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Uzina de utilaj minier din Satu Mare : Un nou lot de locomotive Diesel gata de a fi expediat beneficiarilor
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continuei îmbunătățiri 
selecționare, creștere 

a cadrelor, ca o con-
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Necesitatea 
a muncii de 
și promovare 
diție importantă a înfăptuirii pro
gramului de desăvîrșire a construc
ției socialiste, a fost subliniată în 
documentele Congresului al IX-lea, 
ale plenarelor C.C. al P.C.R. Ce se 
cere pentru ca pretutindeni, în con
ducerea organelor de partid și de 
stat, a unităților economice, să a- 
vem cadre 
zarea unor

care să determine reali- 
progrese substanțiale ?

sînt desigur multe, va-
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Cerințele ___  _____ .
riate. Hotărîtor însă mi se pare cu
noașterea aprofundată, multilaterală 
a cadrelor, astfel încît promovarea 
lor să fie rezultatul unei investi
gări serioase, pline de răspunde
re. Eforturile din această fază consti
tuie o investiție rentabilă.

De multe ori cînd cauți să afli cum 
s-a ajuns la numirea într-o funcție 
de răspundere a unui om incompe
tent, lipsit de perspectivă, descoperi 
că s-a procedat după principiul : „Hai

RECOLTAREA
GRIULUI CU

în ultimele zile în regiunile din sudul țării s-a intensificat ritmul recoltatului Ia 
grîu, iar în celelalte a început secerișul orzului. Pentru a se evita orice pierderi este 
necesar ca peste tot să fie utilizate Ia maximum toate forțele și mijloacele de lu
cru. în legătură cu desfășurarea lucrărilor de recoltare, redăm aspecte reieșite cu 
ocazia raiduiui-anchetă întreprins în regiunile Galați și Banat.

În regiunea Galați: Start 
bun la seceriș — atenție 
la executarea arăturilor

Recoltatul este în plină desfășura
re în unitățile agricole din regiu
nea Galați. în general, ritmul de 
lucru este susținut. întrece sub
stanțial prevederile. Pînă în sea
ra zilei de 9 iulie, grîul a fost strîns

de pe 59,2 la sută din suprafața cul
tivată. Zilnic se recoltează 19 000— 
20 000 ha, depășindu-se viteza stabi
lită. Se remarcă buna organizare a 
muncii îndeosebi în unitățile agri
cole din raioanele Brăila și Făurei, 
La cooperativele agricole din co
munele Scorțaru Vechi, 
raionul Brăila, 
Ianca, raionul 
le-am vizitat, < 
glate, intră în lan înainte de ora 
7. Ele lucrează grupat cîte 3—4 pe o 
solă. In felul acesta mijloacele de 
transport sînt mal bine utilizate, iar

, Mircea 
Făurei, 

combinele,

Tichilești, 
Vodă și 
pe care 
bine re-
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Am cunoscut un 
om de o Incapaci
tate, incultură, in
sensibilitate, toate 
astronomice, și care 
ori de cîte ori făcea 
o cruntă boroboață
— și cîte n-a făcut 1
— arbora o figură 
de o seducătoare 
igenuitate, de o sfî- 
șietoare candoare, 
ce păreau să spu
nă : „recunosc, am 
greșit, dar vă dați 
seama, tovarăși, că 
n-am tăcut-o cu rea 
credință". Ca și 
cînd buna-credință 
invocată era în sta
re să repare, fie și 
parțial, răul făcut. 
N-am nevoie să-ți 
mărturisești public 
și patetic devota
mentul, 
ge-mă prin rezulta
tele muncii tale și 
vom fi toți mulțu
miți.

O prejudecată ve
hiculată ani de zile 

j se formula în patru 
î vorbe, de atîtea ori

convin-

de
Convorbire cu tov. 

Teodor HAȘ 
prim-secretar al Comitetului 
regional Crișana al P.C.R.
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rostite, de atîtea 
ori auzite : „o să 
crească tovarășul". 
Evident, cresc oa
menii și se dezvol
tă, dar cresc numai 
aceia care au de 
unde să crească. 
Ce să faci însă cu o 
minte pitică, și pînă 
unde poate să

meargă răbdarea 
așteptării tale ? 
S-a gîndit cineva 
pe spinarea cui 
„crește" cu pași de 
melc inteligența lui 
mediocră, capacita
tea limitată ?

Am auzit fiecare 
dintre noi de atîtea 
ori, subtextul fiin- 
du-ne tuturora lim
pede, propoziția : 
„tovarășul X mun
cește", cu subînțe
lesul că, de fapt.

tace mare lucru.nu
dar bunăvoință are. 
Mă întreb însă : 
pîinea iese din pă- 
mînt cu „bunăvoin
ță", cărbunele sare 
din mină în vago- 
net grație unor „in
tenții lăudabile", se 
urcă etajul pe sche
le singur, mulțumită 
unor „suflete cinsti
te" ? Am fost sur
prins adeseori de 
spiritul samaritean 
al unora care, în 
fața falimentului e- 
vident al cutărui 
personaj, spuneau 
cuprinși subit de o 
nesfîrșită compre
hensiune : „să nu ne 
pripim tovarăși, să 
mai 
fost 
pitit 
să
miracole să se pe
treacă, spectacu
loase ca în sfînta 
scriptură, patru sau

așteptăm 1" Am 
întotdeauna is- 
să întreb : ce 

așteptăm ? Ce

(Continuare în 
pag. a V-a)
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asistența tehnică necesară în caz de 
defecțiuni se acordă operativ. Drept 
urmare în medie pe combină se re
coltează frecvent cîte 19 000 kg grîu 
pe zi. Rezultate asemănătoare se ob
țin și în alte cooperative din aceste 
raioane. Datorită acestui fapt, pre
cum și organizării unor acțiuni efi
ciente de într-ajutorare cu tractoare 
și combine între unități apropiate în 
raioanele Brăila și Făurei, recoltatul 
griului se apropie de sfîrșit.

Secerișul a început mai tîrziu cu 
3—4 zile în raionul Galați decît 
în sudul regiunii. Acum însă meca
nizatorii și țăranii cooperatori depun 
eforturi susținute pentru a strînge la 
timp recolta. Un exemplu concludent 
în această privință îl oferă coopera
tiva agricolă din Bucești. Aici sînt 
cultivate cu grîu 800 hectare. Ingi
nerul Serghei Melniciuc, președin
tele cooperativei, ne-a relatat că este 
mulțumit de felul cum muncesc me
canizatorii. Combinele funcționează 
ireproșabil. Tractoriștii Florică Apos
tol și Neagu Răzvan string zilnic 
cîte 20 000 kg grîu. în patru zile bune 
de lucru s-au recoltat 400 ha. Munca 
este bine organizată și în comuna 
Tudor Vladimirescu. în toate coope
rativele agricole de producție pe care 
le-am vizitat am întîlnit specialiști 
de la consiliile agricole și uniunile 
cooperatiste care sprijină concret u- 
nitățile în organizarea muncii 
coltat, transportul cerealelor, 
rarea terenurilor etc.

Există însă unele rezerve 
puse în valoare, pot contribui la rea
lizarea unui ritm de lucru la recoltat 
și mai intens. Raionul Tecuci, bună
oară, este vecin cu raionul Galați. 
Recoltatul a început în același timp, 
dar rezultatele sînt diferite. Există și 
aici unități fruntașe, cum sînt acelea 
din comunele Furceni și Cosmești, 
unde secerișul se apropie de sfîrșit, 
dar pe ansamblu, față de raionul Ga
lați, s-a recoltat pînă acum cu 4 200 
hectare mai puțin.

— în primele zile am avut, mari 
necazuri cu, combinele, ne spunea 
ing. Ștefan Scărlătescu, președintele 
consiliului agricol raional. îndeosebi 
cele ale S.M.T. Tecuci au fost super
ficial reparate și revizuite. în afară 
de asta, unii specialiști n-au indicat 
la timp solele unde se putea începe 
recoltatul. Acum lucrurile s-au în
dreptat. A fost organizată și aici în- 
tr-ajutorarea între unitățile vecine. 
Pe terenurile mai accidentate sau 
acolo unde lanurile sînt îmburuiena- 
te, recoltatul se face cu seceri și 
coase.

A început recoltatul griului și în 
raionul Focșani. în comunele Golo- 
ganu și Milcovu s-a secerat mai mult 
de jumătate din suprafața cu această 
cultură. în raion însă nu se folosesc 
toate posibilitățile pentru grăbirea 
secerișului. La Golești și Vulturu, 
duminică la prînz stăteau la margi
nea satului 5—6 combine, cu toate că 
a sosit și aici vremea recoltatului.

să încercăm, poate merge”. Dar ase
menea metode nu duc niciodată la 
rezultate pozitive în politica de ca
dre ; dimpotrivă, creează daune care 
însă, ce-i drept, nu-i prea ating pe 
cei vinovați. De altfel, mi se pare 
necesar să fie trași la răspundere 
cei care, prin superficialitate și 
lipsă de discernămînt, recomandă 
promovarea unor oameni care duc 
munca de rîpă.

Dacă reflectăm asupra schimbărilor 
calitative petrecute în unități unde 
unii se deprinseseră să tot bată pasul 
pe loc, vom constata că ele sînt le
gate de regulă de numirea în funcții 
de conducere a unor oameni care nu 
numai că au refuzat să se adapteze 
la tradiții rutiniere, dar au știut să 
imprime un spirit nou de muncă, 
fiind caracterizați prin ceea ce tova
rășul Nicolae Ceaușescu definește, în 
articolul „Creșterea rolului conducă
tor al partidului în etapa desăvîr- 
șirii construcției socialiste", o con
cepție înaintată asupra activității în 
domeniul unde lucrează, o maximă 
receptivitate față de tot ce e nou.

Așadar, apare limpede că selec
ționarea și promovarea judicioasă a 
cadrelor au drept 
lor temeinică. Ar 
concretizat această 
exemple care să 
nătatea plasării ,.omului potrivit la 
locul potrivit".

Ani în șir, întreprinderea minieră 
Oradea nu-și realiza indicatorii de 
plan. Directorul întreprinderii, ingi
nerul șef se deprinseseră să înșire 
lună de lună un pomelnic de cauze 
obiective, unele de altfel reale, dar 
ei se limitau să le constate, în loc de 
a concentra eforturile spre înlătura
rea lor. Indicațiile, criticile, îndru
mările repetate au rămas fără efect, 
în cele din urmă, au fost înlocuiți. 
Oameni capabili, energici, muncind 
cu pasiune și inițiativă, noul direc
tor, ing. loan Sterca, și noul inginer 
șef, Horea Cosma, au izbutit să im
prime colectivului un suflu nou. Deși 
de atunci au trecut mai puțin de doi 
ani, întreprinderea își realizează 
planul la toți indicatorii, iar ritmi
citatea producției este aproape nor
mală.

Vreau să subliniez în mod deose
bit că, acționînd potrivit principiului 
„omul potrivit la locul potrivit", asi
gurăm deopotrivă îmbunătățirea 
muncii și un ritm rapid de oreștere a 
cadrelor, întrucît valorificarea depli
nă a pregătirii acestora depinde de 
caracterul științific al selecționării 
lor, urmărindu-se cunoașterea te
meinică a calităților fiecăruia și 
repartizarea lui acolo unde acestea 
își găsesc cel mai larg cîmp de afir
mare. O perioadă îndelungată coope-

rativa, agricolă de producție „Drape
lul roșu" din Salonta bătea pasul pe 
loc. Deși existau condiții pedoclima
tice din cele mai bune, producțiile 
agricole erau mediocre, veniturile 
mici. Trebuia înlăturată atmosfera de 
justificare a neajunsurilor, trebuia 
redată cooperatorilor încrederea în 
forțele proprii. A fost recomandat ca 
președinte Csege Alexandru, care 
pînă atunci lucrase ca tehnician a- 
gronom la Sfatul popular orășenesc 
Salonta. Cunoștințele sale de specia
litate. receptivitatea față de nou. spi
ritul gospodăresc, care se iroseau în 
activitatea scriptologică, și-au găsit o 
largă valorificare în conducerea coo
perativei. Aplicînd măsuri bine chib
zuite de organizare a muncii, de apli
care a agrotehnicii moderne, de creș
tere a cointeresării cooperatorilor, el 
a avut un rol hotărîtor în ridicarea 
cooperativei în rîndurile unităților cu 
cea mai mare valoare a zilei-muncă 
pe regiune.

V
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la re- 
elibe-

bază cunoașterea 
fi interesant de 
idee prin cîteva 
ilustreze însem-
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(Continuare în pag. a Il-a)

Pe șantierul de la Porțile de Fier
Foto : M. Andreescu

CONSTANȚA. — Trimișii spe
ciali Agerpres, Nicolae Ionescu și 
Mircea Ionescu, transmit:

Continuîndu-și călătoria prin 
țară, cancelarul federal al Austriei, 
Josef Klaus, și persoanele oficiale 
care îl însoțesc au sosit miercuri 
dimineața cu trenul special la Con
stanța.

Oaspeții sînt însoțiți de Vasile 
Șandru, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Gheorghe Pele, 
ambasadorul României la Viena, 
dr. Johann Manz, ambasadorul 
Austriei la București.

Pe peronul gării Constanța, unde 
erau arborate drapelele de stat ale 
celor două țări, oaspeții au fost 
întîmpinați de Petre Nicolae, pre
ședintele Sfatului popular al ora
șului Constanța, Ion Nicolaescu, 
vicepreședinte al sfatului popular 
regional, și de alți reprezentanți ai 
organelor locale de stat.

In cursul dimineții, șeful guver
nului austriac a fost oaspetele 
membrilor cooperativei agricole de 
producție din comuna 
Tinere fete, în costume 
au întîmpinat pe oaspeți 
ționala pîine și sare.

Invitîndu-i în sediul cooperativei, 
președintele acestei unități, Nicolae 
Din, a prezentat oaspeților rezulta
tele obținute de cooperatori în 
creșterea producției cerealiere și 
sporirea veniturilor lor.

Vizitînd sectorul zootehnic can
celarul Austriei s-a interesat de 
rasele de animale și păsări crescute 
în cooperativă, de organizarea 
muncii în acest sector și în întrea
ga unitate.

în încheierea vizitei, Josef Klaus 
a însemnat în cartea de onoare a 
cooperativei : „Doresc președinte
lui cooperativei, colaboratorilor 
săi și tuturor membrilor acestei 
unități agricole impresionante, mult 
succes și o bună producție, ca re
compensă a muncii lor, a străda
niilor lor. Urez tuturor familiilor 
fericire și sănătate".

Trecînd apoi prin Constanța, în 
drum spre Mamaia, populația ora
șului a făcut 
primire.

După-amiază, 
ral al Austriei,

Ma- 
ex 

ora-

între personalitățile austriece și 
gazde a avut loc o convorbire în 
legătură cu dezvoltarea economică 
și social-culturală a orașului.

Oaspeții au vizitat stațiunile 
maia și Eforie Nord, primind 
plicații de la arhitectul șef al
șului Constanța, Gheorghe Dumi- 
trașcu, asupra dezvoltării bazei tu
ristice de pe litoralul românesc al 
Mării Negre.

Cancelarul dr. Josef Klaus și per
soanele oficiale care îl însoțesc s-au 
întreținut cu turiști români și stră
ini — printre care și austrieci — 
au fost salutați 
dial.

S-a făcut apoi 
zeul regional de
gea și la biserica catolică „Sf. An
ton" din Constanța.

Seara, șeful guvernului austriac 
și celelalte oficialități au asistat, 
în sala Teatrului de stat din Con-

pretutindeni cor-

un popas la Mu- 
arheologie Dobro-

I
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Cumpăna, 
naționale, 
cu tradi-

(Continuare în pag. a V-a)

oaspeților o caldă

cancelarul fede- 
dr. Josef Klaus, a 

făcut o vizită protocolară președin
telui Comitetului executiv al Sfatu
lui popular al orașului Constanța, 
Nicolae Petre.

n -1

economică
in regres
Articol scris 

pentru „Scînteia“ 
de Lance SAMSON, 

publicist englez

SANATATE Șl FERICIRE
LA TOȚI

Deși știu că n-am ș-o 
găsesc pentru că a rămas 
departe, în alt sat, o caut 
cu ochii pe femeia înveș- 
mîntată în negru, care mi-a 
evocat, mai adineauri, vre
muri vechi. N-o mai găsesc. 
N-o mai văd. A rămas de
parte cu bucuria ei de 
astăzi, cu amintirile ei 
de ieri, în mulțimea 
aceea, uriașă, a voioșiei 
prezente. Dar ceea ce su
gerează oamenilor de vîrsta 
mea veșmîntul ei, de fi
rească, permanentă cernire. 
trecerea ei, ca de pasăre 
neagră pe un fond de azur 
radios, nu va putea fi. încă 
multă vreme, uitat. Ne-o 
reamintesc, de altfel, tutu
ror, grupul bătrînilor care, 
în pragul comunei Furcu- 
lești, pe șesul dintre 
Alexandria și Turnu Măgu
rele, îi întîmpină pe con
ducătorii de partid și de 
stat și pe care ei înșiși îi 
întîmpină, cu dragostea res
pectuoasă cuvenită marilor 
bătrîni, oamenilor
au avut multe de îndurat 
și care mai poartă, ca un 
memento viu, amintirea 
experiențelor dramatice din 
care era făcută viata țără
nimii de altădată. Acestor 
bătrîni le-au șuierat pe la

Zaharia STANCU

care

Prlma parte a articolu
lui a apărut în numărul 
de ieri al ziarului nostru.

ureche gloanțele lui 1907, 
asupra capului lor s-a ridi
cat sabia călărașilor gu
vernului de „liniștire" a 
răscoalelor, și dacă-au scă
pat, prin cine știe ce noroc 
orb, și de unele și de cea
laltă, este probabil că nu au 
scăpat de arestare, de „an
chetă". de bătaia cu parul 
și cu trăgătorii, din partea 
jandarmeriei moșierești, 
dezlănțuite asupra satelor 
pîrjolite. Acești oameni, 
care, pe atunci, și timp de 
mulți ani, nu se vor fi con
siderat prea norocoși de a 
fi scăpat cu viață pentru a 
robi mai departe, în țara 
lor. dar pe pămîntul altora, 
își dau seama, abia în epo
ca noastră, că au avut în- 
tr-adevăr noroc : Norocul 
de a apuca să vadă înfăptu- 
indu-se dreptatea țărănimii, 
norocul de a duce o viață 
liberă, îndestulată și civili
zată, norocul, mai ales, de 
a vedea pe frații lor, pe 
fiii lor, pe oamenii care 
muncesc și luptă, luînd lo
cul conducătorilor de altă
dată. și instituind, pentru 
totdeauna, legăturile de fa
milie între conducători șl 
popor.

Dar unde începe o fami
lie, la ce nivel istoric se 
afirmă'legătura indestructi
bilă, la ce moment de 
timp se stabilește contac- 
tul ? Toate familiile își cin
stesc bătrînii și își evocă 
strămoșii, cu un sentiment 
pe care îl găsesc sădit de 
ei, o dată cu leagănul și 
cu laptele mamei, sau chiar 
o dată cu nașterea. Dar 
familia unui popor ?

La o zvîrlitură de băț de 
București, imediat după 
trecerea Argeșului, comuna 
Mihăilești’ îi întîmpină pe 
conducătorii partidului și 
statului, prin cîțiva amba
sadori cu înfățișare ciudată. 
Nici nu e de 
Sînt Daci ! Satul 
sub ogoarele sale, 
turile pămîntului 
creștea grîul și 
pășteau vitele, o 
străveche, așa cum numele 
modest, blajin, familiar, de 
Mihăilești, ascunde sub su
netele 
vechi, 
aspre, 
fioruri
Avîntul școlii arheologice 
socialiste a scos la iveală

mirare : 
a tăinuit 
sub stra- 
din care 
pe care 

așezare

lui, un nume stră- 
cu silabe sonore și 
dătător de solemne 
istorice : Argedava.

semnele milenare care a- 
testă că Argedava a fost 
reședința lui Burebista în
suși, mult înainte ca re
ședința urmașului său De- 
cebal să fie Sarmisegebuza 
transcarpatică. Argedava 
este încă o dovadă că ori
ginile poporului nostru sînt 
legate de o unitate terito
rială desăvîrșită, care stă 
la baza tuturor dezvoltări
lor sale ulterioare, pînă la 
faza prezentului, pînă în cea 
mai îndepărtată perspectivă 
a viitorului, și care este 
legea sa fundamentală.

De la Mihăilești-Arge- 
dava pînă la Islaz, lîngă 
Turnu Măgurele, sînt cîteva 
zeci...............................’
zeci 
alte 
poi, 
palmă de loc, Islazul pro
clamației lui Bălcescu șl 
Heliade de ruinele Cetății 
lui Mircea cel Bătrîn, la 
punctul numit Turnu, după 
care, făcînd un salt spre 
nord, de alte cîteva zeci 
de kilometri, și un salt în 
timp de aproape trei sute 
de ani, ajungem lîngă mlaș-f 
tinile în care Sinan-Pașa 
și-a pierdut întreaga oaste 
sub puterea loviturii date 
de Mihai-Vodă-Viteazul, la 
Călugăreni.

de kilometri și două- 
de secole, în timp ce 

vreo cinci secole, îna- 
despart, la numai o

Se împlinește un an de cînd 
guvernul britanic a pus în vi
goare planul său de „austeritate 
economică". Acest plan își pro
punea ca prin blocarea salariilor 
și a prețurilor, prin alte măsuri 
nepopulare, să mențină stabilita
tea lirei sterline și să obțină o 
oarecare redresare economică.

Previziunile făcute în acea pe
rioadă de premierul Wilson în 
sensul că pînă la sfîrșitul. anului 
1966 economia Marii Britanii va 
scăpa de dificultăți, cit apre
cierea mai recentă a ministrului 
său de finanțe, Callaghan, care 
a afirmat că „economia engleză 
a trecut de faza periculoasă" nu 
s-au adeverit. De la începutul a- 
nului 1967 și, îndeosebi, în ulti
ma vreme, o multitudine de fap
te atestă un regres continuu al 
conjuncturii, cate încă nu se știe 
unde se va opri.

Revelatoare în această privință 
sînt datele cuprinse într-un ra
port recent al unui grup de ex- 
perți ai Institutului național pen
tru cercetări economice și socia
le din Marea Britanie. Raportul 
apreciază că producția industria
lă va crește în ansamblu în 
cursul anului 1967 doar cu 1 la 
sută, cu toate că în planul în
tocmit pe perioada 1966—1970 se 
prevedea o creștere anuală de 
cel puțin 3 la sută. Dar chiar fi 
prevederea de 1 la sută apare 
optimistă dacă se are în vedere 
că — așa cum reiese dintr-o dare 
'de seamă a ministrului econo
miei — nivelul producției a în
registrat în primele luni ale a- 
nului o creștere doar cu 0,6 la 
sută.

