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de investiții1

AVANSURI
Șl URGENȚE constructorilor

PE MARILE
ȘANTIERE ALE
INDUSTRIEI

A devenit o coordonata statornica 
a politicii economice a partidului și 
guvernului nostru înfăptuirea, an de 
an, a unui volum sporit de investiții, 
în 1368 au intrat în funcțiune im
portante obiective și capacități de 
producție care, adăugîndu-se celor 
nou construite în primii doi ani ai cin
cinalului, sporesc potențialul eco
nomic al țării. La plenara C.C. a! P.C.R. 
din iunie a.c., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat din nou că 
realizarea integrală și cu înalta efi
ciență a investițiilor rămîne, în con
tinuare, o problemă esențiala, o con
diție hotărîtoare a dinamismului eco
nomiei noastre.

Care este evoluția realizării planului 
de investiții pe acest an? 0 exami
nare a stadiului îndeplinirii planului 
do investiții — după încheierea pri
mului semestru și demararea în cea 
de-a doua jumătate a anului 
dențiază că, în comparație cu anii 
precedent!, s-au obținut rezultate su
perioare. în același timp, în reali
zarea planului de investiții stăruie 
încă neajunsuri. Ce factori accele
rează sau, dimpotrivă, frînează exe
cuția ritmică a lucrărilor de investi
ții? Am aflat răspuns la această în
trebare în cadrul unei anchete între
prinse la unele instituții economice 
centrale și pe cîteva șantiere de con
strucții industriale.

(în pagina a IH-a publicăm consta
tările prilejuite de ancheta noastră)

evi

Hotărîrea partidului și 
guvernului privind proiec
tarea și construirea mal 
multor tipuri de lo
cuințe, cu un grad di
ferit de confort și în spe- 

. cial locuințe ieftine, con
stituie pentru arhitecti și 
constructori un mbtiv de 
profundă satisfacție șl tot
odată. prilej de serioasă 
meditație asupra sarcinilor 
ce le incumbă. Această 
măsură, care exprimă o 
matură gîndire gospodă
rească și o grijă deosebită, 
fată de om garantează re
zolvarea într-o perioadă 
mai scurtă a unei însemna
te probleme sociale: satisfa
cerea în continuare a nevoi
lor de locuințe ale întregii 
populații.

Proiectantii ieșeni au în
țeles sarcina primită, de a 
întocmi într-un timp foarte 
scurt proiecte pentru lo
cuințe ieftine. Astfel. Ia

Am luat cunoștință cu 
interes despre Decretul 
Consiliului de Stat în legă
tură cu modificarea unor 
prevederi privind impozi
tul pe terenurile unităților 
agricole cooperatiste și pe 
veniturile agricole ale 
populației. înscrise pe li
nia măsurilor stabilite de 
partid și guvern menite să 
asigure — în spiritul unei 
înalte dreptăți sociale — o 
îmbinare tot mai strînsă a 
intereselor generale ale în
tregii societăți, ale unită
ților agricole și ale țărăni
mii. noile reglementări 
constituie încă un element 
de bază, atît pentru mai 
buna funcționare a pîrghiei 
impozitelor, cît și pentru 
perfectionarea sistemului 
de. retribuție.

Ne dăm bine seama că 
pentru a acoperi cheltuie
lile imense ce trebuie fă-

deD.S.A.P.C. Iași, timp 
două săptămîni. cu spriji
nul comisiei economice, 
unde au activat șapte co
lective de specialiști, sub 
conducerea directă a se
cretariatului comitetului 
județean de partid și a 
comitetului executiv al 
consiliului, popular ju
dețean provizoriu, s-a 
desfășurat o activitate pa
sionată, întocmindu-se 25 
de variante, pe tipuri de 
apartamente, diferențiata 
ca grad de confort și ca 
preț, apartamentul con
vențional de două încăperi 
oscii înd de la circa 
20 000 la 50 000 lei. Rezulta
tele preliminare obținute 
au infirmat scepticismul 
inițial al celor care nu ve
deau posibilitatea de a re
duce costurile, evidențiind 
încă o dată justețea și rea
lismul măsurilor luate de 
partidul nostru.

cute în vederea dezvoltă
rii economiei și culturii în 
folosul tuturor 1 sînt nece
sare participarea clasei 
muncitoare, a țărănimii, a 
intelectualității, eforturile 
întregului popor. Să ne gîn- 
dim, de exemplu, la agri
cultură. După cum știm cu 
toții, miile de tractoare, 
cantitățile tot mai mari de 
îngrășăminte și materiale 
de construcții, investițiile 
pentru irigații și alte lu
crări de îmbunătățiri fun
ciare, care duc la mărirea 
producției, necesită inves
tiții .mari, de care benefi-

fardaehe JALBA, preșe
dinte, Iulian FRĂȚILă 
și Constantin BRÂTU, 
membri ai cooperativei 
agrjcole Gemenele, ju
delui Brăila

(Continuare în pag. s H-aî

IN FAȚA LEGII,
TACTICA STRUȚULUI"

Cu toate că se pun într-o postură 
de-a dreptul ridicolă, există oameni 
— oameni în toată firea — care, în 

i „delicate"''.«numite împrejurări cam ,,
■pentru ei, nu se jenează să recurgă 
la procedee proprii unor biete vie
țuitoare fără discernămînt. La tac
tica struțului, de pildă.'

Vreme îndelungată, în subordinea 
unor astfel de oameni, sub privirile 
și eu îngăduința lor, se petrec fapte 
ilegale evidente, se încalcă în mod 
flagrant atribuțiunile de serviciu, 
pricinuindu-se astfel serioase pagube 
avutului obștesc, iar cînd sosește 

* clipa socotelilor — pentru că, mai 
devreme sau mai tîrziu aceasta tot 
sosește — ei cșpătă subit o amnezie 
bizară : „nu știu" cum s-a putut în- 
tîmpla așa ceva. (? !), „n-au văzut", 
și „n-au auzit" lucruri care să-i 
alarmeze și, ca atare, „nu pot fi tă
cuți cu nimic răspunzători de cele 
petrecute..." — se apără ei.

Subțire stratagemă ! Cu destulă 
«tîngăcie, asemenea oameni încearcă 
să evite nu numai prevederile lega
le, .ci și normele etice, elementarul 
bUn simț.

Spiritul de dreptate șl de echitate 
socială, promovat ou atîta vigoare 
de partidul și statul nostru și îmbră
țișat de masele dc oameni cinstiți, 
cere ca arice act antisocial, orice

faptă de natură a prejudicia intere
selor colectivității, să fie analizate 
cu maximum de răspundere și tra
tate ca atare.

Nu ne îndoim că șl în cazul de 
mai jos se va proceda, în cele din 
urmă, în același spirit. Spunem' „în 
cele din urmă", pentru că deocam
dată lucrurile se prezintă altfel de- 
cît ai fi îndreptățit să crezi cunos- 
Cînd faptele.

Iată-le: pînă în . anul 1965 la

adăpostîrea și păstrarea produselor 
primite de la furnizori, aproviziona
rea magazinelor comunale. Așa se 
face că a început să vîndă personal 
consumatorilor din reședința fostului 
raion peștele proaspăt pe care tre
buia să-l livreze unităților sătești, 
cu toate că, legal, el na avea 
dreptul să valorifice nlmie eu nume
rar, ci numai să asigure aprovizio
narea unităților de desfacere.

Să nu na închipuim cumva că T. D.

ancheta socială
depozitul nr. 2 al întreprinderii co
merțului cu ridicata Lehliu, gestionat 
de Tudor Dumitrache, activitatea se 
desfășura, după aprecierea organelor 
competente, în condițiuni mulțumi
toare. Nu erau semnalate neajun
suri, nu s-au înregistrat lipsuri. To
tul, normal... De la o vreme însă, 
gestionarul depozitului a început să 
se ocupe cu treburi care nu-i intrau 
de fel în atributiuni, negii jind în 
schimb asigurarea condițiilor pentru

țî-a depășit atribuțiunile de teamă 
să nu se... altereze peștele în drum 
«pre comune. Motivul, singurul mo
tiv, a fost clar și bine definit din 
capul locului: nn cîștig suplimentar 
ilicit. Cum putea realiza acest lucru? 
Foarte simplu. El primea pește de 
mai multe calități: de 3,50 lei, de 4,25 
lei ți de 5 lei kilogramul. Ca eă nu 
sa „piardă" prea mult timp cu calcu
larea restului, l-a vîndut.pe tot cu... 
S lei kg. La fel a procedat eu peștele

în noua orientare, trebuie 
să luptăm cu o mentalitate 
adînc -înrădăcinată și; pe 
care n-o justifică nici ce
rințele tării noastre, nici 
practica altor țări. Ne-am 
obișnuit să pretindem și să 
construim greoi, mergînd 
pe linia uzinelor gigant de 
prefabricate în locul po
ligoanelor sau atelierelor 
de șantier; după cum 
ne-am obișnuit să pro
iectăm suprafețe mari, 
chiar acolo unde nu sînt 
necesare, iar la adăpostul 
unor normative risipim, 
dimensionînd acoperitor 
.structurile de rezistență; 
exagerăm la unele instala
ții și la folosirea de ma
teriale scumpe etc. Iată de 
ce propunerile noastre merg 
pe linia unei simplificări 
care ’ vizează eliminarea 
inutilului, păstrînd — cu 
gradație în funcție de 
costuri •— elemente rea
le de confort, folosind 
împărțiri elastice, care 
să permită comasarea ul
terioară a camerelor, pen
tru mărirea în timp a 
gradului de confort: eta- 
pizarea realizării unor in
stalații și echipamente, du
pă posibilitățile locatarilor ; 

■eliminarea tencuielilor ex
terioare printr-o zidărie 
executată îngrijit sau fini
sată cu mortar colorat în 
masă, aplicat mecanizat 
prin stropiri șî altele. în 
același timp, studiile au re
levat încă o dată și tot mai 
stringent necesitatea de a 
se diversifica gama mate
rialelor de construcții, de a 
se produce înlocuitori ief
tini și de calitate superioa
ră, de. a depista, cerceta și 
organiza folosirea gospo
dărească a materialelor. Ne 
referim la panouri prefa
bricate din deșeugi pentru 
pardoseli,' la ■materiale'ter- 
mo și hidro-izolatoare mai 
economice, la pereți -des
părțitor! ușori, la stabili
rea unei exploatări rațio
nale a materialelor locale 
existente în județul nostru 
— piatra de Repedea, De- 
leni. Costerii, Schela e*e„ 
ceramica de Citirea. Vlă- 
dice'ni. Tg. Frumos. Ttîriău 
ș.a.. cît și a altor posibili
tăți ne care smtem hotărîțî 
să Ie valorificăm.

Consider, de asemenea, că 
stabilirea regimului juridic 
al terenurilor fără cons
trucții din perimetrul con- 
struibil al municipiilor și 
orașelor vine în spri
jinul intereselor celor 
mai largi ale tuturor cetă
țenilor, ajută la aplicarea 
schitelor de sistematizare. 
La Iași, de exemplu, în 
cartiere sau zone importan
te așezate pe dealul Copou- 
lui. Aurora, Păcurari. Ti- 
cău, Brîndușa, Galeta. Ni
cotină. există suprafețe ce 
totalizează circa 330 de hec
tare cu densități reduse de 
20—30 locuitori la hectar, 
densitate mai scăzută chiar 
decît în mediul rural. A- 
ceste terenuri, sistematiza
te științific, în funcție de 
stabilitatea dealurilor, pot fi 
parcelate diferențiat și date

:■ <

$ De ce nu se acțio
nează cu fermitate

pentru înlăturarea

golurilor în aprovi
zionarea cu legume
și fructe? • Izvoare

le, vocația și menirea

poeziei patriotice
® Spiritul selectiv -

atribut ai culturii

cinematografice

După cum s» ști», începlad do astăzi, pînă: Ia 6 august, se va 
desfășura la Sofia cel do-al IX-lea Festival al Tineretului șl Stu
denților, pentru solidaritate, pace șl prietenie. în legătură cu parti
ciparea reprezentanților tinerel generații din România la acest 
important eveniment din viața tineretului, ne-am adresat tovarășului 
ION ILIESCU, prlm-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, președintele Comitetului Național de pregătire 
a Festivalului.
— Vă rugăm să Împărtășiți 

cititorilor ziarului nostru cîteva 
din noutățile actualei ediții a 
Festivalului, caracterul și obiec
tivele ei......

Centrala termică a Institutului 
de fizică atomică din Capitală 
a fost echipată cu cazane 
„Goma*, proiectate chiar în 
institut. în prezent aceste caza
ne — cu un debit de 2 000 000 
kilocalorii pe oră și un randa
ment de 92 la sută — au intrat 
în producția de serie la uzine

le „16 Februarie’ din Cluj
Foto : Agerpre»

ÎN ZIARUL DE AZI

• Sport

Dr. ing. C. MiHĂILESCU
Directorul D.S.A.P C. lași

(Continuare în pag. a ll-a)

!

de calitate superioară — 7,50 lei,
8.25 lei și 9 lei kg, vînzîfidu-1 cu 
9 lei kg. Cîștigu! era destul de sub
stanțial dacă ținein seama că T. D. 
„valorifica" In acest fel mii de kilo
grame de pește.

Cum de au admis organele de con
ducere alo fostei Uniuni raionale a 
cooperativelor de consum și ale 
I.C.R. Lehliu asemenea practici ile
gale ? In primul rînd trebuie preci
zat că depășirea atributiunilor con
venea nu numai lui T. D. ci și unor 
persoane din conducerea acestor or
ganizații economice, persoane ama
toare de pește proaspăt și alte favo
ruri (iar dacă pachetele le mai so
seau și acasă, cu atît mai bine!). Peste 
măsură de ..atent" cu toți’ aceia care 
aveau vreo contingență cu gestiunea 
sa, T. D. își servea șefii cu prompti
tudine șî fără nici un fel de rezerve 
de parcă depozitul ar fi fost o băcă
nie a nimănui, iar el un simplu dis
tribuitor de bunuri, preasupus mai 
marilor săi. Bucurîndu-se de astfel 
de avantaje în aprovizionarea cu 
pește proaspăt, unii factori de răs-

Mihai GROZAVU

(Continuare în pag. a (1-a)

o manifestare a

Interviu cu tovarășul Ion ILIESCU 
președintele Comitetului Național 

de pregătire a Festivalului

In conformitate eu caracterul 
ți obiectivele lor, Festivalurile mon
diale ale tineretului ți studenților 
sînt chemate să constituie largi ma
nifestări ale tineretului înaintat de 
pretutindeni, să contribuie la dez
voltarea spiritului de colaborare, la 
întărirea unității de acțiune a ti
nerei generații pentru înfăptuirea

aspirațiilor «4 de pace, prietenie șt 
colaborare între popoare. Festiva
lurile Internaționale ale tineretului • 
au fost concepute ca un mijloc de a 
facilita, contactele dintre reprezen
tanții tineretului de pe toate conti
nentele, â tuturor organizațiilor șl 
forțelor progresiste ale tineretului și 
studenților care, deasupra deose
birilor de concepții politice, filozofi
ce sau religioase ți a afilierii Ia 
diverse organizații internaționale, își 
dedică eforturile unor acțiuni în
dreptate spre apărarea libertății, 
spre democrație șl progres. Festiva
lul de la Sofia este menit să con
tribuie la consolidarea unității de 
acțiune a tineretului, să stimuleze 
participarea tineretului la lupta pe 
care o desfășoară popoarele, pentru 
realizarea dezideratului lor de pace 
și progres, de independentă ți su
veranitate.

Reprezentanții tineretului din Ro
mânia participă la Festival cu mul
tă însuflețire, convinși că această 
largă reuniune a tineretului de pre
tutindeni va ști să exprime năzuin
țele cele mai nobile ale tinerel ge- 

' nerații, năzuințe de pace șl conlucra
re în vederea rezolvării marilor pro
bleme ale epocii noastre. Ei duc la 
Festival mesajul pe care președinte
le Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolaa 
Ceaușescu, l-a adresat tuturor parti- 
cipanților, căldura și îndemnul cu
prinse în acest mesaj. Salutînd am
pla manifestare consacrată solidari
tății, păcii și prieteniei, mesajul sub
liniază : „Urez succes țelul de-al 
IX-lea Festival Mondial al Tinere
tului ți Studenților, care se desfă
șoară în capitala unei țări de caro 
ne leagă o trainică prietenie. îmi ex
prim speranța că el va contribui la 
promovarea spiritului de înțelegere, 
de destindere și apropiere între po
poare, la întărirea unității de acțiu
ne a tinerei generații și consolidarea 
frontului forțelor antiimperialiste. la 
triumful cauzei păcii și securității 
Internaționale".

Din datele existente pînă acum la 
Comitetul international de pregătire, 
rezultă că cel de-al IX-lea Festival 
Mondial al Tineretului șl Studenților 
de la Sofia va cunoaște o largă parti
cipare a reprezentanților tineretului 
lumii Este așteptată sosirea. în ca
pitala Republicii Populare Bulga
ria, a peste 14 000 de delegați, re- 
prezentînd tineri de diferite con
vingeri politice, filozofice sau reli
gioase din circa 140 de țări din 
Europa, Asia, Africa, America de 
Nord și de Sud. La Festival vor fi re
prezentate. de asemenea, peste 30 de 
organizații internaționale și regio
nale, printre care Consiliul Mondial 
al Păcii, Federația Sindicală Mon
dială, instituții specializate ale 
O.N.U.. cum sînt UNESCO, F.A.O, 
etc.

Pe calendarul celor zece zile de 
desfășurare a Festivalului sînt în
scrise numeroase acțiuni. Trebuie 
remarcat faptul că, în cea mai mare 
parte, aceste acțiuni vor fi dedicate 
unor probleme de larg interes, în ca
drul lor abordîndu-se principalele 
evenimente internaționale, rolul si 
contribuția tineretului în lupta po
poarelor pentru pace, independentă 
națională și libertate socială, împo
triva imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului. Se vor or
ganiza zile speciale de solidaritate 
cu Vietnamul, Coreea, Cuba etc.

întregul Festival se desfășoară 
sub semnul solidarității cu lupta 
eroică a poporului vietnamez, îm
potriva agresiunii imperialismului a- 
merican. Prin mitinguri, campanii 
de semnături și scrisori, dezbateri, 
întîlniri cu reprezentanții tineretu
lui vietnamez, participants la Festi- 

, val vor avea prilejul să-și exprima 
întreaga lor simpatie, sprijinul lor 
deplin față de cauza dreaptă a po
porului vietnamez, să ceară încetarea

Secretul celor ce

jștiu să pătrundă
a a ■ e

j în inima pămintului
Drumul spre profun-

> zime, metru cu me-
> tru, zi de zi, este în- 
?• scris pe un panou... 
? „Oglinda forajului" ii 
\ spun cei de la Intre-

prinderea de foraj 
Ploiești, scrutând' nro

ți fesional cifrele. Ingi- 
I( nerul Vasile

> dornic să mă

> tească pînă la Podeni 
z ..unde voi avea 
? dea". îmi pune
< priviri schitele ne ca- 
C re se află consemna- 
S -te zeci de profile oeo- 
? logice. încerc să ur- 
? măresc mișcarea ți- 
< teiului în ondulația 
< straturilor. încerc să 
< descifrez, străpungînd 
\ această' taină a natu- 
> rii, locul unde sub 

noi, la kilometri, se 
află negrele si mult 

<< rîvnitele mări de ne- 
(( trol. Vor fi mai a- 

proape sau mai depar- 
$> te spre adînc ?
« . Toți cei de aici cred 
(( cu tărie în forajul la 
SS adîncime — „pentru că 
# e sigur că vom găsi 
IJ țiței". Credință confir-

> mată de legile miscă- 
> rii straturilor, de 
> riile modeme ale

> logiei
> Sînt
> sonda
> etalon ___
> de mare adîncime. Se 
> va ajunge în final la 
: 6 000 m. instalația de 
> foraj este românească, 
> rezultatele vor confir- 
> ma. poate strălucit, o 
> ipoteză care susține e- 
? xistența țițeiului în a- 
( ceastă zonă la o adîn- 
\ cime de peste 4 000 m. 
\ Blindat de masive 
> straturi geologice, pre- 

,> tiosul aur negru se o- 
// dihnețte sau își conti- 
« nuă misterioasa sa 
<a plimbare subterană, 

ureîndu-se spre su- 
» prafață, înaintând lent 
/> de-a lungul „bule- 
?? vardului" creat de 

falii. Țițeiul parcă 
U așteaptă, răbdător. în- 
>> tîlnirea sa cu omul.

VOÎCM, 
înso-

ce vr- 
sub

teo- 
geo-

petrolifere. 
în drum 
de la Podeni, 
pentru forajul

spre

ce-l descoperă si-i dă 
putința să izbucnească, 
minat de sutele de at
mosfere ale presiunii 
din adîncuri, sore în
tâlnirea cu conducta de 
transport si instalația 
de prelucrare.

Podeni. Șonda 6 003 
lucrează în plin. Ști
ind că adesea forajul 
înseamnă o muncă 
dusă în condiții deo
sebit de orele, mă aș
teptam să găsesc no
roiul schelelor, aro
mezi dezordonate de 
țevi si materiale, 
drumuri desfundate și 
impracticabile. Nimic 
din toate acestea. Pă
țim într-o incintă de 
lucru ca în palmă, 
curte de om gospodar, 
în care toate sînt la 
locul lor: magaziile, 
atelierele, biroul stră
lucind de curățenie.

In mijlocul unei sal
be de sonde în func
țiune se înaltă cu o 
maiestuoasă demnita
te instalația româ
nească de foraj 4 DH- 
315 care domină, mîn- 
dră de performanțele 
ei, surorile născute cu 
mult înainte. Dacă 
n-as ști cît de apre
ciată este instalația, as 
crede că robustețea ei 
este insuficientă. Pro- 
filele ce o alcătuiesc 
sînt alese ca urmare a 
unui laborios calcul 
de rezistentă, dar si 
cu grija economiei. Ni
mic în plus, nimic în 
minus.

O siluetă de o re
marcabilă zveltele — 
care cîntăreste totuși 
100 tone 1 — se ridică 
lin. spre văzduh. De 
acolo, de sus, cîrliaul 
agată alte 300 tone. 
Jos o fundație, adîncă, 
de bloc-turn. susține 
temeinic complicata, 
alternanță de grinzi si 
diagonale. Patru mo
toare Diesel îsi mișcă 
pistoanele liniștit, um- 
plînd văzduhul de un

zumzet ușor, plăcut 
parcă în această at
mosferă.

Cei patruzeci de son
dori se mișcă precis, 
repede, aproape nu se 
văd. Inginerul Vasile 
Cărăusu, șeful sondei, 
după ce a condus o 
delegație de ingineri 
din America de Sud 
(astfel de vjzite. ale 
unor specialiști străini, 
nu sînt deloc rare 
aici) stă de vorbă si 
cu mine. Este un „ve
teran" al forajului la 
adîncime dacă ținem 
seama că se află la a 
patra lucrare de acest 
gen. Stăm mult de 
vorbă. îmi explică 
tehnica forajului și se 
înflăcărează brusc, în
cepe să analizeze teo
rii si ipoteze, să cri
tice si să laude meto
de si autori.

