să fiu 
greșit înțeles : nu sînt îm
potriva invitării din afară 
a unui actor pentru un a- 
numit rol Important, dar 
sînt conștient că multipli
carea excesivă a acestui 
procedeu duce la conse
cințe nesănătoase șl în 
primul rînd la uzarea, la 
tocirea pretimpurie a anu
mitor talente, ca și la jus
tificate nemulțumiri în 
obștea respectivului tea
tru. Ciudat paradox — 
sau poate că nu e decît 
un paradox aparent — 
am observat că tocmai re
gizori care îndeobște nu 
prea cred în funcția crea
toare a actorului recurg 
adeseori la „vedete* sau 
creează, oarecum artifi
cial, „false vedete*. Sau își 
conturează un mănunchi 
de „aftnități elective* 
printre actori, disprețuin- 
du-i sau, în cel mai bun 
caz, neglijîndu-i pe cei
lalți. Sînt regizori care-și 
făuresc statui din staturile 
unor actori, pe care-i e- 
xaltă.

Atît experiența teatrelor 
noastre cît și aceea a tea
trelor de prestigiu din 
străinătate dovedește că 
spectacolele de mare ți
nută artistică au fost și 
sînt obținute prin armonia 
și omogenitatea distribu
ției. De altfel, însăși afir-

marea conceptului mo
dern de regie coincide cu 
amurgul definitiv al „pri
mului actor", al „vedetei”. 
Aceasta a fost lupta lui 
Craig (în prima fază a ac
tivității sale), a lui Co- 
peau, a școlii sovietice în 
frunte cu Stanislavski, Me- 
yerhold sau Tairov. A- 
ceasta e linia pentru care 
militează astăzi un Peter 
Brook, un Strehler sau un 
Zefirelli. Desigur, nu e cî- 
tuși de puțin vorba de a 
neglija factorul talent. 
Dimpotrivă. E vorba, însă.

de o nouă, de o altfel de 
punere în valoare a aces
tui talent, ținîndu-se sea
ma de faptul că actorul 
trebuie integrat ideii între
gului spectacol, imaginii 
de ansamblu, a cărei vi
ziune fundamentală apar
ține, firește, regizorului. în 
asemenea condiții, păre
rea mea e că șansele de 
afirmare ale actorilor spo
resc, nu scad. Ferit de 
prejudecata „vedetei' și 
de capriciile ei, regizorul 
găsește în colectivul său 
un teren mult mai vast de 
selectare și potențare. 
(Poate pentru că am a- 
mintit de talent, unii vor 
fi prompt înclinați să ri
dice problema non-talen- 
telor : dar ce înseamnă 
un non-talent în teatru, 
dacă nu o anomalie ? Or, 
aici discutăm o situație 
normală, firească).

Să nu uităm, apoi, 
regizorul desfășoară 
o funcție pedagogică, 
educare în teatru : nu 
sensul aberant de a-1
văța pe actor meserie, 
ci tocmai în sensul crea
tor de a-i dezvălui și sti
mula posibilitățile, de a 
statornici în colectiv un

că
Și 

de 
în 

în-

climat propice creației de 
artă. Adică acea discipli
nă care duce la conduita 
rațională, întotdeauna mai 
folositoare și mai crea
toare.

Rezultă din toate aces
tea o trăsătură, cred, o- 
bligatorie pentru „carac
terul" regizorului ca artist, 
în raport cu actorul : vie 
curiozitate intelectuală, 
interes, putere de „isco
dire" a resurselor ascun
se, neobservate de alții și, 
aș mai adăuga, o caldă 
seninătate și generozitate 
artistică și umană. Cu alte 
cuvinte, regizorul e bine 
să aibă o mare bogăție 
sufletească și imaginati
vă, care să-i permită cu
prinderea cît mai substan
țială a peisajului actori
cesc într-un colectiv. Tea
trul nu e o seră cu flori 
cultivate artificial, și dacă 
uneori orhideea stă bine 
într-un anumit cadru, din 
buchetul de flori vii și 
multiplu colorate al artei 
scenei nu trebuie să lip
sească, firește, trandafirul 
și nici modesta nu-mă- 
uita sau asprele arome 
ale pelinului.

w

Studenți ai Institutului de arhitectură 
Mincu" inspirîndu-se din ambianța pitorească 

a Muzeului Satului

Foto : M. Cioc

teatre

MONTPARNASSE 19
După cum ne anunță de la început, 

din generic, regizorul francez Jacques 
Becker n-a vrut să realizeze un film 
strict biografic despre celebrul pictor 
Modigliani, deși subiectul preia sau 
prelucrează elemente biografice ușor 
de verificat. Existența tristă și chinuită 
a artistului, dispărut prea repede, îna
inte ca opera să-i fie înțeleasă și pre
țuită la adevărata valoare, este evo
cată cu o caldă compasiune. Nu lip
sesc momentele emoționante (zilele de 
boală și dezorientare), imaginile sfî- 
șietoare (camera mizeră, plină de ta
blouri ce nu găsesc cumpărători). Nu
mai că, în 
socofif că 
nevoie de 
aceasta s-a 
narist la modul cel mai fa
cil posibil, introducîndu-l 
pe Modigliani într-o intri
gă strident convențională, 
care îngustează enorm un
ghiul de vedere asupra sa. 
De altfel, celălalt titlu al 
filmului este îndrăgosfiții 
din Montparnasse, și mi se 
pare mai exact. Pentru că atmosfera so
cială și artistică din Parisul anului 1919 
este ca și inexistentă: lumea în care se 
învîrte Modigliani prezintă o tipologie 
atemporală (dacă n-am ține seama de 
costume). Epoca este abia punctată și 
filmul se concentrează faptic asupra re
lațiilor intime ale lui Modigliani (femei 
de foafe categoriile, fericirea și durerea 
marii iubiri). Descrisă numai cu compa
siune și limitată intimist, drama pictoru
lui eșuează în 
nă. Izolarea și 
patima băuturii, 
un prieten nu-l 
scenaristul îi permite să exprime fu
gar cîteva opinii artistice, o atitudine 
de viață, dar sensul lor se pierde în 
avalanșa scenelor sentimentale.

afară de compasiune, s-a 
filmul mai are 
atractivifafe și ^oEaBOU 
obținut de sce-

cronica
filmului

melodramă lacrimoge- 
disperarea sa, ca și 
par predestinate, nici 

poate ajuta. Cîteodafă,

« SPARTACUS — film pentru ecran panoramic : PA
TRIA — 9 ; 12,45 ; 16,30 ; 20,15.
9 FRENCH-CANCAN : REPUBLICA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 
16,30 ; 19 ; 21,30, FESTIVAL — 10 ; 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 20. 
la grădină — 20,30 (la ambele completarea Oaspeți de 
iarnă), MODERN (completare Orizont științific nr. 3/ 
1967) - 9,30 ; 12 ; 15 ; 17,15 ; 19.30 ; 21,30, EXCELSIOR 
— 9,30 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, GRADINA EXPO
ZIȚIA — 20,15, ARENELE LIBERTĂȚII - 20,30.
a ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop : LUCEA- - ------- ■ ............................... --- n,30;

15.30 ;
11.30 ;

FARUL (completare Mama lui Adrian) — 9,15 ;
14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30, AURORA — 9 ; 11 ; 13,15 ;
18 ; 20,45 ; la grădină — 20.15. FLAMURA - 9 ; n,ou ,
15.30 ; 18 ; 20,30 (la ambele completarea 1 Mai 1967),
BUCUREȘTI - 8;45 ; 11 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21,----
VIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
0 OPERA DE TREI PARALE : CINEMATECA — 10 ; 
12 ; 14 ; 17,15 ; 19,15 ; 21,15.
0 DENUNȚĂTORUL : CAPITOL — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, la grădină — 20,30, TOMIS - ' -----
Io,OU , XO,1O , 10,10 , , LO gldUUld ----

completarea Tensiune înaltă Ia Bechet), 1 
(completare în tainițele muzeului) — 8,30 ;
16 ; 18,30 ; 21, STADIONUL DINAMO - 20, GRĂDINA 
DOINA — 20. MELODIA - 9 ; 11,15 ; 13 ; 16 ; 18,30 ; 21. 
0 JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ și JANDAR
MUL la NEW YORK — cinemascop : VICTORIA —
10.30 ; 14,15 ; 18,15 ; 22, ARTA — 9 ; 12.45 ; 17 ; 20,45 ; 
la grădină — 20,15.
0 MONTPARNASSE 19 : CENTRAL (completare Fa
brica de împachetat fum) — 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 18; 21. 
0 DESENE ANIMATE : UNION — 10.
0 RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ ! : UNION (completare 
Să trăiești, să îmbătrînești) — 15,30 ; 18 ; 20,30, BU
ZEȘTI (completare Orizont științific nr. 3/1967) — 10 ; 
la grădină — 20,30.
0 PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9 ; 10.

GRI-

AU , LV,OU , ^1, Ld gltiuma -- AU,OU, AUIVUO -- 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20.45 ; la grădină — 20 (la ambele 

~ ‘ _ ' ”, FEROVIAR
11 ; 13,30 ;

• O SCRISOARE PIERDUTA : DOINA — 11.30 ; 14,30; 
17,30 ; 20.30.
© SPIONUL — cinemascop : LUMINA (completare în 
tainițele muzeului) — 9,15 ; 11.30 ; 13.45 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20.45.
• GALAPAGOS — COCOȘELUL DE HlRTIE : TIM
PURI NOI — 9 — 21 în continuare.
o ÎN NORD, SPRE ALASKA 1 — cinemascop : DACIA 
— 8.45 — 16 în continuare : 18.30 : 21
e LUMEA MINUNATA A FRAȚILOR GRIMM - ci
nemascop : FLOREASCA — 9,30; 12; 14,30: 18; 20,30. 
0 SUCCES. CHARLIE ! - cinemascop : GIULEȘTI
(completare Oaspeți de iarnă) — 15.30 ; 18 ; 20,30, DRU
MUL SĂRII (completare De ziua mamei) 
17.45 ; 20.