In ce privește produsul națio
nal global, acesta urma să creas
că în 1967, potrivit cifrei men
ționate de ministrul de finanțe, 
Callaghan, cu 3 la sută. Dar ex- 
perții care au întocmit raportul 
menționat presupun că creșterea 
va fi de cel mult 2 la sută. 
Ne-am referit la indici globali; 
dar fenomenul apare mai carac
teristic pe anumite ramuri indus
triale. Astfel, după date oficiale, 
în primele cinci luni ale anului 
producția de automobile a scăzut 
cu 16 la sută. Unele grupuri de 
întreprinderi producătoare de au
tomobile, ca, de pildă, „Rootes",

(Continuare în pag. a IV-a)
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ADMINISTRATIVE INUTILE
O HOTĂRÎRE

A CONSILIULUI
DE MINIȘTRI principalele localități,

vor crea con
venitului na- 
acumulărilor 
nivelului de

Reglementarea folosirii

autoturismelor instituțiilor
și întreprinderilor

Aspectele pe cît de variate, pe 
atît de multiple ale folosirii cu ma
ximum de eficiență economică a 
mijloacelor materiale și financiare 
ale statului se află în centrul preo
cupărilor conducerii de partid și de 
stat. în ansamblul măsurilor sta
bilite de plenara din decembrie 
1966 a Comitetului Central al P.C.R 
privind ridicarea nivelului calitativ 
al activității economice un loc im
portant ocupă sarcinile privind li
chidarea cheltuielilor neeconomi- 
coase, astuparea canalelor prin care 
se irosesc importante fonduri bă
nești și materiale, înlăturarea ano
maliilor și reglementărilor anacro
nice care creează un climat favora 
bil risipei. Conducerea partidului 
a subliniat de repetate ori că redu
cerea cheltuielilor neeconomicoase. 
introducerea unui regim ferm de 
economii vor asigura creșterea in
tr-un ritm mai rapid a eficienței 
activității productive, 
diții pentru sporirea 
țional, dezvoltarea 
socialiste, ridicarea 
trai al poporului.

în acest domeniu mai există încă 
mari rezerve și tocmai în scopul 
valorificării uneia dintre ele a fost 
adoptată, în lumina sarcinilor sta
bilite de recenta plenară a C.C. ai 
P.C.R., Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri privind măsurile pentru ra
ționalizarea și gospodărirea econo
micoasă a parcului de autoturisme 
aparținînd organizațiilor socialiste. 
„Fiecare întreprindere, fiecare mi
nister, fiecare unitate economică, 
a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea pe țară 
a lucrătorilor din industria chimi
că, trebuie să acorde o atenție și 
mai mare în viitor reducerii 
cheltuielilor, lichidării surselor de 
risipă, folosirii eficiente a mijloa
celor materiale și financiare, fruc
tificării cu maximum de randament 
a fiecărui leu cheltuit din avutul 
poporului. Recent, după cum știți, 
au fost luate măsuri pentru îmbu
nătățirea și raționalizarea folosirii 
mijloacelor auto, măsuri determi
nate de faptul că în ultimii ani, 
în mod nejustificat, parcul de mij
loace auto puse la dispoziție de 
.către stat salariațiior a crescut de 
cîteva ori. Aceste măsuri ne vor 
permite să realizăm anual econo
mii de 500—600 milioane lei. Ase
menea posibilități de economii mai 

. sînt și în alte domenii de activi
tate ; pentru punerea lor în evi
dență este necesar să așezăm cu 
mai multă hotărîre activitatea tu
turor unităților pe principii econo
mice".

Ar fi, desigur, fără rost de argu
mentat utilitatea crescîndă a auto
mobilului, îndeosebi pentru zecile 
de mii de cadre de conducere din 
economie, din organele de stat și 
organizațiile obștești, pentru asi
gurarea unei deplasări rapide, a 
menținerii contactului cu terenul, a 
îndrumării și controlului operativ 
al unităților în subordine, în sfîr- 
șit, ca o condiție a maximei eco
nomisiri a timpului. Tot atît de 
evident apare însă faptul că re
glementarea stabilită cu ani în 
urmă a modului de repartizare a 
autoturismelor din dotarea institu
țiilor și întreprinderilor s-a dove
dit impropriu, anacronic, în condi
țiile actuale. Nu exista o regle
mentare precisă nici a numărului 
de mașini în funcție de sarcinile 
de serviciu ale fiecărei instituții și 
nici a modalităților de folosire a 
acestora, ceea ce a dus la creșterea 
nejustificată a parcului de mașini 
în multe unități și, odată cu aceas
ta, la sporirea cheltuielilor fără a 
corespunde unor nevoi reale.

Noua reglementare stabilită prin 
Hotărîrea Consiliului de Miniștri, 
punînd pe primul plan interesele 
generale ale economiei, ține tot
odată seama și de nevoile celor 
care au dreptul să folosească ma
șina instituției în interes de ser
viciu.

Principiul care stă la baza noii 
reglementări constă, pe de o parte, 
în degrevarea statului de cheltuieli 
inutile, iar, pe de altă parte, de 
înlesnirea cumpărării mașinilor de 
către cei care prin munca și sarci
nile lor au dreptul să folosească 
mașini aparținînd întreprinderilor 
sau instituțiilor. Hotărîrea stabi
lește precis funcțiile ai căror titu
lari vor avea dreptul la autotu
rism în folosință permanentă. în 
același timp, hotărîrea precizează 
categoriile care au dreptul de a fo
losi mașina instituției în interes de 
serviciu și pentru transportul la și 
de la locul de muncă la domiciliu. 
Folosirea (de către cei care au a- 
cest drept) a autoturismului și în 
interes personal, în afara orelor de 
program se poate face numai su- 
portînd cheltuielile efectuate peste 
normativ pentru carburanți și' lu- 
brifianți, precum și alte cheltuieli 
legate de folosirea mașinii. De ase
menea noua reglementare prevede 
pentru anumite categorii dreptul 
de a folosi, începînd cu 31 decem
brie 1967, mașinile instituției sau 
întreprinderii în interes de servi
ciu, insă fără șofer, precum și po
sibilitatea de a fi deserviți de ma
șina instituției, pe care însă o vor 
utiliza în comun.

Ținînd seama de faptul că un 
număr de cadre din instituții și 
întreprinderi au mașini personale, 
hotărîrea le creează condiții pen
tru folosirea acestora și în interes 
de serviciu. Persoanele care, avînd 
dreptul prin funcția lor să benefi
cieze de mașina întreprinderii, vor 
folosi mașina proprie pentru trans
porturi în interes de serviciu vor

primi o compensație bănească lu
nară.

De asemenea, celor câre prin 
natura muncii lor au nevoie de 
a folosi mașina li se înlesnește 
posibilitatea cumpărării din cele 
care rămîn disponibile în institu
ții și întreprinderi ca urmare a a- 
plicării prevederilor 
24—-48 rate lunare,

hotărîrii (în 
prima rată 

fiind de 20 la sută din prețul auto
turismului stabilit de comisii, spe
cial instituite). Totodată, persoa
nele din această categorie vor pu
tea cumpăra autoturisme din cele 
care se vor importa la prețul cu 
amănuntul, cu plata imediată fără 
condiția de vechime în limita tu
rismelor afectate în acest scop de 
Ministerul Comerțului Interior.

Autoturismele disponibile pot fi 
vîndute, în afara celor menționate 
mai sus, și altor persoane care do
resc să le cumpere și sînt înscrise 
la C.E.C. pentru cumpărare de 
mașină nouă din import. Autotu
rismele care nu se vor vinde în 
aceste condiții vor fi predate în
treprinderilor de transport în co
mun pentru unitățile GETAX sau

vor fi vîndute școlilor de șoferi, 
cooperativelor de producție și al
tor organizații obștești care le vor 
solicita. în funcție de numărul 
mașinilor disponibile nevîndute, 
sfaturile populare regionale vor 
examina posibilitatea înființării de 
unități rentabile GETAX în loca
litățile unde nu funcționează acum 
asemenea unități.

în același timp, hotărîrea a sta
bilit crearea unui parc auto re- 
strîns al ministerelor, organelor 
central?^ și locale, întreprinderilor 
șLdnstitUțiilor pentru diferite tran
sporturi în interesul serviciului. 
Astfel, majoritatea ministerelor vor 
avea un parc de 3—5 autoturisme, 
iar cea mai mare parte a organe
lor centrale de 1—3.

Trebuie relevat faptul că, pe 
lîngă importantele economii ce vor 
fi realizate de stat în urma unor 
reglementări de folosire a mașini
lor proprietate a instituțiilor și în
treprinderilor, economia națională 
va avea de cîștigat de pe urma 
folosirii mai judicioase a șoferilor, 
deveniți disponibili în urma in
trării în vigoare a hotărîrii. Este 
cunoscut faptul că numeroase șan
tiere, combinate și uzine întîmpină 
greutăți datorită lipsei de șoferi ; 
intr-un șir de locuri nevoia strin
gentă de șoferi a împins la califi
carea superficială a unora, ceea ce 
a determinat numeroase accidente, 
proasta întreținere a camioanelor, 
pagube importante. Extinderea 
continuă a transportului în co
mun a determinat creșterea cere
rii de șoferi pentru autobuze 
taximetre, care pînă acum nu

(Urmare din pag. I)
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Bineînțeles, în selecționarea 
promovarea cadrelor trebuie 
nut seama de faptul că cel numit 
într-o funcție de conducere nu se 
poate limita la simpla sesizare 
a factorilor de progres ; 1 se cere,
totodată, tenacitate în a-i impune, ho
tărîrea de a înfrunta cu curaj riscu
rile luptei cu inerția, cu soluțiile co
mode.

In politica de cadre orice unilate
ralitate e dăunătoare. Nu putem a- 
vea garanția că am făcut o alegere 
bună decît atunci cînd am avut în ve
dere ansamblul cerințelor — de or
din profesional, politic, moral — pro
prii cadrelor ce urmează a fi pro
movate în funcții de conducere. Ab
solutizarea importanței unui criteriu, 
oricare ar fi, în dauna celorlalte, are 
inevitabil efecte negative. Lipsit de 
temeinice cunoștințe de specialitate, 
de aptitudini organizatorice, un om 
cu cele mai alese calități morale nu 
va putea face față sarcinilor ce-i re
vin în calitate de conducător al unei 
anumite unități. După cum de altfel 
ar însemna o gravă ușurință a pro
mova într-o asemenea funcție un 
om cu pregătire profesională mul
țumitoare, dar incapabil să 
bare de anumite abateri de 
cipiile noastre morale.

Totuși, calitățile proprii 
de conducere sînt pe cît 
riate, pe atît de inegal „distribuite". 
Înseamnă oare că trebuie puse pe 
același plan toate cerințele multiple 
rezultînd din fiecare din aceste ca
lități ?

Tocmai aci trebuie să intervină 
spiritul de orientare, discernămîntul 
organelor de partid, de stat, econo
mice. Calități esențiale, cu rol hoță- 
rîtor într-un anumit domeniu, sînt 
accesorii în altul. Aptitudinile orga
nizatorice, de care se poate lipsi cu 
succes un profesor de chimie, sînt 
indispensabile unui inginer chimist. 
Ca șef al serviciului C.T.C. într-o 
întreprindere, inginerul D. Berin- 
dea desfășura o muncă conștiincioa
să, exigentă. Ne-am dat seama însă 

-.că atît. deosebita sa capacitate pro
fesională, cît și energia, spiritul de 
inițiativă și perseverentă ce-.i sîn< 
proprii, trebuiau să-și găsească un 
teren mai larg de afirmare. Și. în- 
tr-adevăr. promovat secretar cu pro
bleme economice al Comitetului oră
șenesc Oradea al P.C.R., a adus o 
contribuție deosebit de prețioasă la

Și 
ti-

se dez- 
la prin

cadrelor 
de t>a-

putut fi satisfăcută. Hotărîrea pre
vede că ministerele, celelalte or
gane centrale, sfaturile populare, 
în colaborare cu unitățile Direcției 
generale a recrutării și repartizării 
forțelor de muncă, vor lua măsuri 
pentru transferarea, în condițiile 
Codului Muncii, în termen de 30 
zile de la aplicarea normativelor, 
la întreprinderile de transport în 
comun sau la alte întreprinderi, 
spre a fi folosiți pe autocamioane 
și alte autovehicule similare, a 
conducătorilor auto care rămîn 
disponibili. In același termen se 
va efectua redistribuirea sau tran
sferarea, în condițiile Codului 
Muncii, corespunzător pregătirii 
lor, la întreprinderile industriale, 
bazele de exploatare auto sau alte 
întreprinderi, a personalului din 
serviciile de transporturi, garaje și 
ateliere, a căror activitate se re
duce.

Aplicarea prevederilor Hotărîrii 
Consiliului de Miniștri privind ra
ționalizarea și gospodărirea eco
nomicoasă a parcului de autoturis
me pune pe prim plan un șir de 
aspecte legate de funcționarea sta
țiilor de servire publică auto, de 
îmbunătățirea activității școlilor de 
șoferi, de construirea de garaje 
personale și colective, precum și 
de folosirea judicioasă a garajelor 
întreprinderilor și instituțiilor.

Hotărîrea prevede ca, în termen 
de 15 zile, Ministerul Transportu
rilor Auto, Navale și Aeriene va 
înființa în ..................
în colaborare cu ministerele și ma
rile întreprinderi, școli speciale de 
șoferi care să pregătească temei
nic, într-o perioadă scurtă și în 
afara orelor de program, pe cei 
ale căror funcții impun necesitatea 
folosirii de mașini. Școlile respec
tive se vor autofinanța, iar auto
turismele necesare funcționării lor 
vor fi asigurate din cele rămase 
disponibile. 
Interior și 
gionale vor 
organizării 
comerciale, 
realiza în cele mai bune condiții 
vînzarea mașînilor disponibile ca 
urmare a aplicării prevederilor 
hotărîrii. Totodată va fi dezvoltată 
rețeaua comercială de vînzare a 
pieselor de schimb pentru mașini. 
Ministerul Transporturilor Auto, 
Navale și Aetiene va organiza pre
darea către unitățile comerciale de 
stat specializate a pieselor de 
schimb care rămîn disponibile la 
instituții și întreprinderi ca urmare 
a reducerii parcului auto și va lua 
măsurile necesare în vederea efec
tuării prin întreprinderile subor
donate a reparațiilor capitale pen
tru autoturismele proprietate a ca
drelor de 
centrale, 
instituții, 
sfaturilor . ...... . ........ ....
apropierea marilor instituții și în
treprinderi, locuri de parcare des
tinate în exclusivitate angajaților 
din unitatea respectivă.

Prin recenta hotărîre se abrogă 
dispozițiile și instrucțiunile contra
re prevederilor noii reglementări 
privind raționalizarea și gospodă
rirea parcului de autoturisme apar- 
ținînd organizațiilor socialiste.

® Buca Gheorghe, secretarul sfatului popu
lar al comunei Brazi, orașul Ploiești, vine la 
serviciu eînd vrea și pleacă tot cînd vrea. Deu
năzi, fiica mea s-a dus la sfat și i-a solicitat 
secretarului să-i elibereze o copie de pe certifi
catul de naștere, necesară pentru înscrierea la 
facultate. Acesta a tot amînat-o timp de 5 zile, 
după care a dispărut subit din localitate. Fiica 
mea s-a adresat președintelui, dar el a dat 
din umeri și a trimis-o acasă la secretar, la 
Ploiești. Cum examenele de admitere în facul
tate se apropiau, depunerea actului nu mai su
ferea amînare. M-am dus eu după secretar a- 
casă la Ploiești. L-am rugat să vină la sfat 
să-mi dea actul, dar eu am zis, eu am auzit! 
A venit abia a doua zi de dimineață la sfat, la 
orele 10, cînd fiica mea plecase deja la Bucu
rești. Așa stînd 
oare ac și pentru 
sător ?

lucrurile, întreb : nu există 
cojocul acestui salariat nepă-

Dumitru M. RADU 
comuna Brazi 
orașul Ploiești

• în Curtea de 
magazia C.F.R. 
impracticabilă. Mărfurile 
trebuie transportate cu autocamioanele

Argeș, 
este, pe

șoseaua care 
timp ploios, 
care sosesc

laduce 
complet 
în gară 
în oraș,

Ministerul Comerțului 
sfaturile populare re
lua măsuri în vederea 
activității unităților 

astfel îneît să se poată

conducere din organele 
locale, întreprinderi și 

Comitetele executive ale 
populare vor stabili, în

la destinatari. Dar șoseaua fiind stricată, cir
culația auto s-a mutat alături, pe linia C.F.F. 
Circulă autocamioanele, dar nu mai pot circula 
trenurile forestiere. Ce facem ? Suspendăm cir
culația trenurilor forestiere sau închiriem un 
elicopter ? Că, din cîte se vede, a treia solu
ție — repararea șoselei — nu-i este la înde- 
mînă sfatului popular orășenesc.

Constantin SCORBORA
Sir. Zlotești, 5 
Curtea de Argeș

• I. F. Borca, raionul Tg. Neamț, îșl avea 
pînă nu de mult sediul în comuna cu același 
nume. De cîtva timp s-a mutat la oraș, în 
caz, cale de 80 de km. De fapt, s-au mutat 
mal funcționarii, că muncitorii de pădure 
rămas în continuare la Borca. Acum, cine 
nevoie să depună o cerere, să scoată un 
să ia o semnătură, trebuie să alerge la Bicaz. 
Nu înțelegem rațiunea acestui „exil" al func
ționarilor. De ce nu s-or fi mutat oare la Pia- 
tra-Neamț ? E un oraș mai acătării, totuși I

Mihail LUCA 
comuna Borca

Cabana Rarâu

In apropierea Băilor sărate 
din Turda, lîngă șoseaua națio
nală Cluj—București, s-a des
chis un nou și modern cam
ping. Corturi încăpătoare, cu 
cite 2—4 paturi, asigură caza
rea a peste 30 de familii. La 
dispoziția turiștilor au fost 
puse un grup sanitar, terase 
pentru servirea mesei, locuri 
pentru distracție. S-au amena
jat spații speciale pentru cir
ca 40 de corturi personale și 
gararea a 30 de autoturis
me. în incinta campingului, 
care a fost amplasat intr-o zonă 
deosebit de pitorească, se află 
cîteva bazine naturale pentru 
băi, ceea ce-i conferă aspectul 
unei mici stațiuni balneare.

(Agerpres)

haiducilor
La Mediaș s-a deschis îi} cen

trul orașului un local original 
denumit „Hanul haiducilor". 
Construit în stil tradițional ro
mânesc, acesta va constitui un 
punct de atracție pentru turiști, 
încăperile sînt mobilate cu mese 
și scaune din trunchiuri de co
pac, pereții sînt tapetați cu scoar
ță de stejar și ornați cu trofee de 
vînătoare și lampioane colorate. 
Unele specialități sînt pregătite 
pe reșouri speciale în fața con
sumatorilor. Vinul, aflat în bu
toaie în formă de copac, este 
servit în cupe sculptate din lemn.

(Agerpres)

Numărul salariațiior a crescut invers 
proporțional cu cel al atribuțiilor

în ultima vreme, ziarul „Scînteia" 
a publicat în coloanele sale mai mul
te articole privind simplificarea și 
reorganizarea aparatului administra
tiv al unor instituții. Este, fără în
doială, o acțiune bine venită care 
scoate la iveală noi posibilități de 
reducere a cheltuielilor neeconomi
coase, de îmbunătățire a activității 
financiare a întreprinderilor șl in
stituțiilor. în acest context aș vrea 
să-mi exprim și eu cîteva păreri.

Prin natura muncii, am avut posi
bilitatea să constat că unele între
prinderi clujene încheie an de an 
bilanțuri deficitare : ele continuă să 
lucreze cu pierderi planificate, aco
perite din bugetul statului, iar în 
acțiunea de rentabilizare înaintează 
cu pași de melc. Care sînt cauzele ?

Am să mă ocup de cîteva aspecte 
întîlnite la întreprinderea regională 
pentru valorificarea produselor agri
cole — Cluj care și în acest an ur
mează să-și încheie activitatea cu 
pierderi planificate. O supapă de iro
sire a banilor la această întreprin
dere o constituie creșterea nejustifi
cată a numărului de salariați în ra
port cu sarcinile unității. Aici s-a pe
trecut, de fapt, un lucru cel puțin 
ciudat : deși numărul atribuțiilor a 
scăzut, cel al salariațiior a crescut I 
Iată un exemplu : din fondul total 
de cereale ce trebuie realizat din 
contractări anul acesta de către 
I.R.V.P.A. Cluj, 10,7 mii tone urmea
ză a fi recepționate din contractările 
făcute de cooperativele agricole de 
producție din regiune. Analizînd 
în dinamică această cifră, re
zultă că, față de anii precedent!, a- 
ceastă sarcină este de 3 ori mai mică. 
Scăderea se explică prin dezvoltarea 
susținută a sectorului zootehnic din 
regiune, fapt care a necesitat reți
nerea, de către producătorii agricoli 
și mai ales de către coopera
tivele agricole, a unor canti
tăți mai mari de cereale pentru fu
raj. Cu toată scăderea înregistrată 
față de 1963, anul acesta se folosesc

în activitatea de contractări 15 func
ționari în plus, cărora li se plătesc 
anual salarii de 294 mii lei. Prin ur
mare, pentru o mie de tone de ce
reale contractate se folosesc în plus 
2,6 salariați. O sumă de bani aproa
pe egală cu cea de- mai sus se risi
pește cu diferite alte cheltuieli ne
productive : cele de birou, telefon și 
mai ales cele pentru transport și de
plasare, deoarece salariatii sectoru
lui contractări își desfășoară activi
tatea mai mult pe teren.

S-ar putea argumenta că în 
1967, spre deosebire de 
I.R.V.P.A. are în plus sarcina
urmări și prelua uiumurile de la 
mori. Or, în această acțiune este, de 
fapt, interesată industria locală, care 
își are organe proprii de îndrumare 
și control, și deci I.R.V.P.A. nu jus
tifică umflarea aparatului adminis
trativ cu 15 salariați. Cît privește 
celelalte sarcini — încheierea con
tractelor, controlul și verificarea 
existenței culturilor de cereale, șl 
evidența preluării produselor în con
tul muncilor S.M.T. — s-au îndepli
nit în bune condiții și în anul 1963,

anul 
1963, 
de a

însă cu un aparat redus față de cel 
actual. Aparatul tehnic-administra- 
tiv din sectorul contractări este for
mat, la ora actuală, în marea ma
joritate, din oameni fără pregătire 
tehnică de specialitate. Cu toa
te acestea, I.R.V.P.A. are și sar
cina — discutabilă, de altfel, — de 
a acorda asistență tehnică C.A.P.- 
urilor în procesul de producție. Or, 
această sarcină revine direct organe
lor U.R.C.A.P. și specialiștilor din 
consiliile agricole și din S.M.T.-uri.