— La început, cînd 
nu se începuse forajul 
la adîncime. eram 
cîțiva pe care metoda 
ne-a atras. Deși nu e- 
ram prea tineri, nou
tatea ne-a cucerit 
treptat. Visam că vom 
scoate țiței de la adîn- 
cimi necunoscute. Do
ream poate si gloria si 
realizarea a ceva ne
maivăzut. Apoi, cînd 
a început munca, unii 
au plecat. Am rămas 
mai putini, dar au ve
nit alții. Cînd am fo
rat prima sondă 
veam o mulțime
temeri. Era o muncă 
necunoscută, erau in
stalații noi pentru toți, 
oamenii lucrau cu e- 
motia debutului. O 
sondă la adîncime va
lorează teci de mili
oane. Nu prea poți să 
uiți asta! La a doua 
lucrare a fost mai u- 
șor. Acum privesc son-

Irig. Radu 
GHEORGHIU

a- 
de

(Continuare 
în pag. a V-a) Interviu realizat 

de Radu BOGDAN

(Continuare în pag. a V-a)
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Să pună 
de cafea?
Fericitele familii care 

mutat acum 10—12 zile în 
bloc E 16 Berceni ne' roagă să 
dăm la această rubrică urmă
torul anunț comun : „Dragi 
prieteni, știm că sînteți nerăb
dători să veniți să ne felicitați 
pentru noua locuință. Vă ru
găm însă să mai amînați vi
zita. De cînd ne-am mutat, stăm 
cu mobila grămadă pentru că 
n-avem voie să despachetăm 
pînă nu vin de la deratizare. 
In afară de asta, nu știm prin 
ce împrejurări au dispărut unele 
instalații sanitare, iar altele 
s-au defectat, ceea ce n-o să vă 
facă impresie prea bună. Nu 
avem nici lumină, pentru că nu 
e gata dosarul. Vizitați-ne, așa
dar, cînd se va face lumină. 
Cu mulțumiri anticipate..."

Cei de la I.A.L. (care au 
cepționat) și tovarășii de 
I.R.E.B. sînt așteptați însă 
brațele deschise. Să pună 
cafea 7

s-au 
noul

re
ia 
cu 
de

Ionel a trecut • 
într-a cincea I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Regretăm sincer că venim cu 
această știre cam tîrziu. Totuși 
e bine și mai tîrziu decît deloc. 
Ascultați: elevul Ion Solomon 
din clasa a IV-a, școala Mag- 
Săliște Sibiu, a avut un accident 
care l-a imobilizat la pat. Trei 
colegi de-ai lui — Adrian Vă- 
caru, Maria Nechita și Radu 
Văcaru — prin rotație, au trecut 
zilnic pe la elevul accidentat și 
au făcut lecțiile cu el. Periodic, 
îl vizita și învățătorul. Spre 
bucuria tuturor colegilor, la fi
nele anului Ion Solomon a pro
movat în clasa a V-a.

Dacă cei trei colegi care l-au 
ajutat pe Ion Solomon au la 
purtare o notă mai mică din 
cauza cine știe căror năzbîtii 
copilărești, reporterul, care nu 
este cadru didactic, le modifică 
nota. Le dă zece plus. $i das
călului.

Cauciucarul 
are amnezie I

Rutinatul infractor Nicolae 
Irimie cu 12 condamnări la ac
tiv a „căzut" și a 13-a oară. 
De data aceasta — în legătură 
cu niște afaceri cu cauciucuri. 
Falsifica delegații și note de co
mandă de care făcea rost de 
la „Energo-construcții". Lua 
cauciucuri prin virament (tot 
cu acte false) și le vindea la 
particulari. In momentul de fată 
se află în „vizită de curtoazie" 
într-una din încăperile miliției 
Sectorului 8 București. Reporte
rul „Faptului divers" i-a cerut 
o audiență :

Rep.: Pînă în prezent au fost 
depistate și s-au plîns doar cî
teva întreprinderi de la care 
„luai" cauciucuri prin „vira
ment"...

El: Sînt mai multe, recunosc, 
sînt cinstit în chestii de-astea. 
Dar zău nu-mi aduc aminte pe 
cine am mai păcălit, că am lu
crat cu mai multe nume.

Noi vrem să-l ajutăm și, ca 
atare, rugăm întreprinderile și 
instituțiile din țară care au 
„vîndut" prin virament niște 
cauciucuri și nu au acoperire 
să se adreseze, la noul domici
liu, lui Nicolae Irimie. „Cauciu- 
carul" are amnezie. Parțială, 
însă. Dacă ia omul niște „ani", 
să știe pe ce-i ia.

Vino acasă,
Victorițo!

Victoria Stoica, cu ultimul do
miciliu în București, str. Fiera
rilor 11, Sectorul 1, în 1964 a 
avut o condamnare de 3 ani. 
Ieșită din detențiune, s-a anga
jat ca gestionară la „Arta meș- 
teșugărească“-Slatina. Aici, cu 
multă „artă", a început să-și 
facă meseria. De exemplu, cum
păra nasturi pentru cooperativă 
de 53 de lei și ea zicea (modi- 
ficînd bonuri) că a cumpărat de 
2 530 lei. Pînă în prezent s-a 
găsit o pagubă în gestiune de 
41 950 lei. De cîteva zile a dis
părut fără urme.

Vino acasă, Victorițo, că tot 
te prinde...

Vinete...
albastre
Alaltăieri l-am întîlnit pe Ma

rin Alexandru, din comuna 
Fierbinți, cumpărînd din Obor 
cîteva sute de kilograme de vi
nete.

— Ce faci, măi nene, cu atî- 
tea vinete ?

— Am și eu o nuntă 
lie. ce. n-am voie ?

Tot alaltăieri Marin 
dru a fost întîlnit tot 
dar nu in Obor, ci 
7 Noiembrie. De data asta nu 
mai cumpăra vinete, ci vindea. 
Șt nu noi l-am reîntîlnit, ci 
miliția economică. Era într-o 
ureche 7 Nu. Era speculant pen
tru că le vindea cu un preț 
mai mare.

Vai de nunta aia pe care o 
t-o aibă în familie 1

Rubricii redactata de ;
Nicolae TUDOR 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților 
înteii"

In fami-

Alexan- 
în piață, 
in piața

O BINE VENITA
REGLEMENTARE
A SISTEMULUI

pentru înlăturarea golurilor inPREMIAL (Urmare din pag. I)

teren de
afirmare

ÎNTREBARE PENTRU PRIMARII UNOR ORAȘE:

De ce nu se acționează cu fermitate
7

Incadrindu-se în complexul de mă
suri luate in ultimul timp de partid 
și guvern pentru aplicarea justă în 
practică a principiului socialist de 
cointeresare materială a oamenilor 
muncii, hotărîrea adoptată recent de 
Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. 
și Consiliul de Miniștri privind îmbu
nătățirea modului de repartizare a 
fondurilor de premiere și de acordare 
a premiilor pentru personalul tehnic- 
administrativ și de specialitate a fost 
primită cu deosebit interes și în în
treprinderea noastră. Măsurile stabi
lite sînt menite să stimuleze întregul 
personal tehnico-administrativ și de 
specialitate din întreprinderi și in
stituții în vederea obținerii unor re
zultate superioare in îndeplinirea sar
cinilor ce le revin.

Reglementarea de pînă acum cu 
privire la acordarea premiilor tri
mestriale pentru personalul tehnico- 
administrativ și de specialitate nu 
era întru totul corespunzătoare, nu 
reflecta just, în toate cazurile, efor
turile, precum și contribuția indivi
duală ale fiecăruia dintre acești sa- 
lariați la îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan. Existau diferen
țieri mari, nejustificate, între premii
le respective acordate, unii salariat! 
fiind premiați nu în raport de acti
vitatea depusă în perioada respecti
vă, ci în funcție de elemente subiec
tive. Numai anumite cadre de con
ducere, șefi de servicii, beneficiau 
de cote de premiere la limita ma
ximă — 50 la sută din salariul tarifar. 
Și stabilirea cuantumului premiilor 
era deformată de anumite aprecieri 
subiective. La noi, în întreprindere, 
ca și în alte părți, au putut fi în- 
tîlnite situații de-a dreptul nefirești 
în modul de repartizare a fondurilor 
destinate premierii personalului teh- 
nic-administrativ. Mai bine de 55 la 
sută din fondul de premii era afec
tat cadrelor de conducere, șefilor de

servicii, șefilor de secții, ateliere, in
gineri, economiști, maiștri și numai 
45 la sută pentru restul personalului 
tehnico-administrativ.

De aceea, măsurile luate de Comi
tetul Executiv al C.C. al P.C.R. 'și 
Consiliul de Miniștri, asigurînd o re
partizare mai echitabilă a acestor 
fonduri de premiere au o importan
ță deosebită. Prevederile potrivit că
rora valoarea premiilor individuale 
ale diverselor categorii de personal 

’ tehnico-administrativ trebuie să fie 
precizată în funcție de cota consti
tuită pe întreprindere — între plus 
și minus 5 la sută față de aceasta 
— va elimina neajunsurile despre 
care vorbeam mai înainte, accentuînd 
caracterul stimulativ al sistemului 
premial. Prezintă o deosebită impor
tantă și prevederea că repartizarea 
premiilor individuale pentru perso
nalul tehnic-administrativ va fi apro
bată în întreprinderi de comitetele 
de direcție, iar în instituțiile buge-x 
tare de conducerile acestora, cu con
sultarea comitetului sindical, ținîn- 
du-se seama de aportul efectiv al 
fiecăruia dintre salariații întreprin
derii din această categorie _ de per
sonal la realizarea și depășirea sar
cinilor.

Neîndoielnic, îmbunătățirile aduse 
sistemului de premiere, spiritul de 
echitate care caracterizează măsurile 

'luate în acest sens, vor contribui la 
stimularea și mai puternică â muncii 
creatoare a tuturor salariaților, pen
tru valorificarea tot mai intensă a 
rezervelor interne din întreprinderi, 
pentru ridicarea continuă a nivelului 
eficienței întregii activități econo
mice.

Ștefan ADAM 
inginer șef,
I.I.S. „Libertatea’-Sibiu

Dreaptă așezare a impozitelor
(Urmare din pag. I)

ciem în mod nemijlocit. De aseme
nea, în satele țării noastre s-au înăl
țat mii de școli, dispensare, cămine 
culturale etc. înțelegem deci bine că 
este necesar să se acorde atenție 
tuturor izvoarelor de venituri ale 
statului pentru acoperirea uriașelor 
cheltuieli pe care le face în folosul 
nostru, al tuturor. De aceea, consi
derări pe deplin justificată și regle
mentarea impozitelor pe terenurile 
cooperativelor agricole, ca și pe ve
niturile realizate de populație din 
valorificarea surplusului de produse, 
în legătură cu aceasta, apreciem 
foarte mult faptul că decretul-Con
siliului de Stat, care reglementează 
aceste probleme, prevede stabilirea 
impozitelor avîndu-se în vedere si
tuația reală a cooperativelor agri
cole, nivelul dezvoltării lor econo
mice.

în ce privește impozitele pe supra
fața agricolă, este foarte just faptul 
că s-a trecut de la stabilirea pe 
raioane la aceea pe unități. Nu era 
drept ca unitățile cu teren fertil și 
deci cu producții și venituri ridica
te să plătească același impozit ca 
unitățile cu soluri sărace, puțin pro
ductive, numai pentru că se aflau pe 
teritoriul aceluiași raion. In ceea ce 
privește cooperativa noastră, de pe 
3 785 ha de teren de care dispunem, 
producția la hectar la toate cultu
rile a cunoscut o creștere progresivă, 
dublîndu-se fată de 1962. Chiar și în 
condițiile de secetă din acest an, 
producția globală va trece de 20 mi
lioane de lei. Averea obștească de
pășește. în prezent, 10 milioane de 
lei. De mai multi ani, valoarea zilei- 
muncă este mai mare de 30 de lei, 
ceea ce a dus la creșterea bună
stării membrilor cooperatori. Rezul
tatele obținute se datoresc în bună 
măsură și faptului că dispunem de 
terenuri cu fertilitate naturală a so
lului mult mai ridicată decît în alte 
locuri. Prin urmare, considerăm că 
este drept ca la stabilirea noilor im
pozite să se țină seama de această 
situație, avîndu-se în vedere și con
dițiile agrotehnice în care se reali
zează astăzi producția agricolă. De
sigur, la cooperativele agricole cu 
terenuri slabe, care au un grad de 
fertilitate scăzut, așa cum este ca
zul celor situate pe terenuri podzo- 
lice, impozitele pe hectar vor fi 
mult mai reduse.

Sînt, de asemenea, bine chibzuite 
noile măsuri pentru reașezarea impo
zitelor pentru veniturile agricole ale 
populației. Comuna noastră este si
tuată la o distanță mare de orașul 
Brăila, centru județean, care se află 
la aproape 30 km. Membrii coopera
tori nu au posibilitatea să meargă

des la oraș pentru a-și valorifica 
surplusul de produse agricole, așa 
cum se întîmplă în comunele situa
te în zona orășenească și preorășe
nească. Este, deci, după părerea 
noastră, pe deplin echitabil să existe 
o diferențiere între impozitele plătite 
de membrii cooperatori din comune
le îndepărtate de oraș și cei din co
munele apropiate.

Noile măsuri, cu care sîntem pe 
deplin de ac'ord, vor duce la dezvol
tarea și mai puternică a întregii 
noastre economii naționale, deci și a 
agriculturii. Ele ' răspund întru totul 
intereselor întregului nostru popor.

în folosința celor care au 
posibilități să-și constru
iască locuințe proprietate 
personală.

Este însă necesar ca 
asemenea construcții să se 
realizeze după proiecte spe
cifice amplasamentului, să 
se efectueze lucrări de te- 
rasare după curbe de ni
vel, cu ziduri de sprijin, 
după experiența bătrînilor 
ce au construit cu zeci de 
ani în urmă pe strada Al- 
bineț ; să se respecte o 
disciplină severă pe linia 
aplicării normelor de con
strucții și sistematizări ; 
durata maximă de execu
ție să fie de 1—2 ani. In 
felul acesta, pe teritoriul 
luat în considerație se pot 
realiza imediat circa 
10—12 000 de locuințe fără 
demolări, în care ar putea 
fi cazată circa 30 la sută 
din populația ' actuală a 
lașului. Din sondajul efec
tuat rezultă că cereri pen
tru asemenea construcții 
sînt foarte multe.

Referindu-mă la sarcina 
trasată ca construcția lo
cuințelor ieftine să înceapă 
chiar la începutul anului 
viitor, apreciez că acest lu
cru este posibil la Iași. 
Propun ca organele centra
le să urgenteze aprobarea 
proiectelor depuse de noi ; 
beneficiarii să stabilească 
amplasamentele prin res
pectarea apartamentelor 
deja aprobate în cartierele 
Tătărașl-sud și Socola-Ni- 
colina și să se înceapă car
tierul Brîndușa, unde se 
pot amplasa circa 1 000 
apartamente în blocuri 
P + 4 — P + 10 și peste 500 
de apartamente în locuințe 
ieftine, cu parter sau par
ter și etaj. Propunem, de 
asemenea, ca în acest an 
să se execute în mod ex
perimenta] unele tipuri de 
locuințe care să ajute la 
verificarea în practică și 
la îmbunătățirea soluțiilor 
date prin proiectare. întru- 
cît în aceste apartamente 
se reduc întrucîtva supra
fețele anexe, propunem să 
se studieze, de către orga
nele de specialitate, crește
rea de urgență a gradului 
de deservire a populației 
prin cooperație, comerțul 
de stat, industria locală, 
unități de prestații, îneît 
cerințele cotidiene ale lo
catarilor să fie acoperite 
cu promptitudine.

de 
de

aprovizionarea cu legume și fructe?
Din a doua jumătate a 

lunii iulie începe, de obi
cei, perioada cînd piețele 
orașelor sînt aprovizionate 
din abundență cu un sor
timent variat de legume și 
fructe. Și anul acesta, deși 
timpul a fost secetos, pro
ducția de legume este, în 
general, mulțumitoare, ca 
urmare îndeosebi a extin
derii irigațiilor. Investiga
țiile făcute cu prilejul unui 
raid-anchetă, întreprins de 
corespondenții 
județele Bacău, 
Harghita, arată 
aprovizionarea 
a unor orașe 
multe goluri, 
exemple. în piețele muni
cipiului Ploiești se găsesc 
cantități îndestulătoare de 
roșii, castraveți, ardei gras. 
In schimb, cartofii, ceapa, 
fasolea verde, dovleceii, 
varza — legume mult cău
tate de gospodine — lip
sesc aproape cu dssăvîrșl- 
re. Fructele se găsesc șl 
ele în cantități mici și doar 
la cîteva magazine din cen
trul orașului. La Miercurea 
Ciuc și Odorhei, în piețe și 
Ia chioșcuri, există destule 
legume — roșii, fasole ver
de, ardei gras, gulii, vine
te, morcovi și altele. Vizi- 
tînd însă unitățile de des
facere din orașul Bălan din 
același județ, se constată 
goluri în _ aprovizionarea cu 
cartofi (județul Harghita 
este mare producător de 
cartofi !), roșiile sînt de ca
litate necorespunzătoare, 
iar fructele ajung aici „în 
cantități atît de mici de 
parcă ar fi leacuri", după 
cum ne-a spus tov. Iuliu 
Andor, primarul orașului. 
In orașul Bacău, Ia prima 
vedere ai impresia că piața 
oferă o mare bogăție de le
gume. Dar cînd pornesc 
după cumpărături, gospo
dinele constată că nu pot 
cumpăra unele sortimente 
fără de care nu se poate 
găti — cartofi, morcovi, pă
trunjel, ceapă. „De trei zile 
nu avem cartofi și mor
covi" — ne-a declarat vîn-

înnoștri
Prahova și 
însă că în 
cu legume 

sînt încă 
Iată cîteva
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Litoralul se îmbogățește mereu cu noi construcții (Mangalia Nord)

n

(Urmare din pag. I)
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zătoarea Marla Hușan de la 
centrul nr. 4 din piața ora
șului. Aceeași e situația și 
la centrele nr. 2, 10, 32, 33 
și altele. Prin urmare, la 
Bacău într-o zonă unde se 
cultivă mari suprafețe cu 
cartofi, aceștia nu se găsesc 
zile la rînd.

Ce explicații pot avea 
golurile în aprovizionarea 
acestor orașe, lipsa, parția7 
lă sau totală, a unor sor- 
timente de legume pe pia
ță 7 Desigur, o serie de 
deficiente în planificarea 
și organizarea producției de 
legume, ca și urmările se
cetei au determinat obți
nerea de cantități mai mici 
de legume la unele sorti
mente. Dar din discuțiile 
purtate și din constatările 
făcute pe teren rezultă că 
golurile ce se ivesc în a- 
provizionare se datoresc în 
•principal deficiențelor e- 
xistente în preluarea pro
duselor din unitățile pro
ducătoare și în repartizarea 
lor către unitățile de des
facere.

O situație întocmită la 
C.L.F Ploiești înfățișează 
stadiul livrărilor la legu
mele contractate cu 34 de 
cooperative agricole. A- 
proape toate au restan
țe mari, care depă
șesc uneori jumătatea can
tității contractate. De pil
dă la cartofi, 22 de coo
perative nu și-au realizat 
sarcina decît în proporție 
de 40 la sută ; la fasole 
verde, din 88 tone contrac
tate s-au preluat doar 29 
de tone, iar la castraveți, 
din cele 171 tone, doar 21 
de tone. Aceeași situație și 
la ceapă verde, dovle
cei etc. Este vorba numai 
de faptul că producția a 
fost diminuată de secetă 7 
Nicidecum ! „Avem circa 
1 000 kg de ceapă scoasă și 
nimeni nu vine s-o ridice
— ne-a spus zilele trecute 
tov. Mihai Ioniță, președin
tele C.A.P. Tătărani. Nu 
știm ce să facem : o depo
zităm, n-o depozităm... 
CTu.F. ar trebui să ne spu
nă". Contabila Dumitru 
Elena, de la1 C.A.P. RîfoV, 
ne-a; torătat'-șr ea o situa
ție asemănătoare : coopera
tiva are ceapă, dar C.L.F. 
nu s-a decis dacă să fje 
recoltată sau nu. In acest 
timp. Ia piața Anton din 
Ploiești producătorii indi
viduali vînd ceapă cu pre
turi mai mari decît cele 
stabilite prin mercurial.

Dună cum se vede, nici 
cantitățile existente nu sînt 
ridicate la timp din uni
tăți. Pe de altă parte, orga
nizația comercială județea
nă si C.L.F. Ploiești nu 
manifestă fermitatea cuve
nită în a determina con
ducerile unităților producă
toare să respecte contrac
tele încheiate. Numai la 
C.L.F. Ploiești lucrează 30 
de recepționeri, 6 merceo
logi. precum și alti sala
riat! care se ocupă de „im
pulsionarea" livrărilor. 
Dacă toți și-ar tace pe de
plin datoria, 
desigur, mai 
gume ne 
unii dintre el au o activi
tate foarte slabă. Intr-rina 
din zilele trecute, de pildă, 
în 5 cooperative agricole
— Bărcănești. Buda-Palan-

s-ar găsi, 
multe le- 

piață. Dar

ca, Rîfov, Berceni, Petro
șani — nu s-a prezentat 
nici un recepționer pentru 
preluarea mărfii necesare 
pe piața ploieșteană. Cu 
toate că sînt atît de mulți 
cei care se ocupă de apro
vizionare. de multe ori nu 
se găsește posibilitatea de 
a se rezolva operativ măcar 
solicitările unor oameni cu 
inițiativă. Roșu Iustin de la 
un centru de desfacere din 
Ploiești ne-a relatat că, ne
primind cartofi de mult ■ 
timp, a cerut la un mo
ment dat Un camion de la 
depozitul C.L.F., pentru a 
aduce cartofi de la C.A.P. 
Cornești, județul Dîmbovi
ța, cu al cărei președinte 
se înțelesese în prealabil. 
Camionul însă a fost pri
mit atît de tîrziu, îneît 
cooperativa i-a livrat al-^, 
tora, mai operativi.

O slabă preocupare pen
tru îndeplinirea contracte
lor se constată și la Bacău. 
Pe motiv că, în ultima vre
me, timpul a fost ploios, 
C.A.P Horgești, Săucești, 
Hemeiuși și altele n-au re
coltat cartofii care trebuiau 
livrați în baza contractelor. 
Iar conducerea C.L.F.-ului 
aștepta... vreme bună. O 
situație oarecum deosebi
tă, dar care în fond pune 
în evidență aceleași lipsuri, 
este la Bălan. Aici, cartofii 
trebuie să fie livrați de 
I.L.F. Reghin, dar acesta 
nu-și respectă obligațiile. 
Este de neînțeles însă de ce 
s-a planificat să se aducă 
marfa de la Reghin, situat 
la 200 km de Bălan, cînd 
se găsesc cartofi în locali
tăți aflate la 40—50 km. Nu 
e de ajuns că unele sorti
mente planificate din jude
țele Vrancea, Buzău, Te
leorman și altele sînt livra
te cu țîrîita 7

Concluzia ce se desprin
de din cele arătate mai sus 
se impune de la sine : con
siliile populare, O.V.L.F. și 
conducerile unităților pro
ducătoare trebuie să ia 
măsuri pentru lichidarea 
operativă a deficientelor 
existente în organizarea 
recoltării și predării. legu
melor și fructelor, ’ca • im 
prim pas în îmbunătățirea 
aprovizionării populației. In 
același timp, e necesar să 
se pună capăt dezordinii și 
arbitrariului în repartiza
rea legumelor și fructelor 
în rețeaua de desfacere.
Numeroase fapte vorbesc
de la șine despre necesita
tea luării unor serioase
măsuri în această direcție.