15.30 ;

• UN FILM CU O FATA FERMECĂTOARE : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE - 10 ; 16 ; 18 ; 20.
a DOAMNA DE PE ȘINE - cinemascop : BUCEGI 
(completare Istoria unui manuscris) — 9,30 ; 12 ; 16 ; 
18.15 : 20.45 ; la grădină — 20.
• NU SÎNT DEMN DE TINE : GLORIA - 9
13.45 : 16 : 18,15 ; 20,30, FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20.30.
• OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VALANCE : 
MOȘILOR - 15,30 ; 18 ; la grădină — 20.30.
• REÎNTOARCEREA PE PAMÎNT : POPULAR (com
pletare Mărturii de glorie nepieritoare din istoria pa
triei) — 15,30 ; 18 ; 20,30, FLACĂRA (completare Ori
zont științific nr. 2/1967) — 18,30 ; 20,30.
• ROBII; MIORIȚA (completare Mama lui Adrian)

ii,15 ;

I

— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, UNIREA (completare 
Portrete) — 15,30 ; la grădină — 20.
e COPIII LUI DON QUIJOTTE : RAHOVA (comple
tare Atențiune, atențiune, se apropie!) —15,30; 18; 20,30.
0 JUANA GALLO : COLENTINA — 15 ; 17,30 ; la gră
dină - 20.
9 MOMENTUL ADEVĂRULUI — cinemascop : FLA
CĂRA - 14 ; 16,15 ; GRĂDINA VITAN — 20,15.
0 LUMEA COMICA A LUI HAROLD LOYD : LIRA 
(completare Mărturii de glorie nepieritoare din istoria 
patriei) — 15,15 ; la grădină — 20.30.
« BUMERANGUL — cinemascop : LIRA (completare 
Mărturii de glorie nepieritoare din istoria patriei) —
17.30 ; 20.
o BUCĂTĂREASA : UNIREA (completare Portrete)
— 18.
O CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : MUNCA — 15 ;
17, COTROCENI — 14 ; 16,15 ; 20.45.
0 BĂTĂLIE PENTRU ȘANHAI : MUNCA — 18,45 ; 21. 
O ÎNDRĂGOSTIȚII DIN MAR ON A : BUZEȘTI (com
pletare Orizont științific nr. 3/1967) — 16 ; 18,30 ; CO
TROCENI (completare Istoria unui manuscris) — 18,30. 
O NOTRE-DAME DE PARIS — cinemascop : PRO
GRESUL — 14,45 ; 17, GRĂDINA PROGRESUL-PARC 
— 20.
e ÎNAINTE DE RĂZBOI : PROGRESUL (completare 
Atentatul) — 19 ; 21,15.
0 DRAGĂ BRIGITTE — cinemascop : GRĂDINA RA
HOVA - 20.
6 DIMINEAȚA, DEVREME — cinemascop : CR1N- 
GAȘI (completare Despre noi) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 INSPECTORUL DE POLIȚIE t PACEA (completare 
Petrol) — 15,30; 18 ; 20.30.
9 LENIN ÎN POLONIA - cinemascop : VIITORUL 
(completare Mărturii de glorie nepieritoare din isto
ria patriei) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 TUDOR — cinemascop (ambele serii) : COSMOS —
15.30 ; 19,15.

Un experiment reușit care se cere
începutul a fost modest și fără prea multă publi

citate. în cîteva licee din țară (la București, Cluj, 
Iași, Timișoara) au fost înființate în acest an școlar 
clase speciale (a X-a) de matematică și fizică. Ele 
sînt frecventate de elevi și eleve cu pasiune pentru 
studiul acestor științe, cu aptitudini confirmate și 
de notele obținute la aceste discipline în clasa a 
IX-a. Elevii „matematicieni" și „fizicieni" au în 
programul de studiu, un număr mai mare de ore de 
matematică și respectiv de fizică decît colegii lor.

perfecționat
CLASELE DE

Turnat în 1958, Montparnasse 19 nu-i 
unul dintre cele mai reușite filme ră
mase de la Jacques Becker. Filmul ne 
oferă totuși — ca o compensație pen
tru imperfecțiunile sale — posibilitatea 
de a-l revedea, în rolul principal, pe 
Gerard Philipe. Alături de actori cu- 
noscuți ca Anouk Aimee, Lila Kedro
va, Lili Palmer, Lino Ventura — care 
și ei caută să ascundă inconsistența 
personajelor — Gerard Philipe ate
nuează lacunele rolului prin prezența 
sa cuceritoare. „Modi", în interpreta
rea sa, are mîndrie și tristețe, gingă
șie și violență nestăpînită, dar mai a- 
les o privire adîncă și dureroasă, pu- 

tînd spune mai mult decît 
și-a propus scenaristul. O 
privire care uneori scînfe- 
iază ironic sau se umple de 
o imensă fericire, o privire 
în care poți citi clipă de 
clipă, dar care nu exprimă 
nimic cu ostentație. Chiar 
atunci cînd personajul este 
disperat sau exuberant, Phi
lipe nu-i ostentativ, are 
„controlul" pe care-l con- 

oricărui actor. Firescul și e-sidera util
leganja jocului său estompează contu
rurile melodramatice ale rolului ; i 
mentele „făcute" de scenarist nu 
par așa cînd sînt făcute de el.

Brutal, imaginea tulburătoare a 
Modi în agonie se suprapune — 
închipuirea noastră — peste cea a

mo- 
mai

lui 
în 
lui 

Gerard Philipe murind : sfîrșiful fraqic 
și timpuriu seamănă, și dacă am 
fost totuși emoționat la acest film me
lodramatic a fost poate și dinfr-un mo
tiv foarte omenesc : pentru că am re
găsit, cum spunea actrița Suzanne 
Flon, „gesturile, strălucirea ochilor, 
gravitatea, entuziasmul, 
nerozitatea și vitalitatea sa", 
meritat să vedem acest film 
primul rînd, pentru farmecul 
actorului, pentru a-l reîntîlni 
rard Philipe.

actrița 
strălucirea 

dăruirea, ge- 
Dacă a 
este, în 
etern al 
pe Ge-

Ion CAZABAN

Pe scena
Teatrului de

Opera si Balet

Repertoriul din perioada 30 
mai — 6 iunie al Teatrului de 
Operă și Balet cuprinde :

Marți 30 mai — Carmen ; 
miercuri, 31 mai — „Bal mas
cat* ; joi, 1 iunie — „Giselle' ; 
vineri, 2 iunie — „Trubadu
rul* ; sîmbătă 3 iunie — „Tra- 
viata' ; duminică, 4 iunie, ma
tineu — „Spărgătorul de nuci' 
iar seara — „Rigoîetto' ; marți 
6 iunie — „Faust'.

— Evident, eficacitatea a- 
cestei forme de studiu este 
atestată de numeroase fapte, 
consideră prof. ELlSABETA 
IORGULESCU, de la Liceul 
„Gh. Lazăr" din București. 
Dar cel mai semnificativ mi 
se pare următorul: „mate
maticienii" din școala noas
tră au reușit de curînd să 
rezolve o problemă de logică 
matematică, culeasă dintr-o 
revistă străină, căreia nu i-au 
putut da de capăt cei mai 
buni absolvenți aflați în 
preajma examenului de baca
laureat. Cu alte cuvinte, ei 
au deja un avans față de 
pregătirea colegilor lor din 
alte clase.

Cunoștințele temeinice, 
aprofundate, deprinderile re
ale de calcul și interpretare 
a noțiunilor și problemelor 
cu care majoritatea acestor 
elevi își încheie peste scurt 
timp primul lor an de studiu, 
rezultatele meritorii obținute 
de cei care au concurat la 
olimpiadele de matematică 
și fizică demonstrează — 
după părerea profesorilor de 
specialitate care au predat 
la aceste clase — reușita a- 
cestui experiment, îndreptă-

find studierea și extinderea 
lui de către Ministerul în
vățământului. Bineînțeles, cu 
unele perfecționări.

— Organizarea claselor 
speciale — este de părere 
prof. IOAN AGACHE, di
rectorul Liceului nr. 9 din 
Iași — se înscrie în siste
mul mai amplu de mă
suri pentru diversificarea în- 
vățămîntului — o diversifi
care cu caracter științific — 
în funcție de cerințele im
perioase ale vieții, de ap
titudinile și preocupările ti
neretului din vremea noas
tră. Socotesc însă că pentru 
a-și atinge cu adevărat 
scopul, acela de a da tineri
lor o pregătire pe măsura 
capacității și aptitudinilor 
lor, clasele respective vor 
trebui să-și desfășoare acti
vitatea după o programă 
specială, elaborată în colabo
rare de cadre didactice din 
liceu și din facultăți de pro
fil. Anul acesta, ca an inițial 
al studiului, s-a mers, cu 
unele excepții, îndeosebi pe 
linia adîncirii si consolidării 
unor capitole (din programa 
curentă a claselor a X-a), cu 
accent pe munca indepen-

de operă și balet: CARMEN — 19,30.
de stat de operetă : SÎNGE VIENEZ — 19,30.
Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : O FEMEIE 
— 20, (sala Studio) : CASTILIANA — 19.
„Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Mă-

„MATEMATICIENI"
Și FIZICIENI"

• Teatrul
• Teatrul
• Teatrul
CU BANI
• Teatrul
gureanu nr. 1) : OPERA DE TREI PARALE — 19,30, (sala din 

OPPENHEIMER — 20.str. Al. Sahia nr. 76 A) — CAZUL
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : ACEST ANIMAL CIUDAT — 19,30, (sala Studio) : MEȘ
TERUL MANOLE — 20.
0 Teatrul „Țăndărică" : PUNGUȚA CU DOI BANI — 17.
O Teatrul satiric-muzieal „C. Tănase" (sala Savoy) : PARADA REVISTEI
COLIBRI MUSIC-HALL — 19,30.
0 Circul de stat: VARIAȚIUNI DE CIRC — 20.

19,30, (sala Victoria) :

dentă, pe însușirea deprinde
rilor de calcul, creîndu-seun 
cadru mai larg de aplicabili
tate a noțiunilor teoretice 
studiate. Consider că în,vii
tor cu acești elevi se va 
putea depăși programa obiș
nuită, trecîndu-se la capi
tole și probleme din ce în 
ce mai complexe. O corelare 
cu programa disciplinelor în
rudite este de asemenea ne
cesară.

Ne-a fost semnalată ca 
pozitivă și deosebit de folo
sitoare contribuția adusă de 
cadre didactice universitare 
la predarea unor teme din 
programă. La clasele de ma
tematică din Capitală, de 
exemplu, acad. Grigore Moi- 
sil a predat cîteva lecții de 
logică matematică. Lucrarea 
de control care a urmat pre
legerile a demonstrat că ele
vii au înțeles și și-au însușit 
corespunzător temele expuse. 
La Iași și Cluj, elevii au 
efectuat unele aplicații prac
tice în laboratoarele univer
sitare. Peste tot s-au inițiat 
conferințe, vizite la instituții 
de specialitate, studierea 
unor publicații științifice din 
țară și de peste hotare etc. 
Nu-i mai puțin adevărat însă 
că s-au făcut simțite și unele 
tendințe de „specializare" 
exagerată a programului de 
studiu al elevilor. Unii pro-

fesori consideră, în mod cu 
totul greșit, că elevilor de la 
clasele speciale li se poate 
reduce programul de studiu 
la disciplinele de cultură ge
nerală, că la aceste obiecte 
nu trebuie să li se „pretin
dă" să se pregătească la fel 
ca la matematică sau fizică. 
Pregătirea generală a tine
rilor este însă obligatorie.