Aparatul tehnic-administrativ din 
sectorul contractări al I.R.V.P.A. 
contribuie într-o mare măsură la 
disproporția ce există între numărul 
mediu de salariați productivi și cel 
al salariațiior neproductivi. Este su
ficient a menționa că personalul teh
nic-administrativ pe întreprindere 
reprezintă 45 la sută din totalul sa
lariatelor, procent ce nu poate asi
gura eficiență economică și renta
bilitate în nici o întreprindere din 
lume.

Desigur că în unitate există și alte 
resurse de rentabilizare, dar ne-am 
oprit numai asupra aspectului re
latat.

Vasile RACATAIANU
Inspector principal 
la Direcția orășenească 
a Băncii Naționale 
sucursala Cluj

O.R.A.D. - o verigă ruginită in sistemul 
aprovizionării industriei locale

Oficiul regional de aprovizionare 
și desfacere pentru întreprinderile 
de industrie locală (O.R.A.D.) este o 
unitate intermediară între furnizor 
și beneficiar. în cele ce urmează 
vreau să arăt cum nu reușește a- 
ceastă verigă să stabilească relații de 
aprovizionare corespunzătoare nece
sităților reale ale industriei locale.

Sistemul de lucru al acestui oficiu, 
mă refer în special la cel de la Con
stanța, este greoi, empiric. Peste tot 
se fac eforturi pentru organizarea

desfășurarea acțiunilor de organizare 
științifică a producției, de economi
sire a metalului, de creștere a pro
ductivității muncii.

Uneori tendința de a menține tn 
funcții oameni rămași în urmă, inca
pabili de a face față sarcinilor ce 
le revin, este justificată prin „impo
sibilitatea" de a găsi alții. „N-avem 
încotro, spun unii, lucrăm cu oa
menii pe care-i avem".

Cadre bune, capabile, sau în orice 
caz apte să se dezvolte există pre
tutindeni. Trebuie numai să știi să 
le descoperi aptitudinile, să le pui 
la încercare. Este absurd să te plîngi 
că. nu găsești oameni capabili dacă 
te-ai deprins să folosești mereu ace-

tingență ou preocupările lor, consti
tuie o manifestare flagrantă de for
malism. Nu listele, situațiile, ședin
țele trebuie să fie pe primul plan 
al muncii cu activul, cl participarea 
sa sistematică Ia studierea și soluțio
narea principalelor sarcini aflate în 
fața organelor de partid, la organi
zarea și controlul îndeplinirii hotărî- 
rilor. Dacă în orașul Oradea și raio
nul Beiuș au fost promovate cadre 
competente în conducerea organelor 
de partid, a sfaturilor populare, a 
unităților economice, aceasta se da- 
torește în bună măsură înțelegerii 
faptului că încredințînd sarcini con
crete tovarășilor din activ, controlînd 
felul cum le înfăptuiesc, 11 s-a dat 
acestora posibilitatea de a se forma

ochii în fața greutăților care se cer 
învinse. Ele decurg, pe de o parte, 
din însăși complexitatea și trăsături
le specifice acestei activități, cît și 
din faptul că nu s-a înțeles încă 
peste tot necesitatea desfășurării ei 
permanente și pe un front larg. 
Experiența arată că pentru a ajunge 
la concluzii judicioase privind „zes
trea" de calități și perspective a 
oamenilor trebuie ca efortul de cu
noaștere să nu aibă un caracter de 
„campanie", să nu se limiteze la pe
rioada premergătoare completării 
unor funcții vacante. Cum se poate 
însă realiza efectiv această cerință ? 
Fără a încerca să emit rețete tip. mi 
se par esențiale cîteva aspecte.

în primul rînd. întreagă această

rile de azi, ele atîmă cel mai greu la 
cîntar. Punctul de pornire trebuie 
să-I constituie aportul efectiv în 
îmbunătățirea activității în domeniul 
respectiv, fermitatea cu care mili
tează pentru îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partid.

Ce contribuție pot aduce la o 
reală cunoaștere a cadrelor referin
țele care se mai dau cîte o dată dupi 
calapodul: „Merge, îl cunosc, e bă
iat bun" sau „E activ, l-am auzit 
vorbind bine în cîteva ședințe" ?

Cunoașterea oamenilor
leași cadre și nu dai altora posibi
litatea să-și arate calitățile. Teama 
de a „risca" ajunge uneori să în
lesnească nu progresul, ci stagnarea.

Cel mai bun mijloo de asigura
re a unei orientări de perspectivă în 
selecționarea și promovarea cadre
lor îl constituie perfecționarea 
muncii activului de partid, principala 
pepinieră de cadre pentru aparatul 
de partid, de stat și economic. Tre
buie să arăt că, deși în regiunea 
noastră activul de partid înglobea
ză aproape 17 000 tovarăși selecțio
nați cu exigență în marea lor majo
ritate, nu avem temei să ne decla
răm satisfăcuți de nivelul muncii cu 
activul. Discutînd cu secretari ai co
mitetelor raionale Criș și Ineu des
pre munca cu activul de partid mi 
s-au arătat cifre în continuă creș
tere. Și totuși în aceste raioane auzi 
frecvent : „Nu avem cadre, ar trebui 
să ne ajute regiunea". Care mai e 
în asemenea cazuri rostul unor liste 
cu sute de nume dacă ele nu înles
nesc selecționarea cadrelor necesare 
pentru toate domeniile de activitate ?

Limitarea muncii 
simpla evidență 
mirea de liste și 
carea tovarășilor 
felul de ședințe 
discută probleme neavînd nici o con-

cu activul la 
a acestuia, întoc- 
situații sau convo- 

din activ la tot 
lărgite în care se

ca activiști obștești șl totodată au 
putut fi verificate aptitudinile lor 
pentru munca de conducere.

Poate în puține domenii, nocivita
tea subiectivismului este atît de e- 
videntă ca în politica de cadre. 
Subiectivismul se manifestă prin în
locuirea aprecierii obiective, nepăr
tinitoare a calității oamenilor cu 
considerente lăturalnice. Am întîl- 
nit unități economice unde elemen
te necinstite s-au strecurat în pos
turi de conducere „împingîndu-se“ 
unul pe altul. Alteori relațiile de 
rudenie, prietenie sau simpatie 
față de cei slugarnici, chiar dacă 
sînt delăsători sau incapabili, eclip
sează criteriile principale.

Există însă un mijloc sigur de pre
venire a subiectivismului în aprecie
rea cadrelor : a ține seama de ce
rințele conducerii colective, a pro
mova cadrele pe baza concluziilor 
desprinse în urma confruntării de 
păreri asupra calităților acestora.

Există, fără îndoială, și o „meto
dologie" a cunoașterii cadrelor. Pro
blema este cum să se realizeze efec
tiv cunoașterea lor temeinică, dată 
fiind larga sferă de cuprindere a 
politicii de cadre.

într-adevăr nu putem închide

muncă să nu fie lăsată exclusiv pe 
seama sectoarelor de evidentă a ca
drelor sau a serviciilor de personal, 
ci să fie privită ca o parte compo
nentă a 
ducere.

în al 
portant .......... .. ____ .
ne gîndim de pe acum la cadrele 
care trebuie promovate în anii ur
mători, astfel ca să putem găsi din 
timp oamenii cei mai potriviți și să-i 
ajutăm să se pregătească pentru a- 
ceste funcții, să le verificăm aptitu
dinile pe parcurs. Tocmai de aceea 
cred că e necesar să se lucreze pe 
baza unei ordine de preferință, con- 
centrîndu-se atenția cu precădere 
spre cadrele cele mai prețioase prin 
calitățile ca și prin perspectivele lor : 
tocmai acestora se cere să le acordăm 
principalul ajutor, astfel îneît să-și 
dezvolte rapid aptitudinile, să-și ma
nifeste din plin capacitatea.

O politică de cadre judicioasă 
cere ca în cunoașterea oamenilor 
greutatea să cadă pe analizarea fe
lului în care acționează efectiv omul 
„pe care îl avem în vedere". Dacă 
meritelor din trecut li se cuvine toată 
prețuirea, iar deficientele sau greșe
lile de odinioară constituie și ele un 
anumit indiciu, hotărîtoare sînt în 
ultimă instanță plusurile și minusu-

activității organelor de con-

doilea rînd, mi se pare im- 
ca în politica de cadre să

Desigur, anumite luări de cuvînt 
pot reflecta experiența, spiritul ana
litic, perspicacitatea sau combativita
tea unor tovarăși. Dar, de aci și pînă 
la a transforma acest unic indiciu în 
criteriu de apreciere este o distanță 
lungă. Cu atît mai mult cu cît nu e 
un secret “ 
au talentul 
tr-o lumină favorabilă rezulta
tele mediocre, în timp ce alții 
nu izbutesc să înfățișeze în adevărata 
valoare succese reale. Este clar că a 
te limita în aceste condiții la decla
rații, la luări de cuvînt, ar fi extrem 
de dăunător. Pentru a ne face o pă
rere întemeiată despre un om nu e 
de ajuns să ne ghidăm după faptul că 
,,nu e pasiv în ședințe" și „ridică 
probleme importante". în primul 
rînd, să ne convingem că nu e pasiv 
în afara ședințelor și că după ce „a 
pus problema bine" știe 
umărul ca să fie rezolvată 
condiții.

Important nu este însă să 
asemenea formule prefabricate 
altele tot atît de goale de conținut, 
ci să dezvăluim efectele dăunătoare 
ale unei asemenea metehne, să 
schimbăm mentalitatea, optica ce se 
reflectă în asemenea formule. Cînd 
se ia în discuție promovarea cuiva 
într-o funcție de conducere, intere
sează nivelul cunoștințelor de spe
cialitate, pregătirea politică, recep
tivitatea față de nou, fermitatea 
morală, autoritatea de care se bucură 
în rîndul colectivului respectiv, per
spectivele de dezvoltare. în conclu
zie aș afirma că principala condiție 
a unei judicioase politici de cadre 
constă în cunoașterea nemijlocită a 
oamenilor, în aprecierea obiectivă a 
calităților acestora pe baza rezulta
telor obținute în activitatea practică.

că sînt destui care 
de a prezenta în- 

favorabilă 
în timp

să pună 
în bune

înlocuim
cu

Interviu realizat de
Tudor OLARU

științifică a producției șl a muncii, 
numai aici, la O.R.A.D., persistă a- 
celeași vechi metode de pierdere a 
timpului, un du-te-vino permanent al 
hîrtiilor, uneori fără nici un folos. 
De la întocmirea contractelor și pînă 
la primirea mărfurilor, se irosește o 
imensă cantitate de hîrtie. La acest 
conglomerat de treburi inutile parti
cipă puzderie de salariați, parcă puși 
anume să încurce lucrurile. în tim
pul anului, orice comandă ajunge la 
secțiunea de planificare a sfatului 
popular regional, de aici e pasată 
la secțiunea de industrie locală, apoi 
hîrtiile sînt îndrumate către între
prinderi, iar de acolo sînt centrali
zate la O.R.A.D. Acesta comunică si
tuația la minister și așteaptă... să i 
se indice furnizorul. Se & apoi le
gătura cu furnizorul, are loc fixarea 
termenelor de livrare. Și, în sfîrșit, 
într-un tîrziu (uneori după o lună și 
jumătate) i se comunică întreprin
derii respective dacă i s-a acceptat 
comanda sau nu. între timp, produc
ția duce lipsa materiei prime și a 
materialelor.

Pentru fiecare material intrat în 
întreprindere, adus direct sau indi
rect, unitatea trebuie să plătească o 
cotă. De ce ? Doar așa, ca să aibă 
O.R.A.D.-ul din ce-și întreține arma
ta de scriptologi ? „E nimica toată 
— ne spunea tovarășul Anton Țur- 
canu, directorul O.R.A.D. Cota nu 
reprezintă în asemenea situații decît 
0,5 la sută”. Da ? în primele 5 luni 
ale acestui an, acest „nimica toată" 
se ridică la 35 000 lei la o singură 
întreprindere, 102 000 lei la alta etc. 
Adăugind la 'aceste sume costul de
plasărilor, al cheltuielilor de trans
port se pot obține cifre deloc mici, 
care grevează prețul de cost al pro
duselor, reduc valoarea beneficiilor 
și frînează rentabilizarea anumitor 
produse sau a întregii întreprinderi 
în cauză.

O altă anomalie. întreprinderea de 
prelucrare a lemnului execută pen
tru T.R.C.L. și T.C.E.H. lucrări de 
tîmplărie a căror valoare se ridică 
la 6 milioane lei anual. Și pe aceste 
lucrări O.R.A.D.-ul percepe așa, de 
pomană, o taxă de la trusturile res
pective, taxă ce echivalează cu cos
tul unui apartament. Pentru ce se 
iau acești bani, nimeni nu pricepe, 
cînd relațiile de executant-beneficiar 
dintre cele două trusturi și I.P.L. 
sînt stabilite în deplină indepen
dentă.

Din discuțiile purtate cu mai mulți 
factori de răspundere din cadrul u- 
nităților de industrie locală, cît și 
din cele relatate pînă acum, se des
prinde concluzia că actualul sistem 
de aprovizionare prin O.R.A.D. este 
extrem de anevoios, plin de sinuozi
tăți. Este edificator faptul că întrea
ga industrie locală din regiunea D6- 
brogea nu-și procură din depozitele 
O.R.A.D.-ului decît cel mult 10 la 
sută din necesarul de materiale.

Cele arătate mai sus pun sub sem
nul întrebării însăși existenta 
O.R.A.D.-ului, sistemul actual de a- 
provizionare fiind mai mult un ba
last birocratic.

Cosma CORA
Constanța
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Unii muncesc cu spor,

mîmiSe înaiții stau cu

buzunare

Radu APOSTOL 
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agricole din

Crescătoria de 
rațe a gospo
dăriei de stat 

Mînăstirea

rapiditatea cu care sînt

ECONOM

Foto : Agerpres

Prin tematica lor, anali
zele și studiile de organi
zare științifică a producției 
și a muncii care s-au întoc
mit în cadrul întreprinderii 
regionale de electricitate 
Bacău și-au propus să gă
sească noi căi de creștere 
a-eficientei -'activității eco
nomice. tDeci, din punct de 
vedere metodologic nimic 
deosebit. Numai că am
ploarea acestor analize și 
studii trebuia să țină sea
ma nemijlocit de dezvolta
rea economică a regiunii, 
de cerințele tot mai exi
gente privind livrarea

Pe teren ne-am întîlnit cu ingine
rul Mircea Samoilă, vicepreședinte 
al consiliului agricol regional. Ne-a 
afirmat că există certitudinea că, în 
6—7 zile bune de lucru toată recolta 
va ajunge în hambare. Este de fapt 
un lucru care atestă buna organiza
re a muncii în actuala campanie de 
recoltare și experiența acumulată în 
anii precedenți de către organele de 
partid și de stat în conducerea aces
tor lucrări.

Pe ansamblul regiunii sînt însă ră
mase în urmă unele lucrări ce tre
buie făcute simultan cu secerișul — 
eliberarea terenului de paie și exe
cutarea arăturilor. Peste tot se dă o 
atenție minimă organizării schimbu
lui II pe tractoarele care deservesc 
ziua combinele. Strînsul paielor de 
pe miriști se face cu încetinitorul. 
Din această cauză, pînă acum, nu 
s-au arat decît 19 000 ha, ceea ce re
prezintă doar 15 la sută din supra
fața recoltată.

Este necesar ca, o dată cu grăbirea 
strîngerii recoltei de grîu să fie in
tensificate și lucrările de eliberare a 
terenului, arăturile, însămîpțările de 
culturi duble a căror eficiență de
pinde de 
efectuate.

Exceptînd unitățile 
raioanele Bozovici și Orșova aproape 
în toate unitățile agricole de stat și 
cooperativele agricole de producție 
din regiunea Banat se lucrează cu 
toate forțele Ia strînsul recoltei. Du
minică, tractoarele S.M.T. Biled, Ce- 
nei, Sînnicolau Mare și altele au lu
crat intens pe tarlalele cooperative
lor pe care le deservesc. Pînă la 10 
iulie în cooperativele agricole, recol
tatul griului s-a executat pe 11 la 
sută din suprafață. Mai avansate sînt 
raioanele Sînnicolau Mare cu 
sută din plan realizat. Oravița 
la sută. Moldova Nouă — 15 la 
Deta — 13 la sută și Arad — 
sută. Din aceste date rezultă că, deși 
campania de recoltare a fost declan
șată doar de cîteva zile, oamenii 
muncii de pe ogoare au pornit ho- 
tărîți și cu toate forțele pentru a 
strînge rodul cît mai curînd.

în raionul Sînnicolau Mare, care a 
înregistrat rezultatele cele mai bune, 
organele de partid și agricole au ac
ționat în primul rînd în unități ca 
Biled, Lenauheim, Cenad, Igriș, Pe- 
sac și altele, care cultivă suprafețe 
mari cu soiuri de grîu timpurii. Ele 
i-au sprijinit pe cooperatori și me
canizatori să organizeze bine munca, 
să folosească cu randament sporit 
mijloacele mecanice, să înlăture o- 
perativ deficiențele care se ivesc. în 
unele locuri — atît în acest raion, 
cît și în altele au apărut inițiative 
care, aplicate în practică au dus la 
executarea în ritm rapid a lucrări
lor. La S.M.T. Deta, de pildă, s-a 
organizat acum cîtva timp un schimb 
de experiență privind eliberarea ra
pidă a miriștilor de baloții de paie, 
prin folosirea unor sănii tractate de 
același tractor care acționează presa 
de paie. Acum, în 11 cooperative a- 
gricole din raion, eliberarea paielor 
se face cu ajutorul acestor sănii. în 
multe unități s-a extins experiența 
cooperatorilor din Brestea și Denta. 
care transportă cîntarele cu ajutorul 
unor sănii, evitînd astfel plimbarea 
în gol a combinelor.

Eficace este și inițiativa mecani
zatorilor de Ia S.M.T. Peciu Nou. Ei 
nu mai așteaptă sosirea cuțitelor as
cuțite, deoarece pe cîte un tractor 
al fiecărei brigăzi s-a montat un po
lizor cu ajutorul căruia se face a- 
ceastă operație. Asemenea exemple 
arată că, în 
agricole din 
pare pentru 
cerealelor.

Cu toate acestea. în unele coopera
tive și gospodării de stat, o dată cu 
primele zile de lucru au început și 
primele neajunsuri. Cooperatorii de
serviți de stațiunea de mașini și trac
toare Ciacova. de exemplu, 
mulțumiți de felul cum au 
mecanizatorii unele combine 
de balotat. La cooperativa

de producție Cebza, de pildă, două 
prese mai mult stau decît lucrează, 
datorită deselor defecțiuni, iar la 
Petroman, una din prese abia a in
trat în brazdă că s-a și stricat. Si
tuații asemănătoare am întîlnit și în 
alte unități, semn că, în pregătirea 
campaniei de recoltare au existat 
minusuri.

în timpul raidului am vizitat si 
cîteva dintre locurile de înmagazi- 
nare a recoltei. Este drept, majori
tatea spațiilor de depozitare din re
giune sînt bine puse la punct, iar 
descărcarea și preluarea produselor 
se face operativ. La unele baze de 
recepție însă camioanele, remorcile 
etc. pierd timp prețios. Si nu trebuie 
uitat că sîntem abia la începutul 
campaniei de recoltare. La baza de 
recepție din Sînnicolau Mare sînt 
nici mai mult, nici mai puțin de 43 
de delegați ai unităților agricole care 
îndeplinesc diferite „sarcini". Unul, 
maximum doi delegați din fiecare 
unitate sînt necesari pentru a asista 
la predarea produselor — ne spunea 
tov. Ilie Igrișan, șef de bază. Gos
podăriile de stat au trimis însă cîte 
4 delegați de fiecare,, iar cooperati
vele agricole, cîte doi ca să nu mai 
vorbim de faptul că, în unele zile 
sînt prezenți aici directori, ingineri 
șefi, contabili șefi, președinți 
cooperative etc., care mai mult 
încurcă decît ne ajută.

într-adevăr, această „armată 
delegați" stă cu mîinile în buzuna
re, iar laboranții nu pot să scoată 
operativ produsele pentru recepție 
pentru că nu are cine să le desfacă 
sacii. în acest timp peste 20 de ca
mioane și tractoare cu remorci aș
teptau recepția produselor.

Organele de partid si agricole regio
nale și raionale au datoria de a în
druma și controla cu toată răspun
derea felul cum se desfășoară cam
pania de recoltare, să ia măsuri ope
rative pentru înlăturarea neajunsu
rilor, să ajute efectiv la înlăturarea 
defecțiunilor.

.Scînteii

24 la 
— 16 
sută, 
12 la

cele mai multe unități 
regiune există preocu- 
strîngerea grabnică a

sînt ne
pregătit 
și prese 
agricolă

B.V.C. O abreviere a trei cu
vinte cu largi semnificații în 
viața economică și financiară 
a oricărei fabrici sau uzine. Este 
vorba de Balanța de Venituri si 
Cheltuieli — un instrument al știin
ței de a conduce, o pîrghie esențială 
de dirijare a activității productive. 
Pe ce se întemeiază o asemenea a- 
preciere ? Reflectînd în formă valo
rică, bănească, nivelul celor mai im
portanți indicatori economici, balan
ța de venituri si cheltuieli stabilește 
alți indicatori — beneficiu si renta
bilitatea — cu putere de sintetizare 
a eficientei economico-financiare a 
întreprinderii, ce nu e proprie nici 
unui alt document de planificare si 
evidentă. Concomitent, ea are un ca
racter activ, determinat de stabili
rea unor nivele cît mai mobilizatoa
re la indicatorii financiari, mai ales 
la planul prețului de cost si norma
tivul mijloacelor circulante, ceea ce 
contribuie la identificarea si fructi
ficarea rezervelor aflate deocamdată 
în stare latentă.

Cum se manifestă concret acțiu
nea B.V.C. ? Să exemplificăm. Pen
tru anul curent. Fabrica de stofă de 
mobilă din București. întreprindere 
nouă, rentabilă, a primit sarcina 
producerii, printre altele, a două țe
sături. ..Leonora" si ..Titania", care 
inițial, prin planul prețului de cost, 
aduceau cu ele balastul unor pierderi 
de 622 090 lei. Conducerea fabricii era 
în dilemă... La cele două produse nu 
se putea renunța, dar nici nu se pu
teau admite pierderile. S-au făcut 
analize, calcule, s-au tras concluzii. 
Si astfel, s-a căzut de acord să se 
stabilească coeficienți minimi de de
șeuri pe sectoare, să se introducă 
prelungitoare de urzeală, să se revi
zuiască rețetele de vopsire si ponde
rea cheltuielilor de transport. Efi
cienta preconizată este deosebită. Nu 
numai că s-an evitat pierderile, dar 
beneficiile planificate au fost depă
șite. Dec! s-au cîstigat circa 650 000 
lei. însă, rolul activ al B.V.C. nu se 
limitează aici, la faza de planifica
re. Dat fiind caracterul echilibrat al 
balanței de venituri si cheltuieli, fac-

La Ploiești a fost pusă sub tensiune — înainte de 
termenul prevăzut — o nouă stație de transformare 
a energiei electrice. Ea va alimenta cu curent de 
înaltă tensiune, atît unitățile industriale, cît și noua 
cale ferată electrificată Brașov-Ploiești.