în raidul nostru am con
statat că la Ploiești, chiar 
și atunci cînd în depozit 
sînt cartofi, fasole, varză, 
acestea sînt repartizate 
doar la 2—3 magazine din 
centru, cartierele aglome
rate, cum sînt cele din nor
dul și sudul Ploieștiului, 
rămînînd fără legume. In 
ziua de 23 iulie a.c., la ma
gazinul nr. 1 din centru se 
găseau din abundență 
mere, pere, prune, struguri, 
piersici ; la centrele nr. 6 
și 17 din sud — nimic, deși 
comenzile responsabililor 
acestor centre se re- 
petă_ ~săptămînă de săp- 
tămînă. La Bacău, în car
tierele 1 ■' 
în noul 
Bistriței,

Mai, C.F.R., ca și 
cartier Cornișa 

lipsesc cu desă-

vîrșire unele produse, în 
timp ce la unitățile din 
centrul orașului se găsesc 
din abundență. Și încă un 
lucru : marfa nu poate fi • 
găsită în orele de diminea
ță pentru că aprovizionarea 
chioșcurilor și magazinelor 
se face de obicei cu întîr- 
ziere. în ziua de 24 iulie, 
magazinele din piața cen
trală au fost aprovizionate 
pînă la ora 9, iar cele din 
piețele cartierelor Letea și 
Partizanul abia pe la amia
ză. în cartierul Letea s-a 
amenajat o piață frumoa
să ; dar, deocamdată, a- 
ceasta stă pustie. Gospo
dinele găsesc aici doar un 
singur centru de desfa
cere a legumelor șl fruc
telor, și acesta prost apro
vizionat. Cît de mult sînt 
preocupați gospodarii ora
șului de această piață se 
vede și din faptul că o 
parte a ei a fost transfor
mată în grădină de vară 
pentru bufetul unui man
datar.

Modul defectuos în care 
se fac preluarea, trans
portul, repartizarea și pre
zentarea legumelor și fruc
telor depreciază, în multe 
cazuri, calitatea acestora, 
în orașul Bacău se consta
tă că la majoritatea centre
lor, cartofii și rădăcinoase- 
le sînt pline de noroi. La 
centrul nr. 11 din Piața 
Letea, bunăoară, se vin
deau cartofii amestecați cu 
pămînt, castraveții vestejiți . 
și îmbătrîniți, varza sti^V- 
cată. Responsabilul aceste 
unități, Mihai Blvolarn, 
ne-a declarat cu seninătate 
că are în depozit marfă 
proaspătă, adusă chiar în 
ziua respectivă, dar nu o 
pune în vînzare pînă ce nu 
se termină cea veche. Așa 
are dispoziție ! Și dacă le
gumele depreciate nu se 
vînd repede, înseamnă că 
și cele proaspete vor sta în 
depozit pînă ce se vor stri
ca și ele. La unitățile de 
desfacere din Ploiești se 
găsesc mari cantități de 
roșii. Calitatea lor lasă 
însă de dorit. O parte din 
ele se depreciază în timpul 
transportului, alta din cau- ’ 
za popasurilor prin depozi
te sau la unitățile cărora 
li se repartizează cantități 
prea mari.

In cursul raidului «-a 
discutat cu primari și 
membri aț comitetelor exe
cutive ale consiliilor popu- i 
lare din orașele respective, 
cu conducători de organiza
ții comerciale. Peste tot ni>z 
s-a relatat că s-a analizat 
situația aprovizionării, s-au 
stabilit măsuri de înlătu
rare a deficiențelor, se fac 
controale în piețe. Atîta 
timp însă cît deficiențele 
persistă — și ele sînt ace
leași de vreme îndelungată 
— apare limpede că nu se 
acționează cu destulă per
severență și fermitate. Or, 
tocmai aceasta pretind con
sumatorii din partea orga
nelor locale de stat, din 
partea unităților producă
toare și a comerțului.

C. CAPRARU 
L. DEAKI 
Gh. BALTA 
corespondenții „Scînteii*

AUTOTURISME 
LA TRAGEREA 
EXCEPȚIONALĂ 1010

>

Administrația de stat Loto- 
Pronosport a acordat cîștigăto- 
rllor din anul acesta, pînă la 
21 iulie, peste 430 autoturisme 
de diferite mărci și capacități.

Un nou prilej de a obține 
autoturisme îl oferă tragerea 
excepțională LOTO din 6 au
gust 1968, care acordă in nu
măr nelimitat autoturisme 
Fiat 1800, Renault 10 Major, 
Moskvici 408 cu 4 faruri și 
radio. De asemenea, prin tra
gere la sorți, se vor atribui 
100 de excursii „Turul Româ
niei" cu autocarul. Se prevăd 
și premii in numerar de valoa
re variabilă și premii fixe In 
bani. Regulamentul de desfă
șurare a tragerii prevede 6 ca
tegorii de premii Cu bilete 
seria F de 20 lei se poate par
ticipa la extragerea tuturor ce
lor 120 de numere.

pundere din cadrul U.R.C.C. și I.C.R., 
grâu, bineînțeles, profund satisfăcuți 
de serviciile prea amabilului gestio
nar. Ce motive ar fi avut să-i tul
bure afacerile 7 Să-și facă vreun 
proces de conștiință cu privire la 
faptul că. totuși, încălcarea atribu- 
țiunilor de către gestionar, vinderea 
peștelui cu suprapreț, constituie în 
fond acte ilegale 7 Da’ de unde 1 „Se 
descurcă el, nea Dumitrache" — fi
lozofau în sinea lor cei din jurul 
gestionarului. Și, într-adevăr, aproa
pe trei ani „nea Dumitrache" nu s-a 
dezmințit. Om practic, s-a orientat 
în așa fel ca să împace și capra și 
varza, adică să-și mulțumească și 
șefii, dar să tragă și el foloase.

Contînd, se pare, pe sprijinul 
gerilor săi ocrotitori (fiindcă nu 
gîndit nici o clipă că aceștia îl
renega, la o adică) T. D. nu s-a mai 
mulțumit cu veniturile realizate din 
vînzările cu suprapreț. At început 
să-și însușească întreaga ’sumă ob
ținută din vînzările cu numerar. Ex
plicația 7

— Trebuie să știți — ne-a declarat 
el — că „atențiile" mele față de șefi 
erau complet gratuite. Și mi se ce
rea destul... Numai din vînzările cu 
suprapreț n-aș fi putut s-o scot la 
capăt.

— Bine, dar cum aveai de gînd să 
justifici pînă la urmă paguba pro
dusă prin delapidarea sumelor res
pective 7

— Mi s-a promis că la eventualele 
controale o să mi se acorde maxi
mum de pierderi...

că a și fost emisă o decizie în acest 
sens, semnată de fostul director 
Gheorghe Baboianu. Dar de ce n-a 
fost dusă Ia îndeplinire această de
cizie, asta nu mai știu...

Mai mult decît atît — subliniem 
noi — în luna august a aceluiași an, 
U.R.C.C. București trimite conducerii 
I.C.R. Lehliu 
care cerea 
funcție a
Este cît se poate de legitimă între
barea : de
tunel din funcție T. D. 7

adresa nr, 479, prin 
„destituirea imediată din 
gestionarului incorect..."

ce n-a fost schimbat a- 
De ce nu

cine le-a adus. Dar eu am plătit... 
anticipat. (!).

— Recunoașteți că ați primit de la 
învinuit mai mulți saci cu făină și 
tărîțe, a căror contravaloare nu ați 
achitat-o 7

— Am primit în total 4 sau 5 saci 
de făină și tărîțe. dar am plătit ab
solut totul.

— Bine, dar știați că era oprit să 
se vîndă produse direct din depozit. 
Această încălcare a dispozițiunilor 
legale cum o explicați 7

Și tăcerea constituie uneori un

tolerare grosolană 
cinstite desfășurate 
tînd de această i 
toare, fostul gestionar și-a permis, 
pe de o parte, să vîre mîna în avutul 
obștesc și în buzunarul consumato
rilor, iar pe de altă parte să-și ne
glijeze îndatoririle de serviciu, ceea 
ce a dus în final la un prejudiciu 
de 385 683 Iei. Din aceștia, circa 
88 000 lei au fost delapidați, iar res
tul reprezintă contravaloarea bunu
rilor depreciate ca urmare a proastei 
lor păstrări.

' Atenția lui T. D. fiind concentrată

a activității ne- 
de T. D. Profi- 

atitudinp oblădui-
15 (ca în cazul sacilor deFie și 15 (ca în cazul sacilor de 

făină și tărîțe de mai sus), dar cu ce 
drept a solicitat gestionarului ase
menea servicii 7 De asemenea favo
ruri au. mai profitat și contabilul-șef

ai 
alții 

tot 
in-

în- 
s-a 
vor

I

Nu putem ști dacă i s-a promis ori 
nu 

de-
întrebăm : 
el nu mai

Încă din luna

nu așa ceva, dar ne 
s-a sesizat nimeni că 
pune banii la casă 7

— Eu am stabilit
mai 1966 că Tudor Dumitrache nu a 
justificat în mai multe rînduri su
mele rezultate din vînzarea 
în total, vreo 5 600 lei — a 
în fata instanței revizorul 
George Marin de Ia fosta 
București. Am propus 
I.C.R. sâ-1 schimbe din funcție. Știu

peștelui, 
declarat 
contabil 
U.R.C.C. 

conducerii

„TACTICA STRUȚULUI
z

s-an luat Imediat măsuri pentru 
curmarea activității ilicite, cînd pa
guba era de numai cîteva mii de Iei? 
Cum de și-au permis cei din con
ducerea I.C.R. să încalce o dispozi
ție superioară 7

— Știți, n-am găsit „imediat" în
locuitor — a răspuns fostul director 
Gh. Baboianu, cu privire la faptul 
că n-a aplicat decizia semnată de el 
însuși.

Argumente șl justificări șubrede. 
Faptele demonstrează că nu despre 
Imposibilitatea găsirii unui nou ges
tionar a fost vorba, ci de motive de 
o cu totul altă natură... Iar pentru 
a ne da seama de ele și, implicit, de 
profilul moral al acestui om însărci
nat să vegheze la buna gospodărire 
a avutului obștesc — redăm ș_i ur
mătorul dialog purtat cu 
ianu :

— Recunoașteți că ați 
chete de la învinuit 7 
respectiv vi se trimitea direct acasă 
ori la birou și că nu l-ați plătit nici
odată 7

— Este adevărat că mi s-au trimis 
pachete cu pește — nici nu mai știu

Gh. Babo-

primit pa- 
Că peștele

răspuns. In cazul de față, cu tîlc. Mai 
ales că există oameni care sînt în 
măsură să-1 contrazică pe fostul di
rector, sau măcar să-i corecteze, „pe 
ici pe colo", afirmațiile. Iată‘, de 
pildă, ce a declarat în fața instan
ței fostul șofer de la I.C.R. Lehliu, 
căruia îi revenea întotdeauna atri- 
buțiunea (7 !) să se ocupe de aprovi
zionarea șefului său cu cele necesare 
gospodăriei :

— Am fost de cele mal multe ori 
prezent cînd directorul Baboianu îl 
chema pe Tudor Dumitrache și-i 
spunea să-l dea anumite produse. Nu 
am văzut niciodată să-l plătească 
ceea ce solicita... Personal însă, am 
adus de. la locuința fostului director 
Ia depozitul gestionarului T. D. 35 
de saci goi In care se transportase 
făină și tărîțe...

Intr-adevăr — o „mică" diferență 
Intre cifra de „4—5", mărturisită de 
G. B., și cea precizată de șofer — 
„35". Ce să-i faci. Se mai uită, se 
mai greșește. Numai că aceste „mici 
scăpări" ni se par cusute cu ață 
albă. In realitate * fost vorba de •

asupra afacerilor sale extraprofesio- 
nale, (mai rentabile !), el nu mai 
găsea bineînțeles timp să-și facă da
toria cum se cuvine. Sau, cum se 
spune, „nu-i stătea gîndul la treabă". 
Așa se face că pe peronul gării au 
fost lăsate vreme îndelungată sub 
cerul liber, în ploaie, zeci de vagoane 
de sare, saci cu făină, mălai și alte 
produse. Șefii săi nu s-au alarmat 
de pagubele provocate de neglijența 
gestionarului, de neglijența tuturor 
acelora care erau obligați să sesizeze 
la timp asemenea neajunsuri și să le 
remedieze. Cum erau să scoată vreo 
vorbuliță despre dezinteresul acestuia 
față de bunurile obștești cînd el îl 
transformaseră intr-un fel de achizi
tor personal 7

— Am fost în trei comune și am 
cumpărat pentru Mihai Sitaru — 
fost șef al serviciului comercial — 
30 de păsări pentru nuntă — arată 
T. D. într-o declarație. N-am primit 
de la dînsul decît 200 lei. Restul 
i-am pus din... buzunar (din buzuna
rul statului, a vrut probabil să 
spună).

— îmi amintesc numai de 15 pă
sări — « „rectificat"- M. S.

Petru Mateescu, merceologul 
Vlădescu, fostul președinte 
U.R.C.C. Lehliu, Ioan Iosif, și 
care, nu numai că l-au avut 
timpul sub ochi pe gestionarul 
fractor (depozitul se afla la reședința 
fostului raion), dar aveau și obliga
ția legală să cunoască ce se petrece 
în gestiunea lui T. D„ să-I contro
leze, să curme din timp actele sal» 
infracționale.

Cum se explică această „expecta
tivă" 7

„Nu pot să-mi dau seama cum s-a 
întîmplat. T. D. trebuie să fi fost un 
mare delapidator (!) dacă a reușit el 
să ne inducă în eroare pe toți" (din 
declarația fostului director Baboia
nu) ?! O încercare de a mima naivi
tate pentru a scăpa de răspundere. 
Indiferent dacă și cît s-a plătit pen
tru produsele primite din partea ges
tionarului de depozit, cei amintiți 
poartă vina tolerării unor îndelun
gate practici ilicite, care s-au soldat 
cu păgubirea avutului obștesc. De ce 
n-au curmat această activitate 7 Pen
tru că fiecare s-a complăcut în pos
tura de favorizat. Pentru că toți cei 
amintiți au socotit, potrivit unei men
talități străine moralei noastre socia
liste, că funcțiile obținute le pot oferi 
„drepturi" suplimentare, anumite 
privilegii față de alțl salariați. Așa 
au gîndit, așa au procedat. Iar acum 
recurg la tactica struțului.

Studiind dosarul cu pricina rămîi 
surprins de faptul că nici organele 
de cercetare n-au făcut destulă lu
mină în cauza respectivă, trimițînd 
în fața instanței doar un singur în
vinuit, pe fostul gestionar. Pot fi so
cotiți însă străini de paguba produsă 
cei care s-au bucurat de „atenții" din 
partea gestionarului, cei care nu l-au 
controlat, încurajîndu-1 astfel să 
fure 7 Din cei peste 385 000 lei dau
ne nu au fost recuperați decît 2 000 
lei ! Firesc este ca cel puțin acum, 
la ceasul judecății, să li se prezinte 
celor în cauză „nota de plată" pentru 
toate favorurile de care s-an bucu
rat. Altfel, cine știe, se vor simți 
tentați să adopte tactica struțului și 
în alte împrejurări.
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realizarea pe ansam

blu a planului anual

de investiții și con ■<

strucții-montaj
■ Am început ancheta la 
Banca de Investiții, unde 
am discutat cu tov. Nicolae 
Lupașcu, directorul Direc
ției de sinteză și metodolo
gia finanțării și creditării 
investițiilor. „Primul seme
stru — ne-a spus interlocu
torul — s-a încheiat în 
sectorul de investiții- 
construcții cu rezultate fa
vorabile, incomparabil mai 
bune decît în perioade co
respunzătoare din anii pre
cedent!. în acest răstimp 
s-a' realizat din plahul ‘ă- 
nual 46,8 la sută din tota
lul investițiilor și 49,5 la 
sută din volumul lucrărilor 
de construcții-montaj. Este 
de remarcat că, față de se
mestrul I 1967, s-a realizat 
în această perioadă mai 
mult cu 19,9 la sută Ia lu
crările de investiții și cu 
18,4 la sută la cele de con- 

, strucții-montaj.
— judecind după rezul

tatele din prima jumătate 
a anului, cum se prefigu
rează realizarea planului de 
investiții în etapa urmă
toare ?

— Pe baza acestor rezul
tate și a ritmului de lucru, 
net în creștere în Ultimele 

■ luni, avem temeiul să pu
tem aprecia că planul de 
investiții și construcții- 
montaj pe acest an va fi 
realizat integral. Un exem
plu : realizările obținute la 
lucrările de investiții în 
luna iunie — 11,1 la sută 
din planul anual — au fost 
superioare celor din lunile 
precedente, cînd au oscilat 
între 3,9 și 9,9 la sută. Ma
joritatea titularilor de in
vestiții și organizațiilor de 
construcții-montaj au de 
pe acum rezultate supe
rioare mediei pe tară.

— Pentru că ați 
discuție și acest 
vă rugăm să ne 
cum au încheiat 
rele econotnice 
primului semestru ?

— Din datele de care 
dispunem se desprinde că 
perspective bune în reali
zarea planului anual de 
investiții-construcții au de 
pe acum Ministerul' E-

adus în 
aspect, 
spuneți 

ministe- 
bilanțul

anergîei Electrice, care 
realizat în primul semestru 
50 la sptă din volumul pla
nificat de investiții și 53,5 
din cel de construcții-mon- 
taj, Ministerul Industriei 
Metalurgice — cu 50 la 
sută și, respectiv, 50,8 la 
sută, Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini 
cu 47,7 la sută și 50,4 la 
sută, Ministerul Economiei 
Forestiere cu 47,5 la sută 
și, respectiv, 50,4 ia sută. 
Desigur, acestea sînt cifre 
medii; și, în,nici un caz, ele 
nu reflectă, situația fiecărui 
șantier.

Există însă unele minis
tere unde realizările pri
mului semestru sînt infe
rioare avansului general. 
Bunăoară, rezultatele înre
gistrate de Ministerul In
dustriei Construcțiilor ' sînt 
mai mici decît media pe 
țară cu 2,5 la sută la total 
investiții și cu 5,2 la sută 
la construcții-montaj, iar 
la Ministerul Industriei A- 
limentare cu 2,7 la sută 
și, respectiv, 4,8 la sută, 
Evoluția activității de in
vestiții la ministerele amin
tite, în primele 6 luni ale 
acestui an, conturează 
pregnant o anumită Conclu
zie, între „vîrfuri" se află 
acele ministere care la 
sfîrșitul primului trimes
tru reușiseră să execute 
peste 20 la sută din volu
mul anual al lucrărilor de 
construcții-montaj. Avansul 
cîștigat în primele luni ale 
anului le-a permis să spo
rească simțitor ritmul de 
execuție în anotimpul căl
duros. în schimb, acele mi
nistere care nu au reușit 
să țină pasul în primul 
trimestru cu ritmul între
gii activități de investiții 
— M.I.C., M.I.A. — se află 
și azi în întîrziere cu\ exe
cuția planului de investiții 
și construcții-montaj. Se 
verifică astfel în practică 
justețea măsurii luate de 
conducerea partidului de 
a se realiza încă din 
primul trimestru al anului 
peste 20 la sută din volu
mul anual de lucrări de 
construcții-montaj.

COMBINATUL DE ARTICOLE 
TEHNICE DIN CAUCIUC PITEȘTI

Organizarea temei

nică a lucrărilor

suportul solid al

ritmului înalt de

execuție
Am continuat ancheta pe 

cîteva șantiere de cons
trucții. La Pitești, în zona 
industrială Găvana, discu
tăm cu tov. ing. Victor 
Neculache, directorul gru
pului de șantiere 85 din 
cadrul întreprinderii de 
construcții-montaje nr. 8 
București, care ne-a spus :

„La jumătatea acestui an 
ne prezentam cu toti indi
catorii de plan îndepliniți 
și chiar depășiți. Trimestrul 
II a fost pentru noi un pu
ternic tur de forță. în a- 
ceastă perioadă am realizat 
în avans, fată de plan, un 
volum de lucrări de mai 
bine de un milion. îmbucu-

rător este faptul că acest 
avans l-am luat nu atît 
prin creșterea numerică a 
forței de muncă, ci mai ales 
prin sporirea productivită
ții muncii ; în timp ce pla
nul valoric de investiții a 
fost depășit cu 1,3 la sută, 
productivitatea muncii a 
crescut suplimentar cu 3 la 
sută. încă un amănunt se 
impune a fi reținut: în a- 
cest an executăm un volum 
de investiții mai mult de
cît dublu față de 1967.

— Ce factori au favori
zat ritmul de lucru cres
cendo pe șantierele acestei 
zone industriale ț

— Am pornit la drum, în 
acest an, cu lucrările de 
organizare bine puse la 
punct — magazii și depo
zite, drumuri de acces, 
rețele de utilități. Aceste 
„amănunte", o dată defini
tivate, ne-au permis ca în 
timpul iernii Să atacăm un 
mare volum de lucrări. 
Este adevărat că ne-a a- 
vantajat mult și faptul că 
am primit în timp util cea 
mâi mare parte a docu
mentației, în funcție de care 
ne-am putut asigura ma
terialele și utilajele nece
sare. Cu perseverență 
ne-am ocupat de rezolva
rea unei probleme „cheie" 
care influențează pozitiv 
ritmul lucrărilor ..pe , șan? 
tie'rO, -ț. șf anumfci- -asigu
rarea forței de muncă.

— Am înaintat in- discu
ție și nu am aflat pînă 
acum care anume șantiere 
ocupă locurile de frunte 
în ansamblul rezultatelor 
bune pe care le-a obținut 
în primul semestru grupul 
de șantiere '!■

— Pe primul loc se află 
șantierul Combinatului de 
articole tehnice din cauciuc
— ne spune directorul gru
pului de șantiere. Aici a 
fost realizat în primul se
mestru circa 60 la sută din 
planul anual de construc- 
ții-montaj.

Mergem pe șantier, înso
țiți de ing. Nicolae Jlanu, 
care conduce lucrările la 
acest obiectiv. De la in
trare ne impresionează or
dinea exemplară — rețineți 
înțelesul deplin al cuvîn- 
tului — de pe șantier. Ni
mic din învălmășeala de 
materiale văzută pe alțe 
șantiere. Cărămizile sînt 
așezate ordonat în stive, 
tuburile de canalizare la 
fel, drumurile de acces sînt- 
în cea mai bună stare. Se 
vede mina unui bun gos
podar. Din expunerea de
taliată a șefului șantie
rului aflăm că toate lu
crările sînt în grafic. Mai 
mult chiar, unele sînt în 
avans cu 1—6 luni : depozi
tul de materiale, stația de 
electrocare, centrala ter
mică, stadia de conexiuni, 
rețeaua de canalizare.