Mai mulți profesori cu 
care am stat de vorbă s-au 
referit pe larg la selecționa
rea elevilor pentru clasele 
speciale. Anul acesta, ei au 
fost aleși (în funcție de me
dii la disciplinele de profil) 
din liceele în care s-au în
ființat clasele respective și 
din școlile învecinate. O ase
menea arie de recrutare a 
candidaților este extrem de 
restrînsă și nu oferă sufi
ciente garanții cu privire la 
depistarea și promovarea ti
nerilor cu aptitudini și inte
res deosebit pentru studiul 
matematicii și fizicii. „La re
centa finală a olimpiadei de 
matematică a elevilor — ne 
spunea prof. FLORICA IO- 
NESCU, de la Liceul „Mihai 
Viteazul" din Capitală — 
spre surprinderea juriului, 
cea mai bună lucrare la clasa 
a X-a a aparținut unui elev 
din Titu, iar printre cei 
distinși s-au aflat și elevi 
din centre mai mici. Este

un lucru îmbucurător că 
talente înfloresc pe tot cu
prinsul țării, dar este ne
cesar să asigurăm stimula
rea și perfecționarea lor în 
aceste clase. De aceea, pro
pun ca efectivul claselor spe
ciale să fie alcătuit pe bază 
de concurs, la care să parti
cipe elevi din tot cuprinsul 
regiunilor, nu numai al cen
trelor în care funcționează 
clasele". în aceeași ordine 
de idei, prof. MIHAI HAI- 
VAS, de la Liceul nr. 1 din 
Timișoara, și prof. CON
STANTIN ȘERBĂNESCU 
de la Liceul „D. Cantemir" 
din București, consideră că 
este nevoie de o mai largă 
popularizare a claselor spe
ciale — principii de organi
zare, program de studii, per
spective de viitor etc. — 
printre elevi din clasele a IX-a 
și chiar a VIII-a și neapărat 
printre părinții acestora. Am 
adăuga, că este de 
popularizare mai lar^ 
selor speciale și în rîndul 
directorilor și cadrelor di
dactice din licee. După cum 
ni s-a relatat, unele licee 
n-au îndrumat cu prea multă 
convingere elevii către aces
te clase. Motivul : era vorba 
de premianți, de care școa
la nu voia să se des
partă. „Cu elevi buni luați 
de la noi — spunea un dl-

rector de liceu din Cluj — 
liceul unde este organizată 
clasa specială își va căpăta 
reputație, se va mîndri peste 
tot". Evident este un mod 
greșit, îngust de a privi o 
problemă de un interes atît 
de general. Este bine ca și 
pe viitor clasele speciale să 
fie înființate acolo unde exis
tă cadrele didactice compe
tente, baza materială adec
vată studiului de calitate.

în general, clasele spe
ciale s-au bucurat de aten
ție și sprijin susținut din 
partea forurilor de învăță- 
mînt. Au avut loc periodic 
inspecții speciale la ore, dis
cuții și schimburi de ve
deri cu directorii liceelor in
teresate și cu profesorii care 
predau la disciplinele de 
profil. După cum am aflat 
la Ministerul Învățămîntu- 
lui, se preconizează o șe
dință de analiză după înche
ierea anului școlar, care să 
precizeze liniile directoare 
pentru perfecționarea aces
tei acțiuni, se urmărește în 
perspectivă elaborarea unor 
programe și bibliografii spe
ciale etc. Surprinzător, însă, 
acest element nou, intere
sant ivit în învățămîntul li
ceal n-a stimulat și atras nici 
un cercetător din domeniul 
pedagogiei, al psihologiei. 
După cum ne-au relevat pro
fesorii care au lucrat cu 
aceste clase, desfășurarea ac
tivității cu elevii generează 
în aceste colective fenomene 
deosebit de interesante de 
studiat, privitoare atît la 
munca propriu-zisă de însu
șire a noțiunilor și tehnicilor 
de lucru, cît și la comporta
rea generală, orientare pro
fesională etc. Se remar
că, de exemplu, absența ori
căror abateri disciplinare 
sau a neglijării îndatoririlor 
profesionale (la toate obiec
tele, nu numai la cele de 
profil), o tinerească și am
bițioasă dorință de lucru, de 
perfecționare. Este de dorit 
ca această regretabilă absen
ță a cercetării pedagogice să 
fie remediată în următorul an 
școlar.

Există, firește, numeroa
se probleme care trebuie so
luționate în viitor pentru 
perfecționarea acestei promi
țătoare forme de pregătire și 
stimulare a celor mai talen- 
tați elevi. Ele se cer atent 
studiate de forurile centrale 
de învățămînt.

Florica DINULESCU

concerte
3

Astă seară, la ora 20, cvinte
tul de suflători „George Enes- 
cu". alcătuit din Dumitru Pop 
— flaut ; Zoltan Magyarosy — 
oboi : Constantin Ungureanu — 
clarinet; Emil Bîclea — fagot; 
Paul Staicu — corn și cvartetul 
de coarde compus din George 
Nicolescu — vioara I ; Dorel 
Tincu — vioara a Il-a ; Alexan
dru Todicescu — violă ; Stefan 
Metz — violoncel, prezintă la 
Ateneu un concert de muzică 
de cameră. în program : lucrări 
de Malipiero, T. Ciortea și 
Schubert.

tv

18,00 — În direct... Emisiune e- 
conomică : Calitatea te
levizoarelor — Transmi
siune de la uzinele 
„Electronica".

18.30 — Pentru cei mici: A fost
o dată... „Năsturașul pi
ticului" — Scenetă pen
tru păpuși de Titel 
Constantinescu.

19,00 — Pentru tineretul școlari 
1001 de întrebări.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologie. 
20,00 — Seară de teatru s „Mi

tică Popescu" de Camll 
Petrescu. Interpretează 
un colectiv de actori de 
la Teatrul de Stat din 
Timișoara.

22,05 — Varietăți pe peliculă.
22,20 — Telejurnalul de noapte.
22.30 — Aspecte de la campio

natul european de box. 
Transmisiune de la 
Roma.

*'/<<>
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j? VIZITELE OASPEȚILOR 
IRANIENI

ELECTRICE"
Luni dimineață s-au deschis în 

Capitală lucrările reuniunii Comi
tetului de studii nr. 13, „Concepția 
și funcționarea rețelelor", al Con
ferinței ’ internaționale a marilor 
rețele electrice (C.I.G.R.E.) — cel 
mai înalt for tehnic și științific in
ternațional 
electrice, în 
19 comitete

în cadrul 
probleme privind planificarea, au
tomatizarea, stabilitatea și reglajul 
rețelelor electrice, progresele re
alizate în aceste domenii pe plan 
internațional.

Reuniunea este organizată de Co
mitetul național român al C.I.G.R.E., 
din cadrul Consiliului național al

în domeniul rețelelor 
cadrul căruia activează 
de studii.
lucrărilor sînt abordate

inginerilor și tehnicienilor, în cola
borare cu Ministerul Energiei Elec
trice. Iau parte specialiști energe- 
ticieni din 16 țări ale lumii. Lucră
rile sînt conduse de Charles Con
cordia (S.U.A.), președintele Comi
tetului de studii nr. 13. La deschi
derea reuniunii, . participanții au 
fost salutați de Adrian Georgescu, 
adjunct al ministrului energiei 
electrice, președintele Comitetului 
național român al C.I.G.R.E.

Lucrările reuniunii, precum și 
călătoria de studii ce îi va urma, 
vor prilejui specialiștilor de peste 
hotare să ia cunoștință mai îndea
proape de dezvoltarea energetică și 
industrială a României.

(Agerpres)

Delegația iraniană, condusă de 
Ismail Riahi, ministrul agriculturii, 
și-a continuat luni călătoria în re
giunea Brașov. Oaspeții au vizitat 
Uzina de tractoare și cooperativa 
agricolă din comuna Ghimbav. 
Aici au luat cunoștință de organiza
rea și retribuirea muncii, relațiile 
cooperativei cu întreprinderi și in
stituții de stat, perspectivele de dez
voltare a producției agricole. Oas
peții au vizitat în continuare gos
podăria agricolă de stat Prejmer, iar 
la înapoierea spre București, Mu
zeul Peleș.

mitru Gheorghiu, vicepreședinte al 
Consiliului Central, cu care pri
lej a avut loc un schimb de pă
reri privind activitatea sindicate
lor în etapa actuală.

în după-amiaza aceleiași zile, de
legația a plecat într-o vizită la Bra
șov.

SCHIMBUL INSTRUMENTE
LOR DE RATIFICARE 

A ACORDULUI ROMÂNO- 
TURC PRIVIND TRANSPORTU

RILE AERIENE CIVILE

ES

Ieri în țară : vremea s-a men
ținut frumoasă, cu cerul varia
bil în sud-vestul țării, dar insta
bilă, cu cerul mai mult acope
rit în rest. Au căzut ploi tempo
rare și sub formă de averse în 
Muntenia, Dobrogea și Moldova, 
în Ardeal, aversele însoțite de 
descărcări electrice au avut un 
caracter local, iar în Banat și 
Oltenia — cu totul izolat. Vîntul 
a suflat potrivit. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între 11 
grade la Cîmpulung Moldove
nesc, Suceava, Rădăuți. Cotnari, 
Tg. Neamț, Piatra Neamț și Plo- 
pana, și 25 de grade la Băltești.

In Buourești : vremea a fost in
stabilă, cu cerul mai mult aco
perit. Temporar a plouat. Vîn- 
tul a suflat potrivit. Tempera
tura maximă a fost de 22 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 31 mai, 1 și 2 iunie. In țară : 
vremea va fi în general fru
moasă, exceptînd sud-estul țării, 
unde va fi ușor instabilă, cu ce
rul temporar noros și cu ploi 
mai ales sub formă de averse. 
Vîntul va sufla slab pînă la po
trivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 6 și 16 grade, 
iar maximele între 18 și 28 de 
grade. In București: vreme în 
general frumoasă, cu cer varia
bil, favorabil aversei de ploaie. 
Vint slab pînă la potrivit. Tem
peratura în creștere ușoară.