Mi

Tn sala turbinelor de la centrala electrică Borzești
Foto : Gh. Vințilă
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energiei electrice. în acest 
context, sarcina noastră 
fundamentală constă în asi
gurarea alimentării cu e- 
nergie electrică. în bune 
condiții, a tuturor catego
riilor-. de consumatori. La 
ea se adaugă și dezvolta
rea activității de proiectare 
pentru toate categoriile de 
instalații electroenergetice, 
a celei de execuție în elec
trificarea satelor, a con
strucției de instalații inte
rioare de lumină și forță și 
a producției auxiliare în a- 
telierele din Roman. Bacău 
și Bicaz.

Cum am canalizat efortu
rile ? în ce privește orga
nizarea întreprinderii, pen
tru cuprinderea unor ase
menea sarcini, ne-am limi
tat în trecut la adăugarea... 
în structura existentă a noi 
funcții, servicii sau secții 
adaptabile la cerințele ime
diate. Fără a critica acerb 
sistemul, se pare că el nu 
a ținut seama de rezervele 
de timp și de forță de 
muncă ale celorlalte ser
vicii sau secții, în acel mo
ment. Mai mult, se crease 
iluzia că în problemele de 
organizare a producției și a 
muncii esențiale ar fi ob
ținerea unor scheme de 
personal ..bogate", care să 
fie mărite în funcție de a- 
pariția noilor sarcini, de la 
an la an. Evident, asemenea 
aberații au fost înlăturate 
în analizele și studiile pri
vind organizarea științifică 
a producției și a muncii.

Așadar, revenim la între
barea : cum am canalizat 
eforturile ? S-a avut în ve
dere randamentul folosirii 
timpului de lucru al forma
țiilor din secții. La unele 
echipe, cum sînt cele de re- 
vizii-stații. posturi de trans
formare, linii de înaltă ten
siune, timpul operativ este 
de numai 60 la sută, restul 
fiind cheltuit pentru pre
gătirea tehnico-materială, 
transport la locul de mun
că, efectuarea de manevre 
pentru scoaterea instalații
lor din funcțiune. Studiul 
întocmit a preconizat mă
surile necesare pentru creș
terea timpului efectiv lu
crat — unele dintre ele 
începînd să fie aplicate — 
astfel incit pe această bază 
să se obțină o creștere a 
capacității de lucru la a- 
ceieași formații cu circa 25 
la sută. Referitor la forma
țiile actuale de intervenție 
și întreținere la rețelele de 
joasă tensiune din mediul 
rural, pe lîngă posibilitatea 
reducerii forței de muncă 
existentă, prin creșterea 
productivității muncii și a 
răspunderii materiale, se va 
îmbunătăți și deservirea a- 
bonatilor si a instalațiilor, 
constituindu-se echipele în 
tură la sediul centrului de 
rețele și altele centralizate 
pentru întreținerea rețele
lor. Măsurile în acest sens 
vor da roadele scontate în
cepînd cu trimestrul III. pe 
măsura extinderii noii for
me de organizare.
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, raționalizarea con
sumului forței de muncă se 
referă și la exploatarea, 
revizia și repararea insta
lațiilor existente. în favoa
rea măririi capacității de 
execuție la unitățile de 
construcții montaj ale în
treprinderii. Am și calculat 
și experimentat cîteva mă
suri. Este vorba de înlocui
rea actualelor siguranțe ae
riene de branșament, mări
rea perioadei de încasare 
a energiei electrice consu
mate de abonați, reducerea 
formațiilor de deranjamen
te în turele de noapte, mo
dificarea unor normative. 
Vom obține în acest fel e- 
conomii la cheltuielile de 
producție de circa 710 000 
lei anual. Asemenea acțiuni 
au pregătit terenul pentru 
„atacarea" celui mai dificil 
capitol al organizării între
prinderii — raționalizarea 
exploatării, reviziilor și re

instalațiilor prin 
livrează energia 
la consumatori, 
stabilite privesc

parațiilor 
care se 
electrică 
Măsurile 
reorganizarea secțiilor, cen
trelor și formațiilor de lu
cru. ținînd seama de repar
tiția teritorială a instala
țiilor. specializarea pe cate
gorii de instalații, descen
tralizarea în domeniul re
lațiilor cu publicul și cen
tralizarea operațiunilor 
mare tehnicitate la 
stalațiile de 35—220 kV.

în continuare, una 
problemele abordate, 
reia i s-a acordat o atenție 
deosebită, a fost aceea ă 
structurii conducerii și a 
folosirii personalului teh- 
nico-administrativ. Cerce
tarea prin fotografierea zi
lei de lucru a arătat că în 
structura întreprinderii sînt 
numeroase servicii, fiecare 
avînd o schemă redusă, li
mitată, de atribuții. Anali
za a relevat, de asemenea, 
numeroase paralelisme în 
efectuarea lucrărilor, ne
concordante între sarcini si 
calificarea pe funcții, o 
lipsă generală de normare 
a muncii la personalul teh- 
nico-administrativ, precum 
și interferențe nejustifica
te în privința competențe
lor, pe funcții și servicii. 
Toate acestea se concreti
zează în irosirea unei părți 
din forța de muncă, adesea 
cea mai calificată și, nu o 
dată, în detrimentul unor 
probleme majore ale între
prinderii. De aceea, colec
tivul nostru a propus redu-

de 
in-

din 
ca

cerea numărului de 
cii, de la 20 la 12, 
rind atît eliminarea 
telor paralelisme cît și mă
rirea răspunderii prin con
turarea mai clară a atri
buțiilor. în sprijinul aces
tor măsuri stau și consta
tările de pînă acum : ac
tualele servicii, compuse 
din 2—4 persoane, nu au 
potențialul necesar rezol
vării operative a proble
melor. Activitatea acestora 
este influențată de absența 
temporară a unor salariați, 
iar adaptarea lor la sarci
nile noi 
sitînd o 
buție a 
servicii, 
lipsit de

Bunăoară, 
măr de 30 ingineri și eco
nomiști, în schema unității 
centrale. 20 sînt încadrați 
în funcții de răspundere — 
de la șef serviciu în sus — 
în timp ce numai 10 ingi
neri și economiști au un 
mai pronunțat rol operativ, 
direct, în raport cu proble
mele de producție 
ții. Considerăm că 
port trebuie să se 
în sensul creșterii 
tiale a numărului de cadre 
cu pregătire superioară le
gate nemijlocit de activita
tea productivă și reducerii 
schemelor încadrate „cu 
șefi". Prin structura stu
diată de noi, numărul per
sonalului tehnico-adminis- 
trativ poate fi redus cu 27 
la sută, luînd în conside
rare și instalațiile noi ce 
vor fi puse în funcțiune. 
Totodată, în scopul perfec
ționării sistemului infor
mațional, adecvat noii 
structuri, este necesară re
ducerea imediată a numă
rului și volumului rapoar
telor, dărilor de seamă și 
diferitelor situații ce se 
întocmesc la toate nivelele 
și care afectează o mare 
parte din timpul de lucru 
al cadrelor cu calificare 
medie și superioară. Nece
sară este și stabilirea unor 
viguroși indicatori sinte
tici, care să rezulte din
tr-o evidentă primară bine 
pusă la punct și care să în
fățișeze cît mai complet 
activitatea întreprinderii. 
Aceștia ar urma să fie ra
portați periodic la forul tu
telar sau alte organe din 
afara întreprinderii, ceea 
ce ar elimina neajunsurile 
actuale, generate de carac
terul nesistematic și haotic 
al cererilor de diferite si
tuații si rapoarte.

Studiile și analizele de 
pînă acum au scos în evi
dentă importante rezerve. 
Valorificarea lor în perioa
da care urmează, precum și 
continuarea acțiunii în mod 
organizat în viitor sînt sar
cini de mare răspundere ce 
revin colectivului nostru.

este greoaie, nece- 
complicată distri- 

acestora, pe 2—3 
ceea ce este total 
rațiune economică, 

dintr-un nu-

Ing. Dumitru POPESCU
directorul I.R.E.-Bacău

șl Ministerului Industriei 
au loc la sfîrșitul trimes-

în Capitală, pe șantierul uzi
nei „Policolor" — care va fi 
cea mai mare unitate din țară 
producătoare de rășini sinteti
ce, lacuri, vopsele, cerneluri 
poligrafice și accesorii de tipar 
— lucrările de construcții și 
montaj se desfășoară din plin, 
în primul semestru, construc
torii și mon tori i au reușit să 
realizeze peste 60 la sută din 
planul anual de investiții. în 
acest fel, s-au creat premize 
ca uzina să fie construită 
numai 16—13 luni, ritm 
execuție comparabil cu cel 
țărilor dezvoltate industrial 
să intre în probe cu o lună 
zile înainte de termen.

întocmirea de grafice pe fie
care unitate cu termene de 
realizare stabilite în ordinea 
succesiunii fluxului tehnologic, 
relațiile strînse de colaborare 
între beneficiari, constructori 
și proiectanți și acordarea unei 
asistențe tehnice permanente 
de către specialiști au permis 
devansarea lucrărilor la mai 
multe obiective.

Pentru a asigura succesul in
trării în funcțiune și atingerea 
în cel mai scurt timp a indi
catorilor tehnico-economici 
proiectați, conducerea între
prinderii s-a îngrijit din vre
me de pregătirea viitoareloi 
cadre. Muncitori cu experiență, 
din unități cu profil înrudit, au 
fost trimiși pe o perioada d 
5—6 luni la specializare în fa 
bricile furnizorului străin. Cea 
mai mare parte a muncitorilor, 
calificați prin școli profesionale 
și cursuri de scurtă durată, )• \ 
crează în prezent în unităt’ \ 
milare din țară.

A PRIMIT
BOTEZUL APEI

Un nou cargou de 4 500 tone 
pentru mărfuri cu volum mare 
a fost lansat de construc
torii navali gălățeni. Aces
ta este al 5-lea dintr-o se
rie de 22 care urmează să se 
construiască după proiectul 
modernizat.

torii de conducere din unitățile eco
nomice, cu ajutorul sistemului infor
mațional periodic, pot sesiza necore- 
lările în timpul îndeplinirii planului 
si interveni în scopul lichidării din 
fașă a neconcordantelor.

— Prin ce mijloace se asigură cu
noașterea permanentă a tendințelor 
pozitive sau nefavorabile 
rea planului financiar al 
derii ?

— Pe calea informării 
intervine tov. GHEORGHE MUȘI, 
contabil-șef al întreprinderii „Mei®-, 
lurgica" din Capitală — a conducerii 
întreprinderii asupra nivelului real 
la producția marfă vîndută și înca
sată. beneficiu, impozite, refuzuri și 
credite. De pildă, la capitolul chel
tuieli, o pondere importantă o au a- 
provizionările cu materii prime și 
materiale. în cazul producției des
centralizate, stabilim un plan sorti
mental în funcție de care planificăm 
beneficiile, impozitele și, totodată, 
încheiem contracte pentru aprovizio
narea tehnico-materială. Nu în toate 
cazurile însă beneficiarii acestei pro
ducții dovedesc fermitate. Imediat, 
de aici apar dereglările.

— Ce dereglări și cum se manifestă 
ele in mod concret ?

— E vorba de un paradox. Produc
ția este descentralizată, iar procu
rarea materiilor prime și materiale
lor este centralizată, dirijată. Ca 
urmare, renunțările la contractul de 
aprovizionare trebuie să se facă cu 
90 zile înainte de începerea unui nou 
trimestru. Pînă aici, toate bune. Dar. 
la produsele noastre descentralizate 
asemenea renunțări sînt efectuate și 
cu 45 zile mai înainte. în intervalul 
care a rămas, de la 90 la 45 zile se 
formează stocurile supranormative. 
cu consecințele 
tru indicatorii 
întreprinderii 
B.V.C. nu mai 
tîmnine implicațiile unor instrucțiuni 
si reglementări anacronice.

Reținem aceste aprecieri, precum 
si cele spuse. în continuarea analizei, 
de tov. SPIRIDON POPESCU, ad
junctul șefului serviciului aprovizio

în realiza- 
întreprin-

zilnice —

lor nefavorabile pen- 
financiari. Veniturile 
sînt diminuate și 
e capabilă să preîn-

Și

Forestiere 
Ușoare — 
trelor. de ele beneficiind întreprinde
rile care sînt amenințate să nu-și 
realizeze indicatorii de plan. Si iată 
cum, cu bună știință, unitățile eco
nomice aflate în zona eforturilor 
minime pe ansamblul forurilor de 
resort amintite sînt aduse, printr-o 
simplă trăsătură de condei, la „ni
velul mediu", iar balanța se „echi
librează" cu contribuția directă a 
unor direcții generale, stăpînite de 
iluzia că au procedat cum nu se poa
te mai bine.

Dar. din cauza deselor schimbări 
intervenite asupra unor sarcini de 
plan cantitative, indicatorii finan
ciari din B.V.C. rămîn permanent 
necorelați. Astfel, se nasc anomalii : 
ori se lasă Ia dispoziția întreprinde-

acești indicatori, fiind necorelați cu 
posibilitățile reale, nu pot fi reali
zați. în asemenea situații, s-au aflat 
în primele patru luni din acest an 
unele unități ale Ministerului Indus
triei Chimice. Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini. Consecința 
nu e greu de văzut : veniturile cu
venite statului nu se mai formează 
ne măsura cheltuielilor efectuate, a 
eforturilor materiale si bănești de
puse. Mai grav este atunci cînd be
neficiile sînt diminuate de pierderi 
determinate. Ia rîndul lor. de diverse 
acte de indisciplină economică. Ne 
referim, de pildă, la imobilizările de 
fonduri în stocuri supranormative. 
în produsele finite refuzate datorită 
calității lor necorespunzătoare. Tn 
cazul acestor imobilizări, apar credi
tele restante, cu dobînzile lor păgu
bitoare pentru economie. Cîteva cifre

aie unor

nării. potrivit cărora fabricarea ce-, 
lor 1 350 sortimente este îngreunată 
de lipsa unor materii prime și ma
teriale. iar planul de aprovizionare e 
asigurat, uneori, cu repartiții numai 
în proporție de 70 la sută. Dar. se 
impun si cîteva precizări. Prin pla
nul de aprovizionare s-a stabilit ne
cesarul de aparatură de joasă tensiu
ne pentru anul 1967. Comanda către 
furnizor — I.I.S. ..Electroaparataj" — 
a fost trimisă tîrziu. iar contractul 
încheiat în luna martie a acestui an 
prevede ca termene de livrare sfîr- 
situl trimestrelor III si IV. Nu în
treprinderea însăsi sî-a amînat pînă 
în luna septembrie procurarea aces
tor produse de care are marc nevoie 
acum ? Asemenea neglijente sînt de 
neînțeles, cu atît mai mult cu cît 
conducerea tehnico-administrativă a 
dovedit că știe să biruiască unele 
piedici, să iasă dintr-un impas eco
nomic. E semnificativ. în acest sens, 
următorul caz. Nu de mult timp. în 

' întreprindere a apărut un ..loc în
gust". Comenzile primite necesitau 
pentru secția nichelai , un volum de 
producție de 4 500 ore. Capacitatea 
reală era de numai 2 500 ore. Nu s-a 
așteptat cu mîinile încrucișate. Pînă 
la urmă, s-au încheiat pentru ope-

rațiunile de nichelai colaborări 
alte două întreprinderi și „Metalur
gica" și-a îndeplinit onorabil obliga
țiile ei contractuale.

Am r.eliefat pînă acum cîteva ches
tiuni legate de menținerea echilibru
lui aprovizionării cu necesitățile 
reale ale producției, care se reper
cutează nemijlocit în echilibrul 
B.V.C. Dar. mai apar și alte situații 
care pot periclita acest echilibru. în 
practică se nasc dereglări și atunci 
cînd factorii de răspundere din unele 
întreprinderi, preocupați de alte pro
bleme, ignoră valoarea balanței a- 
mintite. ca instrument de conducere 
a activității economice, E drept. în 
mînuirea cu maximă eficientă a a- 
cestei nîrghii trebuie eliminate com
promisurile și soluțiile de provizorat. 
Altfel, eforturile nu dau rezultatele 
scontate. De aceea, e necesar să se 
asigure stabilitatea planului economic 
si financiar al întreprinderii. B.V.C. 
nu poate funcționa în condiții opti
me. dacă în cursul unui an lă o în
treprindere se operează 3. 4. 5 sau 
chiar mal multe modificări ale sar
cinilor de plan inițiale. Mai ales că 
asemenea schimbări — în cazul unor 
unităti ale Ministerului Economiei

cu

rii importante rezerve nefolosite, ori si exemple :

întreprinderea Credite încasate
Stocuri 

supranormative
Refuzuri 

de mărfuri
(milioane lei)

„Progresul" 
Brăila 17,5 3,3 1.4
Uzina mecanică 
Turnu Severin 10,1 8,7 1,2
Combinatul de 
fibre artificiale- 
Brăila 42,5 12,6 2,5

Sînt evidente, deci, manifestările 
de risipă. De pildă, la „Progresul"- 
Brăila există 6.9 milioane lei pro
ducție neterminată reprezentînd co- 
rrfenzi vechi, care nu au mai fost 
recontractate pentru anul 1967. Cît 
se va mai aștepta pentru a se lichida 
aceste acte de neglijență ? Sau. la 
Combinatul de fibre artificiale-Brăi- 
la. unde partea covîrsitoare a credi
telor restante se datorează goluri
lor de mijloace circulante din pier
deri peste cele planificate. în cazu
rile descrise este lesne de înțeles că 
B.V.C. se află într-un continuu dez
echilibru. că pentru redresarea ei 
s-a apelat la împrumuturi restante, 
ceea ce nu e un semn de eficientă 
economică. Măsurile care se impun 
trebuie dublate de evidențierea strict 
realistă a tuturor surselor care di
minuează veniturile. Or. se constată 
că. si în acest ultim domeniu, exac
titatea datelor furnizate de evidenta 
contabilă este viciată. în plus, volu
mul mare al diverselor situații, ta
bele. grafice, note, anexe si alte si 
alte documente ne care le întocmes-

te aparatul financiar contabil din 
întreprinderi, face aproape imposibi
lă efectuarea de analize în vederea 
desprinderii unor tendințe sau feno
mene negative, care grevează balan
ța de venituri si cheltuieli. La „Da
cia" din Capitală, prin raționaliza
rea documentelor de evidentă conta
bilă, s-a reușit eliminarea a 80 la 
sută din formularele devenite „cla
sice". exactitatea reflectării rezulta
telor fiind remarcabilă. De ce pro
gresul obtinut în acest domeniu îsi 
croiește încă drum greu cînd e vor
ba de extinderea lui si la alte uni
tăti economice ? Este în interesul în
treprinderilor al economiei, să se 
lichideze atitudinile de pasivitate, 
de așteptare ca altcineva să intervi
nă cu măsuri de îndreptare. „Secre
tul" menținerii permanente a echili
brului B.V.C se află în întreprin
deri si la forurile de resort. Numai 
că el nu mai trebuie tinut ascuns si 
nici denaturat prin compromisuri si 
false soluMi economfce-financiare.

Dan MATEESCU



PAGINA 4 SCÂNTEIA — joi 13 iulie 1967

gras

ntre
prețiozitate

Poate nici o altă califi- 
cație nu este azi atit de 
prompt și de generos a- 
plicată limbajului critic 
ca aceea de „calofilie". 
Inventată pentru scriitori 
de către un scriitor, vor
ba pare a-și revela sen
sul exact cînd se referă 
la critică. Este ca și cum 
criticii i-ar fi uzurpat pe 
scriitori din mai vechiul 
lor drept : criticul calofil 
l-a înlocuit pe scriitorul 
calofil. Cu siguranță, dacă 
ar fi scris astăzi versurile 
cunoscute — Eminescu 
i-ar fi avut în vedere și 
pe critici .
„E ușor a scrie versuri 
Cînd nimic nu ai a spune, 
Inșirînd cuvinte goale 
Ce din coadă au să sune*.

N-am de gînd — nici 
nu e cu putință — să com
pun un elogiu calofiliei, 
căci înțelesul cuvîntului 
nu ne lasă nici o îndoia
lă. Și, în afară de aceas
ta, mi-e cu mult prea a- 
propiat Camil Petrescu a- 
tunci cînd îngăduie pro
zatorului autentic să scrie 
„fără ortografie, fără com
poziție, fără stil..." sau 
cînd strigă doamnei T., 
eroina din „Paiul lui Pro- 
mst" : „Doamnă, trebuie 
i scrie numai acei care 

ceva de spus". însă 
.sperata lui propoziție 

tot așa de adevărată 
ntru critic, ca și pentru 
zator sau poet ; în 
îlași fel adevărată. De 
totuși criticul calofil 

are astăzi mai demn de 
dispreț decît poetul care, 
țjspunînd nimic, trăiește 

grația unei imagini 
puritatea unui

.sul hu e străin 
o mai veche (și cît de 
istentă 1) prejudecată : 
ricul n-ar fi, n-ar trebui 
fie, și el, un scriitor, 

(ticul comunică pur și 
nplu idei, și ideile sînt 
tul, nu expresia lor 1 
jea ce putem ierta poe- 
lui — căci pentru poet 
rimă adîncă sau o sila- 
r scînteietoare echiva- 
îză cu o idee — nu pu- 
m ierta criticului care 
hre altceva decît ideile 
.... Eroarea sare în ochi : 
fiizăm criticii dreptul de 
fi, ca și poezia, o formă 
î viață, o reducem la 
rndiția bibliografică, la 
îaliza didactică, la glo- 

a pe text. Dar ce valoa- 
'e poate avea o critică 

jsită de emoția ideilor ? 
in această banală și 

ăspîndită
■ are face din el 
„om de știință", 
ge criticului și 
de a fi cel mai 
bil la calofilie : orice plă
cere (sau ambiție) a stilu
lui este, în critică, denun
țată drept calofilie.