. — Dacă lucrările de con
strucție au evoluat bine — 
ne spune șeful șantierului
— există, după mine, o sin
gură explicație : organiza
rea temeinică cu care am 
plecat la drum. Ne-am am
biționat, pur și simplu, să 
nu mai lucrăm sub imperiul 
improvizației. De aceea, tot 
ce am făcut din punctul'de 
vedere al organizării de 
șantier am considerat că 
trebuie să rămînă în formă 
definitivă și pentru viitoa
rea întreprindere. Astfel, 
rețeaua principală de dru
muri este de pe acum ter
minată. Depozitele în care 
he păstrăm propriile ma
teriale vor fi preluate și 
de către .beneficiar. La-fel 
am procedat cu rețeaua de 
canalizare.

— Este adevărat, toate a- 
ceste măsuri pe care le-ați 
enumerat. 'v-au ușurat 
munca și au permis o_mai 
bună gospodărire a fon
dului de materiale. Ele 
singure însă nu explică 
constanța ritmului înalt 
de lucru în primul semes
tru.

— Bineînțeles, am inițiat 
și alte măsuri organizato
rice de fond. Bunăoară, am 
introdus lucrul în două 
schimburi. Am dovedit de 
altfel, în mod practic, că 
schimbul II poate lucra la 
un nivel de productivitate 
egal cu cel al schimbului I. 
Mult spor în muncă ne-a 
dat aplicarea soluției de 
confecționare a prefabrica
telor chiar, pa locul da

montaj. S-a exclus astfel 
orice posibilitate de întîr- 
ziere a lucrărilor prin ne- 
sosirea la timp pe șantier 
a prefabricatelor, Utilizîn-
du-se la maximum capaci
tatea utilajelor de ridicat. 
Cît privește disciplina 
muncii, am reușit să o 
transformăm într-o con
stantă a activității colecti
vului nostru.

Din discuția cu șeful 
șantierului am reținut că 
execuția ritmică, lună de 
lună, a lucrărilor a fost 
pozitiv influențată și de 
buna asistență tehnică acor
dată de proiectant — 
I.P.I.U. Deși s-au operat 
numeroase modificări în 
documentația corpului de 
dozaj-amestec. ele ,s-au fă
cut totuși în timpul oportun 
și. de aceea, nu au prejudi
ciat evoluția stadiilor fizi
ce. ale lucrărilor, execuția 
obiectivului menținîndu-se 
în prevederile „la zi" ale

graficelor. S-a colaborat 
bine nu numai cu proiec
tantul, ci Și cu beneficia
rul. Acesta a venit în spri
jinul constructorului ori ' 
de cîte ori a fost necesar. 
Prețios a fost sprijinul lui 
mai ales atunci cînd s-a 
pus problema completării 
forței de muncă necesare 
șantierelor.

Experiența acestui șan
tier din cadrul grupu
lui 85 al I.C.M. nr. 8 Bucu
rești demonstrează convin
gător că este pe deplin po
sibilă execuția ritmică și 
de bună calitate a unui 
mare volum de lucrări. 
Condiția de bază a înfăp
tuirii acestui deziderat o 
constituie organizarea te
meinică și din vreme , a în
tregului ansamblu de lu
crări, cît și o permanentă 
colaborare între toți fac
torii răspunzători de rea
lizarea planului de inves
tiții.

lui de intrare în pro

ducție obligă la se

Apropierea termenu

eforturirioase

FABRICA DE CABLURI Șl 

MATERIALE ELECTROIZOLANTE
BUCUREȘTI

De mai multă vreme, Fa
brica de cabluri și mate
riale electroizolante Bucu-- 
vești cunoaște freamătul 
marilor șantiere. Aici se 
execută ample lucrări de 
modernizare și dezvoltare, 
în acest an sînt în curs de 
execuție numeroase obiec
tive : o trefilatorie de cupru 
și alta de aluminiu, o sec
ție de cabluri de forță și 
semnalizare, o capacitate 
pentru conductori emai
lați, cît și una pentru ele
mente galvanice. Dintre a- 
cestea, capacitățile pentru 
trefilate de cupru, ele
mente galvanice șl conduc
tori emailați au termen 
planificat de intrare 
funcțiune trimestrul 
a.c.

Deși nu mai este mult 
timp pînă la „scadența11 
dării în funcțiune, stadiul 
lucrărilor în ansamblu este 
complet hesatisfăcător. La 
sfîrșitul semestrului I se 
realizase doar 25,5 la sută 
din volumul anual de 
investiții și cu ceva mai 
mult de 36 la sută la lucră
rile de construcții-montaj.

— Sînt procente mulțu
mitoare — declară parcă 
satisfăcut tov. ing. Mihai 
Diaoonescu, șeful lotului. 
Mai slab am mers pînă pe 
la începutul lunii iunie. De 
cînd ministerul ne-a adus 
pe șantier circa 200 de oa
meni, am săltat serios și 
am convingerea că în 
curînd o să ne redresăm, 
totalmente. Acum am Con
centrat efectivele de mun
că la secția de cabluri de 
forță și semnalizare, pen
tru căre a sosit cea mai 
mare parte a utilajelor din 
import. Deși are termen de 
intrare în funcțiune tot în 
1969, ca și secția de cabluri 
de forță și semnalizare, cu 
atenție deosebită urmărim 
accelerarea lucrărilor și la 
trefilatoria de aluminiu, 
unde, de asemenea, au so- 
Sit utilajele. Șanse de a fi 
urgentate lucrările sînt și 
la trefilatoria de cupru.

Cu toate că interlocuto
rul s-a menținut în zona 
aprecierilor pozitive, tre
buie spus că, chiar și la o- 
biectivele socotite de cons
tructor ca fiind mai avan
sate, există numeroase res
tanțe în execuția lucrări
lor, dar mai ales probleme 
nerezolvate. Să examinăm, 
succint, situația la fiecare 
obiectiv. La secția de ca
bluri de forță și semnali
zare, deși se aplică un re
gim preferențial de execu
ție impus de o situație ex
cepțională, se constată că 
nici pînă acum nu s-au 
contractat toate utilajele. 
Pentru noua capacitate de 
elemente galvanice sînt și 
âcum necontractate două 
linii tehnologice pentru 
secția de pile și baterii gal
vanice. La trefilatoria de 
cupru, ritmul de execuție 
este total nesatisfăcător din 
cauza numărului insufi
cient de muncitori, a lipsei 
frontului de lucru și în
târzierilor în aproviziona-

rea cu materiale. La sfîrși- 
tul semestrului I erau 
neexecutate aici -lucrări 
in valoare de aproximativ 
800 000 lei ; de aceea a în- 
tîrziat mult și montajul. 
Tot la această capacitate 
nu s-a contractat pînă în 
prezent instalația de deca- 
pare. Sînt rămase în Urmă 
lucrările de construcții și la 
trefilatoria de aluminiu.

— Chiar dacă se vor re-

zolva pînă la urmă, 
timp util, problemele le
gate de contractarea tutu
ror utilajelor șl asigurarea 
integrală a forței de muncă 
— ne spune tov. Vasile Ci
reașă, inginerul șef ad
junct al fabricii — intra
rea în funcțiune, îndeosebi 
a trefilatoriei de cupru, de 

a secției 
de cabluri de forță și sem
nalizare, nu este posibilă 
fără urgentarea lucrărilor 
la obiectivele conexe. Ele 
mențin de fapt norii întu- 
necoși și amenințători ai 
restanțelor în realizarea 
planului de investiții din 
întreprinderea noastră.

In discuția avută cu re
prezentantul beneficiarului 
am reținut că sub orice 
critică se află stadiul lu
crărilor la execuția rețelei 
de alimentare cu apă, o- 
biectiv iiiclUs în planul de 
investiții al Consiliului 
popular al municipiului 
București. Pentru ca pro
bele tehnologice la unele 
din noile capacități ale fa
bricii să poată începe, a- 
ceastă lucrare trebuie să 
fie isprăvită pînă cel tîrziu 
la 1 octombrie a.c. Or, con
structorul și-a stabilit ca 
termen de dare în exploa
tare luna decembrie a.c. 
Sîntem în plină vară și 
începeirea lucrărilor este 
întîrziată. Nici în ce pri
vește execuția termoficării 
și canalizării — lucrări 
încredințate aceluiași .coh- 
struotor — situația nu e 
mai strălucită. Din cei 
350 m al conductei de ca
nalizare, pînă la începutul 
lunii iulie a.c. abia se exe
cutaseră 75 m.

Cît privește alimentarea 
cu energie electrică, terme
nul de execuție pentru 
partea de construcție a sta
ției de conexiuni — stabilit 
în contractul încheiat cu 
constructorul (întreprinde
rea de construcții speciale 
și instalații montaj) pentru 
30 august a.c. — este neco
relat cu termenul stabilit 
pentru echiparea stației — 
30 iunie a.c., din care pri
cină montorii hU au practic 
front de lucru, în plus, la 
acest obiectiv nu s-au con
tractat nici pînă la sfîrși
tul semestrului I a.c. uti
laje în valoare de peste 
1,6 milioane lei. Fișa teh
nică a instalației de 
mandă de la stația de 
nexiune este introdusă 
către întreprinderea 
comerț exterior abia 
planul de import pe anul 
viitor. Nimic clar deocam
dată nu Se știe nici des
pre rețeaua de alimentare 
cu energie electrică.

Idtă, pe scurt, principa
lele cauze care frînează rea
lizarea ritmică a investi
țiilor de la F.C.M.E. - 
București. Dezmorțirea ce 
s-a făcut simțită în ultima 
vreme pe șantier, ca ur
mare ă intervenției minis
terului pentru asigurarea 
cu forță de muncă, apare 
azi doar ca o vagă rază de 
lumină ce străbate norii 
groși ai restantelor care 
plutesc încă asupra reali
zării obiectivelor de inves
tiții. Pentru un veritabil 
revirimant.-în—execuția 
crărilor este necesară 
tervenția hotărîtă a 
nisteruluî și în alte 
menii decît cel al asigurării 
cu forțe de muncă. în pri
mul rînd, autoritatea lui 
trebuie să se facă mai pu
ternic simțită în relațiile 
cu .întreprinderile cons
tructoare,- cît si cu cele de 
comerț' exterior.

co- 
co- 
de 
de 
în

lu- 
in- 
mi- 
do-

LIZARE A LEMNULUI SEBEȘ
COMBINATUL DE INDUSTRIA

Este necesară o inter

venție hotărîtă pentru

lichidarea rămînerii

în urmă
La 1 iulie a.c. s-a împli

nit un an de cînd au în
ceput lucrările de con
strucție la Combinatul de 
industrializare. a lemnului 
din Sebeș, județul Alba. 
A trecut deci suficient 
timp pentru ca aici' să se 
închege un colectiv puter
nic. în ciuda timpului 
scurs, pe șantierul de 
la C.I.L.-Sebeș lipsește în 
prezent ritmul trepidant 
de muncă, întîlnit la alte 
obiective industriale aflate 
în construcție. Dup| 6 luni 
din acest an s-a realizat 
doar 30,2 la sută din pla
nul anual de investiții și 
39 la sută 
crărilor 
montaj.*

Ca să 
cum s-a 
nefirească situație, trebuie 
să explicăm cauzele plecînd 
chiar de Ia proiectant — 
Institutul de studii și pro
iectări forestiere. Proiec
tantul avea datoria ca, încă 
de la 31 decembrie 1967, să 
predea constructorului în
treaga documentație pen
tru lucrările din acest an. 
Dar în fapt lucrurile nu 
s-au petrecut așa. Bună
oară, documentația afe
rentă părții de instalații de 
la hala PFL, secție care, 
potrivit graficelor, va tre
bui să intre în producție 
în semestrul I 1969, a fost 
trimisă constructorului cu 
o întîrziere de 6 luni. în 
schimb s-a predat cu mul
tă vreme înainte documen
tația pentru fabrica de 
cherestea, care va intra în 
construcție abia anul vi
itor. Această răsturnare a 
fluxului de elaborare a do
cumentației a îngreunat 
desigur organizarea lucră
rilor pe șantier.

din volumul lu
de construcții-

putem înțelege 
ajuns la această

Ar fi complet eronat să 
se creadă că proiectantul 
a încurcat toate ițele și că 
el singur merită reproșu
rile pentru actuala stare 
de lucruri existentă pe a- 
cest șantier. El a dat doar 
tonul, făcînd să se plece la 
drum „cu stîngul11. O mare 
răspundere pentru ritmul 
scăzut de execuție poartă 
antreprenorul general — 
Trustul de construcții nr. 5 
Brașov și șantierul 504. 
executantul lucrărilor de 
construcții. Cu excepția u- 
zinei „Vulcan11, în același 
pas au mers și subantre- 
prenorii. Șantierul 1017 
Sebeș, aparținînd de în
treprinderea 10 instalații 
Brașov, a realizat doar 65 
la sută din planul de in-

vestiți! pe semestrul 
adică 28,8 la sută din pla
nul anual. Deși timpul 
prevăzut pentru monta- 

. rea instalațiilor de încăl
zire este pe cale de 
zare, constructorul 
a executat aproape 
la rețelele termice 
rioare, deși front de 
a avut. întreprinderea 3 
izolații București și-a rea
lizat planul semestrial doar 
în proporție de 67 la sută, 
ceea ce echivalează cu 
12,5 la sută din planul a- 
nual. Pentru fabrica PFL 
au fost planificate și con
tractate cu șantierul 504 
— principalul executant — 
lucrări în valoare de 9,3 
milioane lei, din care s-au 
realizat în primul semestru 
doar 3,2 milioane lei, adică 
34,4 la sută.

Ca un factor frînă în 
execuția ritmică a lucrări
lor au acționat deficiențele 
care au persistat în apro
vizionarea cu materiale a 
șantierului, de care se face 
vinovat 
Trustul 
Brașov, 
mai la 
Alexandru Augur, 
șantierului, ne-a spus : „Cu 
materiale, șantierul nostru 
a fost permanent prost a- 
provizionat. Și acum resim
țim acut lipsa de nisip, de 
piatră spartă pentru calea 
ferată și cherestea. De ase
menea, nu avem schele 
metalice, palplanșe, ceea ce 
ne obligă să întrerupem 
mereu lucrul. în zona pre
selor de la fabrica PFL, de 
exemplu, am oprit lucrul 
pe circa 40 de zile pentru 
că lipseau palplanșele care 
să protejeze marginile la 
săpăturile făcute. La rîn- 
dul lui, ministerul ne-a 
încurcat și el treburile. 
Ne-a dat o repartiție fic
tivă pentru agregate la ba
lastiera de la Ghioroc, care 
trebuia să intre în func
țiune în această primă
vară. Cariera nu a intrat 
însă în exploatare, iar șan
tierul a rămas „descope
rit" tocmai ăcUm cînd este 
timpul favorabil pentru 
construcții. Multă vreme 
pe șantier nu s-a mai 
turnat nici un metru cub 
de beton. în plus, nu a- 
vem nici mînă de lucru 
suficientă11.

îngrijorător este faptul 
că în fața atîtor neajunsuri, 
conducerea Trustului de 
construcții nr. 5 Brașov 
rămîne pasivă. Semnifica
tive în acest sens sînt cele 
spuse de tov. Boris Mihul, 
inginer șef al trustului. în 
cadrul unei ședințe de co
mandament care a avut loc 
pe șantier : „Noi ne vom 
zbate să găsim materiale. 
S-ar putea să găsim, cum 
tot atît de bine s-ar putea 
să nu găsim. Sau poate ar 
fi trebuit să nu angajăm 
această lucrare11. Stranie 
optică din partea unui 
cadru de conducere 1

Este momentul ca titu
larul de investiții, Ministe
rul Economiei Forestiere 
să renunțe la indulgența pe 
care o arată acestui trust 
și să-i ceară socoteală 
pentru întîrzierile pe , care 
le^pricinuieștg îm-execuția 
lucrărilor de construcții;: 
Altfel, se va ajunge ireme
diabil la deznodămîntul pe 
care îl intuiește tov. ing. 
Ioan Molodeț, directorul 

' viitorului combinat : ;,Dacă 
lucrurile vor evolua și 
mai departe pe acest făgaș, 
construcția halei PFL, care 
normal trebuie să fie ter
minată peste cîteva luni, 
va fi compromisă. Dezor
ganizarea existentă acum 
pe șantier nu permite nici 
terminarea racordului 
C.F.R. de la Vințu de Jos, 
absolut necesar pentru 
transportul utilajelor pe 
șantier. Ne vom vedea ast
fel siliți să cheltuim sute 
de mii de lei în plus pen
tru transportul utilajelor. 
Mai mult decît atît, se 
poate ivi și situația de a 
plăti despăgubiri și furni
zorului străin, întrucît spe
cialiștii ce vor veni aici 
pentru montaj nu vor pu
tea începe lucrul. Trebuie 
să se pună neapărat ordine 
pe șantier. Și asta urgent, 
fără amînări11.

în legătură cu mersul 
lucrărilor la acest obiectiv, 
am reținut și părerea tov. 
ing. Ion Răulea, activist Ia 
comisia economică a comi
tetului județean 'al P.C.R. 
Alba : „Pe șantierul CIL 
Sebeș multe lucruri sînt 
anormale ; nu s-a închegat 
un Colectiv de muncă trai- . 
nic, aprovizionarea cu ma
teriale este întrutotul ne
corespunzătoare, lipsește 
asistența tehnică din par
tea trustului. Tovarășii de 
la Brașov vin pe șantier 
doar o dată pe lună, la șe
dințele de comandament. 
Și atunci vin de fiecare 
dată alții, care nu cunosc 
problemele șantierului11.

Multe alte lucruri de de
taliu s-ar putea spune încă 
în legătură cu acest șan
tier. Cert eSte faptul că 
Ministerul Industriei Con
strucțiilor, în colaborare 
cu Ministerul Economiei 
Forestiere, trebuie să ana
lizeze fără întîrziere si
tuația creată pe acest șan
tier și să ia măsuri 
tărîte, 
curme cît mai repede 
tuala evoluție negativă 
lucrărilor de

TERMOCENTRALA DEVA

Iată-ne pe șantierul unui 
alt obiectiv industrial im
portant aflat în plină con
strucție : centrala termoe
lectrică de la Deva. Cen
trala va avea o putere ins
talată de 800 MW și, în fi
nal, de aici se vor livra în 
sistemul energetic național 
5 miliarde kilowați/oră e- 
nergie electrică. Așadar, 
despre importanța punerii 
în funcțiune la termenul 
stabilit a acestui mare o- 
biectiv al planului cincinal 
nu credeam că mai e cazul 
să insistăm.

Care este evoluția lucră
rilor pe acest șantier ? Din 
capul locului trebuie spus 
că, în primele trei luni din 
anul în curs, munca pe șan
tier a fost bine organizată. 
Constructorii și montorii 
au aplicat în practică me
tode și procedee avansate 
de lucru. Pot fi amintite, 
de pildă, glisarea structurii 
de beton armat la corpul 
principal al termocentralei 
șl la coșul de fum, folosi
rea prefabricatelor execu
tate chiar pe șantier, me
canizarea lucrărilor de ex- 
cavații, preasamblarea la 
sol, pe platforme, a unor 
părți din instalațiile ce ur
mează să fie montate. Ca 
urmare, în această primă 
perioadă a anului, colecti
vele celor două șantiere, 
„Energoconstrucția" și „E- 
nergomontaj", și-au depă
șit cu regularitate toți in
dicatorii de plan. Era de aș
teptat ca acest demaraj 
bun să fie menținut și am
plificat cu noi realizări. 
Bilanțul primului semes
tru al anului însă nu mai ■ 
oferă aceeași concluzie op
timistă cu care ne obișnu
isem, în ciuda faptului că 
cele două conduceri de 
șantiere se declară mulțu
mite că planul la total in
vestiții a fost realizat în 
proporție de 131 la sută.

— Această realizare glo
bală în nici un caz nu tre
buie să ne încînte — re
marca ing. Ieroniin Rusan, . 
directorul termocentralei. 
Realizările valorice nu își 
găsesc întrutotul corespon
dența în evoluția stadiilor 
fizice ale obiectivelor aflate 
în lucru. Cînd spun acea
sta am îndeosebi 
faptul că, pe 
„Energomontaj", 
mite puncte de
calajul între ceea ce s-a 
făcut și ceea ce trebuia 
făcut este de 1—3 luni. Dacă 
se va lucra în continuare 
în acest ritm, feste greu de 
spus că termenele de pu
nere în funcțiune vor pu
tea fi întocmai respectate.

îngrijorarea beneficiaru
lui are deplin temei. In 
primul semestru, deși pla
nul la total investiții a fost 
substanțial depășit, s-a rea
lizat numai 96 la sută din 
volumul de lucrări de con- 
strucții-montaj
Numai la șantierul 
goconstrucția11 sînt 
în urmă, față de 
coordonator. 17 
dintre care într-o 
deosebit de critică
stația de pompe Bager și 
stația de epurare chimică. 
Ia care întîrzierea atinge 
cîte două luni. La lucrările 
hidrotehnice de la Mureș, 
și, îndeosebi, la barajul 
deversor, trei din cele 7 
deschideri au înregistrat o 
restantă de o lună.

E drept că, o vreme, la 
anumite puncte de lucru 
nu a fost suficientă forță 
de muncă. între timp, si
tuația s-a mal îmbunătă
țit, deși șantierul mai are 
nevoie de forță de muncă. 
Chiar ing. Cazacu Emilian, 
șeful șantierului „Energo- 
construcția" a recunoscut 
că „în ultima lună am pri
mit 300 de muncitori, ma
joritatea recrutați cu mij
loace proprii. Dintre a- 
ceștia, aproape jumătate 
sînt calificați, 50 fiind dul
gheri11. Tot în acest sens, 
șeful șantierului „Energo
montaj11, ing. Tițu Drăgan,

în vedere 
șantierul 
la anu- 

lucru de-

planificat. 
„Ener- 
rămase 

graficul 
lucrări, 
situație 
se află

eficace, care
ho- 

să 
ac- 

a

contrac- 
agregate.

obiective 
pe bîj- 

ne-a spus tov. 
Silviu, directo- 

al Sucursa- 
Hunedoara 

Investiții — 
șl graficul 
plin de im-

ne-a spus : „Noi avem e- 
fectivele complete și ne 
simțim răspunzători pen
tru că la pregătirea plat
formei cazanelor, dintr-o 
greșeală a noastră de 
calcul, am dispersat forțele, 
pierzînd față de grafic peste 
două săptămîni. Unele ră
mîneri în urmă ni le-a im
pus însă și beneficiarul. 
Din cauză că nu a asigurat 
sosirea la timp a podului 
rulant de 100/20 tone forță, 
se tărăgănează începerea 
montajului agregatelor de 
la primul grup energetic, 
punînd sub semnul incerti
tudinii respectarea terme
nului de intrare în func
țiune11.