O DELEGAȚIE ECONOMICĂ 
ROMANĂ A PLECAT 

ÎN R. F. A GERMANIEI

Luni dimineața a plecat în R. F; 
Germaniei o delegație econo-a

mică a țării noastre condusă de 
Constantin Alexandru Albescu, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
A C.C.S. DIN R. P. UNGARĂ

Luni, 29 mai, a avut loc la Mi
nisterul Afacerilor Externe schim
bul instrumentelor de ratificare a 
acordului între guvernul Republi
cii Socialiste România și guvernul 
Republicii Turcia, privind trans
porturile aeriene civile, semnat la 
2 mai 1966 la Ankara. Din partea 
română a făcut schimbul Vasile 
Șandru, adjunct al ministrului a- 
facerilor. externe, iar din partea 
turcă Kâmuran Giirun, ambasador' 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Turcia la București.

★
Orchestra filarmonică 

dea, dirijată de Miron 
prezentat luni seara, în 
trului din localitate,
simfonic extraordinar, la care și-a 
dat concursul violoncelistul Victor 
Jăcovcici din R.S.F. Iugoslavia. Ar
tistul oaspete a interpretat „Con
certul pentru violoncel și orches
tră" de Boccherini. Programul a 
mai cuprins: „Concertul pentru 
orchestră" de Costin Miereanu — 
în primă audiție — și „Simfonia I" 
de Beethoven.

La invitația Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicate
lor, duminică seara a sosit în Ca
pitală o delegație a Consiliului 
Central al Sindicatelor din R. P. 
Ungară, condusă de Virizlay 
Gyula, secretar al Consiliului Cen
tral.

Luni dimineața, delegația a fost 
primită la Uniunea Generală a 
Sindicatelor de către tovarășul Du-

din Ora- 
Rațiu, a 
sala tea- 

un concert

(Agerpres)

în cîteva rînduri

• Trei boxeri români s-au calificat ieri în semifinale
• Jurcă victorios la Dinamoviada de la Potsdam
© Alexandra Nicolau și Florin Gheorghiu în U.R.S.S.
• Țiriac, Năstase și Mărmureanu la Roland Garros

Olimpia
Reșița - 

campioană 
la popice

Palatul sporturilor din Roma a 
cunoscut ieri o mare afluență de 
spectatori, veniți să asiste la pri
mele reuniuni din cadrul sferturi
lor de finală ale Campionatelor eu
ropene de box. Din cei patru pugi- 
liști români care au luptat aseară, 
trei s-au calificat în semifinale. Un 
frumos succes a obținut la catego
ria cocoș Nicolae Gîju, care l-a 
întrecut la puncte pe polonezul Ga- 
lonzka. La categoria mijlocie, 
Gheorghe Chivăr a cîștigat după 
un meci dramatic întîlnirea cu Bor- 
nik (R.F.G.). în limitele categoriei 
semigrea, Ion Monea și-a adjude
cat victoria în fața boxerului ceho
slovac Kapin. La categoria ușoară, 
Vaslle Antoniu a fost învins de ma
ghiarul Kajdi. In semifinale, Gîju 
va boxa cu Italianul Pieracci, Chi
văr se va întîlni cu sovieticul Kise- 

zlev.

Kiev, conduce Alexandra Nicolau, 
(România), cu patru puncte și o 
partidă întreruptă. In runda a șa
sea, Nicolau a învins-o pe iugo
slava Jivcovici. In partida întrerup
tă cu Andreeva (U.R.S.S.), Alexan
dra Nicolau are avantaj decisiv.

După o zi de repaus, turneul in
ternațional de șah de la Moscova 
a fost reluat cu runda a 6-a. Ju- 
cînd cu piesele negre, marele 
maestru român Florin Gheorghiu a 
remizat cu șahistul maghiar Bilek. 
Rezultatul de egalitate a fost con
semnat și în alte 7 partide. Fostul 
campion mondial Mihail Tal a 
pierdut la Keres. In clasament con
duce Portisch (Ungaria), cu 4 punc
te, urmat de Tal, Petrosian, Gheor
ghiu, Spasski, Gligoricl, Najdorf, 
Gipslis, Boboțov, toți cu cîte 3,5 
puncte.

Turneul final 
al campionatu
lui republican 
masculin de po
pice pe echipe, 
desfășurat pe a- 
rena Voința din 
Capitală, a fost 
cîștigat de echi
pa Olimpia Re
șița, care cuce
rește astfel pen
tru a cincea oară 
(de trei ori con
secutiv) titlul 
de campioană 
republicană.

în fotografie : 
aspect din tim
pul competiției. 
(Foto : M. Cioc)

Chimia dezvoltă,
chimia este un factor al 
accelerării dezvoltării,
chimia este sinonimă cu 
modernizarea... Sînt cu
vinte care, spuse într-un 
fel sau altul, le-am au
zit în Polonia pretutindeni 
— la Katowice și Gdansk, 
la Cracovia și Varșovia. 
Chimia este prezentă în 
industrie și agricultură, 
în viața oamenilor, în 
magazine și în locuințe, 
pe șantierele de construc
ții. Reclamele luminoase 
te îmbie adesea să folo
sești produse ale 
striei chimice. Un 
polonez îmi spunea zîm- 
bind că nu este departe 
timpul cînd vom consuma 
și preparate culinare rea
lizate din petrol, gaz na
tural sau cărbune.

Industriei chimice, 
numai 200 000 de 
tori, însă cu un nivel teh
nic ridicat, i-a fost repar
tizat un fond de investiții 
mai mare decît industriei 
constructoare de mașini 
unde lucrează 650 000 de 
muncitori. Pînă în 1970 se 
prevede ridicarea cu 80 la 
sută a producției chimice, 
față de o creștere de 
38 la sută a producției in
dustriale globale. Chimia 
urmează să realizeze în 
1970 o producție în va
loare de 120 miliarde 
zloți. Dacă la toate aces
tea adăugăm faptul că in
dustria chimică se pla
sează pe locul al doilea 
în economia națională 
poloneză — după indus
tria constructoare de ma
șini electrice — avem un 
indiciu sigur al importan
ței pe care o conferă 
statul polonez acestei ra
muri și a ponderii deose
bite pe scara întregii eco
nomii naționale.

Lucrătorii din agricul
tură, constructorii de nave 
și de locuințe, textiliștii 
urmăresc îndeaproape 
dezvoltarea sectorului chi
miei ; și interesul lor este 
legitim, dacă ținem sea
ma de faptul că produse
le acestui sector își 
sesc o aplicare tot 
largă, substituind un 
măr tot mai mare de 
teriale pînă ieri tradiționa
le. Actualul cincinal pre-

CORESPONDENȚA DIN VARȘOVIA 
DE LA IOSIF DUNIITRAȘCU

indu- 
coleg

cu 
lucră-

gă- 
mai
nu- 
ma-

nigeria Provincia

★
Proba de 400 m garduri din ca

drul „Dinamoviadei" de atletism 
de la Potsdam a fost cîștigată de 
Valeriu Jurcă, cu timpul de 52".

în proba de aruncare a suliței 
femei, care a revenit atletei sovie
tice Iasinskaia cu 56,08 m, Mihaela 
Peneș s-a clasat pe locul doi 
rezultatul de 53,28 m.

★
După șase runde, în turneul 

temațional feminin de șah de

cu

in- 
la

★
Pe terenurile Roland Garros din 

Paris au continuat ieri campiona
tele internaționale de tenis ale 
Franței. In proba de dublu băr
bați, Ion Țiriac și Ilie Năstase au 
învins cu 6—3, 6—4, 6—3 perechea 
Alvares (Columbia), Barnes (Bra
zilia). La dublu mixt, cuplul 
Mărmureanu (România), Palmeo- 
va (U.R.S.S.) a întrecut cu 6—3, 
6—3 perechea belgiană Hom- 
bergen, Loyes,

• IN ZIUA a doua a campionatului mondial de baschet masculin, care 
se desfășoară în mai multe orașe din Uruguay, s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Iugoslavia—Italia 71—62; S.U.A.—Mexic 75—65; 
U.R.S.S.—Japonia 95—56; Polonia—Porto Rico 76—64 ; Argentina—Peru 
73—65.

• A ÎNCEPUT Turul ciclist al Angliei. Prima etapă (Worthing— 
Swindon, 152 km) a fost cîștigată de polonezul Forma, în 3h 43’01’’. în 
același timp ou învingătorul a sosit și ciclistul englez West.

• LA CONCURSUL internațional de atletism de la Modesto (Califor
nia), cunoscutul atlet american Ralph Boston a obținut cea mai bună 
performanță mondială a anului în proba de săritură în lungime : 8,29 m. 
Un rezultat bun a fost realizat și în proba de aruncare a discului, cîști
gată de cehoslovacul Ludwig Danek cu 63,81 m.

• ECHIPA BRAZILIANĂ de fotbal F.C. Santos a jucat la Dakar în 
compania selecționatei Senegalului. Victoria a revenit brazilienilor cu 
4—1 (2—0).

(Urmare din pag. I)

Pentru exemplificare, redăm ct- 
teva cazuri din practica unității în 
care activez. Cu ani în urmă, un 
colectiv al Institutului de cercetări 
tehnologice pentru construcții de 
mașini (I.C.T.C.M.) a rezolvat cu 
succes o interesantă problemă teh
nică (sudarea automată sub flux 
cu doi electrozi în tandem și în 
paralel). Lucrarea a fost înaintată 
Direcției tehnice din Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini, 
care a transmis-o cîtorva „între
prinderi interesate". Dar, cu excep
ția Șantierului naval Galați, proce
deul nu este aplicat în prezent de 
nici o altă uzină, deși în străină
tate este utilizat pe scară largă. Or, 
dacă aplicarea acestui procedeu 
s-ar generaliza în industrie, s-ar 
realiza economii de ordinul mili
oanelor, prin reducerea defectelor 
și remanierilor, a manoperei de 
pregătire și. control etc.

Se poate pune întrebarea : s-ar 
fi ajuns oare la această situație 
dacă o dată cu terminarea 
cercetării s-ar fi urmărit eficiența 
economică a respectivei cercetări, 
economiile realizabile, dacă colec
tivele de ingineri, tehnicieni si 
muncitori ar dispune de o evidență 
care să arate ce importante bene
ficii aduce o asemenea cercetare, 
nu numai unităților productive, ci 
și celor care o aplică ? Cred că nu 
e o cale justă aceea de a căuta 
„întreprinderi interesate" în aplica
rea unei cercetări științifice și a 
unor noi procese tehnologice. De 
cele mai multe ori nu este sufi
cient nici chiar să căutăm condu
cători de întreprinderi „cointere
sați" într-o asemenea acțiune. Ca
lea cea mai sigură este o bună 
fundamentare a cercetărilor știin
țifice și din punctul do vedere al

eficienței lor economice, asigurarea 
unei evidențe cît mai clare, cît 
mai precise a caracteristicilor cer
cetării și avantajelor de ordin eco
nomic pe care le aduce aplicarea 
în producție, informarea rapidă și 
cuprinzătoare a întreprinderilor din 
domeniul respectiv. Firește, co
interesarea materială poate juca 
un rol stimulativ; în mișcarea de 
inovații, de pildă, un asemenea 
procedeu se aplică de mult și cu 
deplin succes.