Această părere ne îm-

piedică uneori — tocmai 
ea — să recunoaștem a- 
devărata calofilie. Și în
dreptățește pe criticii fără 
talent de expresie să se 
socotească privilegiați, ca 
și cum cea mai mare ne
norocire din lume ar fi să 
scrii frumos. Dar 
lia e altceva decît 
frumos. Frumusețea 
siei — literare sau
— este complexă : 
musețea cuvîntului,

calofi- 
scrisul 
expre- 
critice 

fru- 
în

țe și povestiri aparținînd 
unui scriitor tînăr abia în 
curs de consacrare, decît 
acela de a păși spre ini
ma publicului sub semnul 
și lumina călăuzitoare a 
Luceafărului ?" Oh, nu e 
ironic tînărul autor, și gra
vitatea lui e cu atît mai 
demnă de respect cu cît 
Luceafărul, sub semnul 
căruia... etc. nu e Lucea
fărul la care ne-am fi aș
teptat, ci titlul colecției

puncte de vedere

banală 
prejudecată 

un uscat 
i se tra- 
onoarea 
vulnera-

sine, nu e deajuns, după 
cum nu e deajuns no
blețea ideii. Cuvîntul fru
mos, în lipsa ideii, se 
urîțește subit, cea mai ge
neroasă idee, în lipsa cu
vîntului nimerit, devine 
clișeu și literatura e obli
gată — de atunci înainte 

— să o ocolească. Cu
vintele, ele însele, nu sînt 
nici frumoase, nici urîte : 
dar nici transparente, lă- 
sînd intacte sub ele ideile, 
așa cum apa rîului lasă 
să se vadă pietrele de pe 
fund. Ele sînt (dacă sînt) 
expresive : calofilia este 
inexpresivă. Calofilia este 
caricatura stilului frumos, 
prin exagerare : ea se re
cunoaște prin prețiozități. 
Criticul calofil are o „can
doare rafinat-fortuită", 
care denotă „lecturi in
gurgitate pripit' și un 
mare „vacuum ideologic”. 
El relevă „curba evolutivă 
a unei deveniri treptate* 
și „aproximează* locul 
scriitorului în „perimetrul* 
culturii sau fixează „ecua
ția* definitorie pentru „tî- 
nărul atlet al poeziei". 
Niciodată, vai, criticul ca
lofil nu folosește verbul 
a fi : totul se manifestă, 
se dovedește, își dove
dește, constă, consistă, re
zidă, reprezintă, echiva
lează, dar nu este. O ope
ră nu e, pentru el, bună 
sau proastă, ci meritorie, 
valoroasă, pertinentă. O 
psihologie e abisală, su
netul e son, obscuritatea 
e absconsă, izvorul de in
spirație e o sursă gene
tică. Preferințele coboară 
la sufixe și prefixe : mali
țiozitate, nu maliție, și ri
gurozitate nu rigoare, în- 
mlădiere, nu mlădiere. 
Este, în fine, un ritm anu
mit al frazei, o legănare 
pe cuvinte, o calofilie a 

sintaxei: „Habent sua fata
libeli — 
cenzent: 
dinainte, fără îndoială că 
fortuna i-a fost propice 
încă din scăldătoare căci, 
o spun fără a avea darul 
cititului în stele, ce alt 
destin mai bun își poate 
dori un mănunchi de schi-

platitudinea lim- 
poncifele criti- 

— cum s-ar pă- 
opuse calofiliei ? 
o formă de calo-

pentru debutanți, cu acest 
nume.

Oare 
bajului, 
ce, sînt 
rea — 
Ele sînt
filie paradoxală. Există o 
plăcere a rutinei, după 
cum este una a rarității, 
în materie de cuvînt. Lip
sa simțului pentru cuvînt 
și cultivarea cuvîntului 
prețios au un element co
mun : iritația în țața cu
vîntului natural. Calofilia 
trăiește din excesul cuvîn
tului, platitudinea din să
răcia lui. Amîndouă dis
trug cuvîntul, treptat, mă- 
cinîndu-1 ca niște carii in
vizibile. Dincolo de cuvînt, 
unde 
există 
muie 
roase,
și dincoace 
unde prosperă nestinghe
rită caloiilia. Criticul plat 
va avea și el expresiile.

sufixele, sintaxa lui parti
culară, după care-1 recu
noaștem, așa cum am re
cunoaște un sălbatic 
după costumul sumar. în 
limbajul lui, volumul cu
tare „recomandă un poet 
al cetății și al iubirii, nă
zuind optimist spre culmi". 
Temele sînt variate și „un 
filon liric meditativ" se 
adaugă „apropierii calde 
de realitate" din versurile 
mai vechi. „îndrăgostit de 
peisajele țării, poetul se 
dovedește un aed inspi
rat" sau un rapsod, el va 
cînta, exaltă, oglindește, 
înfățișează veridic și cu 
autenticitate. Caracteristic 
pentru poet este „optimis
mul funciar" care „ține de 
structura intimă, de tem
perament”. Lirismul lui e 
„cuceritor" și „sincer", 
căci „lira lui a vibrat și 
vibrează puternic" în fața 
iubirii, a marilor proble
me care... El sfîrșește tot
deauna „prin a aduce 
ceva nou" sau prin a 
marca o prezență origina
lă în literatura noastră 
contemporană. Criticul 
plat urmărește parcă să 
se exprime cît mai tauto
logic cu putință.

Cine va ieși învingător 
din această stranie com
petiție între prețiozitate și 
platitudine ? Criticul calo
fil are de partea lui pe ci
titorii „subțiri". Criticul 
plat are însă alte avanta
je: el vorbește clar—deși 
aceasta este doar o im
presie exterioară. — El se 
poate manifesta într-un 
sector esențial al publicis
ticii, unde nu numai că i 
se îngăduie să fie plat, 
dar poate experimenta și 
moduri noi, neștiute, neu
zate, de a fi plat. Recen
ziile, căci la ele mă gîn- 
desc, sînt, din păcate, 
mijlocul sigur, verificat 
de a redescoperi zilnic, 
săptămînal, lunar, platitu
dinea. Nu există revistă 
de cultură care să nu res
pecte acest domeniu sfînt 
al recenziei, fie că 
numește „Vitrina 
cărți", „Jurnal de 
tură", „Ex libris",
semnări" sau pur și sim
plu „Recenzii". Ca un o- 
magiu adus acestei școli 
de platitudine, am ales 
exemplele citate — toate 
autentice 1 — din cîteva 
recenzii publicate în Ar
geș, Luceafărul, Viața ro
mânească, Familia, Tomis 
și Ateneu.

Criticul adevărat nu e 
nici calofil, chiar dacă 
scrie frumos, nici plat, 
chiar dacă nu scrie pre
țios ; el are însă întot
deauna ceva de spus.

Nicolae MANOLESCU

scrie cutare re- 
cărții ce-o am

(Urmare din pag. I)

Momente, etape, răscruci ale isto
riei poporului nostru, care ne ies 
în cale sau pe care le căutăm... 
Lupta pentru independență a lui 
Mircea și Mihai, lupta pentru fău
rirea statului național, lupta pentru 
ciștigarea deplină a independenței de 
stat, lupta pentru libertate și drep
tate socială, acest șuvoi neîntrerupt 
al glorioasei și eroicei noastre isto
rii, a fost încununată de biruința 
deplină, numai prin acțiunea revolu
ționară a Partidului Comunist Ro
mân. — „I-a fost dat clasei munci
toare, care a apărut pe scena istoriei 
în. a doua jumătate a veacului tre
cut, să preia în mîinile ei steagul 
luptei pentru independență naționa
lă, pentru eliberarea socială, pentru 
bunăstarea poporului. I-a fost dat 
Partidului Comunist Român să ridice 
sus steagul eliberării naționale și 
sociale, să asigure cucerirea întregii 
puteri politice de către cei ce mun
cesc" — a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în cuvîntarea ținută la 
uriașul miting de masă de la Islaz.

Conținutul social al atitudinii 
noastre față de trecut, spiritul în 
care noi evocăm gloriile istoriei și 
slăvim pe cei ce s-au situat, prin 
lupta, sacrificiile și biruințele lor, 
pe’ linia aspirațiilor populare spre 
mai bine, este încrederea în prezent, 
este perspectiva viitorului. Ne aflăm 
pe cea mai înaltă treaptă a dezvol
tării noastre istorice de pînă acum, 
treapta în care și-au găsit îm
plinirile definitive toate așteptă
rile multiseculare ale poporului 
nostru. Pe această treaptă^ noi 
nu puteam urca fără a urma, în pe
rioada luptelor, ca și în perioada 
realizărilor, pe acel „exponent al nă
zuințelor seculare ale poporului nos
tru de dreptate națională și socială, 
Partidul Comunist Român..." — 
după caracterizarea dată în aceeași 
cuvîntare ținută la Islaz. Patriotis
mul nostru socialist nu este încre
menit la nivelul ideilor lui Mircea, 
Ștefan cel Mare sau Mihai Vi
teazul și nu se simte împă
cat numai cu programul de la

el se 
cu 

lec- 
„Con-

lucrează rutina, 
legi nescrise, for- 

neschimbate, rigu- 
tot așa cum există 

de cuvînt

e FRUMOASA DIN PĂDUREA 
ADORMITĂ — film pentru 
ecran panoramic : SALA PA
LATULUI (seria de bilete 1411
— orele 19,30).
• ZODIA FECIOAREI — cine
mascop : PATRIA — 10 ; 12,15 ;
14.30 ; 16,45 ; 19 ; 21, GRADINA

. DOINA — 20,30, GRĂDINA
• FESTIVAL (completare Omagiu
teatrului românesc la 150 de ani 
de la primul spectacol în lim
ba română) — 20,30.
• COMPARTIMENTUL UCI
GAȘILOR — cinemascop : RE
PUBLICA — 9; 11,30; 14;
16,15 ; 19,15 ; 21,30, FESTIVAL
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18 ; 21,
FEROVIAR — 8,45 ; 11,15 ; 13,45; 
16,15 ; 18,45 ; 21,15, EXCELSIOR
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20,15, 

■ MODERN — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ;
19 ; 21,15 (la toate completarea 
Omagiu teatrului românesc Ia 
150 de ani de la primul spec- 
tacol în limba română).
O PESCARUL DIN LOUISIA
NA : LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15; 
13.30; 16,45 ; 19; 21,15, BUCU
REȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,45; 
19 ; 21,15 (la ambele completarea 
Tradiții), STADIONUL DINA
MO — 20,15, ARENELE LIBER
TĂȚII — 20,15, STADIONUL 
REPUBLICII — 20,15.
O DRAGOSTEA MEA : CAPI
TOL — 9,30 ; 12 ; 15 ; 17,30 ; 20 ; 
la grădină — 20,45, GRIVIȚA 
(completare Tradiții) — 9 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, TOMIS
— 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; la 
grădină — 20,30.
• ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ — cinemascop : GLO
RIA (completare Omagiu tea
trului românesc la 150 de ani 
de la primul spectacol în limba 
română) — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21. MELODIA (comple
tare Tradiții) — 9 ; 11,15 ; 13,30;
16.15 ; 18,45 ; 21, FLAMURA — 
9 ; 11,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, GRĂ
DINA MOȘILOR — 20.15.
a LADY MACBETH DIN SI
BERIA — cinemascop — 9,30 ;
12.15 ; 18 ; 21. OMUL DIN FO
TOGRAFIE — 15 : CENTRAL. 
o PRINTRE VULTURI — cine
mascop — 8,45 ; 11.15 ; 13,45 ;
16.15 ; HIPERBOLOIDUL INGI
NERULUI GARIN - cinema
scop (comDletare Orizont știin
țific nr. 5/1967) — 18,45 ; 21 :
VICTORIA.
0 GIBRALTAR : CINEMATE
CA — 10; 12; 14 ; 16,30;
18.45 ; 21.
9 FIUL SOLDATULUI : LU
MINA (completare Cristale fără 
taine) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
18.30 ; 20,45.
0 ANGELICA ȘI REGELE — 
cinemascop : UNIREA — 16 ;
18.15 ; la grădină — 20,30, PRO
GRESUL — 15,30 ; 18 ; 20,15 (la 
ambele completarea Școala ma
mei).
« PROGRAM DE FILME DE 
ANIMAȚIE : UNION — 18.
0 UN SURÎS IN PLINĂ VARĂ: 
UNION — 15.30 ; 20,30.
€ IERBURI AMARE : DOINA

(completare Chemarea vulcani
lor) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45, MIORIȚA (completare 
Oaspeți de iarnă) — 16 ; 18,15 ; 
20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : 
DOINA — 9 ; 10.
0 ESCAPADA — FUGA DUȘ- 
KĂI — DIALOG CU STELELE
— PECTINA — GUSTAV PE
SIMISTUL — GUSTAV ȘA- 
IIISTUL : TIMPURI NOI — 
9 — 21 în continuare.
® VIAȚA LA CASTEL : GIU- 
LEȘTI — 15 ; 17,45 ; 20,30, VOL
GA (completare Șopîrla) — 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16; 18,30 ; 21.
0 OMUL FĂRĂ PAȘAPORT — 
cinemascop : DACIA (comple
tare Jucării) — 7,45 — 21 în
continuare.
0 PE GHEAȚA SUBȚIRE — 
cinemascop (ambele serii) : BU- 
ZEȘTI — 15,30 ; la grădină
— 20,15.
O FRANCH-CANCAN : ARTA 
(completare Istoria unui manu
scris) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18.15 ; 20,45 ; la grădină — 20,15. 
0 PRINTRE VULTURI — cine
mascop : BUCEGI — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la grădină
— 20,30.
O DENUNȚĂTORUL: FLACĂ
RA — 15,30 ; 18 ; 20,30, COLEN- 
TINA — 15,30 ; 18,45 ; la grădi
nă — 20,30 (la ambele comple
tarea Strănutul).
® CĂLĂREȚUL DEASUPRA O- 
RAȘULUI : VITAN (completare 
Al doilea eu) — 15,30 ; 18.
0 MOARTEA VINE PE PLOAIE: 
POPULAR — 15,30 ; 18 ; 20.30, 
COTROCENI — 15,30 ; 18 ;
20.30 (la ambele completarea 
Orizont științific nr. 4/1967).
e MAIORUL ȘI MOARTEA — 
cinemascop : AURORA (com
pletare Uneltele gîndirii) — 9; 
11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18 ; la grădi
nă — 20,30.
o TIMIDUL : MOȘILOR (com
pletare De ziua mamei) —
15.30 ; 18.
O PENTRU UN PUMN DE DO
LARI — cinemascop : FLO- 
REASCA (completare Gimnas
tul) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21.
® MONTPARNASSE 19 : RA
HOVA — 15,30 ; 18 ; la grădină
— 20.30, FERENTARI — 15,30 ; 
18 : 20.30.
0 DOCTOR PRĂTORIUS — ci
nemascop : LIRA (completare 
Orizont științific nr. 5/1967) —
15.30 ; 18, COSMOS (completare 
Fabrica de împachetat fum) —
15.15 ; 18 ; 20,45.
0 JANDARMUL LA NEW 
YORK — cinemascop : DRU
MUL SĂRII (completare Jude
cata lui Paris) — 15,30 ;
17,45 ; 20.
0 DOAMNA DE PE ȘINE — 
cinemascop : PACEA (comple
tare O uzină de lapte) — 15,45 ; 
18 ; 20,15.
0 SPIONUL — cinemascop : 
CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 CĂSĂTORIE ÎN STIL ITA
LIAN : GRĂDINA EXPOZIȚIA 
(completare Mama lui Adrian)
— 20,30.

SATISFACȚII
Șl VICISITUDINI 
DE VACANȚĂ

Serbare populară în parcul Sibiului Gh. VințilăFoto :

BBBBBBBBBBBB^BBBB
Blaj, al lui Bărnuțiu, sau de la Islaz, 
al lui Bălcescu. Toate acestea, tot 
ceea ce constituie imensul tezaur al 
trecutului nostru istoric, prind să în
vie și să vibreze cu un sunet nou, în 
compoziția sufletească a patriotismu
lui socialist, care le-a adăugat cuce
rirea libertății, instaurarea dreptății 
sociale, făurirea celei mai înalte ci
vilizații și a celei mai strălucitoare 
culturi — programul și sarcinile co
munismului. în realitatea acestora, în 
concretul lor, care modifică zilnic 
viața oamenilor, în tot ceea ce vedem

lor, îmbunătățirii și înfrumusețării 
vieții lor : 1 700 de kg. de grîu la 
hectar — dar pentru anul acesta 
se prevede ceva mai mult de 2 000 
kg., în timp ce la porumb producția 
a fost de 3 000 de kg. la hectar, iar 
la sfecla de zahăr de aproape 30 000 
kg. Aceste rezultate ale muncii libere, 
socialiste, ale țăranilor cooperatori 
din comuna Putineiu. dau adevăra
tul, actualul său sens, bătăliei de la 
Călugăreni.

„Eu îmi apăr sărăcia și nevoile...", 
a răsunat prin glasul lui Eminescu

aproximativ 4 000 de muncitori. — 
Iată date, spicuite Ia întîmplare, no
tate la iuțeală pe un petec de hîrtie. 
de către un om care nu e prea fa
miliarizat cu jocul cifrelor economice 
și tehnice, dar care a fost îndelung 
familiarizat cu „sărăcia" acestor me
leaguri. aceeași de la Mircea, pînă în 
ultimele zile ale burgheziei și moșie- 
rimii. Locurile pe care pășim sînt 
ale copilăriei și primei mele tinereți, 
îmi amintesc foarte bine cum arătau 
satele amărîte, drumurile desfundate 
care Ie legau de Turnu, de Giurgiu,

SĂNĂ TA TE Șl FERICIRE
LA TO TI
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18,00 — La ordinea zilei.

Organizarea științifică 
a producției și a muncii.

18.20 — Mult e dulce și fru
moasă...
Emisiune de limbă ro
mână.

18.50 — Pentru tineretul școlar :
Studioul pionierilor.

19,30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletinul meteorologic.

Publicitate.
20,00 — Filme de animație.
20,15 — Teleglob — emisiune de

- călătorii geografice.
Imagini din Austria.

20.40 — Studioul mic.
„Tragedian fără voie“ 
de A. P. Cehov.

21,00 — Întrebări la care s-a 
răspuns, întrebări la 
care nu s-a răspuns 
încă.
Emisiune de știință.

21.40 — Invitata noastră : cîn-
tăreața de muzică ușoa
ră — Christine Evans 
(Anglia).

22,00 — De la Giotto la Brâncuși.
Emisiunea a XIII-a.
Prezintă Dan Hăulică.

22.20 — Pagini din opere.
22,45 — Telejurnalul de noapte.

și auzim în jurul nostru, cu înfățișa
rea proprie și cu sunetul specific al 
zilei de azi — în acest cadru și pe 
acest fond, evocarea adunării de la 
Islaz, invocarea umbrei lui Mircea, 
reconstituirea bătăliei de la Călugă
reni își capătă adevăratul lor înțe
les. Neînsemnat ar fi ecoul pe care 
îl stîrnește amintirea lui Mihai Vi
teazul. dacă în jurul nostru, făcînd 
ochii roată, nu am vedea lanurile 
nesfîrșite ale Bărăganului de iulie, 
pe care urmașii oștenilor de la Călu
găreni, ai acelor țărani cărora Mihai- 
Vodă le impusese o grea „legătură 
cu pămîntul" — realizează recolte 
bogate, destinate numai hambarelor

vorba bătrînească a lui Mircea Voe- 
vod, în ajunul Rovinelor. Tristă ar 
fi, încă, rezonanta acestui vers în 
sufletul nostru dacă problema pa
triotismului socialist nu ar fi, as
tăzi, să ne apărăm „bogăția", și s-o 
sporim, așa cum anunță realizarea 
planului. în raionul Giurgiu, în pro
porție de 105.8 la sută la producția 
globală, de 109 la sută la pro
ducția marfă, de 105 la sută la 
productivitatea muncii. în orașul 
Giurgiu se vor construi noi unități 
industriale, printre care o întreprin
dere modernă de textile, care va pro
duce circa 50 000 000 m.p. țesături de 
bumbac anual, și în care vor lucra

șl, ceva mai departe, de Oltenița, 
cum arătau la rîndul lor aceste tîr- 
gușoare. prăfuite și amorțite în som
nolența lor străveche, orientală, „la 
vreo Dunăre bătrînă". Dar la Olte
nița, muncitorii și tehnicienii șantie
rului naval lansează. în fața condu
cătorilor de stat și de partid, spăr
gătorul de gheată „Viteazul" și se 
pregătesc pentru construirea și lan
sarea unor tipuri de vase felurite. 
Pe lîngă Turnu își apăra Mircea 
„sărăcia", dar. Ia doi pași numai, 
unsprezece unități industriale, consti
tuie un gigantic combinat chimic. 
Pe lîngă Videle, se fac primele lu
crări de exploatare a unor noi ză

căminte petrolifere, și mașinile spe
cifice ale acestei tehnici se încru
cișează pe cîmp cu mașinile de tot 
soiul ale cooperativelor agricole. Un 
vers de o rară frumusețe, al lui 
Arghezi. își trage întreg efectul 
dintr-o simplă înșiruire a roadelor 
pămîntului și muncii plugărești: 
„Grîu, popușoi, secară, mei și orz..." 
...și petrol, s-ar putea adăuga pen
tru completarea unui inventar al 
bogățiilor Bărăganului, sporite prin 
munca și tehnica socialismului. Pri
vesc cîmpia : tehnica agriculturii și 
tehnica industriei se învecinează, se 
amestecă, se împletesc. Curînd, cu- 
rînd de tot, nu le vom mai deosebi 
decît după rod...

Dar, fie „sărăcie" a lui Mircea, 
fie bogăție a socialismului, ele „se 
apără", și poporul nostru este hotărît 
să și le apere, așa cum a făcut-o 
de cînd se știe pe aceste pămînturi. 
Cum se apără bogăția de azi, cum 
o apărăm ? în cîteva cuvinte, s-ar 
putea răspunde ; așa cum ne-am 
creat-o. Printr-o politică comunistă, 
de partid și de stat, întemeiată pe 
principiile fundamentale ale respec
tului suveranității și independenței, 
coexistenței și colaborării libere și 
demne cu toate popoarele și țările 
lumii, unității țărilor socialiste, com
baterii amestecului agresiv al im
perialismului în viața și în munca 
pașnică a altor popoare.

în toate cuvîntările sale, secreta
rul general al Comitetului Cen
tral al partidului comunist a ex
pus și explicat această politică a 
statului român, clădită temeinic 
pe dorința de pace a poporului nos
tru și pe hotărîrea lui nestrămuta
tă de a-și apăra suveranitatea, in
dependenta, demnitatea națională. E 
o politică prin esența ei pașnică, 
prin esența ei — socialistă, și prin 
esența ei. — românească. Ea este 
tradițională, strămoșească. în sensul 
că poporul nostru a fost întotdeau
na pașnic, întotdeauna respectuos 
fată de viata și de bunurile altor 
popoare. în același timp, această po
litică este socialistă, căci este ani
mată de spiritul egalității, al cola
borării, al libertății tuturor popoare-

Costinești, Izvorul Mureșului, Pî- 
rîul Rece, Timișul de Sus și alte 
localități pitorești din țară au 
devenit de cîteva zile adevărate 
„reședințe de vară" ale centrelor 
universitare. Aici își vor petrece o 
parte a vacanței cîteva mii de stu- 
denți.

în plăcutul și odihnitorul cadru 
natural al litoralului sau al munți
lor și pădurilor, gospodarii tabe
relor au pregătit tinerilor oaspeți 
condiții dintre cele mai bune pen
tru odihnă și recreație : vile con
fortabile, camere curate și primi
toare, alimentație consistentă și 
variată. Din acest punct de vede
re, impresiile primei serii sosită în 
urmă cu cîteva zile sînt în genere 
dintre cele mai bune.