Faptul că, după o pe
rioadă „plină" înregistrată 
la începutul anului, au in
tervenit deficiente în des
fășurarea lucrărilor, are și 
alte surse. Constructorii și 
beneficiarul remarcă, pe 
bună dreptate, o seamă 
de disparități în legătură 
cu întocmirea, avizarea și 
furnizarea documentației 
tehnice, cît și unele neco- 
relări între graficul de exe
cuție a lucrărilor de mon
taj și termenele 
tuale de livrare a 
lor.

— La anumite 
se lucrează încă 
bîite - 
Nicolae
rul adjunct 
lei județene 
a Băncii de 
pentru că 
coordonator e
preciziuni, din el lipsind o 
sumă de date și valori. Mai 
mult, unele termene de 
punere în funcțiune nici 
nu se cunosc cu precizie.

Care sînt consecințele ? 
In primul rînd, planul și 
forțele existente nu-pot fi 
defalcate și repartizate co
respunzător pe obiective șl 
puncte de lucru. în plus, 
apar perturbații în apro
vizionarea cu materiale. în 
vreme ce se resimte acut 
.lipsa unor./.materiale, va
loarea .stocurilor fără mlș- f 
care Și de prisos se ridică 
la peste 160 000 de lei.

După cum se știe, pri
mul grup energetic de 200 
megawați trebuie să intre 
în funcțiune în anul vii
tor, iar centrala termică de 
pornire are termen de pre
dare la 15 noiembrie a.c. 
Respectarea riguroasă a 
termenelor prevăzute cere 
eforturi susținute din par
tea constructorilor și mon- 
torilor, dar ei singuri nu 
vor putea duce la îndepli
nire această sarcină de 
mare răspundere. Ei tre
buie să fie sprijiniți îndea
proape de furnizorii de 
materiale și utilaje. Ia ale 
căror obligații contractuale 
nu se pot admite derogări.

— Optica îngăduitoare șl 
falsa bunăvoință nu tre
buie să-și facă loc în nici 
unul din compartimentele 
de activitate chemate să 
concure la înălțarea termo
centralei Deva — a subli
niat tov. ing. Neagoe Mi- 
nică, activist al Comitetului 
județean Hunedoara al 
P.C.R. Dezbătînd de curînd 
această problemă comite
tul județean de partid a 
precizat că îndeplinirea ri
guroasă a planului de in
vestiții pe acest șantier 
trebuie să atragă după sine 
mari răspunderi, începînd 
de la beneficiar, construc
tor și mergînd în sus pe 
scara ierarhică pînă la 
ministerul de resort și mi
nisterele cooperatoare. 
Sarcini importante revin 
și organizațiilor de par
tid, care trebuie în deplină 
cunoștință de cauză și în 
mod operativ să-și exercite 
dreptul de control. De o- 
portunitatea acestui con
trol, însoțit de intervenții 
eficiente, depinde în bună 
măsură revitalizarea mun- ‘ 
cii pe șantier și, în 
instanță, realizarea 
mai a planului de 
tiții.

ultimă 
întoc- 
inves-

I

realizarea în primul 
volumul de

investiții.

Fără Îndoială, 
mestru a circa 50 la sută din 
lucrări de construcții-montaj, prevăzut pen
tru 1968, se înscrie ca un succes de seamă 
al tuturor tactorilor care concură Ia îniăp- 
tuirea programului de investiții. De aseme
nea, remarcabil este și iaptul că, în ulti- 
tnele luni, ritmul de lucru pe numeroase 
șantiere s-a accentuat continuu, astiel că 
în luna iunie cota realizărilor a urcat la 
peste 10 la sută din pianul anual, ceea ce 
a permis, totodată, să se recupereze, in
tr-un mare număr de cazuri, rămînerile în 
urmă ce se Semnalaseră pînă atunci. Din 
păcate, așa cum s-a desprins șl din anche
tă, alături de șantierele unde ritmul înalt 
de execuție a devenit o constantă a mun
cii constructorilor, există altele cu o slabă 
organizare a muncii, o defectuoasă apro
vizionare cu materiale si o stânjenitoare co
laborare a tactorilor angajați în activita-

se-

trasate de plenara 
se impune cu

Anchetâ realizata de 
loan ERHAN, Stefan DINICA 
și Ion MANEA .

ce determină In tirtea de investiții, ceea 
zierea lucrărilor.

în lumina sarcinilor 
C.C. al P.C.R. din iunie a. c., 
stringență ca ministerele titulare de inves
tiții, organizațiile de construcții-montaj șl 
toți ceilalți iactori răspunzători de realiza
rea investițiilor să examineze serios stadiul 
de execuție a fiecărui obiectiv, situația fie
cărui șantier și, pe această bază, să se ia 
cele mai urgente și eficiente măsuri care să 
ducă la recuperarea grabnică a rămîneri- 
lor în urmă, accelerarea ritmului lucrări
lor, pentru a asigura intrarea în funcțiune, 
la parametrii proiectați, a tuturor capaci
tăților prevăzute în planul pe acest an.
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POEZIEI PATRIOTICE
Printre multiplele unghiuri de vedere 

din care poate fi reperată poezia con
temporană, unul mi se pare a se im
pune cu prioritate, cuprinzîndu-le pe 
toate celelalte, sublimîndu-le fericit, 
consfituindu-se tntr-o formulă apropiată 
de felul nostru de a fi și de a gîndi.

Despre poezia imediată sau de cir- 
cumsfanjă, cum i s-a mai spus odini
oară, s-a vorbit și se vorbește încă mult, 
idealul ei este o prezentă activă de-a 
lungul epocilor literare și ea ne pre
ocupă și pe noi, poefii tineri ai Româ
niei socialiste, cu aceeași forfă fasci
nantă, aspirajie intimă de care ne legăm 
gestul creator.

Precipitarea istorică revoluționară în 
bine, îmbinarea gîndirii politice cu 
aejiunea fermă și constantă, într-un cu- 
vînt, transformările prin care tara noas
tră a evoluat de la eliberare pînă azi — 
evenimente pe care le-am trăit și le 
trăim cu fervoarea participării directe — 
reclamă poeziei noastre coresponden
tul egal al imaginii inspirate.

A micșora distanta dintre faptul real 
imediat și actul poetic, a ști să trăiești 
prezentul prin propria ta poezie,' trans- 
formîndu-l cu. maximă rapiditate în 
expresie emoțională, în așa fel încît 
esența să circule mai în voie, mai 
nestingherită între polii existentei și 
cei ai contemplării, cred că înseamnă 
trimiterea necontenită la înseși izvoarele 
multiple ale poeziei.

In această ordine de idei, aș remarca 
uluitoarea îmbogățire a termenului de 

' realitate, devenit sinonim cu cel al 
înțelegerii cuprinzătoare. Intre realita
tea evidentă și cea scrisă, gîndită, de
osebirea este de formă și nu de con
ținut, o reciprocitate fundamentală reu
șind să le contopească, fidele determi
nărilor cu care le investim. De la reali
tate la actul scris, de la actul scris la 
realitate, oricare ar fi drumul parcurs, 
adeseori amîndouă deodată (în clipele 
de mare și rară tensiune interioară), 
poezia tinde mereu să pună în relație 
mai completă pe creator cu obiectul 
inspirației sale.

Infipți bine în solul particular al clipei 
noastre istorice, dinamică prin dimen
siunile ei, ne definim trăindu-i exigenta 
amplitudine, retrăind în același timp, 
din punctul ei convergent de înțele
gere, fot.ceea ce a însemnat vreodată 
valoare artistică de nezdruncinat, na
țională sau universală.

Lărgindu-și mereu sfera, frecînd de 
Ia descripție și consemnare la expresi
vitate și interpretare, poezia patriotică 
în cel .mai înalt și'^^cuprirjzățor ,,sens 
al cuvîntului reprezintă o- preocupare 
constantă a poeților contemporani, avînd 
drept consecință o reînnoire a temelor, 
frămîntărilor și cristalizărilor celor nțai 
de seamă ale-poporului nostru, de azi 
și dintotdeauna. Prin însăși deschiderea 
ei atît de vastă, această poezie nu 
poate fi străină gîndului adînc, viziunii, 
de anvergură, intimității solidare cu 
visarea ; interiorizîndu-se, ea crește 
deopotrivă în adîncime, își desăvîrșește 
și își ascute necontenit antenele pentru 
a fi aptă să ia în primire teritoriile noi 
pe care viaja i le oferă cu prisosință.

Poezia patriotică, prin îmbogățirea și 
acordarea de noi semnificați) genului, 
presupune, după părerea mea, mai mult 
ca oricînd, angajarea nemijlocită, colo
rată puternic afectiv. Există o forfă ca
pabilă să împrospăteze continuu peisaj 
jul sopial, depășind, cu un dezvoltat 
simf al echilibrului constructiv, stagna
rea. Această forfă își asumă cu legitimă 
responsabilitate ridicarea întregii jări pe 
o treaptă superioară. Ea este mai con
cludentă și perspicace, mai voluntară 
și plină de nobile ambifii, controlîn- 
du-și cu știin|ă și migală drumul, con- 
fruntînd mereu fragmentul cu întregul, 
excepfia cu regula. In centrul ei stă 
figura comunistului român contemporan, 
om lucid și clarvăzător, și necesitatea 
descrierii Iui se confundă cu menirea 
poeziei. Poate chiar mai mult decît atît, 
poezia este în stare, prin puterea ei 
de observație particulară, să-i desco
pere dimensiuni sufletești • nebănuite, 
întregindu-i' profilul prin adaptarea la 
realitatea lui viitoare.

Izvoarele poeziei se găsesc în fot 
ceea ce iubim mai durabil, în tot ceea 
ce vrem și reușim să înțelegem, 
adăugind mișcării mai multă evidentă, 
mai mult relief conștient de sine în
suși. învățăm să ne '-apropiem cu mai 
multă dezinvoltură și aplicație de 
oameni și lucruri, cunoscîndu-i mai 
bine ; ne detașăm de propria noastră 
persoană, pricepîndu-ne astfel mai 
clar — pentru a sublinia emanciparea

Grigore HAGîU

datorită căreia, diferențiindu-ne 
poefi unii da alții, reprezentăm 
bogat ideea unică a spiritualității româ
nești socialiste.

S-a definit adeseori poezia patriotică 
drept un gen aparte, formulă care, 
după părerea mea, implică astăzi unele 
rectificări. Și aceasta deoarece, neinte- 
grafă operei fiecărui poet în parte, în 
consonantă cu întreaga lui viziune și 
evoluție, poezia patriotică nu poate 
cîștiga în adîncime, specializarea ei 
prea strictă ar îngusta cîmpul inspira
ției, complexitatea și expresivitatea 
susținută fiind astfel de neconceput. 
Pe de altă parte, ruptă arbitrar de 
întreg, ea s-ar resfrînge la cîteva teme 
doar, nu ar angaja personalitatea crea
torului în întregime, de unde uniformi
tatea, asemănarea multor poezii între 
ele, deși scrise de autori diferiți. Stilul 
poeziei patriotice trebuie să difere de 
la un poet la altul, pe măsura capaci
tății lor creatoare, interpretare personală 
sau descoperire a unor noi tărîmuri 
poetice.

Trebuie subHniafe, de asemenea, 
drept cele mai de seamă linii de forfă 
ale poeziei patriotice, dimensiuni fără 
de care ea ar suferi grave prejudicii, 
atitudinea deschisă, angajarea deplină, 
răspunderea în fafa istoriei actuale, con
cepte de bază implicate în structura 
poetului modern, reactualizate și puse 
în drepturi mai evident. O poezie

ca 
mai

patriotică adevărată nu se poate limita 
numai la exultatie ; înjelegind-o astfel 
am văduvi-o de marea ei forfă de 
acfiune asupra conștiințelor. Ea trebuie 
să cuprindă toate sentimentele generate 
de fenomenele prezente, de la cele
brarea cu patos a clipei pînă la infir
marea tuturor prejudecăților. Aria ei de 
investigație este practic nelimitată, 
depinde de fiecare autor în parte. El 
selectează acele aspecte care îi sînf mai 
apropiate, mai pe măsura posibilităților, 
aceie dimensiuni care corespund exact 
personalității lui. Diferențierea în ca
drul poeziei patriotice s-ar face astfel 
de la sine.

Necesară mi se pare, de asemenea, 
lărgirea și îmbogățirea termenului da 
poezie patriotică. Sensul adînc social, 
dragostea de tară nu transpar întot
deauna cu ușurință la unii poeți, ele 
sînf însă profund împlînfafe în opera 
lor, transfigurarea se opune declarației 
și pentru a o detecta trebuie antene mai 
fine. Cititorul, derutat de unii critici și 
de o poezie mai veche de o anume 
platitudine, citește cîfeodată poezii pa
triotice fără să le pătrundă întotdeauna 
pe deplin sensurile. Evoluția lui, tot 
afît de necesară cît și a poeziei însăși, 
trebuie avută în vedere.

In ultimă instanfă, izvoarele poeziei 
se găsesc în chiar intimitatea creatoru
lui, în acea particularitate emoțională 
cu care știe să se descopere pe sine, 
la confluenta cu marile întrebări ale 
epocii noastre, la răspunsurile pe care 
el le dă acestor timpuri, implicîndu-și 
în ele existenta sa plenară.

• Viva Marla t PATRIA — #; 11,30; 13,45; 15,15; 18,45;
21.15.
O Piramida zeului Soare : REPUBLICA — 9; 11,30; 
14'; 16,15; 18,45; 21,15, BUCUREȘTI — 14; 16,30; 19;
21.15, SALA CINEMATECA — 10; 12,30, CIRCUL DE 
STAT — 10; 13,15; 15,30; 18; 20,30, STADIONUL DI
NAMO — 20,15, GRADINA DOINA — 20,30.
0 Minunile doamnei Venus : LUCEAFĂRUL — 8,30. 
11; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
0 Intre noi : CAPITOL — 10; 12,15; 14,30; 15,45; 19. 
0 Fantomas contra Scotland Yard : GRADINA CA
PITOL — 20,30.
0 Duelul lung i FESTIVAL — 16; 18,30; 21, SALA 
CINEMATECA — 14,30; 16,30; 18,45; 21, FLAMURA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, GRADINA EXPOZIȚIA 
— 20,30.
O Treizeci de ani de veselie : FESTIVAL — 9; 11; 
13,30, Ia grădină — 20,15.
0 Taffy și vînătorul ; VICTORIA — 8,45; 11;13,15; 
15,45; 18,15; 21, GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,45.
0 Povestiri despre revoluție : LUMINA — 9—18 In 
continuare ; 18,30; 20,45.
0 Prietenele : CENTRAL — 9; 11,15; 13,30; 15;
18 30 ‘ 21.
0 Mondo cane: TIMPURI NOI — 9—20 In conti
nuare.

- 9; 10.
8,15—15 în conti- 

9,30; 11,45; 14; 16,15; 
ELODIA — 9; 11,15‘, 13,30; 16; 18,30; 20,45, 

- 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MODERN — 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,15, ARENELE LIBERTĂȚII
— 20,30.
• Blestemul rubinului negru : ÎNFRĂȚIREA — 10; 
15,30; 17,45; 20.
0 Inimă nebnnă... nebună de legat : BUZEȘTI — 
15,30; 18, la grădină - 20,30, PARCUL HERĂSTRĂU
— 20,30
0 Un dolar găurit : DACIA — 8—18,30 !n continua
re ; 18,45; 21, PROGRESUL — 11,30; 15,30; 18, GRĂ
DINA PROGRESUL-PARC - 20,30.
• Zile de vară t PROGRESUL — 20,30.
• Alegere de asasini t BUCEGI
16; 18,30; 21, la grădină — 20,30, AURORA — 8,30; 
10,45; 13; 15,15; 17,30; 20, la grădină — 20,30, TOMIS
— 0—15,45 în continuare ; 18,15, la grădină — 20,30.
• Obsesia : Unirea — 15,30; 18, la grădină — 30,30.
> Ce noapte, băieți !: LIRA — 15,30; 18, la grădină
— 20,30.
0 Pasărea timpurie : DRUMUL SĂRII — 13; 17,30; 
20.
0 El Dorado t FERENTARI — 18,30; 18; 20,30, PA
CEA — 15,30; 18; 20,30.
• Studiu despre femei: CIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30, 
ARTA — 9—18,15 In continuare, la grădină — 20,30.
• Freddy, lovește tu intll t COTROCENI 
18; 20,30.

9; 11,15; 13.30;

• vicontele plătește polița : VOLGA — 9—15,30 tn
continuare ; 18; 20,30, MIORIȚA - 9; 11,15; 13.30:
15,45; 18,15; 20,45.
0 Prin Kurdistanul sălbatec : MOȘILOR — 15.30; 
18, la grădină — 20,30, RAHOVA — 15,30; 18. la grădi
nă — 20,30. .
0 Zoltan Karpathy : POPULAR - 15,30; 18; 20,30.
0 Cei șapte samurai : MUNCA - 15,30; 19.
0 jenia, Jeniclka și Katiușa : FLACARA — 15.30; 
18; 20,30.
0 Bomba de Ia ora 19,10 : VITAN — 15,30; 18; 20.15. 
0 Nebunul din laboratorul nr. 4 : FLOREASCA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, VIITORUL — 15,30; 
18; 20,30.
• Hocus-pocus 1 CRINGAȘI — 15,30; 18; 20,30.
0 Ea va ride : COSMOS — 14,30; 16,30; 10,30: 20,30.
• Pentru ctțlva dolari tn plus : GRADINA VITAN 
— 30,30.

A Teatrul „C Tănase" (grădina Boema) ; „Boema 
Palace" — 20 /(Teatrul de vară „Herăstrău" : Comici 
vestiți al revistei — 20.
• Ansamblul „Perlnlța" (tn sala Savoy * Teatrului 
„C Tănase") : Varietăți folclorice — 19.

SPIRITUL SELECTIV

Participarea românească 
la festivalul internațional

între I și 15 august ars loc la 
Teheran un festival cinematografic 
international deschis filmelor cu ca
racter științific. educativ si artistic. 
La această ediție a festivalului, a 
V-a, cinematografia românească va 
ji prezentă cu trei filme documenta
re din domenii diferite : „Petrolul", 
„Stîrcul". si „Țuculescu", producții 
ale Studioului „Al. Sahia".

Tot la Teheran, studiourile româ
nești vor participa la o altă mani
festare internațională care va avea 
loc în toamna acestui an — cel de-al 
III-lea Festival al filmului pentru 
copii.

ROMUL LADEA . PORTRET DE COPIL

PROGRAMUL I

8.30 — Ora exactă; Cum va fi
vremea 7

8,32 — Pentru copii. „Ex-Ter- 
ra’68“.

9,15 — Film serial „Calul Fury".
9,40 — T.V. pentru elevi. „Con

sultații la matematici" 
(bacalaureat). Tema : Ecua
ții algebrice. — Prezintă 
conf. unlv. Eugen Rusu. 

10,00 — Ora satului. Din cuprins : 
Agendă agricolă ; Energii 
creatoare ; Nedeea de la 
Polovragl ; Poșta emisiu
nii ; Buletin agrometeoro- 
logic ; Muzică populară cu 
orebestra condusă de Pa- 
raschiv Oprea șl soliștii : 
Ana Pascalău, Elena Me- 
rișoreanu, Constantin Co- 
criș, Elisabeta Ticuță și 
Radu Ncguț.

11.30 — T.V. pentru specialiștii din
agricultură. Ciclul „Iriga
ții" Tema : Eficiența eco
nomică a culturilor irigate.

12.15 — De strajă patriei — emi
siune pentru tineret.

— Telejurnalul de prînz.
— închiderea emisiunii de 

dimineață
— Zig — Zag — telemagazln 

duminical.
— Atletism : Campionatele in

ternaționale ale României. 
— Transmisiune do la 
Poiana Brașov.

18.30 — Deschiderea Festivalului
Mondial al Tineretului șl 
Studenților de la Sofia — 
Transmisiune în direct.

20,00 — Telejurnalul de seară.
20.15 — Telesport.
20.30 — Micro-varletățl,
20,45 — Cronica duminicală.
20,50

15,30

12,50 —

Film artistic : „Prinț șl 
cerșetor".
De toate, pentru toțl.„ 
melomanii.

23.15 — Telejurnalul de noapte.
23.30 — închiderea emisiunii.

PROGRAMUL H

18.30 — Atletism : Campionatele in
ternaționale ale României. 
Transmisiune de la Poiana 
Brașov.

20,00 — Desene animate.
20.15 — Geneza unui spectacol. In-

tilnire cu soliștii baletului 
Teatrului Mare din Mosco
va : Maia Plisețkaia, Eka
terina Maximova, Nina Ti
mofeeva, Viktor Vasiliev, 
Mihai Liepe.

20,45 — Telejurnal. 
Telecinemateca umorului. 
Seară de teatru : „Take, 
Ianke șl Cadîr" de Victor 
Ion Popa. — Interpretează 
un coleqtiv al Teatrului 
„Matei Millo" din Timișoa
ra". In distribuție : George 
Leahu, Ștefan Iordănescu, 
Victor Odil Cimbru, Ma
riana Cercel, Dumitru Do- 
brln, Elena Simlonescu, 
George Stoian.

23.30 — închiderea emisiunii. /

Am sentimentul că o 
mare parte a celor cara 
dezbat problemele de cine
matografie în presă se ocu
pă, și în mod prea exage
rat, și extrem de vag, de 
noțiunile cele mai generale 
și mai de necontestat le
gate de estetica filmului, 
dar care pot fi citite oriun
de, și care nu se referă nu
mai la film, ci la oricare 
altă manifestare a spiritu
lui creator, deci neavînd un 
contact prea direct cu fil
mul românesc.

Nu cred de altfel că pro
fesează cineva altceva de
cît primordialitatea conți
nutului, nu-mi imaginez un 
redactor sau conducător de 
studio care să nu doreas
că exprimarea ideilor celor 
mai generoase ale epocii 
noastre în formele cele mai 
atrăgătoare. Se știe, de a- 
semenea, că prin natura și 
prin istoria experiențelor 
sale, cinematograful se 
menține în covîrșitoarea 
majoritate a creațiilor sale 
realist. El are un contact 
prea direct cu elementele 
exterioare ale lumii în
conjurătoare, de care uzea
ză implicit în laboratorul 
său de creație, ca să se 
mai înșele în a imita ar
tele plastice șl a divaga 
spre curente care nu i se 
potrivesc...

Monumentele artei cine
matografice sînt opere rea
liste, profunde, politice, so
ciale. umane. Cele mai cu
tremurătoare pagini de 
artă din cinematografie 
dezvoltă idei, o morală îna
intată. un ideal. Dar oglin
da acestor mari cuceriri ră
mâne străină publicului 
ignorată de o parte bună 
a criticilor și 
ce să n-o spunem ?
dorită de o bună parte a 
cineaștilor noștri.