Merită a fi relatată și următoa
rea întîmplare: colectivul nostru 
a elaborat un procedeu original 
de tratament termochimic care pre
lungește durabilitatea sculelor de 
așchiere (cianurarea joasă a scu
lelor din oțel rapid). Un grup de 
maiștri și tehnicieni de la uzinele 
„23 August’ din Capitală s-au de
clarat în favoarea valorificării pro
cedeului; timp de doi ani, perioa
dă în care ei au fost cointeresați 
în aplicarea procedeului (conside
rat ca inovație și deci evaluat ca 
atare), ei l-au folosit cu succes în 
uzină. După acest interval, nemai- 
fiind interesați direct în aplicarea 
noii metode, au abandonat-o pur 
și simplu. Și, întrucît eficiența eco
nomică a acestei cercetări nu a 
fost urmărită niciodată — nici de 
institutul de cercetare, nici de cei 
din producție — nimeni nu a fost 
lezat de dispariția procedeului. Or, 
dacă s-ar fi avut în permanență în 
vedere eficiența sa economică, s-ar 
fi constatat că operația de cianu- 
rare aduce uzinei, după aprecieri 
estimative, beneficii de sute de 
mii de lei, prin reducerea consu
mului excesiv de scule și implicit 
a cheltuielilor pentru plata mano
perei de ascuțire, strunjire etc.

Deseori, interesul unor întreprin
deri față de aplicarea cercetărilor 
în producție se reduce doar la un

„conslmțămînt de principiu**, la un 
acord convențional, uneori doar 
menit să exprime în fața ministe
rului tutelar o „atitudine construc
tivă față de știință". Acest acord 
nu exclude însă, din păcate destul 
de des, nefinalizarea creației știin
țifice. Un exemplu flagrant îl con
stituie în acest sens șl lucrarea 
„alitarea supapelor (acoperirea cu 
un strat de aluminiu a suprafeței

aplicare. Ar trebui adăugat că, de 
fapt, nu este o practică nouă ; cu 
ani în urmă, aceeași întreprindere 
s-a adresat I.C.T.C.M. pentru efec
tuarea unor cercetări privind bra- 
zarea (lipirea cu cupru) a plăcuțe
lor din carburi metalice pe scule 
așchietoare prin încălzire cu induc
ție — procedeu pe baza căruia se 
pot realiza scule de așchiere de 
mare durabilitate șl randament. A-

supapelor, care duce la creșterea 
rezistentei acestora la temperaturi 
înalte) pentru autovehicule și trac
toare prin procedeul de încălzire 
cu inducție' efectuată de cercetă
torii noștri. Cercetarea a fost veri
ficată în exploatare (în cadrul unor 
stațiuni de mașini și tractoare) cu 
rezultate foarte bune. In schimb — 
deși s-a declarat în principiu de 
acord cu această cercetare, tocmai 
unitatea producătoare de supape, 
Uzina de piese auto-Colibași, nu 
a urmărit introducerea sa în pro
ducție — mai precis, nici nu a în
cercat-o — încît nici în prezent nu 
există perspective apropiate de

cum un an, metoda preconizată de 
specialiștii institutului a fost expe
rimentată cu succes la uzina din 
Colibași, demonstrîndu-se în mod 
pregnant avantajele ei. Cu toate 
acestea, procedeul nu este încă 
aplicat în producție.

O odisee asemănătoare are și o 
altă cercetare a colectivului nostru 
privind înlocuirea miezuirii (execu
tarea miezurilor pentru formele de 
turnare a metalelor) manuale cu 
miezuirea la mașina de împușcat. 
De aproape un an și Jumătate, 
ICTCM continuă să facă demon
strații la uzina „Semănătoarea", 
arătînd practic avantajele (uriașă

vede ca în 1970 industria 
poloneză să realizeze 
500 000 tone de mase plas
tice ; potrivit calculelor 
specialiștilor, în acest fel 
vor fi economisite, printre 
altele, 300 000 tone lemn, 
70 000 tone hîrtie, 40 000 
tone metale neferoase, 
10 000 000 mp piei. Exclu- 
zînd orașul Wroclaw și 
voievodatele Bialystok și 
Koszalin, harta industrială 
a Poloniei marchează 
prezența în toate regiuni
le tării a unor fabrici, u- 
zine sau combinate chi
mice. Chimia a depășit 
cadrul tradițional — ba
zinul Sileziei, voievodatul 
Opole și Cracovia — ul
timul considerat și în pre
zent cel mai mare centru 
al industriei chimice po
loneze.

însă nu este vorba de 
o dispersare, ci de o con
centrare a capacităților 
de producție. Investițiile 
în acest an sînt concen
trate asupra unui număr 
de 10 combinate chimice 
care realizează o gamă 
largă de produse — de 
la îngrășăminte artificia
le, fibre și cauciuc sinte
tic, fosfați și acid sulfuric, 
pînă la benzină, parafină, 
uleiuri, asfalt, cocs gra
nulat etc.

Combinatul de la Os- 
wiecim, avînd majorita
tea proceselor de sinteză 
automatizate, realizează 
15 la sută din producția 
globală a industriei chi
mice poloneze. El livrează 
cauciuc sintetic, polistiren, 
policlorură de vinii. Com
binatul de la Kedzierzyn, 
profilat îndeosebi pe pro
ducția de îngrășăminte a- 
zotoase, realizează anual 
peste 200 000 tone îngrășă
minte pe bază de azot. In 
curînd aici se va produ
ce și polietilenă. Acest 
combinat este legat de 
un altul, cel de la Blac- 
hownia — mai mic, însă 
modern — printr-un inge
nios sistem de conducte 
prin care circulă în am
bele sensuri semiprodu-

industriei 
este 

voie- 
Com-

sele. Acest gen de trans
port, folosit pe larg în 
industria chimică polo
neză, este cu mult mai 
ieftin decît cel tradițional 
pe calea ferată, pierde
rile fiind minime. La Tar- 
nobrzeg, folosind ca ma
terie primă sulful care se 
găsește din abundență în 
acea regiune, se produc 
îngrășăminte fosfatice și 
acid sulfuric.

Dar centrul
chimice poloneze 
Plock-ul, situat în 
vodatul Varșoviei, 
bina ’ local, a cărui con
strucție a început a- 
cum cîțiva ani și încă nu 
s-a încheiat, a dat anul 
trecut o producție în va
loare de 3 miliarde zloți, 
realizînd produse obți
nute prin prelucrarea pe
trolului. în prezent func
ționează din plin 
țiile de distilare, 
mare, cracare și 
țiile de cataliză.

In Polonia, la un 
de pămînt arabil 
peste 60 kg de 
șăminte chimice. Este în
că puțin în comparație cu 
necesitățile noastre, 
spunea un inginer de la 
Kedzierzyn, adăugind ~~ 
și în următorii ani chimi
zarea agriculturii se va 
afla în centrul preocupă
rilor. Planul prevede ca 
în perioada 1966—1970 
agricultura să primească 
peste un milion tone în
grășăminte azotoase și 
peste 600 000 tone îngră
șăminte fosfatice. De a- 
semenea — a spus el — 
în aceeași perioadă vom 
importa circa un milion 
tone de îngrășăminte po- 
tasice.

Elana, anilana, stylonul 
și-au cîștigat de ne acum 
un bun renume printre 
cumpărători. Se bucură 
de căutare costume, ro
chii sau fuste din elana 
— terilenul polonez. Pro
ducția de elană rea
lizată la combinatul cu 
același nume de la To- 
run se cifrează la opt mii

instala- 
refor- 

instala-

hectar 
revin 

îngră-

îmi

ca

ENUGU 29 (Agerpres). — Agen
ția France Presse, reluînd o emisi
une a postului de radio Enugu (ca
pitala provinciei orientale nigerie- 
ne), relatează că guvernul provinciei 
orientale a refuzat să ia în consi
derație decizia adoptată de lt. col. 
Yakubu Gowon, șeful Consiliului 
militar suprem, privind crearea a 
12 state nigeriene și apreciază că 
declarația privind instituirea stă
rii de urgență este îndreptată împo
triva statelor din sudul țării. Pen
tru guvernul provinciei orientale, 
menționează postul de radio Enu
gu, starea de urgență decretată nu 
este apltoabilă. Ei trebuie să fie 
gata să facă față oricărei provocări 
care ar veni din partea autorităților 
federale.

economie de timp, înlocuirea efor
tului manual șl creșterea producti
vității etc.) pe care le aduce apli
carea noului procedeu. Dar lucru
rile se rezumă la demonstrații, iar 
noua metodă nu este aplicată. Ne 
întrebăm : de ce conducerea uzinei 
și colectivul laboratorului uzinal nu 
se interesează de beneficiile apli
cării în producție a unor aseme
nea cercetări ?

S-ar putea, desigur, obiecta că cei 
în cauză nu pot evalua efectul eco
nomic al cercetărilor pe care ur
mează să le preia, deoarece nu au 
la îndemînă un instrument care să 
le faciliteze această operație, așa 
cum există, de pildă, în cazul miș
cării de inovații, unde lucrurile 
stau relativ bine. întrucît urmă
rirea eficienței tehnico-economice a 
cercetării este neglijată de lege, nu 
sînt rare cazurile cînd ingineri și 
tehnicieni din întreprinderi acordă 
o mult mai mare atenție valorifi
cării unei inovații proprii — chiar 
minore, cu caracter particular —

tone anual. Lodz-ul pro
duce anilană, la Gorzow 
se fabrică fibre poliami- 
dice cunoscute sub nu
mele de stylon. în cadrul 
unui acord semnat recent 
cu firma italiană „Snia 
Viscosa", aceasta din 
urmă va livra combina
tului de la Gorzow insta
lații și utilaje contribuind 
la realizarea unei produc
ții anuale de 2 000 tone 
mătase din stylon și 1 000 
tone polimeri superiori.

în ultimul timp s-a dez
voltat puternic în Polonia 
producția de reactivi chi
mici și de substanțe fo
losite în cercetări și ana
lize chimice, cum ar fi 
sărurile de cupru, zinc, 
cadmiu, substanțe folosite 
în tehnica semiconduc- 
torilor, în cea electronică, 
substanțe ce se relevă 
printr-un înalt grad de 
puritate. Asemenea pro
duse sînt exportate în 
numeroase țări — prin- 

care Anglia, Fran- 
R.FG., S.U.A. și

tre 
ța, 
U.R.S.S. O recentă hotărî- 
re a Comitetului Economic 
de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri al R. P Polone 
prevede măsuri care des
chid perspective largi a- 
cestei ramuri.