Vizitînd aceste 
tabere, o dată cu 
prima serie de 
studenți sosiți la 
odihnă, am luat 
parte la discuțiile 
lor inițiate pe
tema „cum ne 
vom petrece timpul în tabără"? E- 
vident, avînd în vedere că tinerii 
vin din mai multe centre universita
re, că au preocupări și domenii de 
studiu diferite, este firesc ca pre
ferințele lor pentru timpul liber să 
fie foarte variate. Dincolo de acest 
specific se conturează însă o serie 
întreagă de deziderate. în ce mă
sură conducătorii de tabere au ți
nut seamă de ele în alcătuirea 
programelor de activități distrac
tive ?

Primele în ordinea preferințelor 
se înscriu excursiile și' drumețiile. 
Veniți în tabără, studenții sînt dor
nici să facă alpinism, să colinde 
locuri pitorești, să cunoască obiec
tive economice și monumente 
de cultură din împrejurimi. în ge
neral, programele de tabără au 
inclus excursii : la Constanța și 
Mangalia — cu autobuzul de la 
Costinești ; la Tușnad, Sovata, La
cul Roșu, Borsec — cu trenul și cu 
autocarul de la Izvorul Mureșului ; 
la Bran, Cetatea Rîșnovului, Predeal 
—- cu autobuzul de la Timișul de 
Sus etc. Nimic de zis, trasee și o- 
biective interesante, călătorii con
fortabile 1 „Numai că unele din a- 
ceste excursii se repetă de la an 

,1a an. La Constanța și Mangalia 
au fost majoritatea dintre noi — 
ne-a spus Maria Damian, studen
tă la Institutul pedagogic din Ora
dea, aflată la odihnă la Costinești. 
Am vrea să vizităm ruinele cetă
ții Istria, monumentul de la Adam
clisi". Lucrul este pe deplin rea
lizabil în condițiile în care ta
băra dispune de două autobuze.

Tot în legătură cu excursiile 
s-au mai făcut și alte sugestii : mai 
multe drumeții, cu rucsacul în spa
te, care să dea tinerilor posibilita
tea unui contact mai direct cu na
tura, unei destinderi depline după 
luni și luni de studiu în sălile de 
cursuri. Și, neapărat, au semnalai 
unii dintre interlocutori, să nu fie 
neglijat aspectul „de informare" al 
excursiilor. De aici necesitatea 
prezenței unor ghizi competenți 
care cunosc bine locurile, capabiii 
să dea tinerilor date interesante 
despre locurile vizitate. Casa de 
cultură din Predeal, instituțiile cul
turale de pe litoral dispun de ase
menea cadre competente ; de ce 
nu se face apel la ajutorul lor și 
pentru cerințele taberelor studen
țești ?

Pentru cei mai mulți studenți, 
zilele de tabără sînt sinonime și 
cu activitatea în aer liber, cu prac
ticarea științifică a unor sporturi, 
a unor exerciții de gimnastică. 
Este adevărat, în majoritatea ta
berelor studențești nu lipsesc pro-
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lor, de spiritul demascării agresoru
lui și al combaterii fără cruțare a 
războiului, ca soluție a deferendu- 
lui dintre state. Mîndria patriotică 
a independentei, a stăpînirii depli
ne a drepturilor și valorilor noastre, 
a imperioasei vocații de civilizație a 
poporului român, îi dă forța invin
cibilă a patriotismului socialist.
. Convingerea, entuziasmul, cu care 
aceste generoase, înțelepte și fer
me principii ale politicii noastre ex
terne sînt îmbrățișate de fiecare ce
tățean al României, de întreg po
porul, și-au arătat din nou forța și 
profunzimea cu prilejul acestei vi
zite a conducătorilor de partid și 
de stat, de-a lungul și de-a latul 
regiunii București. Nu mi se pare 
deloc exagerat să afirm, că această 
călătorie a prilejuit un plebiscit 
spontan și entuziast, manifestarea 
concludentă a adeziunii unanime, la 
politica internă și externă a Parti
dului Comunist Român și a statu
lui nostru.

Așa cum arătam la începutul a- 
cestor însemnări, alături de alți oa
meni de artă și litere am însoțit, 
timp de trei zile, pe condu
cătorii de partid și de stat care au 
vizitat regiunea București. Impre
siile au fost bogate și puternice. în 
parte, am încercat să le exprim în 
aceste coloane. Nu știu cît am iz
butit și cît n-am izbutit. Dar, Ja 
masa de lucru unde m-am străduit 
să scriu cele de mai sus, mi s-a pă
rut tot timpul — și mi se pare și a- 
cum — că văd deasupra cerul înso
rit sau înnourat, că văd iarăși și ia
răși orașele și satele prin care am 
trecut și locurile unde ne-am oprit, 
că sub ochii mei freamătă iarăși și 
iarăși vastele lanuri de porumb și 
de floarea-soarelui și mulțimile de 
mii și de zeci de mii de oameni care 
strigă ca și bătrîna în negru. „Tră
iască Partidul Comunist Român". 
Și-1 mai văd, iarăși și iarăși, pe se
cretarul general al Comitetului Cen
tral care vorbește și își întărește cu
vintele cu gesturi hotărîte și care 
își încheie cuvîntările cu aceeași 
urare : „Sănătate fi fericire la 
toți"...

notații studențești

fesorii instructori ds specialitate. 
Gospodarii locali însă au dat mai 
puțină atenție amenajării terenuri
lor destinate acestei activități, a- 
provizionării cu materiale sporti
ve adecvate. La Timișul de Sus nu 
sînt mingi de volei cu toate că 
există un teren de joc ; la Cos
tinești terenul de fotbal ca și spa
țiile verzi au fost năpădite de mă
răcini. în această problemă se 
cere mai multă solicitudine din 
partea gazdelor, dar și a forurilor 
răspunzătoare de buna funcționa
re a taberelor.

Capitolul care a suscitat (și sus
cită în fiecare serie de studenți) 
cele mai multe discuții este cel al 
distracției. Viorel Stoian și Aris
tide Popa, studenți la Universitatea 

„Babeș - Bolyai" 
din Cluj aflați 
în tabără la Cos
tinești, sînt de 
părere că „pro
gramele cultural- 
artistice ar tre
bui să fie mai 

consistente din punct de vedere al 
conținutului artistic. „Concursul afo
nilor" de pildă, organizat aici, a fost 
de fapt o suită de schimonoseli în
doielnice ca gust. Comandamentul 
taberei ar trebui să dea dovadă 
de mai multă fantezie, de inițiativă. 
Sîntem veniți din mai multe centre 
universitare ; în cadrul unor seri 
special destinate studenților clu
jeni, bucureșteni etc., fiecare ar 
putea prezenta lucruri interesante 
— un veritabil schimb de impre
sii de natură profesională, artis
tică, intelectuală". Asemenea „în- 
tîlniri regionale" au propus și 
tinerii aflați la odihnă la Izvo
rul Mureșului. Studenții aflați în 
tabăra de la Timișul de Sus au 
semnalat, la rîndul lor, că temele 
unor concursuri „Cine știe cîștigă* 
înscrise în program sînt neintere
sante, copilărești, sau de-a dreptul 
neadecvate specificului colectivu
lui din tabără (de exemplu, cel cu 
tema : „Statuile bucureștene"). Tot 
ei ne-au povestit amuzanta „aven
tură" a unei tobe și a unui acorde
on, „absolut necesare orchestrei stu
dențești pentru organizarea serilor 
de dans", care sînt „împrumutate" 
de la Casa de cultură din Predeal 
și sînt cărate, toată ziua, dus- 
întors pe o distanță de 4 km. Altă 
„soluție" nu s-ar putea găsi ?

„Nu prea avem cum ne distra, 
mai ales seara și pe timp de ploa
ie" — ne-au declarat studentele 
Lidia Lupu și Marioara Feleșan 
din Cluj aflate în tabără la Pîrîul 
Rece. „Au dreptate, confirmă di
rectorul taberei. Sala clubului n-are 
decît vreo 40 de locuri și nu dis
punem de nici o terasă acoperită, 
în zilele de tabără ne-au fost re
partizate doar două filme vechi, 
vizionate de mult de studenți* De 
mai multe ori întreprinderea regio
nală cinematografică Brașov a fost 
criticată pentru faptul că progra
mează în timpul verii, în stațiunile 
de odihnă filme vechi și uzate. Nu 
e timpul oare să se ia măsuri în 
consecință ?

Referitor la îmbogățirea progra
melor cultural-artistice destinate 
studenților în zilele petrecute în 
tabere, tinerii aflați la Timișul de 
Sus au făcut propunerea de a fi 
invitați în tabără oameni de știin
ță, actori, cîntăreți aflați la odihnă 
în împrejurimi. Ideea le-a fost su
gerată de cîteva asemenea perso
nalități care, din proprie inițiativă 
s-au oferit să vină în mijlocul stu
denților. Tot astfel, s-a sugerat 
invitarea unor formații culturale de 
amatori din apropiere, a turne
elor artistice aflate în stațiuni, pen
tru a da unele spectacole destinate 
special studenților.

Aflată la început, vacanța stu
denților se anunță interesantă și 
plină de voia bună caracteristică 
tineretului. Cu condiția ca forurile 
răspunzătoare să dea dovadă de 
mai multă inițiativă, fantezie, grijă 
gospodărească pentru crearea u- 
nei ambianțe cît mai plăcute.

Florica DINULESCU, Constantin 
CĂPRARU, Vasile MIHAI, Lo
rand DEAKI

PE SCENA TEATRULUI 
MUZICAL DIN GALATI

Colectivul Teatrului muzi
cal din Galați prezintă, în 
această stagiune, un reper
toriu alcătuit cu concursul 
unor artiști ai scenei bucu
reștene, printre care Ofe- 
lia Tutoveanu-Drăgănescu, Ni- 
cușor Constantinescu, maestru 
emerit al artei, N. Stroe, artist 
emerit și alții. Publicului gălă- 
țean i-au fost prezentate o se
rie de spectacole cu „Nunta 
lui Figaro", „Țara surîsului", 
„Music-hall Galați" avînd ca 
interpreți pe Viorica Pop, Ele
na Patrichi, Marlena Marines
cu, Dan Zancu, Nicolae Urzi- 
ceanu, Ion Frigoiu, Margareta 
Kiss, Laurențiu Buzilă etc.

Pe scena Teatrului muzical 
din Galați vor mai avea loc, 
în curînd, premierele „Sînge 
vienez" și „Carmen". în re
pertoriul viitoarei stagiuni sînt 
incluse „Bărbierul din Sevilla", 
„Tosca", „Rigoletto", „Cavale
ria rusticană", „Paiațe", „Vîn- 
zătorul de păsări", „Sărutul 
Cianitei" etc.
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stanța, la un spectacol folcloric 
prezentat de Ansamblul „Brîulețui" 
al sfatului popular regional.

După spectacol, președintele Co
mitetului executiv al sfatului popu
lar orășenesc a oferit la Cazinou! 
din Constanța un dineu în onoarea 
cancelarului federal al Republicii 
Austria. Nicolae Petre și dr. Josef 
Klaus au toastat pentru continua 
dezvoltare a relațiilor dintre cele 
două țări, pentru prietenia dintre 
popoarele român și austriac.

★
în timpul călătoriei sale în Do- 

brogea, cancelarul federal al Aus
triei, dr. Josef Klaus, a acordat un 
interviu redactorilor Agerpres care 
îl însoțesc.

Considerînd că România și Aus
tria sînt țări vecine — deși nu se 
învecinează direct — șeful guver
nului austriac a exprimat părerea 
că România nu este atît de bine 
cunoscută în Austria cum sînt alte 
țări vecine. Am venit în România
— a spus înaltul oaspete — pen
tru a purta discuții cu oamenii de 
stat, pentru a cunoaște mai înde
aproape economia, cultura, poporul 
acestei țări. După ce am vizitat — 
deși într-un interval scurt de timp
— Bucureștiul și regiunile Brașov, 
Bacău, Dobrogea, pot să afirm că 
toate impresiile culese depășesc 
așteptările noastre, sînt pur și sim
plu minunate. Vizitele făcute la u- 
zinele de tractoare, la cele două 
mari unități chimice de pe Valea 
Trotușului, la cooperativa agricolă 
de producție din Cumpăna, pre
cum și în stațiunile Poiana Bra
șov și Mamaia ne-au oferit posi
bilitatea de a lua contact direct cu 
muncitorii, la locul lor de muncă 
și de agrement, cu colectivele de 
conducere ale întreprinderilor și 
de a ne face o imagine clară asu
pra priceperii dv. în problemele e- 
conomice, asupra progresului rea
lizat în domeniul tehnic și so
cial.

Cancelarul Austriei a adăugat 
că din discuțiile purtate cu oa
menii simpli, din cele trăite în 
timpul vizitei, din cunoașterea di
rectă a frumuseților României și 
a folclorului românesc și-a format

convingerea că în România trăieș
te un popor harnic, talentat, voios, 
inteligent și dotat cu deosebite 
calități artistice. Nu vrem să re
nunțăm la români ca membri cu 
drepturi egale în rîndul familiei 
popoarelor din Europa.

Relațiile româno-austriece — a 
spus în încheiere cancelarul dr. 
Josef Klaus — s-au îmbunătățit 
continuu, în urma vizitelor în Aus
tria întreprinse de președintele 
Consiliului de Stat, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, în 1960, de pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, în 1965, în 
urma vizitelor unor miniștri aus
trieci în România și a actualei 
mele vizite în țara dv. împăr
tășesc părerea exprimată de oa
menii de stat români că pe tărîmul 
economic, cultural, al turismului 
și al legăturilor dintre oameni a- 
ceastă evoluție fericită a relațiilor 
dintre cele două țări ale noastre 
poate fi dezvoltată și consolidată.

Plenara Consiliului Central
al Uniunii Generale

a Sindicatelor din România
în ziua de 12 iulie a avut loc 

plenara Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România. Au luat parte membrii și 
membrii supleanți ai Consiliului 
Central al U.G.S.R., ai Comisiei 
centrale de cenzori, activiști cu 
munci de răspundere la C.C. al 
P.C.R., miniștri, adjuncți ai miniș
trilor, conducători ai unor organe 
centrale de stat și ai unor organi
zații obștești, președinții consiliilor 
regionale ale Uniunii, reprezentanți 
ai presei.

Plenara a dezbătut „raportul cu 
privire la activitatea sindicatelor în 
perioada care a trecut de la Con
gresul din mai 1966 și sarcinile lor 
actuale în îndeplinirea 
economiei naționale și 
conștiinței socialiste a 
muncii", prezentat de 
Constantin Drăgan, președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R,

La discuții au luat cuvîntul to-

planului 
creșterea 

oamenilor 
tovarășul

varășii Nicolae Popa, Mircea Geor
gescu, Vasile Radu, Vasile Mătase, 
Nicolae Popescu, Mihai Suder, Flo- 
rea Chițu, Oliviu Rusu, Mihail 
Gheorghe, Constantin Herescu, Ele
na Nae, Petru Enache, Ștefan Soly- 
moși, Suzana Gâdea, Paraschiv Be- 
pescu, Vasile Alexandrescu, Alexe 
Anghel, Nicolae Oniga și Marin 
Moroiu.

De asemenea a luat cuvîntul to
varășul Virgil Trofin, secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

în urma dezbaterilor care au a- 
vut loc, plenara a aprobat rapor
tul prezentat și sarcinile care stau 
în fața sindicatelor în perioada ac
tuală privind îndeplinirea planului 
de dezvoltare a economiei națio
nale pe acest an și • îmbunătățirea 
activității politice, culturale și spor
tive a sindicatelor în rîndul oame
nilor muncii.

(Agerpres)
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Variante ale 
îngăduinței
(Urmare din pag. I)

șapte sau zece ani în care am 
tot așteptat, n-au fost destul ? 
Și în contul cui trecem aștep
tarea plină de solicitudini, cînd 
fiecare oră și fiecare zi se sol
dează cu prejudicii morale și 
materiale ?

Am auzit de nenumărate ori, 
invocată ca pe o scuză a unui 
grav eșec, formula servită cu 
un ton care solicita circum
stanțe atenuante : „trebuie să 
recunoaștem că în sectorul lui 
e greu". Ce înseamnă „e 
greu" ? Crede cineva că există 
cu adevărat un singur loc unde 
să fie „ușor" ? E „greu" pre
tutindeni sau e „ușor" peste 
tot, în măsura în care cores
punzi exigentelor, iar practica 
a arătat că un om căruia i-a 
fost „greu" într-o parte, „greu" 
i-a fost peste tot, după cum 
aceeași realitate a făcut do
vada că o reală capacitate 
creatoare dă rezultate chiar și 
într-un domeniu grevat de a- 
dînci dificultăți obiective. Im
provizatului, nechematului, di
letantului, necalificatului îi va 
fi „greu" oriunde. Mă întreb 
însă cît timp poți fi sensibil 
la nefericirile lui, și cîte la
crimi mai ești obligat să verși 
pe mormîntul moral al nepu
tinței sale verificate ?

Am fost crescut în respectul 
anilor cheltuiți în muncă și 
păstrez o stimă adîncă vîrste- 
lor venerabile, mai ales de 
cînd am început eu însumi să 
nu mai fiu, de multă vreme, 
tînăr. Dar mi s-a întîmplat să 
observ că se cere un respect 
închinat exclusiv actului de 
naștere, ca și cînd calendarul 
ar fi suficient ca să absolve 
singur toate rămînerile în 
urmă, toate anchilozele, iner
țiile, stagnările și atîtea inhi
biții cîte provoacă uneori cu 
o necruțătoare și nemiloasă 
vehemență biologia. înseamnă 
că ești lipsit de respect dacă 
îi recunoști omului calitățile 
lui trecute dar îi arăți astăzi, 
cu delicatețe, că nu mai co
respunde ? Poți practica o ca
ritate „religioasă' numai ca să 
nu „jignești" ? Și cine răspun
de, în registre, pentru genti
lețea ta feciorelnică ? Am as
cultat de multe ori sfatul pă
rintesc, servit cu o pontificală 
blîndețe : „să nu dăm cu bar
da". Sigur, barda este un in
strument profund detestabil a- 
tunci cînd vizează, fie și la 
figurat, capul unui om, dar de 
multe ori indicația aceasta era 
îmbibată de o miere suspectă, 
invitație la îngăduinți deplo
rabile, în fond complicități 
foarte vinovate.

Am căutat într-o enciclope
die definiția „prejudecății" și 
am găsit următoarele rînduri: 
automatism al gîndirii, formu
lă însușită fără control, prin 
imitație și fără discernămînt, 
pseudo adevăr".

Nu neg, definiția mi se pare 
satisfăcătoare. Deși ar putea 
suferi amplificări. Presimt în 
fiecare prejudecată un coefi
cient de filistinism, un pact 
secret cu slăbiciunile, o abdi
care, un compromis.

Miercuri, Olof Rydbeck, directo
rul general al Radioteleviziunii 
suedeze, și E, Ploman asistent pen
tru relații externe al acesteia, a- 
flați într-o vizită în România, au 
avut convorbiri cu președintele Ra
dioteleviziunii Române, Virgil Ca- 
zacu, și cu alți membri ai condu
cerii Radioteleviziunii. Convorbi
rile s-au referit la colaborarea în
tre cele două organisme de radio 
și televiziune,

începînd de joi, oaspeții suedezi 
întreprind o călătorie prin

★
Comitetul de Stat pentru 

și Artă a organizat miercuri seara, 
la cinematograful „Republica" din 
Capitală, un spectacol de gală cu 
prilejul sărbătorii naționale a Re
publicii Franceze.

La spectacol au participat Con
stantin Flitan, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, prof. dr. do
cent Alexandru Bălăci, vicepreșe
dinte al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., alte 
persoane oficiale române, oameni 
de artă și cultură, un numeros pu
blic.

Erau prezenți Jean 
ambasadorul Franței 
membri ai ambasadei, șefi de misi
uni diplomatice și alți membri ai 
corpului diplomatic. (Agerpres)

Dispariții 
misterioase

De la sfîrșitul anului trecut, ca 
urmare a intensificării represiunilor 
polițienești, în Venezuela au dispărut 
numeroase personalități ale vieții poli
tice progresiste. După debarcarea, la 
sfîrșitul lunii mai, a unui grup de 
partizani la Machurucuto, persecuții
le s-au intensificat în asemenea mă
sură, îneît problema celor „dispăruți" 
a provocat o adîncă neliniște în rîn
dul opiniei publice și a ajuns să fie 
evocată și în parlamentul din Cara
cas. La cererea unor deputați s-a 
creat o comisie de anchetă care, ca 
primă măsură, a cerut guvernului in
dicații precise asupra soartei persoa
nelor arestate de poliție. După păre
rea deputatului Jose Vincente Rangel, 
numărul acestora se ridică la peste 
2ț)0.

Luînd cuvîntul în Senatul venezue- 
lean, Arturo Uslar Pietri, secretar ge
neral al partidului Frontul democra
tic, a cerut tuturor parlamentarilor să 
formeze un front comun în lupta pen
tru restabilirea deplină a garanțiilor 
constituționale. în aceeași ordine de 
idei, Rafael Calldera, candidat pen
tru postul de președinte al țării la 
alegerile care vor avea loc anul vii
tor, s-a pronunțat pentru eliberarea 
fostului deputat comunist Gustavo 
Machado, deținut de 4 ani la închi
soarea San Carlos din Caracas.

țară.

Cultură

Louis Pons, 
la București,

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Rădulescu, a 
primit miercuri la prînz pe Arthur 
Haulot, președintele Uniunii in
ternaționale a organismelor ofi
ciale de turism, care se află de 
eîteva zile în țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, au

participat Nicolae Bozdog, 
ședințele Oficiului Național de Tu
rism.

Cu acest prilej au fost abordate 
aspecte ale activității turismului 
intern și internațional, colabora
rea țării noastre in acest domen'u 
cu Uniunea internațională și ofi
ciile de turism din alte țări.

pre-

■

ATENA
■Măsuri împotriva 

jjnor personalități
întoarcerea de la Varșovia a delegației

Miercuri la amiază s-a înapoiat 
în Capitală, venind de la Varșo
via, delegația condusă de Roman 
Moldovan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, președintele 
Consiliului Național al Cercetării 
Științifice, care, la invitația vice-

președintelui Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Po
lone și președintele Comitetului 
pentru Știință și Tehnică, Euge- 
nius Szyr, a făcut o vizită în a- 
ceastă țară.