Lipsa prelungită de con
tact cu aceste opere ale 
lui Eisenstein, Pudovkin, 
Dovjenko. Stroheim. Mur- 
nau, Lang, Pabst, Bunuel, 
Renoir, de Sica. Bresson,

Iulian MIHU

Chaplin, Welles, Bergmann, 
Hitchcock, Dreyer, Ford, 
Fellini, Mizoguchi, Visconti, 
Antonioni, Rossellini etc., 
etc. nu duce la lipsa de cu
noaștere numai, ci, din a- 
ceastă pricină, la lipsa de 
asimilare a acestei culturi. 
Nu numai de către creator, 
dar și de cei care îi văd 
opera sau i-o discută, adi
că de către spectatori șl 
critici.

In sâhimb, importul pro
ducțiilor de duzină a 
luat proporții îngrijoră
toare. Sub pretextul ve
detelor și al încasărilor,

de filme, ele formează o 
bună parte din „culturali
zarea" publicului nostru.

Există in acest timp pe 
lume sute și sute de filme 
de mare valoare sau de 
oarecare valoare ce pot fi 
și trebuie achiziționate de 
urgență pentru a învin
ge asaltul superficialității, 
al pseudoartei.

Desigur că în acest cli
mat nou, mai sănătos, cu 
filme mult mai bune, 
concurența față de filmul 
românesc va fi și mai evi
dentă, dar în același timp 
mal binefăcătoare. In acest

puncte de vedere

vedem și unele filme no
cive, amorale, subintțlec- 
tuâle, aritiârtistice (în Cen
tru, la petiferie, în provin
cie, la munte, Ja mare, la 
televizor : Testamentul in
cașului, Vicontele plătește 
polița, Angelica, diferite 
prăbușiri ale imperiilor de 
mult prăbușite și pentru 
alte pricini decît cele pe 
care le crede producătorul 
capitalist, toate acestea la 
„Patria", „Republica",
„București", Sala Palatului, 
cu Sophia Loren, Gerard 
Baray, Jean Marais, în co
producții italo — franco — 
anglo — americano — 
spaniolo — peruviene...).

O bună parte din simță-

caz, creatorul va fi pus
“trata

însemnările de față pe marginea 
noii și substanțial adăugitei ediții a 
„Cireșariloi" nu reprezintă, se înțe
lege, punctul de vedere al unui critic 
literar, ci pur și simplu opiniile unui 
coleg de breaslă al lui Constantin 
Chiriță; ele sînt, dacă mi' se per
mite, urmarea firească a pasiunii cu 
care un scriitor' ce-și dedică creația 
tinerei generații urmărește — și nu 
de azi, de ieri — fenomenul prezen
tat de acest gen de literatură, la noi 
și aiurea.

îmi propun aici să răspund ceva’ 
mai pe larg unei întrebări: 
ce determină prestigiul unanim 
recunoscut al „Cireșarilor", incontes
tabil cartea numărul unu, de o bună 
bucată de vreme, a copiilor și ado
lescenților noștri, un spectaculos suc
ces de lectură pe care l-a înregistrat 
o carte românească scrisă special pen
tru tinerii cititori, în ultimii ani ?

Un condei mai grăbit ar pune totul 
sau o pai te a acestei izbînzi nete pe 
seama faptului că „Cireșarii" însu
mează un ciclu de romane de aven
turi. Și este bine cunoscut că aven
tura are asupra cititorului o inegala
bilă putere de seducție, ba poate că 
adeseori îl captivează într-atît încît 
este dispus să facă destule concesii 
calității unei lucrări, dacă ea îl „prin
de", îl ține încordat. Confruntarea cu 
realitatea ne conduce însă spre .con
cluzia că argumentul este departe de' 
a oferi un criteriu pentru o judecată 
cît de cît obiectivă, știut fiind că au 
apărut la noi nu puține alte cărți de 
aventuri, după lectura cărora tînărul 
s-a declarat ptea puțin entuziasmat, 
uitîndu-le repede, uitîndu-le definitiv. 
Și atunci, admițînd că popularitatea 
cărților lui Constantin Chiriță s-ar 
datora cu osebire virtuților genului — 
tensiunii „suspance"-ului, jocului cu 
necunoscutul, nerăbdării nepotolite 
pînă la ultima pagină de a afla cine 
este răufăcătorul — cum se explică

o carte despre
romantismul

i

reluarea periodică a lecturii de către 
majoritatea copiilor și adolescenților ? 
Cunoscînd ce se întîmplă în paginile 
următoare, iu satisfacerea curiozității 
devenind o chestiune superfluă, e nor
mal ca atracția aventurii să scadă 
pînă la limita care face lipsită de 
logică reluaiea lecturii.

Contactul strîns, de mai bine de un

rații. Nu voi face decît să exprim un 
adevăi afirinînd că „Cireșarii" cu
nosc destinul cărților bune și nu cred 
că un anutne exces de modestie tre
buie să ue împiedice să situăm lu
crarea printre acelea care nu pot 
lipsi din biblioteca unui copil, a unui 
adolescent, pentru că ea este un ex
celent instrument de educație. „Cire

CIREȘARII
9

de
ne- mîntul înnăscut pe care-1 

are omul spre frumos este 
dirijat eronat de masa pro
ducției capitaliste mediocre, 
dar cu atît mai nocive, spre 
supraerori și false idealuri, 
spre opulență stranie și ilu
zorie, spre evazionism ideo
logic. Și, datorită lipsei de 
spirit selectiv în importul

vîrstei de aur
Octav PANCU-IAȘI

deceniu, al publicului cu unele vo
lume ale lucrării ne permite să 
spunem că „Cireșarii" este acea 
operă în eroii căreia fiii noștri 
se recunosc fără dificultate, un roman 
complex iși reprezentativ pentru men
talitatea tinerei noastre generații, car
tea care corespunde într-o mare mă
sură modului în care această gene
rație percepe realitatea vieții noastre 
sociale, cartea care le înaripează cu
tezătoarele. romanticele visuri și aspi-

sînt o izbutită replică româ
nească la memorabile lucrări care o- 
norează genul pretutindeni, sînt o ple
doarie pentru generozitatea și atenția 

. cu care este dirijată în colectivitatea 
noastră socialistă educația armonioa
să a tineretului.

înainte de toate însă această carto 
a lui Constantin Chiriță este un elo
giu adus purității, vitalității, roman
tismului vîrstei de aur și — din nou 
subliniez — autorul i-a avut în ve

dere pe copiii și tinerii noștri, cartea 
evidențiind pregnant apartenența e- 
roilor ei, a ideilor pe care le vehicu
lează la societatea și spiritualitatea 
românească de azi. Afirmația se sus
ține atît prin spiritul polemic străbă- 
tînd ciclul „Cireșarilor", în care a- 
proape fiecare pagină ia, într-un fel 
sau altul, poziție împotriva exotismu
lui, a aventurii gratuite, a violenței 
și brutalității, a rasismului și șovinis
mului, cît și prin susținerea fără re
zerve, directă, sinceră, patetică a vir
tuților concurînd la creionarea profi
lului moral al tînărului zilelor noas
tre.

„Cireșarii" impun lumii copilăriei și 
adolescenței cîtiva eroi de o rară fru
musețe etică, iar această frumusețe n-a 
fost descoperită undeva, într-o am
bianță exotică, ci în situațiile obiș
nuite, diurne, ale vieții noastre; a- 
ventura, deși desfășurîndu-se după 
cele mai stricte legi ale genului și 
provocînd ceea ce numim o lectură 
„cu sufletul la gură", se integrează 
în marea aventură a cunoașterii, a 
cuceririi vieții pe care o trăiește, ini
mos si temerar, primind, dar și stră- 
duindu-se să dăruiască, tot ce are 
mai bun și mai luminos tînăra gene
rație de la noi. Este o aventură de 
substanță nobilă, întrunind eroi cu 
însușiri nobile.

Tic, Maria, Lucia, Victor, faimoșii 
„cireșari"; fiecare o personalitate dis
tinctă, alcătuiesc împreună o familie 
de eroi fermecători, inteligenți, altru
iști, de o cinste fără reproș, visînd 
cuprinși de o euforie care nu exclude- 
luciditatea, știind că la capătul dru
mului pe care îl parcurg îi așteaptă 
viața, o viață pentru care merită să 
te pregătești, în care merită să crezi, 
pentru care merită să lupți cu abne
gație.

în atari eroi și în însușirile alese cu 
care aceștia sînt investiți, trebuie să 
căutăm succesul „Cireșarilor".

față în față piu a„devă: 
sa sarcină soclălă^șl ;poli- 
tlcă. Se vor filtra -mal’ les
ne ideile' majore de cele a- 
noste, temele principale de 
cele minore, formele stră
lucitoare de cele palide. 
Ne vom întoarce ochii des
chiși spre realitate, caro 
a fost și este mai mult ca 
oricînd sursa creației și a 
inspirației artistului con
temporan. Vor dispare fil
trele opace. Idealurile ar
tistului trebuie să se conto
pească cu cele ale lumii tn 
mijlocul căreia el trăiește.

Deci, asaltul spre asimi
larea culturii, a tuturor 
formelor expresive 
crearea altora noi, 
să îmbrace cît mai 
temele abordate. Nu 
xistă restricții în folo
sirea mijloacelor atracti
ve, nici „momente" pentru 
dezvăluirea adevărului nos
tru, al societății socialista 
românești, care este un 
unicat în construcția gene
rală a unei lumi noi, mal 
frumoase.

Desigur, nu întotdeauna 
am fost capabili să sub
scriem la aceste dezide
rate greu de atins. Cred 
că este momentul s-o fa
cem, deoarece am rătăcit 
prea des pe căi lătural
nice și ne-am încurcat în 
hățișurile anostității artis
tice sau ale formelor neasi
milate și neexprimînd con
ținutul dorit. Arta noas
tră cinematografică tre
buie să, se caracterizeze 
printr-un înalt simț poetic. 
Oricît de acută ar fi cri
tica adusă unor personaje 
sau unor situații în filme
le noastre (și fără conflicte 
reale nu există artă), tot 
astfel sensul poetic al nă
zuințelor noastre trebuie să 
străbată filmul de la un 
capăt la celălalt. Oricît 
de dramatic ar fi destinul 
unui erou, idealul său tre
buie să ajungă în sală și în 
sufletul spectatorilor, ca 
un fluid neîntrerupt. In nu
mele acestei credințe, noi 
nu putem să nu iubim 
„Hamlet" în defavoarea 
eroului din „Pierrot nebu
nul", să nu fim de partea 
lui Bresson iar nu a lui 
Alain Resnais cu „Anul tre
cut la Marienbad"...

Iată, deci, necesitatea în
sușirii culturii cinemato
grafice cu discernămînt, a 
unei poziții critice și ac
tive față de imitarea în 
situațiile noastre a unor 
realități care nu ni se po
trivesc.

Optica aceasta o vom 
avea, netezindu-ne propria 
cale spre adevăr. S-a spus 
de către unii dintre cei 
care iau cuvîntul în presă 
că în ultima vreme s-au e- 
liminat multe trepte de la 
crearea unui scenariu pînă 
la certificarea lui, că există 
o mai largă disponibilitate 
în abordarea temelor șl 
s-au făcut diferite aprecieri 
în ceea ce privește trecutul, 
ascunzîndu-se într-un fel 
sau altul lipsa de îndrăz
neală si anostitatea unei 
mari părți a producției na
ționale de filme de pînă 
acum.

Nimeni nu se îndoiește de 
mersul înainte al cinema
tografiei noastre. întotdea
una am avut încredere în
tr-o evoluție pozitivă a fe
nomenului cinematografic.

Cadre noi de tineri a-au 
născut și năzuiesc să con
tribuie direct la acest 
progres. încep să se lichi
deze formele birocratice 
care au stînjenit o bună 
bucată de vreme această e- 
voluție.

Atenția deosebită pe care 
0 acordă partidul și sta
tul fenomenului cinemato
grafic stă chezășie acestei 
năzuințe spre mai bine. 
Creatorii recunosc că nu 
și-au dat încă măsura pro
priilor lor capacități și sînt 
gata să o facă în viitorul 
apropiat.

Ideile generoase și te
mele majore își așteaptă 
rîndul să intre pe platou
rile de filmare. Dezbateri 
multilaterale și poziții di
verse apar îrf sfera crea
ției și criticii de film, ten
dința de a impulsiona arta 
filmului înăuntrul și în a- 
fara țării noastre se face 
și ea tot mai prezentă.

In această situație, rolul 
creatorului și al îndrumă
torului său direct devine e- 
sențial. Răspunderea comu- 
nă, mai actuală ca oricînd. 
^o^âb^Ș-afeâ ’lor, esen-i'

Și a? începe cu cea a 
creatorului. In primul rînd 
a regizorului. In alegerea 
scenariului, în pregătirea 
lut Nici un artist nu poa
te progresa cu o temă 
care nu intră în aspirațiile 
sale, care nu corespunde op
ticii și personalității lui. 
Invocarea scuzei că face un 
film de dragul de a lucra 
devine pe zi ce trece mai 
nesatisfăcătoare. Iată deci 
că prima condiție a reușitei 
o constituie adeziunea tota
lă a regizorului față de sce
nariu] pe care l-a primit 
sau l-a propus. Urmează, 
imediat, străduința sa de 
a aspira spre o formă care 
să ridice conținutul Ia un 

• nivel artistio cît mai de- 
săvîrșit. Aceasta nu înseam
nă să se bălăcească în mo- 
demisme, extravaganțe for
male și stilizări exagerate. 
Adică, opera să corespundă 
idealului său 
lului estetic 
care pînă la 
vină propriu 
fiel noastre.

De la acest deziderat sce
naristul și regizorul nu 
abdica. Concesiile și 
răbdarea îi vor face 
plătească mîine ceea 
credeau că vor cîștiga

Nu se mai pot invoca 
Insuficienta experiență și 
involuția în gîndire. Prima 
scuză nu l-a împiedicat pe 
Jean Vigo să dea două ca
podopere, „Zero la purtare" 
și „Atalanta", nici pe Ei
senstein „Greva" și „Cru
cișătorul Potemkin". Pe a 
doua o excludem a priori 
împreună cu 
pectiv cu tot.

în ceea ce 
laltă latură 
sistemul de 
creației cinematografice, se 
face și aici necesară o mai 
rapidă, mai efectivă stimu
lare și o mai consecventă 
încurajare a temelor con
temporane. Arta cinemato
grafică românească nu poa
te progresa fără un im
puls rapid și esențial al 
tematicii celei mai vii pe 
care o îmbracă în prin
cipal, în orice colț al lu
mii, filmul de stringentă 
actualitate. Aici însă, în a- 
cest domeniu, spiritele se 
"lasă cel mai greu seduse. 
Poate dintr-o exagerată 
critică adusă tuturor filme
lor de actualitate, poate 
dintr-o teamă nejustificată 
de a aborda colectiv și cu 
îndrăzneală inepuizabila 
sferă a relațiilor, compli
cate e adevărat, dar minu
nate, ale omului de azi.

Nici o operă de artă 
mare n-a fost creată fără 
dificultăți. Dar pasiunea și 
încrederea au învins. Șl 
dacă lupta nu poate fi ex
clusă, atunci doar nepăsa
rea și cedarea sînt cele 
care trebuie învinse, nu 
originalitatea și îndrăznea
la. Cît mai repede, cu atît 
mai bine.

Politica statului nostru, 
stimulează zi de zi crea
ția redutabilă, și cineas
tul împreună cu îndru
mătorul său cinemato
grafic este dator să se în
scrie și el în primele rin- 
durl ale acestei acțiuni. ,

I

și 
care 
bine 

e-

artistic, idea- 
de frumusețe 
urmă să de- 
cinematogra-

pot 
ne- 

să 
ce 

azi.

cineastul res-

privește cea- 
a problemei, 
îndrumare a
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întoarcerea din
R. S. Cehoslovacă

a delegației 
de activiști ai P.C.R.

Sîmbătă s-a înapoiat în Capitală 
delegația de activiști ai Partidului 

de 
al 
al 
al 
al 
o 

de schimb de experiență.

Comunist Român, condusă 
Gheorghe Petrescu, membru 
C.C. al P.C.R., prim-secretar 
Comitetului județean Dolj 
P.C.R., care, la invitația C.C. 
P.C. din Cehoslovacia, a făcut 
vizită

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întâmpinată 
Andrei Cervencovici, membru su
pleant al C.C. al P.C.R.; adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
ambasadei R. S. Cehoslovace la 
București și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

de

Cronica zilei Centenarul cărbunelui

agricole de sezon
Arăturile de vară au fost 

executate, pînă la 26 iulie, po
trivit datelor Consiliului Su
perior al Agriculturii, pe 
1 550 000 ha. In întreprinderile 
agricole de stat au fost arate 
pînă la această dată 70 la 
sută din terenurile prevăzute, 
iar în cooperativele agricole 
40 la sută. In proporție de 
70—80 la sută a fost executa
tă această lucrare în coopera
tivele agricole din județele 
Buzău, Ialomița, Brăila și Ga
lați, iar pe 60—70 la sută din 
suprafață în cele din Teleor
man, Vrancea, Dolj și Ilfov.

întreprinderile de stat și 
cooperativele agricole au în- 
sămînțat cu culturi duble fu
rajere 570 000 ha. Au crescut, 
de asemenea, în ultima săptă- 
mînă, suprafețele semănate și 
plantate cu legume în cultură 
nccesivă, realizîndu-se 
„tal 47 000 ha.
.In urma ploilor căzute

în

.In urma ploilor căzute în 
întreaga țară, sînt în prezent 
condiții ca arăturile și semă
natul culturilor duble furaje
re și legumelor în culturi suc
cesive să se execute intr-un 
ritm mai intens.

(Agerpres)

Sîmbătă după-amiază a părăsit Ca
pitala delegația guvernamentală ira
niană' condusă de Alinaghi Alikhani, 
ministrul economiei al Iranului, care 
a participat la lucrările celei de-a 
IV-a sesiuni a Comisiei mixte minis
teriale pentru cooperare economică și 
tehnico-științifică între România și 
Iran. La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, membrii delegației au fost sa
lutați de Gheorghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior, de reprezentanți 
ai conducerii unor ministere și insti
tuții centrale economice. Au fost de 
față Soltan H. V. Sanandaji, ambasa
dorul Iranului la București, și membri 
ai ambasadei.

Sîmbătă la amiază a sosit în Capi
tală o delegație din Birmania, con
dusă de prof. dr. Nyi Nyi, secretar de 
stat în Ministerul Educației din 
această țară, care, la invitația Minis
terului Invățămîntului, întreprinde o 
călătorie de studii și documentare în 
țara noastră. Din delegație mai fac 
parte prof. univ. Ba Toke, rectorul 
Universității de arte și științe din 
Mandalay, și maiorul Pe Thein, ofițer 
cu însărcinări speciale ăl Departamen
tului de tineret din Ministerul Edu
cației; La sosire, membrii delegației 
au fost salutați de Jean Livescu, ad
junct al ministrului invățămîntului.

(Agerpres)

La Clubul minier din Petrila s-a or
ganizai sîmbătă după-amiază o serbare 
culturală închinată centenarului cărbu
nelui din Valea Jiului. Ion Cherecheș, 
secretar al Comitetului orășenesc Pe
trila al P.C.R., a făcut o amplă expu
nere intitulată : „Un secol de exploa
tare industrială a cărbunelui din Va
lea Jiului, un secol de luptă pentru 
progres". A urmat apoi un concurs 
„Cine știe cîștigă* pe tema „Cente
narul extracjiei cărbunelui 1868—
1968".

HOTARIREA

la sistemul telefonic
Orașul Bacău, conectat

de perfecționare a cadrelor de la Otopeni
Sîmbătă s-au încheiat cursurile a 

două serii de participanți la progra
mul de organizare a producției si a 
muncii si a trei serii la studiul mun
cii, organizate la Centrul de perfec
ționare a pregătirii cadrelor de con
ducere din întreprinderi de la Oto
peni — București.

Primele două serii au fost absol
vite de directori tehnici si ingineri 
șefi ai unor mari întreprinderi ale 
industriei constructoare de mașini, 
metalurgiei, chimiei, petrolului, mi
nelor, economiei forestiere ți din 
alte sectoare, iar celelalte trei de 
șefi de servicii de organizare a mun
cii din unele combinate, uzine si în
treprinderi republicane din diverse

ramuri ale economiei naționale. Ul
timele serii, de altfel, constituie ți 
primele promoții de absolvenți ai 
programului la studiul muncii.

Conținutul tematic al programelor 
ți metodele de instruire folosite au 
permis cursanților însușirea de cu
noștințe moderne privind conduce
rea întreprinderilor, organizarea pro
ducției si a muncii, precum si efec
tuarea unui schimb larg ți util de 
experiență între participanți. Tot
odată, în perioada de studii, cursan- 
ții au efectuat în unele întreprinderi 
studii privind anumite aspecte con
crete ale producției si conducerii 
unităților.

automat interurban
BACAU (corespondentul „Scîn- 

teii'). — La Bacău s-a dat ieri 
în exploatare serviciul telefo
nic interurban automat. S-a creat 
astfel posibilitatea unor comuni
cări directe, reciproce, fără inter
venția operatoarelor din central», 
cu orașele București, Brașov, Con
stanța, Mamaia, Mangalia și Plo
iești. Cu abonații din Bacău se 
poate obține legătura formînd mai 
întâi prefixul 931 și apoi numărul 
de telefon al celui solicitat.(Agerpres)

În cîteva rînduri SPORT• La Constanța s-a încheiat ieri 
competiția internațională de ciclism 
„Criteriul juniorilor", la care au 
participat alergători din Franța, Un
garia și România. Victoria finală a 
revenit clujeanului Ion Selejan, ur
mat de bucureșteanul P. Ivănescu (la 
10") și de brașoveanul A. Suciu (la 
42”).
• în Berlinul Occidental s-a dis

putat ieri meciul de fotbal dintre 
echipele Dinamo București și Herta 
BSC. Victoria a revenit fotbaliștilor 
români cu scorul de 4—2 (1—2).

• La Marlanskc Lazne au conti
nuat întrecerile zonei semifinale a 
competiției de tenis „Cupa Galca“ re
zervată echipelor de tineret. In me
ciul pentru primul loc al „zonei", 
echipa Italiei conduce cu 2—1 în fața 
selecționatei României: Di Matteo 
— Marcu 6—2, 6—2 ; Tocci — Sântei 
8—6, 6—4 ; Marcu, Sântei — Di 
Matteo, Panatta 3—6, 6—3, 6—3, 7

INTERNAȚIONALELE DE ATLETISM 
ALE ROMÂNIEI

I

o Trei victorii românești în probele feminine

viața internațională

PLENAREI C.C.
AL P. C. BULGAR

LA SOSIREA DELEGAȚIEI ȚARII NOASTRE LA FESTIVALUL 
MONDIAL AL TINERETULUI Șl STUDENȚILOR DE LA SOFIA
Miting al

știu să
in inima pămîntului

(Urmare din pag. I)

da si nu-mi vine să 
cred că e a patra. To
tuși am emoții. Intîi 
pentru mine, apoi pen
tru cei care au proiec
tat instalația, pentru 
geologi. Căci e un do
meniu în care nici
odată nu poți spune că 
știi de ajuns.
' De la alte sonde, oa
menii vin mereu la 
cei care lucrează „la 
adîncime". Unii reu
șesc să se mențină în 
ritmul pe care-l cere 
lucrarea, alții însă cad 
la „examenul de dis
ciplină" si pleacă. 
Muncitorii îmi spun 
că nici un fel^ de 
școală n-ar suplini in
struirea zilnică, une
ori prelungită, pe ca
re o primesc aici. De 
altfel și întreprinde
rea a îmbrățișat acest 
gen de școlarizare — 
la fața locului — care 
omogenizează si stabi
lizează echipa de lu
cru. Aici, la Podeni, 
oamenii au sosit ca 
un tot închegat, o dată 
cu instalația.