Pentru a asigura o dez
voltare constantă și rlț- 
mipă industriei chimice, 
paralel cu activitatea 
centrelor de cercetări ști
ințifice ale acestei ramuri, 
într-un număr de 142 de 
întreprinderi ale indus
triei chimice poloneze au 
luat ființă, începînd de a- 
nul trecut, comisii de per
fecționare 
producției, 
acestora 
în direcția 
filului producției, dezvol
tării și ritmicității ei, sin
cronizării planurilor de 
producție cu cele de re
parații și aprovizionării 
cu materiale și materii 
prime.

în general se poate 
spune că principalele co
ordonate ale chimiei po
loneze sînt modernizarea 
acestei ramuri, ridicarea 
continuă a calității pro
duselor și asigurarea u- 
nui înalt nivel de pro
ducție.

a organizării 
Preocupările 

sînt canalizate 
analizării pro-

Sesiunea Comitetului special

al O.N.U. pentru decolonizare
KINSHASA 29 (Agerpres). — La 

Kinshasa au început lucrările se
siunii Comitetului special al O.N.U. 
pentru decolonizare (Comitetul ce
lor 24). în ședințele din capitala 
congoleză membrii comitetului vor 
examina situația din coloniile por
tugheze din Africa și vor audia 
petiționari din Angola, Cabinda și 
din Guineea Portugheză.

La deschiderea sesiunii a luat cu- 
vîntul președintele Republicii Con
go (Kinshasa), Joseph Mobutu, care 
a arătat că atîta timp cît în Africa 
vor mai exista popoare asuprite, iar 
o parte a Africii se va afla sub 
dominația străină, independența și 
pacea altor țări africane se vor afla 
într-Un pericol permanent. Fiecare 
popor are dreptul inalienabil de 
a-și hotărî singur soarta. El a con
damnat colonialismul portughez,

dșcît aplicării unei cercetări de 
înalt nivel științific, efectuată de un 
institut academic sau departamen
tal, dar la a cărei aplicare nu li 
se prevede nici o cotă de par
ticipare.

In domeniul cercetării este nece
sar — așa cum se, procedează de 
altfel și în alte țări — să știm pe 
ce rezultate mizăm. In funcție de 
aceste rezultate, se poate deter
mina eficiența tehnico-economică, 
mai ales la unele lucrări și faze 
care se vor aplica și s-au aplicat 
în producția materială concretă și 
la care eficacitatea economică se 
poate exprima, fără alte artificii, 
în cifre bănești.

Desigur, un asemenea mod de 
evaluare prezintă și reversul me
daliei: el ar putea conduce unită
țile și organizațiile interesate la 
promovarea exclusivă a lucrărilor 
de cercetare care se pretează la 
un astfel de calcul. Nu e nevoie să 
argumentăm că activitatea de cer
cetare nu trebuie să fie lezată din 
acest punct de vedere. Ea trebuie 
să se desfășoare în mod normal, 
aducîndu-și contribuția la sporirea 
bogățiilor materiale și 
ale țării. După părerea mea, 
lanțul economic al unei 
nu poate fi confundat în 
canic cu un indice de producție lu
nar, trimestrial sau anual, ci tre
buie să reprezinte raportul valoric 
între beneficiile realizate prin apli
carea rezultatelor ei în producția 
materială și sumele cheltuite pen
tru efectuarea cercetării.

Elaborarea unor norme sau cri
terii în acest sens, a unor repere 
cu stipulări precise în ce privește 
eficiența economică a cercetării ar 
întregi, în mod firesc, ansamblul de 
măsuri și preocupări în vederea fi
nalizării cu succes a rezultatelor 
activității științifice.

arătînd că sub pretextul „dreptului 
de urmărire” trupele colonialiste 
portugheze încalcă integritatea te
ritorială a Republicii Congo (Kins
hasa). Aceste trupe pătrund pe te
ritoriul congolez, iar avioanele por
tugheze bombardează și mitraliază 
teritoriul congolez. Poporul congo
lez, a spus el, va acorda sprijin miș
cărilor de eliberare națională din 
Africa care luptă împotriva jugului 
colonial.

Referindu-se la situația din Rho
desia, președintele Mobutu a arătat 
că Marea Britanie „poartă întrea
ga responsabilitate politică pentru 
acțiunile din Rhodesia". El a che
mat Anglia să folosească forța pen
tru a pune capăt regimului ilegal 
din Rhodesia. Sancțiunile economi
ce sînt „insuficiente și ineficace", 
a spus Mobutu. Regimul de discri
minare rasială și politica de apart
heid din Africa de Sud constituie 
„o sfidare a principiilor de bază 
ale O.N.U.". Totodată, el a subli
niat că este necesar ca rezoluția A- 
dunării Generale a O.N.U. cu pri
vire la Africa de sud-est să fie tra
dusă în fapt.

Marea Britanie. membră a Co
mitetului „celor 24", a refuzat să 
participe la sesiunea de la Kinshasa.

spirituale 
bi- 

cercetări 
mod me-

romanească la lîrgul înrețț 
national de la Budapesta
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CAIRO. .— Președintele Johnson 
a adresat un mesaj guvernului 
R.A.U., cerîndu-i să se abțină de la 
orice acțiune militară ofensivă îm
potriva Izraelului. care ar nutea duce

CAIRO. Președintele Nasser a 
primit luni o delegație a parlamen
tarilor din R.A.U. în declarația făcută

Paraguayu! 
de o nouă 
constituantă 
să modifice constituția 
tării în timp de 
luni. Acesta a fost 
biectivul alegerilor 
gislative care s-au 
cheiat zilele trecute, 
ficial se afirmă că

CORESPONDENȚA DIN ROMA 
DE LA NICOLAE PUICEA

în „Sala degli Orazi e Curiazi", 
din Campidoglio, unde cu zece ani 
în urmă au fost semnate documen
tele de constituire a Pieței comune 
și a Euratomului, s-au întrunit luni 
după-amiază președintele Italiei, 
Saragat, președintele Franței, de 
Gaulle, cancelarul R.F. a Germaniei, 
Kiesinger, primii miniștri ai Italiei 
— Moro, Franței — Pompidou, Bel
giei — Boeynants, Olandei — De 
Jong, Luxemburgului — Werner, 
miniștrii de externe ai celor șase țări, 
pentru festivitatea aniversării unui 
deceniu de la înființarea celor două 
organisme vest-europene.

După un scurt salut rostit de pri
marul Romei, Petrucci, a luat cu
vîntul președintele Saragat. Adre- 
sîndu-se celor prezenți, el a vorbit 
despre condițiile care au dus la 
crșarea Comunității Economice Eu
ropene, despre acțiunile realizate, 
diferitele etape parcurse. El a 
făcut apel la delegațiile țărilor 
membre ale C.E.E. să depună efor
turi în vederea inițierii unor noi ac
țiuni care să ducă, în sfîrșit, la rea-

lizarea obiectivelor prevăzute 
tratatul de la Roma, semnat acum 
zece ani.

După ședința festivă, care con
stituie prima parte a conferinței la 
nivel înalt a țărilor membre ale 
Pieței comune, delegațiile au vizitat 
în aceeași clădire o expoziție con
sacrată activității Pieței comune.

Marți, la Famesina, conferința își 
va desfășura lucrările propriu-zise. 
Vor fi abordate probleme privind 
relansarea ideii de „unificare poli
tică a Micii Europe", intrarea Ma
rii Britanii în Piața comună, unifi
carea celor trei executive ale Pieței 
comune, Euratomului și Comunită
ții Europene a Cărbunelui și Oțe
lului într-o comisie unică. Se acre
ditează tot mai mult părerea că se 
va face și un schimb de vederi pri
vind principalele probleme interna
ționale la ordinea zilei — războiul 
din Vietnam și situația din Orien
tul Mijlociu. Observatorii politici 
din Roma sînt de părere că nu se 
pot aștepta rezultate spectaculoase.

CAIRO. Agenția M.E.N., citînd 
o declarație a unui purtător de cu
vînt al armatei egiptene, relatează' 
că la 29 mai trei vehicule blindate 
izraeliene au trecut linia de demar
cație din zona demilitarizată, atacînd 
un grup de țărani care lucrau la 
munca cîmpului. Posturile egiptene 
din zona regiunii Gaza au deschis 
focul. Potrivit agenției M.E.N., nu 
s-au semnalat victime.

cu acest prilej, el a subliniat că po
porul egiptean va continua să spri
jine și în viitor lupta desfășurată 
pretutindeni de popoarele arabe îm
potriva imperialismului. Referindu-se 
la criza din Orientul Apropiat, pre
ședintele a menționat că „R.A.U. cu
noaște în prezent circumstanțe grele". 
Vorbitorul a spus că „R.A.U. nu are 
de înfruntat numai Izraelul, ci și pe 
sprijinitorii acestuia", respectiv 
S.U.A. și Marea Britanie.

la o situație gravă în această parte 
a lumii, anunță cotidianul „Al Ah
ram".

CORESPONDENȚA DIN RIO DE JANEIRO 
DE LA VASILE OROS

Această constitujie 
permis generalului 
ginio Morinigo să gu
verneze opt ani 
apoi dictatorului Alfredo 
Stroessner alți 13 ani, 
ambii cu sprijinul parti
dului Colorado, expo
nent al intereselor oligar
hica. De fapt unica ra
țiune a reformei consti
tuționale la care se pro
cedează acum este de 
a permite realegerea 
„legală’ a președinte
lui Stroessner în 1968. 
Adică repetarea specta
colelor electorale din 
1958 și 1963, cînd sin
gurul candidat la pre
ședinție și, prin urmare, 
singurul învingător a 
fost același Stroessner. 
E vorba deci de elimi
narea unui artificiu con
stituțional din calea ce
lui de-al treilea man
dat. Nimeni nu se în
doia că voturile celor 
670 000 de alegători 
vor asigura adunării 
constituante compoziția 
dorită de guvern : par
tidul Colorado 80 de 
reprezentanți, radicalii 
28, liberalii 8 și fe- 
brerișfii 4.