(Agerpres)

ale vieții politice

SPORT

ATENA 12 (Agerpres). — Prin- 
tr-un decret guvernamental, pu
blicat miercuri la Atena, a fost re
trasă cetățenia greacă pentru „ac
tivitate antinațională" desfășurată 
în străinătate unui număr de 8 
personalități marcante ale vieții 
politice și sociale din Grecia. Prin
tre acestea se află Efstratios So- 
meritis, președintele Ligii grecești 
a drepturilor omului, Nicolas Ni- 
colaidis, secretarul general al par
tidului Uniunea de Centru, actrița 
Melina Mercuri (care a lansat cîn- 
tecul „Copiii din Pireu"). Guver
nul a sechestrat toate bunurile a- 
cestora. Decretul precizează că a- 
ceastă măsură va fi aplicată tutu
ror celor ce li se va retrage cetă
țenia greacă. ,

De la bazele aeriene americane 
din Vietnamul de sud și Tailanda, 
de pe portavioanele flotei a VH-a 
din Pacific decolează aproape zil
nic bombardiere și avioane de vî- 
nătoare cu destinația Laos. Asupra 
orașelor și satelor laoțiene, aflate 
sub controlul forțelor patriotice, 
cad bombe. Bombe explozive, in
cendiare, cu napalm și cu fosfor. 
Regiuni întinse ale junglei sînt 
infectate cu substanțe toxice. Lao- 
sul este pe cale de a deveni un 
al doilea front al agresiunii ame
ricane în Indochina.

Cînd în urmă cu cinci ani, Sta
tele Unite au semnat acordurile de 
la Geneva, ele și-au asumat, îm
preună cu celelalte state partici
pante, angajamentul solemn de a 
recunoaște și respecta suveranita
tea, independența, neutralitatea, 
unitatea și integritatea teritorială a 
Laosului, de a se abține de la orice 
amestec în treburile sale interne. 
Nu a trecut însă decît puțin timp 
și prevederile acestor acorduri au 
început să fie complet ignorate. 
Chiar în acel an, Statele Unite au 
refuzat să-și retragă întregul per
sonal militar din Laos. Sub masca 
unor servicii civile, americanii s-au 
reîntors în Laos.

Numeroșii „consilieri" militari a- 
mericani aflați în această țară sînt 
afectați forțelor de dreapta. Sta
tele Unite au construit baze mili
tare la Sayaboury, la Vientiane, 
la Pakse, la Seno, la Saravane. U- 
tilizînd trupele grupării de dreapta, 
în aprilie 1963 Statele Unite au 
angajat lupte împotriva populației 
din regiunile controlate de forțele 
patriotice aflate sub conducerea 
partidului Neo Lao Haksat. La pu
țin timp după aceasta americanii 
au început să ia parte ei înșiși la 
operațiuni. Din mai 1964 aviația 
S.U.A. întreprinde permanent zbo
ruri de recunoaștere asupra zonei 
controlate de forțele patriotice, su- 
punînd-o 
barbare.

Interesul 
determinat
pă această țară în strategia asia
tică a S.U.A. Controlul asupra 
Laosului inferior, enclavă între 
Tailanda și Vietnamul de sud, este 
o problemă hotărîtoare pentru Sta
tele Unite. Pe șoseaua nr. 9 legînd 
Quang Tri (la sud de paralela 17) 
de Savannaket și — pe celălalt 
mal al Mekongului — de Tailanda, 
americanii ar putea trimite întăriri 
în partea centrală și de nord a 
Vietnamului de sud. Or, șoseaua 
nr. 9 și, de altfel, două treimi din

unor bombardamente

S.U.A. față de Laos este 
de locul pe care-1 ocu-
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„Mondialele
de scrimă
• Floretisîele române 
au debutat cu bine

//

15-16 IULIE

După o zi de repaus, campionatele 
mondiale de scrimă au continuat la 
Montreal cu proba individuală femi
nină de floretă. Compatrioatele noa
stre — Ileana Drîmbă, Olga Orban- 
Szabo, Ecaterina lencic, Ana Ene și 
Marina Stanca — au trecut cu succes 
primele două ture.

în turul II, foarte bine s-au com
portat lencic (în grupa „A“, în care 
au evoluat printre altele suedeza 
Palm și sovietica Samusenko), Ene 
(care a avut ca adversare pe franceza 
Joselin și pe italianca Masciota) și 
Drîmbă (care a „tras" cu franceza 
Gapais și sovietica Kondratieva) — 
toate cîștigînd grupele respective. Or- 
ban-Szabo și Stanca s-au calificat și 
ele pentru faza următoare, ocupînd 
locul trei în grupe.

în derbiul campionatului

republican de polo pe apă

DINAMO 4
STEAUA 4

„Regata 

la ediția
„REGATA SNAGOV", com

petiție de tradiție a caiacului 
și canoei internaționale, își 
desfășoară sîmbătă și dumi
nică cea de-a zecea ediție. 
Pe pistele de apă ale lacului 
Snagov, loc de disputare a 
numeroase alte întreceri de 
mare anvergură, își vor măsu
ra forțele și măiestria în mînui- 
rea padslei sau pagaei spor
tivi de reputație internaționa
lă, medaliați olimpici și mon
diali. Iată eîteva nume de pe 
lista participanților anunțată 
federației noastre de speciali
tate : Nina Gruzințeva și Ma
ria Subina, din echipajul de 
caiac 4 al U.R.S.S., campion 
mondial, suedezii Peterson și

Snagov" 
a X-a

Utterberg, campioni olimpici 
la caiac dublu, austriecii 
Pfaff, Seybold, Hediger, Lind- 
gluber — vicecampioni mon
diali la caiac 4 Din elita par- 
ticipanților la „Regata Sna- 
gov" fac parte, firește, și bine- 
cunoscuții noștri sportivi Ver- 
nescu, Sciotnic, Nicoară, D. și 
H. Ivanov, Țurcaș, Igorov ale 
căror performanțe (titluri de 
campioni mondiali sau euro
peni) îi recomandă de la sine.

In afara țărilor cărora apar
țin sportivii menționați mai 
sus, la Snagov vor mai fi pre
zente delegații de caiaciști și 
canoiști fruntași din Ceho
slovacia, Finlanda, R. D. Ger
mană, Italia.

din Ca-La ștrandul Tineretului 
pitală s-a disputat ieri după-amia- 
ză derbiul campionatului republi
can de polo pe apă în oare s-au 
întîlnit echipele bucureștene Dina
mo și Steaua. Jocul s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 4—4 (0—0, 
2—1, 1—2, 1—1).

w

DE PESTE HOTARE
IU-

Intr-o perioadă în care în
• SCHI ALPIN ÎN LUNA 

LIE.
majoritatea țărilor europene dom
nește canicula, la Terskol, în mun
ții Caucaz, se desfășoară un concurs 
internațional de schi (probe alpine). 
Slalomul uriaș a fost cîștigat de 
austriacul Karl Schranz cu timpul 
de 2’ 16” 7/10. în prima manșă, dis
putată pe o pîrtie în lungime de 850 
m, cu o diferență de nivel de 240 
m și cu 45 de porți, Schranz a rea
lizat 1’ 13” 7/10. în cea de-a doua 
manșă (pîrtie în lungime de 750 m, 
diferență de nivel 241 m și 45 porți), 
el a fost cronometrat cu timpul de 
1’ 03”.

• TURNEU PREOLIMPIC DE 
FOTBAL. — La Conakry s-a desfă
șurat meciul retur dintre selecțio
natele Guineei și Gabonului. Gazde
le au obținut victoria cu 6—1. în 
primul joc, disputat în capitala Ga-

echi-
cam- 
echi-

bonului (Libreville), cele două 
pe terminaseră la egalitate.

• MECIUL 600. — In cadrul 
pionatului unienal de fotbal, 
pa Lokomotiv Moscova, jucînd pe
teren propriu, a învins cu 1—0 (0—0) 
formația S.K.A. Rostov pe Don. A- 
cesta a fost cel de-al 600-lea meci 
pe care echipa Lokomotiv Moscova 
l-a susținut în campionatele unionale 
de-a lungul anilor.

HANDBAL

•__■»
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O fază din întîlnirea de polo pe apă dintre Dinamo ;i Steaua

Campionii noștri 
au făcut nn turneu
în Elveția->

Echipa masculină de handbal 
Steaua București, campioană pe 
anul în curs, a întreprins un turneu 
de mai multe jocuri în Elveția. La 
Berna, steliștii au învins cu sco
rul de 23—18 echipa B. S. V. Ber
na. Apoi, la Kloten au dispus cu 
9—6 de formația Grasshoppers.

In continuare, sportivii români 
au participat la turneul de la 
Klichberg, unde s-au clasat pe pri
mul loc obținînd două victorii : 
21—4 cu Rotweiss Loerrach 
12—11 cu Grasshoppers.

în ultimul meci, Steaua București 
a jucat din nou la Berna în meci 
revanșă cu B. S. V. Berna. Și de 
data aceasta victoria i-a revenit. 
Scor 27—20.

și

teiitoriul țării (cuprinzînd jumătate 
din. populație) se află în mîinile 
forțelor patriotice. Acest lucru era 
adevărat in 1962 și rămîne adevă
rat și astăzi.

„Degajarea" șoselei nr. 9 a fost 
unul din obiectivele esențiale ur
mărite de Pentagon în Laos, 
actualitatea sa a crescut o 
cu escaladarea agresiunii 
Vietnam, cu eșecurile tot mai 
pe care le-au suferit trupele inter- 
vsnționiste în junglele sud-vietna- 
meze.

In ultima vreme în Statele Unite 
este vehiculată din ce în ce mai 
des ideea lărgirii cadrului geogra
fic al războiului. într-o anchetă a 
revistei „U. S, News and World 
Report" mai malți ofițeri americani 
și-au exprimat părerea că fără 
deschiderea unui al doilea front 
în Laos războiul din Vietnam 
nu poate fi cîștigat. Comentatorul 
militar al ziarului „New York Ti
mes", Hanson Baldwin, aprecia 
chiar că „Vietnamul, Laosul și 
Tailanda sînt de mult timp recu
noscute de specialiștii militari ca 
un tot strategic indivizibil". S-au 
elaborat numeroase planuri de ex
tindere a bombardamentelor asu
pra regiunilor eliberate, de adu
cere a noi trupe 
Laos.

Știrile publicate 
în presă lasă să 
în prezent cercurile militare ameri
cane pregătesc noi acțiuni inter- 
venționiste împotriva Laosului. 
Planul, sub denumirea sa codifi
cată „Scutul de fier", urmărind 
transformarea acestei țări într-un 
cap de pod al agresiunii S.U.A. în 
Vietnam, a fost elaborat la Saigon 
de statul major al generalului 
Westmoreland. Ulterior, el a fost 
examinat la conferința de la Guam, 
la ultima sesiune a blocului agre
siv S.E.A.T.O., cît și în cursul re
centelor consultări pe care West
moreland le-a avut la Pentagon. In 
mod concret se preconizează crea
rea unei centuri de fortificații mi
litare, intersectînd Vietnamul de 
sud și teritoriul Laosului la nivelul 
paralelei 17. Se are în vedere ast
fel, constituirea unei zone de 
aproximativ 2 km, pe o lungime 
de 300 km. La sud de această zonă 
ar urma să fie construită o șosea 
strategică pentru deplasarea 
tancurilor, cu piste de aterizare a 
avioanelor. în lumina acestor știri 
apare foarte suspectă activitatea 
tot mai intensă din ultimul timp a 
comandamentului militar american 
la frontiera Laosului cu Tailanda, 
unde sînt aduși din ce în ce mai 
mulți militari americani.

Prezența militară americană în 
Laos este asociată de poporul lao
țian cu ascuțirea încordării poli
tice, cu vărsările de sînge. De 
aceea, acest mult încercat popor 
cere retragerea trupelor S.U.A., în
cetarea amestecului străin în tre
burile sale interne. Partidul Neo 
Lao Haksat, exponent al forțelor 
progresiste laoțiene, s-a ridicat în 
repetate rînduri împotriva inter- 
venționiștilor, demascînd acțiunile 
acestora îndreptate spre transfor
marea Laosului într-un 
front al agresiunii în 
sud-est.

Problema Laosului este 
problema intervenției și agresiunii 
americane. Iată de ce soluția tre
buie să fie găsită în lichidarea 
acestei intervenții și lichidarea a- 
gresiunii, în revenirea la acordurile 
de la Geneva din 1962, în respec
tarea dreptului poporului laoțian 
de a-și hotărî singur soarta.

Iar 
dată 

din 
mari

americane in

în ultima vreme 
se întrevadă că
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largă 
a populației
S. U. A. mișcare 

de culoare
CHICAGO 12 (Agerpres). — Re

verendul Martin Luther King a a- 
nunțat începerea unei largi campa
nii naționale care urmărește eli
minarea cauzelor ce duc la tulbu
rări în cartierele locuite de negri. 
King a declarat că operația „Bread
basket", numele sub care figurea
ză această mișcare experimentată 
în Atlanta și Chicago, va fi extin
să și în alte 30 de mari orașe, 
printre care New York, Washing
ton, Baltimore, St. Louis, Cleve
land, Detroit și Los Angeles. „Pro
blema economică este cea mai se
rioasă problemă pe care noi o pu
nem în fața națiunii", a spus el.

„Ea este cauza tuturor tulburări
lor care au avut loc“. Operația 
„Breadbasket" este destinată să 
ducă la îmbunătățirea situației e- 
conomice a negrilor, prin practica
rea de profesiuni care pînă acum 
erau rezervate pentru albi, și prin 
promovarea vînzării produselor 
manufacturiere ale negrilor. A- 
ceastă largă mișcare urmărește, de 
asemenea, lămurirea antreprenori
lor pentru construcțiile de locuin
țe să accepte și construirea de lo
cuințe pentru negri. în programul 
ei, sînt prevăzute numeroase de
monstrații ale populației de cu
loare.

al doilea 
Asia de

în esență

Radu BOGDAN

(Urmare din pag. I)

a-| controlat de trustul

Imerican „Chrysler", au anun
țat că vor închide eîteva 
întreprinderi. Producția de 
oțel a fost în luna mai cu 
6 la sută mai scăzută decît 

I în aceeași perioadă a anu- 
Ilui trecut, fiind apreciată 

ca cea mai slabă 
ducție a perioadei

Ipective în 
ani. Producția de 
bune a fost în primele 4 
luni ale anului cu 2 la sută 
mai mică decît în perioada 

I corespunzătoare a anului 
trecut. în ciuda acestui fapt, 
stocurile de cărbune nevîn- 
dut au crescut cu 5 milioa
ne tone, atingînd 24 mili
oane de tone.

Comenzile înregistrate de 
firmele constructoare de ma
șini continuă să scadă; vo- 

I lumul lor a fost în primul 
trimestru al anului cu 2 la 
sută mai mic decît cel din 
decembrie 1966, iar în luna 
aprilie a scăzut cu 23 la 

I sută în raport cu perioada 
corespunzătoare a anului 
precedent.

în aceste condiții spec
trul șomajului se conturează 
tot mai amenințător. O se
rie de uzine au redus săptă- 

| mina de lucru cu afectarea 
respectivă a salariilor mun
citorilor, datorită scăderii 
subite a comenzilor. Un re
cent exemplu în acest sens 
îl constituie uzinele din 

| Scoția ale firmei „British 
I Motor Corporation". în luna 

mai numărul șomerilor în- 
' registrați s-a ridicat la 
I 541000, față de 280 000 de 
I persoane in aceeași perioadă

pro- 
res- 

ultimii patru 
car-

a anului trecut. Raportul 
grupului de experți apre
ciază că acest număr va 
continua să crească cu apro
ximativ 
lunar.

După 
nătatea 
depinde 
de comerțul ei exterior. Or, 
balanța comercială a înregis
trat în primele patru luni 
ale anului un deficit de 65 
milioane lire sterline. Acest 
lucru apare cu atît mai în
grijorător cu cît în cursul 
anului 1966 se înregistrase 
un excedent de 83 milioane 
de lire.

Degradarea balanței co
merciale a rezultat atît din- 
tr-o încetinire a exporturi
lor, cît și dintr-o netă creș
tere a importurilor, care au 
bătut în luna mai toate re
cordurile din perioada în- 
cepînd cu noiembrie 
cînd a fost 
taxa vamală

Un factor 
dificultăților 
economia engleză este situ
ația în domeniul importuri
lor de petrol, materie primă 
de mare însemnătate pentru 
angrenajul industrial brita
nic. încetarea navigației prin 
Canalul de Suez, ca urmare 
a evenimentelor din Orien
tul Apropiat, impun petro
lierelor engleze, care trans
portă petrol din regiunea 
golfului Persic, să facă un 
ocol pe la Capul Bunei Spe
ranțe, ceea ce a dus la ma
jorarea considerabilă a pre
țului transportului. In ace
lași timp, problema petro
lului a căpătat o nouă di
mensiune prin hotărirea gu-

10 000 de persoane

cum este știut, să- 
economiei engleze 

în măsură esențială

1966, 
abolită supra- 
de 10 la sută, 
de agravare a 
prin care trece

vernului nigerian de a extin
de blocada maritimă institu
ită împotriva „Republicii Bi- 
afra", (provincia orientală a 
Nigeriei) la terenurile petro
liere. Or, petrolul nigerian, 
care provine în cea mai 
mare parte din această regi
une, asigura 10 la sută din 
consumul Marii Britanii. în 
aceste condiții, guvernul a 
depus în parlament un pro
iect de lege care îl autori
zează să introducă raționali
zarea consumului de ben
zină, dacă va fi necesar.

Situația din domeniul co
merțului exterior afectează 
desigur, considerabil posi
bilitățile pe care le are gu
vernul de a realiza — așa 
cum și-a propus — „un ex
cedent substanțial" al ba
lanței de plăți. Se consideră 
că nici măcar de o echili
brare nu poate fi vorba 
înainte de sfîrșitul anului 
1967. Or, această perspecti
vă^ creează dificultăți cu 
atît mai maii cu cît în luna 
noiembrie devine scadentă 
prima rată de 352 milioane 
lire a creditelor solicitate 
de Anglia din partea Fon
dului Monetar Internațio
nal, tocmai în scopul reali
zării redresării economice.

Această evoluție a situa
ției economice a generat la 
bursă o sensibilă slăbire a 
cursului lirei sterline, cu 
simptome mai acute în luna 
mai și din care nu și-a re
venit complet în ciuda efor
turilor depuse de Banca An
gliei.

Față de toate acestea, ce 
a reieșit din aplicarea „pla
nului de austeritate" curuta

1 s-a făcut atîta reclamă a- 
nul trecut ? în fapt, măsu
rile de „înghețare" au fost 
aplicate numai în domeniul 
salariilor ; în ce privește pre
țurile ele s-au dovedit ine
ficiente. Ziarul „Daily Mail" 
cita recent date statistice o- 
ficiale, potrivit cărora peste
2 000 de articole de larg 
consum din Anglia au înre
gistrat, în ultima perioadă, 
o creștere sensibilă a prețu
rilor. Paralel, au crescut 
taxele pentru serviciile pu
blice.

Aceste sporuri se răsfrîng 
dureros, în primul rînd asu
pra muncitorilor și altor ca
tegorii sociale cu venituri 
mici. Situația muncitorilor 
este cu atît mai afectată cu 
cît scumpetea mărfurilor 
are loc în condițiile accen
tuării șomajului.

Cu toate că „planul de re
dresare" a dat rezultatele 
care se văd mai sus, guver
nul și-a manifestat intenția 
de a persevera pe aceeași 
cale (miercuri Camera Co
munelor a adoptat o nouă 
lege cu privire la înghețarea 
salariilor și prețurilor, avînd 
în vedere că legea adoptată 
anul trecut în acest sens ex
piră la 11 august 1967). 
Aceasta în 
creează o
nemulțumire în rîndul sindi
catelor, al opiniei publice, 
care-și găsește reflectare și 
în criticile aduse guvernului 
în Camera Comunelor, ca 
și în orientarea corpului e- 
lectoral, care se manifestă 
tot .mai negativ față de par
tidul laburist.

mod evident, 
stare de adîncă



viața internațională
După o întrerupere de o săptămînă CONVORBIRILE FRANCO - VEST-GERMĂNE

Adunarea Generală a 0. N. U. Un
YORK — Trimisul specialNEW

Agerpres, R. Căplescu, transmite : 
După întreruperea de o săptămînă, 
pentru a se da posibilitatea dele
gaților să procedeze la noi con
sultări, sesiunea extraordinară a 
Adunării Generale a O.N.U., con
sacrată examinării situației din O- 
rientul Apropiat, și-a reluat 
miercuri seara lucrările. După cum 
se știe sesiunea a respins proiec
tele de rezoluție prezentate în pro
blemele de fond, adoptînd două 
rezoluții în problemele adiacente. 
■ Una din rezoluțiile adoptate abor
dează ^cțiunile ce trebuie între
prinse' imediat în vederea ușură
rii spartei refugiaților. în cealaltă 
rezoluție se exprimă îngrijorarea 
față de măsurile Izraelului pri
vind schimbarea statutului Ieru
salimului și se cere autorităților iz
raeliene să anuleze aceste, măsuri, 
iar secretarului general să rapor
teze Adunării Generale în decurs 
de o săptămînă despre modul 
aplicare a acestei rezoluții.

în ajunul reluării lucrărilor, se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a dat publicității un raport care 
cuprinde în principal textul unei 
scrisori în problema Ierusalimului 
ce i-a fost-adresată 
facerilor externe 
Abba Eban.

★
NEW YORK 12

Marți seara, Mircea Malița, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, și Gheorghe Diaconescu,

prezentant permanent al Republicii 
Socialiste România la O.N.U., au 
luat parte la un dineu oferit în cin
stea unor delegații de Mahmud 
Fawzi, viceprhmier și asistent al 
președintelui R.A.U. pentru aface
rile externe, șeful delegației R.A.U. 
la actuala sesiune extraordinară a 
Adunării Generale a O.N.U.

Noi incidente
intre forțele armate 
egiptene și izraeliene

de

de ministrul a- 
al Izraelului,

(Agerpres).

re-

ACTIVITATE
DIPLOMATICĂ

într-o serie de capitale 
din Orientul Apropiat 
continuă să se desfășoare 
o intensă activitate diplo
matică.

LA CAIRO președintele Re
publicii Arabe Unite, Nasser, și pre
ședintele Irakului, Aref, au început 
miercuri convorbiri oficiale refe
ritoare la situația din Orientul 
Mijlociu.

LA DAMASC au luat sfîrșit 
convorbirile dintre președintele Si
riei, Noureddin El Atassi, și preșe
dintele Consiliului Național al Re
voluției din Algeria, Houari Bou
medienne. într-o declarație guver
namentală siriană s-a precizat că 
a fost examinată situația existentă 
în prezent în Orientul Apropiat.

LA BEIRUT a sosit marți Nils 
Goran Gussing, trimisul special al 
secretarului general al O.N.U., U 
Thant. După o scurtă ședere aci, el 
își va continua turneul său de in
formare în Siria, Iordania, R.A.U. 
și Izrael.

LA TEL AVIV generalul Odd 
Bull, șeful Comisiei O.N.U. pentru 
supravegherea respectării armisti
țiului în Palestina, a avut miercuri 
o întrevedere cu Moshe Dayan, mi
nistrul apărării al Izraelului, cu 
care a discutat unele probleme le
gate de instalarea observatorilor 
O.N.U. de-a lungul liniei de înce
tare a focului în zona Canalului de 
Suez. Agenția MEN anunță că Odd 
Bull a sosit miercuri după-amiază 
la Cairo, pentru a discuta și cu ofi
cialitățile egiptene aceeași pro
blemă.