Există un specific 
al acestei munci as
pre. disciplinate, de o 
mare răspundere. Oa
menii se leagă mai 
profund, simt nevoia 
de a se ajuta unul pe 
altul, îți schimbă rar 
prieteniile și locul de 
muncă. Unii vin de 
departe. Ar putea să 
lucreze la sonde mai 
apropiate. - Dar au aici 
ori pe maistrul de la 
care au învățat mese
ria și de' care nu te 
poți despărți ușor, sau 
prieteni de ani cu ca
re te ajuți la nevoie, 
sau pur si simplu nu-s 
Invățati cu schimbări
le. încep forajul. îl 
termină, se bucură —

niște bucurii simple si 
colective — stau cîte
va zile acasă. Apoi 
pleacă laolaltă în alt 
loc. Nevestele au de
venit prietene, __
nil au început să se 
înrudească. O 
lie trainică.

oame-

fami- 
nume- 

roasă. care se consti
tuie în timp. Intr-o zi 
un electrician a făcut 
o greșeală si a fost 
mutat in altă parte. El 
continua să vină zil
nic la sonda lui. deși 
știa că nu va fi pon
tat. Spusese si la. or
ganizația de partid. și 
la întreprindere .’ „Lu
crez ți fără plată. Nu 
plec de la tehnica 
înaltă". Cei de acolo 
l-au înțeles; erau 
vechi petroliști si știau 
ce înseamnă mîndria.

...De azi dimineață 
s-au forat 15 m. A- 
cum e un fel de pau
ză, cînd zgomotele 
sondei se pulverizea
ză în spațiul larg, în 
aerul fierbinte și sub
țire.

Inginerul Cărăușu 
țontinuă să-mi explice:

— De ce e greu să 
forezi la adîncime ? A 
fora la 6 000 m cu pră
jinile noastre de 100 
mm, înseamnă cam 
același lucru cu în
cercarea de a străpun
ge un strat gros de 
pămînt de 60 m cu o 
sîrmă de 1 mm. S-ar 
părea că e imposibil. 
Dar nu e. Aooi nu 
trebuie să te descura
jezi cînd sapa s-a 
oprit, cînd crezi că 
nu vei putea merge 
mai departe. Încerci 
încă o dată, dar după 
ce te gîndești bine — 
nu poți să strici, totul 
costă enorm.

N« uităm la coman
da geologlco-tehnică 
pe care tehnologia fo-

rajului o respectă ri
guros. Probele se în
mulțesc. Sînt de 2—3 
ori mai multe ca la 
forajul obișnuit. De-a 
lungul celor 6 000 de 
metri se vor face cinci 
cimentări, cîteva tu- 
baje și zeci de probe. 
Fiecare metru forat 
are o evidență precisă, 
rezultatele sînt prelu
crate, probele scoase 
la intervale scurte, 
cercetate atent. Timp 
de 450 de zile, șase 
kilometri de straturi 
vor fi perforați pînă 
cînd se va ajunge la 
oligocenul căutat, pre
supus de geologi, acea 
pungă subterană de 
țiței intuită de oameni, 

„Cînd carotierele 
vor scoate la supra
față, de acolo, de la 
6 000 m, nisipul petro
lier, munca noastră se 
termină".

Dar pînă atunci mai 
sînt kilometri de stră
bătut, tone de țevi se 
vor scufunda în pă- 
mînt, zile și nopți vor 
trece cu grijile lor, vor 
mai fi atîtea rapoarte 
de seară, ca acela 
de acum, spre care se 
grăbește inginerul Că- 
răușu. Și noi cifre se 
vor înscrie pe „oglinda 
fqrajulul". Iar sondorii, 
pregătindu-se de ple
care, se îmbracă cu 
gesturi domoale, și in
tre timp le povestesc 
celor din schimbul ur
mător ce se întîmplă 
cu mișcarea aceea 
neîntreruptă a sape
lor spre adînc.

Apoi părăsesc sonda 
cea înaltă (cum o nu
mesc ei) cu pași lenți, 
ca și cum le-ar fi greu 
să se despartă de ziua 
care a trecut, de gră
mezile de prăjini de 
foraj, de turla lumi
nată acum feeric...

POIANA BRAȘOV (prin telefon). 
Dacă anul trecut tentativa de a re- 
înnoda firul unor întreceri atît de 
populare — campionatele internațio
nale de atletism ale României — nu 
a fost încununată de succes, în schimb 
în aceste zile ale sezonului de 
vară putem spune fără rezerve că 
tradiția acestui concurs de prestigiu 
a prins iarăși viață. Este drept, pen
tru prima oară în istoria lor „in
ternaționalele" nu s-au mai desfășu
rat pe stadionul „Republicii" din Ca
pitală. Dar Poiana Brașov s-a do
vedit în multe privințe o gazdă 
foarte bună. Păcat că vremea plo
ioasă. și,,yece nu s-a alăturat efor
turilor făcute de organizatori,' atât • 
de cei localnici cît și de- activiștii 
federației.

Ploaia care 
pauză pînă la 
rilor a făcut 
pistele de elan, sectoarele de arun
cări să fie îndeajuns de dificile. Prin 
această prismă trebuie considerate și 
rezultatele, unele și așa valoroase. 
Așa, de pildă, sîntem de părere că 
timpul de 10,3 sec. pe 100 m plat 
obținut ieri de două ori (în serii și 
în finală) de sprinterul cubanez Ra
mirez, cel de 11,7 sec. realizat în 
cursa feminină de 100 m plat de că
tre Romay (Cuba), ca și rezultatul 
Valeriei Bufanu la 80 m garduri (10,8 
secj sau al lui Both (R.D.G.) la 
400 m plat (46,6 sec.) au fost influen
țate de pista grea. In condiții normale 
credem că acești atleți — cîștigători 
ai probelor respective — ar fi reali
zat rezultate superioare.

a căzut aproape fără 
ora începerii întrece- 
ca pista de alergări,

După cum era de așteptat, proba 
cea mai disputată, la nivel valoric 
înalt, a fost aceea de aruncare a dis
cului — femei. Dar în mod neașteptat 
pe locul prim s-a clasat nu proaspăta 
recordmană mondială, vest-germana 
Liesel Westermann (ieri 59,24 m), ci 
Karin Illgen (R.D.G.), cîștigătoare cu 
59,34 m. Lia Manoliu a ocupat locul 
al treilea cu 56,78 m.

In domeniul săriturilor, performan
ța cea mai valoroasă a obținut-o la 
lungime feminin Viorica Visco- 
poleanu, care, în formă excelentă, 
a cîștlgat titlul cu un salt de 6,56 m 
(a avut și o încercare de 6,80 m, 

•«..anulată însă, datorită călcării pragu- 
TOlui cu vreun' centimetrul).

Sub nivelul întrecerilor de ieri au 
fost probele de : triplu salt (absent 
de la start Ciochină), prăjină, suliță 
bărbați.

Iată clștigătorii celorlalte probe: 
masculin: 110 m garduri: — Riedo 
(Elveția) 14”l/10; 1500 m: — Boulter 
(Anglia) 3’47"9/10; înălțime — Todo- 
sievici (Iugoslavia) 2,10; Șerban (Ro
mânia) 2,10; triplusalt: — Hernandez 
(Cuba) 15,72 m; prăjină : — Velkov 
(Bulgaria) 4,70 m ; suliță : — Boroș 
(Ungaria) 73,10 m ; greutate : — Hu- 
bacher (Elveția) 18,59 m ; ștafeta 
4x100 m : — România (juniori)
41”7/10 (nou record național de ju
niori) ; 10.000 m : — Gammoudi (Tu
nisia) 29’30”4/10 ; feminin : 800 m : — 
Ileana Silat (România) 2’09”8/10 ; șta
feta 4x100 m: — Cuba 45"8/10.

SOFIA 27 (Agerpres). — Plenara 
C.C. al P.C. Bulgar a adoptat o 
hotărîre cu privire la direcțiile 
principale ale dezvoltării sistemu
lui de conducere a societății bul
gare.

Hotărîrea subliniază necesitatea 
perfecționării planificării centra
lizate. Sînt prevăzute schimbări în 
structura și funcțiile organelor de 
stat. In legătură cu necesitatea 
creșterii rolului Adunării Națio
nale ca organ suprem al puterii de 
stat se cere perfecționarea siste
mului electoral prin îmbunătățirea 
sistemului de prezentare a candi
daturilor și de revocare a deputa- 
ților Adunării Naționale.

Se recomandă crearea unui Con
siliu de Stat în locul Prezidiului 
Adunării Naționale. Președintele 
Consiliului de Stat ar urma să în
deplinească personal o serie de 
funcții și în primul rînd să aibă 
dreptul de a reprezenta statul în 
relațiile internaționale. Pe lîngă 
Consiliul 
create un 
populare, 
nizarea 
legislativ.

In hotărîre se recomandă crește
rea rolului Procuraturii Generale 
și Tribunalului Suprem ca organe 
supreme pentru aplicarea justă a 
legilor țării și se propune să li se 
acorde dreptul de inițiativă legis
lativă. In scopul creșterii eficaci
tății conducerii, se recomandă ca 
pe lîngă guvern să se creeze noi 
organe : Comitetul pentru coordo
nare economică. Comitetul pentru 
muncă șl asigurări sociale, Minis
terul Aprovizionării și Rezervelor 
de Stat, Comitetul pentru prețuri.

Au fost adoptate o serie de ho- 
tărîri privind educarea oamenilor 
muncii, lupta împotriva fenome
nelor negative din viața societății 
bulgare, întărirea disciplinei în 
muncă etc.

de Stat urmează să fie 
organ unic al sfaturilor 
un institut pentru orga- 
conducerii, un Consiliu

V. MIRONESCU

romano
prieteniei
bulgare

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 29, 80 șl 81 iulie a.e. în țară s 

Vremea în general frumoasă. Cerul va fi variabil, vor cădea averse 
Izolate, mai frecvente în regiunea de munte. Vîntul va sufla potrivit 
predominînd din est și nord-est. Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 10—20 grade, iar maximele între 20—30 grade, local mai ridicate, 
în București: Vreme în general frumoasă, dar ușor instabilă la începu
tul intervalului. Cerul va fi variabil. Vor cădea ploi de scurtă durată. 
Temperatura în creștere.

SOFIA 27 — Corespondentul A- 
gerpres, Gh. leva, transmite: Vi
neri seara a sosit la Sofia delegația 
tineretului român care va participa 
la manifestările prilejuite de cel 
de-al IX-lea Festival Mondial ' al 
Tineretului și Studenților. La so
sirea tinerilor români, în Piața 
Alexandr Nevski din capitala bul
gară a avut loc un miting al prie
teniei româno-bulgare. Solii tine
retului țării noastre au fost salu
tați, în numele Comitetului inter
național de pregătire a festivalului 
și al tineretului bulgar, de către 
Mihail Kolev, secretar al C.C. al 
Uniunii Tineretului Comunist Di

)

mitrovist, de tineri și tinere, de 
oameni ai muncii. Au fost, de 
asemenea, prezenți Nicolae Blejan, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Sofia, și membri ai 
ambasadei române.

In numele tineretului român,' 
Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului, a mulțumit pen
tru frumoasa primire făcută dele
gației țării noastre.

Duminică după-amiază, pe ma« 
rele stadion „Vasil Levski" va avea 
loc deschiderea celui de-al IX-lea 
Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților.

(Urmare din pag. I)

agresiunii, respectarea drepturilor 
naționale fundamentale ale poporului 
vietnamez. In cadrul altor acțiuni, 
cum sînt Forumul de politică in
ternațională, seminariile, colocviile, 
tribunele libere, conferințele și în
tâlnirile regionale vor fi abordate, 
totofiată, teme deferitoare la dreptu
rile omului, teme științifice și de 
cultură.

în ce privește programul cultural- 
artistic și sportiv al Festivalului, 
acesta cuprinde un bogat evantai 
de manifestări : concursuri interna
ționale, festivaluri internaționale și 
naționale, expoziții de artă și foto
grafii, competiții și întreceri sportive, 
demonstrații, crosuri etc.

Toate aceste acțiuni și manifestări 
au menirea de a oferi cadrul unui 
dialog larg și sincer între reprezen
tanții tineretului revoluționar și 
democrat din lumea întreagă. In-

ADUNAREA FESTIVA DE IA PHENIAN
PHENlĂN 27‘ (Agerpres). — La 

Phenian a'aVtit loc o adunare fes
tivă cu prilejul aniversării a 15 ani 
de la încheierea războiului din Co
reea. La adunare, generalul Țoi 
Koang, șeful statului major gene
ral al Armatei populare coreene, 
a prezentat un raport cu privire 
la semnificația victoriei obținute 
de poporul coreean în lupta împo
triva agresorilor americani și a 
aliaților lor. El a evocat curajul și 
abnegația cu care toți patrioții co
reeni au luptat pentru apărarea 
independenței și libertății patriei 
lor, obținînd succese răsunătoare 
în fața unui adversar care a con
centrat în luptă mari efective de 
trupe și tehnică de război moder
nă. Raportul a subliniat unitatea

bun prl« 
diferite

tr-adevăr, ele constituie un 
lej pentru ca tinerii de 
convingeri politice, filozofice și re
ligioase, angajați în lupta pentru 
înfăptuirea marilor Idealuri ale ome
nirii, să se cunoască mai bine, să 
facă schimb de experiență, să aducă 
o contribuție la înlăturarea neîncre
derii, la dezvoltarea sentimentului 
de stimă și respect reciproc, să creez# 
premise trainice pentru unirea efor
turilor și creșterea contribuției ti
neretului la promovarea cauzei co
mune a destinderii internaționale, a 
păcii, securității, a întăririi forțelor 
antiimperialiste, a progresului ome
nirii. «

— V-am ruga să ne vorbiți 
despre participarea reprezen
tanților tineretului român la 
manifestările cuprinse în pro
gramul Festivalului.

Tineretul din țara noastră, cara 
a participat la toate festivalurile 
mondiale, va fi larg reprezentat la 
Forumul de la Sofia. Lotul națio
nal român, In număr de 500, esta 
alcătuit din reprezentanți din toata 
județele și din toate categoriile de ti
neret din țara noastră : muncitori, 
țărani, elevi, studenți, intelectuali. 
Reprezentanții, tineretului român vor 
lua parte activă la întregul șir d» 
manifestări ce vor fi organizate în 
cadrul Festivalului. O atenție deose
bită vom acorda acțiunilor politico, 
schimbului de păreri asupra pro- . 
blemelor puse în discuție la Fo-piemeior puse in discuție ia r o- 

de gîndire șp icțiun^., care s-a rumul de politică internațională, la
riifestat în tiih^bi/ războiului între ' c?nferLnțe. seminarli^sau la întîlni-
popor și armată, între front și spa
tele frontului.

In continuare, raportorul a vor
bit despre efortul constructiv de
pus de poporul coreean după răz
boi pentru refacerea economiei și 
reclădirea orașelor distruse, sub
liniind marile succese obținute în 
opera pașnică. Totodată, el a scos 
în evidență lupta poporului din 
Coreea de sud pentru reunificarea 
patriei, împotriva forțelor america
ne care continuă să ocupe țara.

în încheiere, generalul Țoi Koang 
a relevat importanța unității tutu
ror forțelor antiimperialiste pentru 
dejucarea planurilor agresive ale 
imperialismului S.U.A. și pentru 
asigurarea păcii în lume.

Jucătorul și elita
rea fondului .de jucători valoroși. 
Apoi, aș adăuga că, practic, un club 
fruntaș care dispune de’un lot larg 
de tineri fotbaliști talentați va reuși 
mult mai ușor să-și alcătuiască 
„ll“-le de bază și pe calea,transfe
rărilor, pe calea schimbului de ju
cători realizat prin bună înțelegere 
între cluburi.

La acest punct simt nevoia să des
chid o paranteză. De-a lungul anilor, 
din diverse motive, s-a împămîntenit 
o mentalitate cam îngustă cu privi
re la jucătorul de fotbal, atît la clu
buri cît ți la antrenori, mentalitate 
care • s-a răsfrînt și asupra suporte
rilor. Adeseori aud expresii de fe
lul „jucătorul e al nostru (al meu), 
noi (eu) l-am crescut!“, expresii ca- 
muflînd o pretenție absurdă, de pro
prietate absolută, viageră, asupra 
fotbalistului. Dincolo de faptul că

Mi se pare firesc ca lumea supor
terilor să fie preocupată de situația 
în care se găsește fotbalul nostru, 
sportul acesta atît de popular, atît 
de îndrăgit, atît de pasionant. Și scriu 
rîndurile de față în dorința ca 
măcar cîte ceva din experiența mea 
îndelungată să servească fotbalului 
românesc, să ajute la înlăturarea 
unor idei greșite sau a unor stări de 
lucruri anormale. Am fost antrenor 
la Unirea Tricolor, Carmen, I.T.A., 
Rapid, m-am ocupat de o întreagă 
gamă de formații, de la echipe cam
pioane cu mari vedete pînă ța echipe 
de juniori și pitici. Am avut de-a 
face cu diriguitori de cluburi de toa
te felurile. Unii îmi dădeau pe mînă 
un lot de jucători gata format și-mi 
cereau pur și simplu să-l antrenez, 
alții îmi cereau să „achiziționez" eu 
fotbaliștii necesari sau să alcătuiesc 
formația mai mult din propria pe
pinieră a respectivului club ; con
ducători de cluburi, care voiau să-mi 
impună idei tactice, conducători 
care-mi „foTțiu mîna“ la alcătuirea 
echipei sau alții care-mi lăsau toată 
libertatea de acțiune. Din toate 
aceste împrejurări ale vieții de an
trenor am extras o învățătură de 
principiu, valabilă, cred, atâta timp 
cît va exista și fotbalul : valoarea 
jocului unei echipe și a performan
țelor ei depind, aproape în exclu
sivitate, de valoarea individuală a 
jucătorilor, de valoarea lotului pe 
care-l are la dispoziție antrenorul. 
Nu desconsider rolul antrenorului — 
dimpotrivă I — dar n-am întâlnit în 
peste 40 de ani de fotbal echipă 
mare constituită din jucători me
diocri. N-am întâlnit nici un antre
nor care să facă din 11 fotbaliști 
mediocri o formație cu adevărat 
prestigioasă. Faptul invers este în 
schimb posibil, adică un tehnician 
care să nu poată fructifica valorile 
de care dispune, dar atunci e de 
vină fie antrenorul, fie acționează 
alte cauze ce-1 împiedică să obțină 
succesul. Bineînțeles. în această din 
urmă situație, cartea de vizită a 
specialistului fiind pusă în joc, lui 
nu-i rămîn decît alternativele ori 
își impune punctul de vedere, ori 
pleacă. Altfel are toate șansele să 
se compromită...

Prin urmare, problema principală 
a unei echipe de fotbal rămîne ju
cătorul. Să vedem ce condiții tre
buie să creăm pentru a avea jucă
tori buni și, în ansamblu, o elită 
fotbalistică valoroasă.

In mod teoretic, dacă pregătirea 
și selecția sînt bine făcute și ur
mează căi normale, jucătorii cei mal 
înzestrați se concentrează spre vîr- 
ful piramidei echipelor, adică la clu
burile puternice. Aici, la cluburile 
mari, creșterea și perfecționarea fot
baliștilor talentați se produce relativ 
repede fiindcă ei găsesc condiții su
perioare de dezvoltare, antrenori 
calificați, competiții tari, provocînd 
acumularea experienței de calitate 
și — fapt de loc neglijabil — eele 
mai bune modele fotbalistice.

In ideea mea, tocmai cluburile 
fruntașe — pe baza sporirii încasă
rilor și în general a veniturilor pro
prii — trebuie să se transforme în 
adevărate uzine producătoare de ju
cători valoroși pentru întregul fot
bal național. Ele ar trebui să aibă

Opinii despre fotbalul nostru

forța financiară de a organiza și ad
ministra nu- numai centrele de ju
niori proprlu-zise, cl și multe alt» 
puncte de antrenament prin cartiere 
și pe lîngă școlile de diferite cate
gorii, în așa fel Incît pepinierele să 
cuprindă de fapt zeci de echipe de 
copii și de adolescenți. O asemenea 
situație ar avea drept rezultat apa
riția anuală a cîtorva fotbaliști au
tentici pe care orice club fruntaș 
l-ar putea pune la dispoziția celor
lalte echipe din diviziile naționale 
A, B și C.

In legătură cu cele scrise mai sus, 
spirite egoiste m-ar putea întreba: 
„Pentru ce să cresc atâția jucători 
cînd necesitățile mele sînt limitate 
la o singură echipă de performanță 7 
Doar așa ca să-i „furnizez" altora, 
uneori chiar rivalilor mei dlrecțl

Aș răspunde în primul rînd prin- 
tr-o afirmație de ordin general. Cu 
cît un club este mai mare și mal 
puternic, cu atit obligațiile, datori
ile Iul față de întregul fotbal na
țional sînt mai mari șl el trebuie 
să și Ie achite ! Nu numai prin per
formanțe interne și externe proprii, 
ci și prin aport substanțial la spori*

jucătorul este și el un cetățean ca 
toți ceilalți, cu drepturi și interese 
ce se cuvin respectate, vreau să spun 
că în realitate nimeni, nici un teh
nician, nu-și poate aroga exclusivi
tatea în descoperirea, creșterea, for
marea și promovarea unui fotbalist. 
Sînt antrenor bătrîn, am avut drept 
elevi 'numeroși jucători ai primei 
divizii, ba chiar și pe mulțl dintre 
actualii lor dascăli. Am lucrat cu ei 
la vîrste diferite și în cadrul diferi
telor echipe, pe perioade de tâmp 
mai lungi sau mai scurte, dar des
pre nici unul nu pot afirma că din 
punct de vedere fotbalistic este crea
ția mea exclusivă. Și nici un teh
nician corect nu va emite asemenea 
absurde pretenții de exclusivitate, 
chiar dacă la un moment dat con
tribuția sa la formarea fotbalistică 
a unui tânăr a fost foarte impor
tantă...