In Paraguay confrun
tările electorale și-au 
pierdut de mult sem
nificația normală, fiind
că la ele „concurează* 
numai guvernul în cîte
va ipostaze de partide, 
adevărata opoziție a- 
flîndu-se în afara legii. 
Pînă azi o treime din 
populația Paraguayului 
trăiește exilată în țările

vecine. Și totuși presa 
paraguayană scrie cu 
sîrg despre virtuțile li
berale ale regimului. 
„Liberalismul’ regimu
lui se traduce în exis
tenta unui mare număr 
de lagăre de concen
trare, unde deținuții po
litici sînt exterminafi cu 
sutele. Instrumentul te
rorii servește în primul 
rînd oligarhiei para- 
guayene pentru a-și 
menfine intacte poziții
le. Din cei 406 752 kmp 
cîf însumează suprafața 
tării, 130 000 kilometri 
patrați — adică un 
teritoriu cît al Belgiei, 
Olandei și Danemar
cei, luate împreună — 
sînt stăpîniți de 25 
de superlatifundiari, iar 
dacă adăugăm și la
tifundiarii „de rînd" re
iese că 1 552 de per
soane stăpînesc 317 500 
kilometri pătrafi, adică 
trei sferturi din pămîn- 
tul arabil al țării. In ca
pitală există un institut 
de reformă agrară, pe 
senine unic în felul 
său : are un buget a- 
nual de 275 000 de do
lari, din care 
sînt destinafi 
funcționarilor, 
întreținerii 
din care nu a 
odată vreun proiect de 
reformă agrară. Armata 
consumă pînă la 50 la 
sută din buget, iar po-

nume- 
munciforii : 

40 000 fafă de 20 000. 
(La fiecare muncitor re
vin deci doi polifiști).

Monopolurile petro
liere nord-americane 
dispun de ample con
cesii de teren în zona 
Chaco, pe care însă le 
fin ca rezervă, vînzind 
Paraguayului petrol ex
tras în Venezuela. În
dată după ce a preluat 
puterea prin lovitura 
de stat, în 1954, Stroess- 
ner a încheiat cu 
S.U.A. un acord privind 
construirea unei 
militare 
ne în 
atunci 
S.U.A.

baze 
nord-america- 

Paraguay. De 
ambasadorul 

la Assuncion 
este desemnat de că
tre Pentagon, 
Departamentul de Stat. 
De unde se vede că 
structura arhaică, feu
dală, din Paraguay, 
conservată prin forfă de 
un regim dictatorial, 
servește deopotrivă u- 
nei oligarhii opulenfe, 
ca și intereselor trustu
rilor petroliere și strate
giei militare nord-ame- 
ricane. Acestea -înt 
numai cîteva fațeie ale 
regimului Stroessner, 
angajat în acest mo
ment în operafia de au- 
toperpetuare prin in
termediul unei reforme 
a constifufiei.

TEL AVIV. — Un purtător de cu
vînt al armatei izraeliene a declarat 
luni că trupele egiptene din regiu
nea Gaza au deschis foc de mitraliere 
și mortiere asupra unei patrule izra
eliene în localitatea Nachal. Un sol
dat izraelian a fost ușor rănit.

TEL AVIV. Primul ministru al 
Izraelului. Levi Eshkol, a luat luni 
cuvîntul în fața Knesset-ului (parla
mentul țării) vorbind despre evoluția 
crizei din Orientul Apropiat. El a. 
spus că „pericolul unei confruntări 
armate continuă să se mențină". Pre
mierul a subliniat că „guvernul iz
raelian este preocupat de vastele con
centrări de trupe egiptene, din care 
cauză armata izraeliană va rămîne 
mobilizată".

TEL AVIV. — Un ourtător de cu
vînt al armatei izraeliene a declarat 
că duminică dimineața au fost reți
nuți cinci militari egipteni care pă
trunseseră cu o mașină pe teritoriul 
Izraelului. Nici un schimb de focuri 
nu s-a produs în momentul arestării 
militarilor egipteni. menționează 
agenția France Presse.

ATENA 29 (Agerpres). — Citind 
surse din Atena, agenția France 
Presse anunță că autoritățile mili
tare au arestat 6 deputați aparți- 
nînd partidului Uniunea națională 
radicală. Numărul deputaților U- 
niunii de centru arestați se ridică 
la 20 persoane.

Colonelul Georgios Papadopoulos, 
ministru la „Președinția Consiliu
lui în actualul guvern grec, a de
clarat unui grup de ziariști fran
cezi că în țară nu vor fi organizate 
alegeri generale, „pînă cînd pro
gramul guvernamental nu va fi pus 
în aplicare". Totodată, Papadopou
los a confirmat faptul că în Grecia 
continuă să fie operate arestări.

Guvernul R.A.U. a informat dumi
nică seara pe generalul Odd Bull, co
mandantul misiunii O.N.U. de supra
veghere a armistițiului în regiunea 
Gaza, că este necesar ca cei cinci mi
litari egipteni, arestați duminică de 
o patrulă izraeliană pe teritoriul 
Izraelului. să fie eliberați și repa- 
triați. Un purtător de cuvînt al for
țelor armate ale R.A.U. a declarat că 
una din patrulele egiptene de recu
noaștere pare să fi avansat în inte
riorul unei regiuni unde erau con
centrate forte armate inamice.

DAMASC. — El Sayed Shaker Ma
her. conducătorul delegației irakiene 
la reuniunea extraordinară a Fede
rației juriștilor arabi, a declarat luni 
că Irakul a hotărît să naționalizeze 
petrolul în cazul unei agresiuni asu
pra Siriei sau Republicii Arabe Unite. 
Agenția M.E.N. reamintește că. în 
urmă cu cîteva zile. Kuweitul a a- 
nuntat că va sista livrarea de petrol 
către Marea Britanie si S.U.A. în ca
zul unei agresiuni asupra Siriei 
R.A.U.

Dedarațîa guvernului
R. P. Chineze

PEKIN. — La 27 mai, guvernul 
publicii Populare Chineze a dat 
blicității o declarație în care con
damnă planurile agresive din Orien
tul Arab, menite să dezlănțuie ..o 
aventură militară de mare amploa
re" în această regiune a lumii. Ară- 
tînd că trimiterea flotei a 6-a în 
Mediterana de est constituie o „de
monstrație de forță", declarația sub
liniază că poporul chinez 
lupta antiimperialistă a 1 
arabe.

Republicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, aflat într-o vizită 
oficială în Singapore, a avut dumi
nică o întrevedere cu președintele 
acestei țări, Yusof Ben Ishak. In 
aceeași zi, ministrul de externe ro
mân a avut convorbiri cu minis
trul de externe al Republicii Sin
gapore, Rajaratnam Sinnathamby, 
în legătură cu probleme privind 
relațiile dintre cele două țări, pre
cum și unele aspecte ale situației 
internaționale.

în continuarea vizitei, Corneliu 
Mănescu a avut o întrevedere cu mi
nistrul de finanțe, Lim Kim San, 
cu care a conferit asupra unor as
pecte ale relațiilor economice și fi
nanciare dintre România și Singa
pore. După-amiază, ministrul de 
externe român a făcut o vizită la 
Consiliul dezvoltării economice din 
Singapore, unde a discutat despre 
posibilitățile de concretizare a co
laborării economice și comerciale 
dintre cele două țări.

în cursul serii, ministrul de ex
terne român și

VIENA 29. — Corespondentul A- 
gerpres, P. Stăncescu, transmite t 
La Viena a sosit o delegație econo
mică română condusă de Dumitru 
Bejan, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior, care face o vi
zită în Austria la invitația preșe
dintelui Camerei Federale Austrie
ce de Comerț, ing. Rudolf Sallinger.

Luni, delegația română a fost 
primită de cancelarul federal al 
Austriei, Josef Klaus, și de vice
cancelarul și ministrul comerțului, 
Fritz Bock. Cu acest prilej au avut 
loo discuții cordiale, desfășurate în- 
t^-o atmosferă prietenească. Au 
participat ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Viena, Gheor- 
ghe Pele, și șeful Agenției economi
ce române, Constantin Stoica. în 
aceeași zi, ing. Rudolf Sallinger a 
oferit în cinstea oaspeților români 
o masă.

cilor — a avut rolul unui 
catalizator al nemulțumi
rii poporului filipinez față 
de această „colaborare" 
cu imperialiștii americani, 
în prim plan au răbufnit 
vechile nemulțumiri ale 
filipinezilor față de acor
durile înrobitoare ameri- 
cano-filipineze.

ROMA 29. — Corespondentul A- 
gerpres transmite: în preajma ale
gerilor pentru administrațiile co
munale, care vor avea loc la 
11 iunie, Partidul Comunist Italian a 
organizat numeroase întîlniri și adu
nări cu alegătorii. în centrul dezbate
rilor, la care au participat zeci de mii 
de cetățeni, au stat probleme ale si
tuației internaționale și interne.

Luînd cuvîntul la Siena, Luigi Lon
go, secretar general al P.C.I., a con
damnat agresiunea S.U.A. în Viet
nam și a cerut încetarea imediată a 
bombardamentelor asupra R. D. Viet
nam. „Cauza actualei agravări a si
tuației internaționale constă în refu
zul imperialismului internațional, în 
primul rînd al celui american, de a 
recunoaște dreptul popoarelor la li
bertate și independență națională, în 
politica agresivă a S.U.A. împotriva 
eroicului popor vietnamez".

Referindu-se la situația din Ori
entul Mijlociu, Longo a subliniat că 
problemele din această regiune tre
buie să fie rezolvate pe bază de tra
tative pașnice, prin renunțarea la in
tervenția străină, prin recunoașterea 
drepturilor tuturor țărilor la indepen
dență și securitate. El a atras atenția 
asupra intrigilor urzite în Orientul 
Apropiat de puterile imperialiste, 
care se ridică în apărarea marilor so
cietăți petroliere și încearcă să o- 
prească procesul de unire și consoli
dare a țărilor care s-au eliberat de 
sub dominația colonială.

încă din 1946, anul in
dependenței 
S.U.A.,

Subliniind că criza din Orientul 
A.propiat afectează în mod direct in
teresele Italiei, Luigi Longo a arătat 
că „țelul principal care stă astăzi în 
fața tuturor forțelor iubitoare de pace 
din Italia este de a obține retragerea 
imediată din porturile țării a navelor 
flotei a 6-a americane, îndepărtarea 
din Italia a tuturor bazelor militare 
străine și a armamentului atomic, pro
movarea unei politici externe noi care 
să permită Italiei să aducă o contri
buție efectivă la cauza securității eu
ropene și la lichidarea blocurilor mi
litare".

HANOI 29 (Agerpres). — La 26 
și 27 mai, nave militare americane 
au pătruns în apele teritoriale ale 
Republicii Democrate Vietnam, 
bombardînd regiunile de coastă 
Vinh Ninh și Thanh Hoa, relatea
ză agenția VNA. Ripostînd cu un 
foo puternic, bateriile de coastă ale 
forțelor armate ale R.D.V. au ava
riat două dintre navele agresoare 
americane.