CAIRO 12 (Agerpres). — 
Miercuri dimineața forțele izrae- 
liene au deschis focul de mortiere 
asupra pozițiilor egiptene din zona 
canalului de Suez, la sud de Ismai- 
lia, anunță un comunicat militar 
al R.A.U. Forțele egiptene adaugă 
comunicatul au ripostat distrugînd 
două vehicule izraeliene.

★
TEL AVIV 12 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt al armatei iz
raeliene citat de agenția France 
Presse a anunțat miercuri că în sea
ra precedentă unități navale iz
raeliene au distrus două torpiloa
re egiptene care au atacat un grup 
de nave izraeliene în largul zo
nei Romana la vest de El Arish.

★
Reprezentantul permanent al Iz

raelului pe lingă Organizația Națiu
nilor Unite, Gideon Rafael, a adre
sat o scrisoare președintelui Con
siliului de Securitate în care arată 
că partea siriană încalcă ordinul de 
încetare a focului. Scrisoarea men
ționează. că forțele armate siriene 
depășesc, linia de încetare a ostili
tăților și deschid focul asupra tru
pelor izraeliene.

Această scrisoare constituie un 
răspuns la un document similar si
rian, în care se arăta că între 18 și 
30 iunie trupele izraeliene au în
călcat de 98 de ori ordinul de înce
tare a focului.

Senatorul Mansfield:

URMĂRI NEFASTE
PENTRU POPORUL
AMERICAN

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
Ministrul Apărării al S.U.A, Ro
bert McNamara, care, s-a înapoiat 
la Washington după o nouă vizită 
de inspecție în Vietnamul de sud, 
a avut miercuri o întrevedere la 
Casa Albă cu președintele John
son. Observatorii politici din capi
tala S.U.A. apreciază că _ guvernul 
american va trimite noi întăriri în . 
Vietnamul de sud. Ei afirmă că bi
lanțul prezentat de către McNama
ra privind așa-zisa păcificarp, .este 
negativ. De asemenea, în timpul în
trevederii de miercuri a fost- exa
minată posibilitatea obținerii, unei 
sporiri a efectivelor „aliâților" 
S.U.A. în Vietnam, mai ales din 
Australia și Coreea de sud.

Liderul majorității democrate în 
Senatul american, senatorul Mike 

‘Mansfield, a cerut președintelui 
Johnson să „reflecteze în mod se
rios" înainte de a adopta vreo re
comandare a ministrului apărării, 
Robert McNamara, cu privire la 
sporirea trupelor americane în Viet
namul de sud. Luînd cuvîntul în 
Senat, Mansfield a subliniat" că răz
boiul din Vietnam este „principala

a
a

cauză 
teriale

înrăutățirii situației ma- 
poporului american".

CORESPONDENȚA DIN VIENA 
DE LA PETRE STANCESCU

SITUAȚIA DIN CONGO
• RIDICAREA STĂRII DE URGENȚĂ • PERSONALUL 
MILITAR STRĂIN A FOST EXPULZAT • MERCENARII 
DE LA KISANGANI AR DORI SĂ FORMEZE UN GUVERN 
DIN ADEPȚI Al LUI CHOMBE

SESIUNEA
ADUNĂRII DE STAT
A R. P. UNGARE

Președintele de Gaul
le și premierul Pompi
dou au sosit miercuri 
după-amiază la Bonn 
pentru a se consulta cu 
cancelarul Kiesinger și 
alfi membri ai cabine
tului vest-german în 
cadrul „întâlnirilor de 
rutină" prevăzute in 
tratatul încheiat acum 
patru ani și jumătate 
între cele două țări. In 
ianuarie Georg Kiesin
ger, abia instalat în pos
tul de cancelar al Re
publicii Federale a Ger
maniei, s-a întâlnit în 
același cadru, la Paris, 
cu președintele Fran
ței.

S-au scurs deci șase 
luni între cele două vi
zite, timp suficient, 
consideră presa vest- 
germană, pentru a exa
mina cea de-a doua 
fază în care au intrat 
relațiile franco-vest- 
germane o dată cu for
marea la Bonn a guver
nului „marii coaliții". 
„Referatul prezentat în 
cadrul discuțiilor asu
pra primei jumătăți a 
anului 1967 — consta
tă „Die Welt" — este 
de două ori mai volu
minos decît preceden
tul fiindcă realmente 
consultările între Bonn 
și Paris în diverse do
menii, inclusiv în po
litica financiară, au fost 
intensificate. Dar, după 
părerea observatorilor 
politici, perioada anali
zată n-o reușit să pro
ducă o cotitură defini
tivă de la punctul de 
răcire și stagnare atins 
în vremea fostului can
celar Erhard. Evident, 
guvernul „marii coali-

ții" a scontat pe o ra
pidă ameliorare a re
lațiilor cu. Franța din 
care să rezulte un suc
ces de prestigiu. In 
cele șase" luni, noua 
formulă {guvernamen
tală, bazată pe alian
ța celor două mari par
tide (U.C.D.rU-C.S. și 
P.S.D.), a căutat ea în
săși să-și definească în 
mod concret profilul și 
orientarea atît pe plan 
extern, cît și în politi
ca internă.

In plus, situația in
ternațională a înregis
trat noi complicații ne
prevăzute față de care 
reacțiile Bonnului și 
Parisului au rămas ca 
și în trecut diferite. Pri
ma din aceste nepotri
viri s-a manifestat în 
chestiunea aderării An
gliei ta Piața comună. 
„Deosebirile de păreri 
între Paris și partene
rii din C.E.E. asu
pra dorinței britani
ce — menționează 
„Die Welt" — împo
vărează convorbirile de 
la Bonn". „Bonnul a 
fost surprins — consta
tă săptămânalul „Die 
Zeit” (Hamburg) — că 
președintele de Gaulle 
a barat primul pas al 
Marii Britanii spre Pia
ța comună". „In cercu
rile politice de la Bonn 
— adaugă „Frankfur
ter Allgemeine Zei- 
tung" — se arată că 
Kiesinger și Brandt ar 
trebui să constate că au 
fost prea optimiști cînd 
au considerat că Franța 
și-ar îndulci opoziția 
față de intrarea An
gliei".

Exprimând simpatie 
și sprijin pentru dorin-

țele Londrei în aceas
tă chestiune, oficiali
tățile vest-germane de
clară că totuși „n-ar 
putea acționa ca un 
buldozer pentru An
glia" — scrie „Welt 
am Sonntag". In aceas
tă situație, ziarul „Sud- 
deutsche Zejtjing"... se 
simte îndreptățit să a- 
firme că și după aces
te convorbiri proble
mele Pieței comune 
„vor rămîne, din pă
cate, în suspensie, în
tr-o stare de încordare 
latentă"■

Prezența ministrului 
francez al apărării, 
Messmer, în compania 
președintelui de Gaul
le, dă presei temeiul 
să presupună că sînt e- 
xaminate și probleme 
militare. Sînt binecu
noscute deosebirile de 
poziții între Paris și 
Bonn față de N.A.T.O. 
Cu toate acestea, unii 
comentatori amintesc 
rezervele exprimate de 
noua conducere vest- 
germană față de hege
monia. americană în a-, 
lianța nord-atlantică. 
Legat de aceasta, zia
rul „Welt am Sonntag" 
consideră că recenta 
hotărîre a cabinetului 
de la Bonn de a pro
ceda la reduceri în ceea 
ce privește cheltuielile 
Bundeswehrului „creea
ză încă o dată o si
tuație nouă".

In rîndul observato
rilor politici se contu
rează aprecierea, a- 
proape unanimă, că bi
lanțul perioadeidintre 
cele două runde de 
convorbiri rămîne to
tuși destul de modest.

KINSHASA 12 (Agerpres).— Con
siliul de Miniștri al Republicii 
Congo s-a întrunit miercuri într-o 
ședință extraordinară pentru a 
examina situația de la Kisangani, 
Bukavu și Kindu, unde au fost pa
rașutați mercenari. După ședință 
a fost dat publicității un comu
nicat - în care se arată că mer
cenarii dețin controlul la Ki
sangani asupra unei zone care cu
prinde aeroportul orașului, spitalul, 
universitatea, stația de. radio și re
ședința guvernatorului. Agențiile 
de-presă informează că mercenarii 
care dețin controlul asupra sta
ției de radio din Kisangani au ce
rut în emisiunile lor formarea 
unui nou guvern condus de Gode- 
froid Munongo, fost colaborator a- 
propiat al lui Chombe, și de gene
ralul Leonard Mulamba, fost prim- 
ministru în Congo. Starea de ur
gență instituită la 5 iulie de pre
ședintele Mobutu a fost ridicată pe 
întregul teritoriu al țării, cu ex
cepția provinciilor orientale și 
Kivu. Guvernul congolez, se arată 
în comunicat, a adoptat această ho- 
tărîre ca urmare a îmbunătățirii 
„situației generale în partea de 
est a țării".

în legătură cu evenimentele din 
Congo, agențiile de presă anunță 
că la Bukavu și Kindu situația s-a 
normalizat. Autoritățile congoleze 
au. lansat apeluri locuitorilor să se 
abțină de la orice acte ostile îm
potriva străinilor care trăiesc în 
Congo.

Postul de radio Kinshasa a a- 
nunțat că vor fi expulzați din țară 
toți piloții străini care au servit în 
cadrul forțelor militare congoleze.

La cererea guvernului congolez 
întregul personal militar belgian 
(100 de instructori) a părăsit princi
pala bază militară și aeriană a ar
matei naționale congoleze de la 
Kamina. Marți, prima parte a per
soanelor evacuate a fost transpor
tată cu vaporul de la Kinshasa la 
Brazzaville, iar de aici ei au plecat 
pe calea aerului în Belgia.

GENEVA. In urma cererii formu
late de guvernul belgian. Comitetul 
Internațional al Crucii Roșii a accep
tat să întreprindă toate acțiunile ne
cesare pentru a-i evacua pe ostaticii 
deținuți de mercenari la aeroportul 
dă la Kisangani. Guvernul congolez

a hotărît ieri să mențină încetarea 
focului pentru a permite Crucii Roșii 
să-i evacueze pe ostatici.

ADDIS ABEBA. Republica Guineea 
a cerut convocarea extraordinară a 
Consiliului Ministerial al Organiza
ției Unității Africane pentru a exa
mina agresiunea pusă la cale de 
mercenari împotriva Republicii Con
go (Kinshasa), relatează agenția 
France Presse.

BUDAPESTA 12. — Corespon
dentul Agerpres, A. Pop, transmite t 
La Budapesta au început la 12 iu
lie lucrările sesiunii Adunării de 
Stat a Republicii Populare Ungare. 
Pe ordinea de zi a sesiunii figu
rează unele probleme ale noului 
mecanism de conducere a econo
miei și sarcini ale desăvîrșirii con
strucției socialiste în Ungaria, pre
cum și probleme legate de politi
ca externă a R. P. Ungare privind 
securitatea europeană și situația 
din Orientul Apropiat.

Militarii brazilieni
își anunță prezența

CORESPONDENTA DIN RIO DE JANEIRO 
DE LA VASILE OROS

incident consumat zilelePrintr-un 
trecute la Rio, așanumita „linie dură' 
a militarilor și-a marcat încă o dată 
prezența pe scena politică braziliană. 
La o adunare particulară a unui grup 
de colonei, ministrul de finanțe Dei- 
fim Neto, invitat acolo, a fost supus 
unui veritabil interogatoriu privind 
intențiile guvernului în domeniul po
liticii economico-linanciare. Din cele 
aflate rezultă că militarii nu s-au li
mitat să asculte „darea de seamă" a 
ministrului, ci au intervenit cu unele 
sugestii de „colaborare". Faptul a 
provocat o reacție promptă din par
tea președintelui republicii, Costa e 
Silva, care mai întîi a ordonat investi
garea cazului, iar apoi a ținut să a- 
firme că „în țară există numai o sin
gură autoritate". Dacă autoritățile fe
derale nu au socotit nimerit să dea 
amploare incidentului din rațiuni de 
tact și prudentă, presa a înregistrat 
pe larg semnificațiile evenimentului, 
care, practic, punea în ioc autoritatea 
președintelui la mai puțin de patru 
luni de la instalarea sa.

în atmosfera rarefiată a politicii 
braziliene, pulsul militar se aude cu o

la cea de-a 43-a
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lui Tafall la Ankara și Atena

0 delegație a P.C. Fran
cez, condusă de Jeannette Tho- 
rez-Vermeersch, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Francez, 
a făcut o vizită în Cehoslovacia la 
invitația C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. In timpul vizitei au avut 
loc convorbiri cu o delegație a 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia. La 
încheierea vizitei a fost dat publi
cității un comunicat cu privire la 
convorbirile purtate.

Moise Chombe sub pază militară. 
Imagine transmisă de Agenția U.P.I. 
care precizează că este prima foto
grafie luată după arestarea fostului 
premier congolez pe teritoriul al- 

gerian.

In urmărirea „farfu
riei zburătoare". ln ulti- 
mele zile, poliția și gărzile de 
coastă din Ramsgate, comitatul 
Kent, aU fost asaltate de sesiză
rile unor cetățeni care au văzut 
„farfuria zburătoare" — un „obiect 
circular de culoare argintie", plu
tind la o oarecare înălțime. Elicop
tere ale forțelor aeriene britanice 
au pornit în grabă în urmărirea 
„farfuriei" și au raportat ulterior 
că este vorba de un... balon me
teorologic.

Delegația română a prezentat la Geneva în cadrul celei de a 
30-a sesiuni a Conferinței Biroului Internațional de Educație publică, un 
proiect de rezoluție privind raporturile dintre Biroul Internațional de 
Educație (B.I.E.) și UNESCO. Proiectul de rezoluție a fost adoptat în 
unanimitate. în discuțiile asupra organizării învățămîntului un mare 
număr de participanți la Conferință au cerut delegaților români infor
mații cu privire la funcționarea învățămîntului în țara noastră.

Problema dezvoltării și 
cheltuielile de înarmare. 
Luînd cuvîntul 
sesiune a Consiliului Economic și
Social al O.N.U. (ECOSOC), Paul 
Hoffman, directorul Programului 
Națiunilor Unite pentru dezvoltare, 
a relevat că problema dezvoltării 
„pare că nu a obținut dreptul la 
prioritate totală", deoarece din 1960 
și pînă în prezent au fost consa
crate dezvoltării numai 165 miliar
de dolari, în timp ce totalul chel
tuielilor de înarmare ale țărilor 
membre ale O.N.U. s-a ridicat la 
850 miliarde dolari.

Proiectata vizită la An
kara și Atena a lui Osorio 
Tafall, reprezentantul personal 
al secretarului general al O.N.U., 
U Thant, în Cipru, a fost amînată

pentru o dată ulterioară, anunță a- 
genția Reuter. (Tafall urma să so
sească miercuri la Ankara). Deși la 
Ankara nu au fost anunțate mo
tivele amînării, ea s-ar datora, 
după cum relevă agenția U.P.I., 
comentariilor nefavorabile ale pre
sei grecești cu privire la misiunea 
lui Tafall.

După cum anunță agen
ția TASS, de la 10 iulie, nave 
ale escadrei marinei militare so
vietice se află în vizită în portu
rile Republicii Arabe Unite — Ale
xandria și Port Said.

Duvalier se teme...In 
capitala dominicană s-a anun
țat că președintele haitian 
Franțois Duvalier și-a trimis 
o parte a averii sale la Santo 
Domingo pentru a o pune în 
siguranță de teama unei lovi
turi de stat împotriva sa. Po
trivit relatărilor agenției Fran
ce Presse, teroarea provocată 
în Haiti de recentele măsuri 
de represiune a luat proporții 
alarmante.

Incidentele de la Newport News, incidente grave s-au 
petrecut marți seara la Newport News (statul Virginia) cînd 3 000 de 
muncitori greviști de la șantierele de construcții navale din acest 
oraș au protestat împotriva încercării de a fi aduși spărgători de grevă. 
Peste 150 de polițiști au atacat pe greviști, deschizînd foc de arme în 
aer și folosind împotriva lor mașini ale pompierilor.
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In jargonul militar tocmirea cifrelor de bi- 
american termenul 
„body count" 
rătoarea de cadavre)

„BODY COUNT
lanț valabile pentru fie- 

(numă-. care etapă. Mărturie stă
__ ... . ’. ; relatarea din Saigon victorie. 

este acum uzitat pînă la transmisă la 8 iulie de 
abuz : de la această o-, John Wheeler, 
perație „pe teren" — 
care are loc după fie
care bătălie, atac, am
buscadă sau ciocnire pe 
timpurile de luptă din 
Vietnamul de sud — 
începe ceea ce este fina
lizat apoi la Saigon sub 
forma comunicatelor 
militare ale comanda
mentului american. O- 
perația „body count", 
luată în sine, nu pune 
probleme : atîția morți, 
atîția răniți, proprii sau 
ai celorlalți. Probleme 
apar însă o dată cu în-

cores- 
: pondentul agenției de 
presă americane Asso
ciated Press.

Numeroși militari a- 
mericani. — subliniază 
corespondentul — se în
doiesc de veridicitatea 
bilanțurilor oficiale pri
vind pierderile din rân
durile forțelor Frontului 
Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud.

In ce scop se face a- 
ceasta ?

— „Trebuie să se ara- 
.te — declară corespon
dentul — că situația

este în progres pentru 
americani, trebuie să se 

,întrețină 'o. psihoză de 
' • • • ......

Un consilier american,' 
citat de Associated 
Press, în legătură cu o 
telegramă despre cifrele 
oficiale ale pierderilor 
numărate în urma unei 
lupte la care a partici
pat, a declarat: „dacă 
toate «victoriile» noas
tre sînt raportate cu a- 
tîta imprecizie, înțeleg 
și mai bine cum unită
țile de partizani pot să 
sufere pierderi care a- 
desea le decimează... și 
totuși să continue să 
lupte 
eficace".
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O imagine frecventă pe dru
murile Nigeriei — trupe ale gu
vernului federal îndreptîndu-se 
spre front. Știrile privind lup
tele ce au loc între acestea și 
trupele secesioniste sînt contra
dictorii. Dar, atît surse federale

cît și postul 
nuntă că cele mai violente ope
rațiuni continuă să aibă loc în 
împrejurimile orașului Nsukka. 
punct strategic important pe
care armata federală ține cu
orice preț să-l ocupe.

tot mai mare claritate. „Linia dură" 
e un termen trainic încetățenit în 
vocabularul politic de aici, înțelegîn- 
du-se prin el ceea ce „) ornai do r>ra- 
sil“ definea drept „un tel de societate 
anonimă radicală în care controlul ac
țiunilor se află în mîinile militarilor". 
Pentru prima oară această societate, 
nu prea anonimă, a intrat în scenă în 
primele zile ale lui aprilie 1964, o dată 
cu răsturnarea guvernului Goulart. S-a 
inițiat atunci un val de persecuții, care 
a dus la anularea de man
date parlamentare și suspendarea 
drepturilor politice pentru un mare 
număr de persoane, arestări etc. Nu
meroasele comisii militare de investi
gații, care sub pretextul combaterii 
„corupției și subversiunii" au dispus 
desfășurarea unui șir lung de procese 
arbitrare erau conduse de „duri". Fos
tul președinte Castello Branco, deși 
incomodat uneori de concurența du
rilor, nu a întreprins nimic contra lor 
fiindcă îi serveau ca instrument de 
presiune în procesul de modelare a 
cadrului politic. Beneficiind de un 
mediu propice, mișcarea extremistă 
militară evoluase în toamna lui 1965 
pînă pe punctul de a pune pe muclie 
de cuțit autoritatea guvernului federal. 
Victoria opoziției în alegerile de gu
vernatori din statele Guanabara și Mi
nas Gerais provocase agitație în ca
zărmi, în măsură să inspire temeri 
privind posibilitatea unei lovituri de 
stat.

Deși în principal este vorba de o 
grupare extremistă de dreapta, pe 
parcurs a devenit tot mai percepti
bil că sub același epitet acționează, 
de fapt, două tendințe. Unii erau du
rii „veritabili", alții însă începeau să 
se situeze pe poziții patriotice, preo- 
cupîndu-so de apărarea independenței 
Braziliei față de dominația străină. 
Dacă cei din prima categorie se dedi
cau exclusiv vendetei antidemocratice, 
ultimii își manifestau inconformismul 
cu preceptele „școlii superioare do 
război", pe care le aplica fostul pre
ședinte Castello Branco.

In sînul acestei categorii de mili
tari a căpătat contururi tot mai vi
zibile o atitudine de nemulțumire 
față de vechea politică economico- 
financiară căreia îi reproșau înstrăi
narea bogățiilor țării. Același sec
tor al ofițerimii a apărat, în cadrul 
statului major, necesitatea unei „po
litici nucleare independente" pe care 
acum guvernul Costa e Silva caută 
s-o pună în practică. Este vorba de 
decizia Braziliei de a-și dezvolta de 
sine stătător tehnologia nucleară, con
form necesităților progresului indu
strial al tării. Această poziție a fost 
repetată de reprezentantul brazilian 
în cadrul conferinței de dezarmare de 
la Geneva. Și cu toate că unele din 
dezideratele militarilor din această 
categorie își găsesc expresie în ac
țiunile politice ale actualului guvern, 
din incidentul amintit rezultă că 
președintele nu acceptă să-i fie știr
bită autoritatea de către comandanții 
militari, indiferent de categoria aces
tora.

Ț
PRIMUL VLĂSTAR AL

„PLANULUI CALCUL"
Creată în luna aprilie în cadrul așa-numitului „plan calcul", 

Compania națională de informatică — piatra unghiulară a acestui plan 
menit să doteze Franța cu o puternică industrie proprie de mașini 
de calculat electronice — a prezentat zilele trecute prima sa reali
zare. Este vorba de un ordinator miniaturizat avînd volumul unui 
frigider cu capacitate de 200 litri și greutatea de 90 kg. Ordinatorul, 
care poartă indicativul 10010, poate fi folosit pentru controlul 
proceselor industriale, în învățământ și în cercetare științifică. La 
anul, 10 010 va fi multiplicat pentru export.

Unul din scopurile „planului calcul" este, după cum au arătat 
cercuri competente din Franța, de a lichida actuala hegemonie ameri
cană în domeniul mașinilor electronice de calculat. „Era de necon
ceput să se lase în mîinile industriei străine, una din cheile desti
nului nostru" — a spus Robert Galley, delegatul guvernului pentru 
informatică, explicînd de ce a fost necesară intervenția guvernului 
în acest domeniu. Pînă în 1976 Franța va face mari investiții în 
sectorul electronicii, urmînd ca cifra de afaceri să atingă la acea 
dată pe cea din industria automobilului. In luna noiembrie in 
Franța va începe să funcționeze Institutul de cercetări în informa
tică și automatism care va forma tehnicieni cu înaltă pregătire.

(De la corespondentul nostru la Paris)
iiilSa
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