Filipinelor, 
care stăpîniseră 

insulele timp de o jumă
tate de secol, au impus ti
nerei republici un șir de 
acorduri economice bilate
rale, în baza cărora ele 
capătă dreptul să practice 
aici „comerțul liber", scu
tit de taxe vamale, bucu- 
rîndu-se totodată de clau
za „parității", adică de e- 
galitate cu antreprenorii 
autohtoni în exploatarea 
resurselor naturale ale ar
hipelagului. Consecința 
directă a acestui gen de 
„partnership" (asociere) în 
beneficiul unui singur 
partener, și anume S.U.A., 
a fost faptul că volu
mul exporturilor ame
ricane în Filipine a deve
nit în scurt timp precum
pănitor față de importu
rile filipineze. Capitalul 
nord-american infiltrat în 
economia filipineză depă
șește în prezent o jumă
tate de miliard dolari.

Pe plan militar, potri
vit tratatului cu privire 
la baze, Filipinele se obli
gă să aeorde Washingto
nului dreptul de a con
strui pe arhipelag 23 de 
baze terestre, aeriene și 
navale, Statele Unite de
venind astfel proprietar eu 
drepturi depline pe timp

de 99 de 
ritoriu ce ocupă 28 la sută 
din suprafața arabilă a 
țării. Ulterior, S.U.A. au 
atras Filipinele în pactul 
S.E.A.T.O. și au încheiat 
tratatul de „apărare reci
procă". Aceste angaja
mente acordă americani
lor toate drepturile unei 
puteri de ocupație. ’■

Astăzi, după două de
cenii, Filipinele oferă i- 
maginea unei țări slab 
dezvoltate, aflate la chere
mul capitalului străin. 
„Pentru a atinge nivelul 
de trai existent în Japo
nia în 1966 — aprecia di
rectorul Camerei indus
triale din Filipine, Cau- 
densio Manalac — este 
nevoie de 300 de ani. Este 
un tablou trist ce repre
zintă realitatea crudă a 
situației noastre econo
mice".

pietează reciproc. „Parti
cularitatea activităților 
criminale în societatea 
noastră, releva „Manila 
Times", constă în aceea că 
în 99 la sută din cazuri 
criminalii sînt în legătură 
cu un personaj de seamă. 
Criminalitatea și corupția 
sînt branșele mașinăriei 
noastre politice".

aser- 
larg

mun-

In atașul
AGRESORILOR

Actualul președinte, 
Ferdinand Marcos, a mers 
cu fidelitate pe linia 
predecesorului său, Maca
pagal. Imediat după ale
geri, el a utilizat o întrea
gă gamă de manevre po
litice pentru a obține din 
partea Senatului aproba
rea proiectului de lege

potriva politicii de 
vire se ridică un 
front popular.

în rîndurile clasei 
citoare acționează partidul
muncitoresc, în programul 
căruia sînt înscrise indus
trializarea, reforma agra
ră, lărgirea libertăților po
litice, lichidarea bazelor 
militare americane. Miș
carea de partizani, cunos
cută sub numele de „huk“, 
avînd rădăcini adînc în
fipte în masele țărănești, 
se extinde continuu. De la 
acțiuni de partizani izola
te, această mișcare a că
pătat un caracter organi
zat, controlînd în prezent 
un teritoriu întins. între 
conducătorii grupelor de 
partizani se află primari, 
cîțiva membri 
sului și chiar 
de provincie.

Un fenomen

ai Congre- 
guvernatori

adesea co

Dar tabloul acesta n-ar 
fi complet dacă n-am a- 
mlnti fenomenul celor 
trei „C“, caracteristic Fi- 
lipinelor: contrabanda,
criminalitatea, corupția. 
Contrabanda este, după a- 
precierile revistei „Time", 
problema economică cea 
mai importantă în Fili- 
pine. Din cauza ei, trezo
reria țării este privată de 
1/3 pînă la 1/2 din încasă
rile bugetare.

Ceilalți doi „C" se com-

CONVORBIRI BULGARO-TURCE Noi incidente Is Aden

ITALIA. Ambalată cu grijă, copia Columnei lui Traian va lua în curînd 
drumul către București

1! Greva muncitorilor agricoli din Italia

w
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Președintele Republicii 
^rabe Siria, Noureddin El- 
HtaSSI, 3 sosit Moscova.

Două milioane de muncitori 
agricoli italieni în grevă. Ei re~ 
vendică îmbunătățirea situației lor eco
nomice. în cursul dimineții de luni au 
fost organizate două, mari manifestații 
în capitala Italiei și la Milano. La Roma 
s-au ■ întrunit lucrători agricoli din 
Campagna, Lazio, Emilia și alte regiuni 
din centrul și sudul țării.

1
I
I

Delegația Academiei Re
publicii Socialiste România 
în Anglia. Membrii delegației, 
condusă de acad. Miron fJicolescu, 
președintele Academiei, au avut o 
întrevedere cu P. M. S, Blackett, 
președinte al Royal Society, și cu alți 
membri din conducere. Au fost dis
cutate probleme privind dezvolta
rea relațiilor dintre cele două aca
demii. La Londra, oaspeții români 
au vizitat Colegiul imperial de ști
ință și tehnologie,

Duminică în Aden s-au 
produs noi incidente. Elemen
te aparținînd unor organizații patrio
tice au deschis focul de mai multe ori 
în cursul zilei asupra gărzilor unei în
chisori din Aden, unde se află închiși 
130 de arabi, suspectați de a fi parti
cipat la unele acțiuni ale forțelor 
anticolonialiste.

Un mare miting cu prilejul împlinirii 
a 25 de ani de la crearea Partidului 
Muncitoresc Polonez a avut loc ,a 28 mai țn 
orașul Lodz — vechi și important centru revoluționar po
lonez. La miting au luat parte conducători de partid și de 
stat. Mieczyslaw Moczar, ministru de interne, președintele 
conducerii centrale a Asociației combatanților pentru 
libertate și democrație, a rostit o cuvîntare în care a 
evocat evenimentele legate de crearea partidului, fapte 
din istoria acestuia și a subliniat că în prezent întregul 
popor polonez este sfrîns unit în ■ jurul partidului în 
construcfia socialistă, în lupta pentru pace.

Ministrul de externe al R. D. Ger
mane și-a încheiat vizita în Finlanda, 
în cadrul unei conferințe de presă, Otto Winzer a 
declarat că „existența celor două state germane 
este un fapt real, care constituie un factor impor
tant al întregii politici din Europa". El a subli
niat că guvernul R. D. Germane se pronunță 
pentru relații normale între cele două state ger
mane, pe baza principiilor coexistenței pașnice.

3

Convorbire Todor Jivkov - Ihsan Sabri Caglayangil. Președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria l-a primit luni pe ministrul de externe 
al Turciei, care se află într-o vizită oficială în Bulgaria. A avut loc o convorbire la 
care au participat ministrul afacerilor externe bulgar, Ivan Bașev, și alte persoane 
oficiale. în aceeași zi, Ihsan Sabri Caglayangil a fost primit de Gheorghi Traikov, 
președintele Prezidiului Adunării Populare a R. P. Bulgaria.

privind trimiterea unui 
corp expediționar în Viet
nam, în fața protestelor 
furtunoase ale opiniei pu
blice, a mitingurilor de 
protest de la Manila și 
din alte orașe, a opozi
ției unor senatori, Marcos 
s-a văzut obligat să mo
difice argumentele. Nu 
s-a mal pus problema de 
a trimite în Vietnam 
„combatanți", ci doar un 
grup de „acțiune civică".

Desigur, pe lingă cele 
cîteva sute de mii de 
combatanți americani con
tingentul filipinez nu poa
te avea o importanță mi
litară prea 
participarea de facto a 
Filipinelor 
ne este mult mai mare. 
Arhipelagul este folo
sit de S.U.A. ca princi
pală bază de intervenție. 
De pe aerodromurile de la 
Clark-Field decolează în 
permanență bombardiere 
amerisane îndreptîndu-se 
în direația Vietnamului; 
Subia-Bay este cea mai 
mare bază a aviației na
vale americane din afara 
Statelor Unite ț în apele 
teritoriale filipineze anco
rează submarine atomice 
americane.

mare. Dar

la agresiu-

FRONTUL
OPOZIȚIEI

Masele filipineze n-au 
acceptat dictatul S.U.A. 
Arhipelagul a fost nu o 
dată zguduit de mișcări 
de eliberare națională, de 
manifestații de 
cărora 11 s-a pus capăt 
numai cu ajutorul

masă

numai cu ajutorul arma
tei. în fața valului de o- 
pozlție, guvernul lui Mar
cos, ca și eel precedent, se 
simte în siguranță doar 
sub protecția armată a 
Statelor Unite. Dar im

mentat în presa occiden
tală este opoziția ce se 
manifestă chiar în rîndu
rile unei părți a burghe
ziei autohtone care se pro
nunță pentru înlăturarea 
acordurilor americano-fi- 
lipineze și pentru promo
varea unei politici de dez
voltare a economiei na
ționale.

Munsitorl, țărani, inte
lectuali, reprezentanți ai 
burgheziei autohtone se 
întîlneso pe o platformă 
comună — lupta pentru a- 
părarea independenței na-* 
ționale a țării.

Presiunea exercitată da 
opoziție a avut ecou 
și în parlament, unde a 
fost adoptată în unanimi
tate în luna martie o re
zoluție prin care se cere 
revizuirea completă a re
lațiilor Filipinelor cu Sta
tele Unite. în acest scop 
a și fost constituită o co
misie specială.

Nemaiputînd Ignora ce
rerile opiniei publice fiii- 
pineze, actualul guvern a 
fost nevoit să ceară revi
zuirea acordului referitori 
la bazele militare, în sen
sul reducerii termenului 
de folosire a lor de eătrei 
S.U.A. de la 99 la 25 de 
ani. Acum cîteva săptă- 
mîni s-a pus în discuție 
problema ca autoritățile 
autohtone să poată con
trola baza Staton. In 
plus, guvernul lui Marcos 
a cerut restituirea bazei 
Sangley-Polnt, de unde se 
efectuează lunar peste 
1000 de misiuni aero-na- 
vale asupra Vietnamului, 
Poporul filipinez are o în
delungată experiență de 
luptă pentru neatîrnare. 
El își intensifică acțiunile 
pentru a scoate țara de 
sub tutela S.U.A., pentru 
a dobîndi libertatea de a 
decide de sine stătător 
în problemele ce privesc 
soarta sa.
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