Spuneam mai înainte că, dacă se
lecția și pregătirea urmează căi 
normale, jucătorii cel mai înzestrați 
urcă, tot firesc, spre vîrful pirami
dei, spre echipele puternice. Sa con
stituie astfel 9 elită fotbalistică,

compusă din ceea ce numim de obi
cei „jucători de performanță". Am 
/amintit contribuția pe care tre
buie să o aducă tocmai cluburile 
fruntașe la formarea acestei elite. 
Dar ar fi greșit să-și închipuie ci
neva că marilor cluburi le stă în 
putere să rezolve singure selectarea 
jucătorilor de performanță pe scară 
națională. Zeci de mii de fotbaliști 
activează în nenumărate formații 
mici, iar talentele pot apărea ori
unde pe cuprinsul țării. Din punct 
de vedere organizatoric apare nece
sitatea stabilirii tuturor înlesnirilor 
pentru promovarea tinerilor Înzes
trați cu aptitudini fotbalistice, iar 
aceasta se poate realiza în bună 
parte prin prevederile regulamentu
lui de transferări. După părerea 
mea, a fost și este greșit să sc apli
ce pentru zeci de mii de fotbaliști 
din țară aceleași reguli de transfe
rare ca și pentru jucătorii de perfor
manță. La noi s-a procedat așa vre
me îndelungată, iar principala con
secință a fost că s-a îngreunat foar
te mult — uneori chiar s-a împiedi
cat — promovarea naturală a talen
telor mai sus, în rîndul jucătorilor 
de performanță.

Cred că este bine să facem In pri
vința regulilor de transferare o de
limitare strictă. Mai precis, aș pro
pune ca fotbaliștii ce nu fac parte 
din echipele categoriilor A și B să se 
transfere liber tot anul, cu drept 
de joc imediat Ia categorii superioa
re sau cu o „carantină" atunci cînd 
trec la echipe similare. Sînt de pă
rere că, procedînd astfel, obținem 
avantajul selecției și promovării 
rapide a talentelor din masa jucăto
rilor, împiedicăm rămînerea în rîn
dul jucătorilor de performanță a 
unor elemente mai puțin dotate (pe 
care astăzi cluburile le mai mențin 
datorită dificultăților artificiale, de 
înlocuire).

Rezumînd cele expuse pînă aici, eu 
văd realizarea unei elite valoroase 
în fotbalul nostru pe de o parte prin 
transformarea pepinierelor marilor 
cluburi în „uzine" furnizoare de 
Jucători pentru echipele tuturor ca
tegoriilor republicane, pe de altă 
parte prin deplina liberalizare a 
accesului talentelor din masa jucăto
rilor spre diviziile A și B.

Petre STEINBACH 
antrenor

rile regionale. M-aș referi, cu titlu 
de exemplu, la întîlnirea regională 
consacrată securității europene, pri
lej favorabil ca, prin discuții șl 
schimb de opinii, reprezentanții ti
neretului din țările europene să-și 
aducă contribuția la strîngerea rîn- 
durilor sale, la afirmarea și mai 
activă în ‘ '
forțele 
pace de 
făptuirea 
tuturor popoarelor din Europa. A* 
ceastă problemă constituie, de altfel, 
o preocupare de seamă a U.T.C., a 
întregului nostru tineret. După cum 
se știe, la începutul anului viitor, 
organizația noastră va realiza o 
„Masă rotundă", la care au fost in
vitați reprezentanți ai unor organi
zații de tineret din Europa, de Cela 
mai diverse orientări și convingeri.

Reprezentanții români vor aduce la 
Festival mesajul de prietenie și soli
daritate al tineretului nostru cu ti
neretul din țările socialiste, angrenat 
în înfăptuirea marilor planuri da 
edificare a noii orînduiri sociale ; cu 
tineretul din țările Asiei, Africii și 
Americii Latine, care luptă pentru 
consolidarea independenței naționale, 
pentru progresul patriei lor ; cu ti
neretul din teritoriile neeliberata 
care luptă, adesea cu arma in mînă, 
împotriva colonialismului, pentru 
cucerirea libertății. Delegația noastră, 
militînd pentru promovarea ideilor 
Festivalului, va reafirma sprijinul ti
neretului din România față de lupta 
tineretului și popoarelor de pretu
tindeni, pentru realizarea aspirații
lor de independență, securitate, pen
tru libertate, pace și progres social. 
In cadrul manifestărilor organizata 
cu prilejul zilei de solidaritate cu 
poporul vietnamez reprezentanții 
țării noastre vor reafirma solidari
tatea generației tinere a României cu 

• tineretul Vietnamului eroic, cu lupta 
poporului vietnamez pentru inde
pendența și libertatea patriei sale.

Delegația țării noastre va participa 
și la acțiunile cultural-artistice. Re
prezentanții cîntecului și dansului 
din România vor evolua în cadrul 
concursurilor și spectacolelor inter
naționale, cît și la diverse alte 
concursuri și recitaluri. Tara noas
tră va fi, de asemenea, reprezentată 
la : festivalul filmului, expozițiile 
de artă, de fotografii, afișe, de desena 
ale copiilor, concursuri corale etc. 
în ce-i privește pe tinerii noștri 
sportivi, aceștia vor fi prezenți la 
startul a numeroase întreceri ce se 
vor desfășura pe diferite stadioane 
din țara vecină în zilele Festivalului.

Festivalul de la Sofia va fi pentru 
tinerii din țara noastră un nou 
prilej de a cunoaște mai bine viața 
și activitatea ce o desfășoară ti
neretul, poporul bulgar pentru con
struirea socialismului, de a consolida 
relațiile de prietenie dintre Uniunea 
TineretulOl Comunist și Uniunea 
Tineretului Comunist Dimitrovișt, 
prietenie ce se dezvoltă șl șe adîn- 
cește necontenit, în interesul ambe
lor popoare, al cauzei socialismului 
și păcii.

Participînd Ia cel de-al IX-lea ■ 
Festival Mondial al Tineretului șl 
Studenților de la Sofia, Uniunea Ti
neretului Comunist înțelege să a- 
ducă o contribuție activă la reali
zarea obiectivelor acestuia, la reali
zarea unui larg dialog între reprezen
tanții tineretului progresist din în
treaga lume, în spiritul bunei înțele
geri, al respectului și stimei re
ciproce, să promoveze ideile unității 
și colaborării tineretului progresist 
de pretutindeni, în interesul luptei 
tuturor forțelor antiimperialiste, 
pentru .însănătoșirea climatului in
ternațional, pentru pace, securitate șl 
progres.

lupta pe care o desfășoară 
progresiste și iubitoare da 
pe continent, pentru în- 
acestui deziderat major al
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viața internațională
Complot 
dejucat 
în Siria

DAMASC 27 (Agerpres). — Pri
mul ministru sirian, Youssef Zeay- 
yen, a anunțat sîmbătă că un com
plot organizat de un grup de 
exilați sirieni, avînd drept scop 
răsturnarea actualului regim din 
Siria, a fost descoperit și înăbușit. 
El a menționat că printre conspi
ratori se aflau doi foști premieri, 
Maarouf Al Dawalibi și Salahed- 
din Al Bitar. El a precizat că or
ganizatorii complotului au primit 
fonduri din partea serviciilor de 
spiona} americane și britanice.

După cum a anunțat primul mi
nistru sirian, conspiratorii vor fi 
deferiți justiției. VIETNAMUL DE SUD

Cuvintarea lui A. Dubcek
orice circulație fiind complet in
terzisă în împrejurimile clădirii si
tuate în plin centrul Saigonului.

BOLIVIA

Generalul Barrientos 
intenționează 
să formeze 

un guvern militar
LA PAZ 27 (Agerpres). — Surse 

. .. capitala
generalul 

. să for- 
majorita- 
fiind șefi

r - . — — ..

'demne de încredere* din 
boliviana au declarat că 
Barrientos intenționează 
ineze un guvern militar, 
tea membrilor acestuia 
militari. Fostul cabinet era format 
în exclusivitate din civili.
; Aceleași surse au afirmat că ime
diat după demisia guvernului, ge
neralul Barrientos a început con
sultările în vederea formării unui 
nou cabinet „la cel mai înalt ni
vel', adică direct cu generalul Al
fredo Ovando Candia, comandan
tul forțelor armate boliviene.

Din Santiago de Chile se anunță 
că Antonio Arguedas, fostul minis
tru de interne al Boliviei, a pără
sit vineri seara capitala chiliană 
îndreptîndu-se spre Londra.

0. E. C. D.
PARIS 27 (Agerpres). — La Paris 

a avut loc reuniunea grupului de 
lucru al O.E.C.D. (Organizația pentru 
colaborare economică șl dezvoltare), 
însărcinat cu problemele monetare, 
consacrată în special analizei evolu
ției balanțelor de.plăți ale principa
lelor țări membre ale acestei organi
zații.

Grupul de lucru a apreciat că de
ficitul balanței de plăți a Statelor 
Unite va fi la sfîrșitul anului 1968 
de aproximativ 1 500 milioane do
lari. In 1967 deficitul a fost de 3 500 
milioane dolari. Balanța de plăți 
britanică va continua să fie puternic 
deficitară în 1968.

Se apreciază că R. F. a Germa
niei și Italia vor înregistra la sfîrși
tul anului 1968 excedente de aproxi
mativ 1,5 miliarde dolari și respectiv 
2 miliarde dolari. Pentru Franța se 
prevede un deficit în' balanța de 
plăți de circa un miliard dolari.

agențiile de presa transmit au părăsit sîmbătă după-amiază te
ritoriul algerian ou destinația Gene
va; anunță agenția Algerie Presse Ser
vice.

de Saigon

Ministrul canadian al apă
rării, Leo Cadieux, a reafir
mat vineri că țara sa va re
vizui angajamentele sale față 
de N.A.T.O., cu prilejul reuniunii 
anuale ministeriale a alianței atlan
tice din luna decembrie. El a subli
niat că declarațiile făcute în cadrul 
unui interviu, potrivt cărora Canada 
nu are intenția să-și retragă trupele 
din Europa occidentală „au fost gre
șit interpretate".

Ambasadorul Mexicului In 
Statele Unite, Hugo B. Margate, 
a semnat vineri la Washington Tra
tatul de neproliferare a armei nuclea
re. Cu acest prilej, el a declarat că 
tratatul reprezintă „un pas spre co
existența pașnică între națiunile lu
mii". El a precizat totodată că, într-o 
„declarație' interpretativă" anexată, 
„se exprimă convingerea că tratatului 
i se vor aduce amendamente în mo
mentul în cafe știința va fi în măsură 
să facă distincția între explozivii de

Fermieri austrieci în timpul unei demonstrații cu tractoare, pe străzile ora
șului Klagenfurt, în sprijinul revendicărilor lor

Birourile misiunii economice mnericone din Soirjon 
mistuite de Hacurile unui incendiu

SAIGON 27 (Agerpres). — Pen
tru a treia oară în ultimele patru 
zile, baza militară americană de la 
Da Nang a fost bomba'rdată de 
unitățile patriotice sud-vietnameze. 
Aproximativ 10—15 rachete au că
zut pe pistele de aterizare ale ba
zei, în noaptea de vineri spre sîm
bătă, relatează corespondentul 
agenției France Presse. Concomi
tent cu atacul asupra bazej de la 
Da Nang, alte grupuri de patrioți 
erau angajate în luptă cu unități 
americane din imediata apropiere 
a orașului.

Ciocnirile g-au intensificat, de 
asemenea, și în apropierea Saigo
nului, scrie agenția Reuter. Vineri 
a fost bombardată cu mortiere 
baza militară de la Duc Hoa (apro
ximativ 30 de kilometri de Saigon) 
și podul de la Ben Luc (47 kilome
tri de Saigon), de o mare impor
tanță strategică.

Tot în noaptea de vineri spre 
sîmbătă, centrul Șaigonuîur a fost 
iluminat brusc de flăcările puter
nice ale incendiului ce mistuia bi
rourile misiunii economice ameri
cane clin capitala sud-vietnameză. 
Măsuri excepționale au fost 
de urgență pentru izolarea 
nică și stingerea focului. Cu 
acestea, sîmbătă dimineață, 
ferestrele birourilor ele la etaj mai 
ieșea încă fum. Incendiul, in. legă
tură cu care s-a deschis o anchetă, 
a determinat introducerea tmor 
măsuri de securitate draconice,

luate 
grab- 
toate 
prin

în timpul unui atac al patrioțî-

lor sud-vietnamezi asupra unei 

unități americane, Ia 30 de mile

distrugere și explozivii care pot fi fo- R.A.U., Salah Gohar. Gunnar Jarring 
dosiți în scopuri industriale, astfel în
eît țările în curs de dezvoltare să 
poată beneficia de energia atomică în 
scopuri pașnice".

Statele Unite ?! regimul șal- 
gonez au întreprins o nouă 
acțiune provocatoare Ia fron
tiera cambodgîană cu Vietnamul 
de sud, anunță presa cambodgiana. 
Un detașament format din 30 de mi
litari ai trupelor americane și saigo- 
neze a atacat un post de frontieră 
cambodgian din provincia Svairieng, 
deschizînd foc de arme automate. 
Grănicerii cambodgieni au reușit să 
respingă acest atac, provocînd pier
deri în rîndurilo agresorilor.

Reprezentantul special al 
secretarului general al O.N.U. 
în Orientul Mijlociu, Gunnar 
Jarring, a avut la sediul Națiunilor 
Unite o întrevedere cu subsecretarul 
de stat pentru afacerile externe al
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TAILANDA 
FORȚELE DE GUERILĂ 

AU ATACAT BAZA 
AMERICANĂ 
DE LA UDORN

BANGKOK 27 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
France Presse, care citează un 
comunicat al ambasadei ame
ricane din Bangkok, în noap
tea de vineri spre sîmbătă a 
fost, atacată baza americană 
de la Udorn, situată în nordul 
Tailandei.

Un comunicat al Ministeru
lui Apărării tailandez mențio
nează că „au fost distruse cî- 
teva avioane americane". Co
municatul adaugă că în cursul 
atacului lansat de forțele de. 
guerilă a fost ucisă garda tai- 
landeză, iar patru militari a- 
mericani au fost grav răniți.

Baza aeriană Udorn este cea 
mai mare din cele șase baze 
americane existente în Tailan- 
da.

înr>

în Turda a
ministrului de externe 
al Ungariei

ANKARA 27 (Agerpres). — do-, 
municatul comun dat publicității 
.în legătură cu vizita făcută în 
Turcia de Janos Peter, ministrul 
afacerilor ■ externe a) Ungariei-, 
menționează că relațiile -dintre 
cele două țări se dezvoltă favo
rabil în spiritul principiilor inde
pendenței, egalității depline și 
neamestecului în treburile inter
ne. Guvernele Ungariei și Turciei 
și-au exprimat speranța că con
vorbirile de la Paris în legătură 
cu Vietnamul vor duce la o rezol
vare pașnică a problemei vietna
meze, în favoarea stabilității în în
treaga lume și au subliniat că a- 
cordurile de la Geneva din 1954 
pot constitui baza rezolvării aces
tei probleme. Părțile și-au expri
mat dorința ca problema cipriotă 
să fie rezolvată cît mai curînd po
sibil în mod just și pașnic, asigu- 
rîndu-se independența Ciprului și 
integritatea sa teritorială, respec- 
tîndu-se drepturile celor două po
poare de pe insulă 

a conferit, de asemenea, cu repre
zentantul S.U.A. la O.N.U., George 
Ball.-

Partidul Comunist din Ja
ponia a dat publicității o 
declarație de protest în legă
tură cu refuzul guvernului japonez de 
a acorda viză de intrare membrilor 
delegațiilor Republicii Democrate 
Vietnam, Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud și Re
publicii Populare Democrate Coreene. 
Aceste delegații au fost invitate de 
reprezentanții mișcării pentru pace 
din Japonia la cea de-a 14-a confe
rință pentru interzicerea armelor ato
mice și cu hidrogen, care va ave* Ioc 
în august în acest an.

Toate femeile șî copiii 
israeliepl care se găseau la 
bordul avionului „Boeing 
707', care cu cîteva.zlle în urmă 
* fost forțat să aterizeze la Alger,

MONTEVIDEO 27 (Agerpres). — 
în legătură cu plecarea sa definitivă 
din Republica Orientală Uruguay, 
Dumitru Fara, ambasadorul Republi
cii Socialiste România, a fost primit 
la 26 iulie a.c. de președintele repu
blicii, Jorge Pacheco Areco. Cu acest 
prilej, între președintele Republicii 
Uruguay și ambasadorul român a 
avut loc’ o convorbire cordială.

în seara aceleiași zile, ambasado
rul român a oferit un cocteil în sa
loanele ambasadei din Montevideo. 
La cocteil au luat parte Gtero Men
doza, subsecretar de stat în Ministe
rul Culturii, Alberto Abdala, senator, 
reprezentantul vicepreședintelui re
publicii, dr. Gusteno Carrere Sapriza, 
președintele Comisiei de relații ex
terne a Senatului, deputatul Rodney 
Arismendi, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Uruguay.

la postul de televiziune

PRAGi\ 27 (Agerpres). — Agenția 
C.T.K. transmite că Alexander Dubcek, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, ă luat cuvîntul sîmbătă seara 
la postul de televiziune din Praga.

In ultimele zile, a spus el, am pri
mit sute și sute de scrisori și cărți poș
tale, rezoluții și declarații. Cu recu
noștință am constatat că în toate 
este sprijinită poziția adoptată de 
---- 1____ i partidului față de si- 

scrisoarea
conducerea partidului fa 
tuația actuală, față de 
celor cinci partide frățești. Cei
1700 000 de comuniști și cei
14 500 000 de cetățeni ai noștri, cărora 
le aparține această republică și care 
numai ei pot hotărî problemele soartei 

s-au pronunțat în mod pozitiv șji 
ferm în legătură cu sarcinile pe care 
le-am preconizat, pe care Partidul Co
munist din Cehoslovacia le-a formulat 
în programul său de acțiune în vede
rea dezvoltării sociale, și-au exprimat 
poziția principială față de situația ac
tuală.

Respectăm cu atît mai. mult faptul 
că în scrisorile și rezoluțiile lor cetă
țenii declară în unanimitate și totodată 
în mod’liber, călăuztedu-se după ini
ma și conștiința lor, că vor să pună 
dezvoltarea viitoare pe baza alianței 
sincere, frățești cu U.R.S.S. și cu ce
lelalte țări socialiste, că nu vor cîtuși 
de puțin, în acest'sens, să-și schimbe 
orientarea politică, externă fundamen
tală, că vor fi, ca și pînă acum, cre
dincioși prietenilor lor și vot stă ală
turi de' ei la bine și la rău, că nu vor 
încălca niciodată principiile internațio
nalismului proletar și că intenționează 
ca, în acord deplin cu aceste principii, 
dar pornind de la cunoștințele și ex
periența proprie, să rezolve în mod 
suveran problemele soartei lor.

Tn acest spirit sînt și concluziile 
C.C. al P.C.C. Noi mergem cu în
credere pe calea noastră, bizuindu-ne 
pe mișcarea comunistă internaționa
lă, noi salutăm ajutorul acelora care 
ne înțeleg, și explicăm bucuroși și. cu 
răbdare poziția noastră acelor care nu 
ue-au înțeles pînă acum. Cu toate 
acestea, noi nu vom permite nimănui, 
nu vom permite ca nimic să ne aba
tă de pe această cale și, în primul 
rînd, nu vom permite aceasta celoi 
care ar voi să vadă divergențe și o 
ruptură eu prietenii noștri cei mai 
apropiați, indiferent de ce intenții 
ar fi călăuziți ei.

Mulțumind pentru ajutorul și spri
jinul acordat politicii partidului, A. 
Dubcek a declarat: „Vreau să vă în
credințez încă o dată că vom acțio
na în așa fel îneît să putem oricîrid, 
cu conștiința curată, să raportăm des
pre acțiunile noastre în fața voastră,

Cu prilejul celei de-a 16-a 
aniversăii a revoluției egip
tene vor fi împărțițl felahilor 
20 000 de fedani de pămînt (un fedan 
egal cu 0,42 hectare) — anunță zia
rul „Al Gumhuria". Din fondul 
Organizației generale pentru reforma 
agrară voi fi repartizați 10 000 de 
fedani, iar ceilalți 10 000 din terenu
rile redate recent agriculturii.

Un „zbor simulat' efectuat vi
neri și sîmbătă la Capa Kennedy — 
primul după incendiul din ianuarie 
1967, în cursul căruia și-au pierdut 
viața trei cosmonauți — s-a încheiat 
cu succes. La bordul cabinei spațiale 
„Apollo-7“ se Rflau cosmonauții Wal
ter Schirra, Don Eisele și Walter 
Cunningham. în prima parte a zbo
rului, piloții au respirat un amestec 
de oxigen 40 la sută și azot 60 la 
sută, care va fi folosit în cursul pre
gătirii zborului real, dez la lansare fi 
pînă la plasarea pe orbită. Este pen
tru prima dată cînd piloții americani 
respiră acest amestec de oxigen-azot.

- ■' i ■ ■

Ambasadorul 
României in Finlanda 
a prezentat scrisorile 

de acreditare
HELSINKI 27 (Agerpres). — La 

iulie a.c., Mircea Bălănescu, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
România tn Republica Finlanda, a 
prezentat scrisorile de acredi
tare președintelui Finlandei, Urho 
Kekkonen.

La ceremonie au participat 
Mauno Koivisto, prim-ministru și 
ministru -ad-interim al afacerilor 
externe, precum și funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe al Finlandei.

Ambasadorul român a fost înso
țit de membri ai Ambasadei Repu
blicii Socialiste România la Hel
sinki.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, între preșe
dintele Finlandei, Urho Kekkonen, 
și ambasadorul Republicii Socia
liste România a avut loc o convor
bire cordială.

și greșeli, 
„acestea nu

a tuturor celor pe care îl reprezen
tăm". Faptul,că în ultimul, timp tot 
mai mulți cetățeni cehoslovaci ■— 
muncitori, țărani, intelectuali, tineri și 
bătrîni, comuniști și necomuniști — 
urmează partidul, politica sa, a spus 
vorbitorul, nu înseamnă altceva decît 
aplicarea în practică a rolului con- 
ducătoi al partidului în societatea 
noastră.

Primul secretar al C.C. al P.C.C. 
a amintit că în documentele de partid 
și în diferite cuvîntări s-a subliniat 
în repetate rînduri faptul- că P.C.C. 
nu renunță la rolul său conducător, 
că în partid șl în discuțiile din ca
drul partidului nu sb pune problema 
dacă partidul trebuie sau nu să în
deplinească .rolul de forță conducă
toare, să înfăptuiască rolul de con
ducător, ci cum să se îndeplinească 
în practică acest rol.

Partidul trebuie să facă politica în 
așa fel îneît ea să corespundă inte
reselor poporului, deoarece numai în 
felul acesta cei pe care îi conduce 
partidul îi urmează politica de bună
voie, .conștient și activ. Tocmai a- 
cest lucru îl ' dorește partidul nos
tru.

Arătînd că în realizarea politicii 
partidului, în activitatea presei și a 
propagandiștilor există 
A. Dubcek a spus că 
sînt determinante pentru dezvoltarea 
noastră. Determinant este faptul că 
popoarele țării noastre se pronunță 
tot mai mult pentru socialism, pentru 
politica P.C.C., că în ultima analiză 
totul este strîns legat de alianța cu 
țările socialiste și în primul rînd cu 
Uniunea Sovietică și acest lucru este 
foarte important pentru . noi". El a 
arătat în continuare că este necesar să 
se elucideze cauzele fenomenelor ne
gative care continuă să existe în rela
țiile dintre țări. A. Dubcek a subli
niat că „disciplina internă care ne-a 
insolit în aceste zile, renunțarea la tot 
ce este ieftin și superficial și care ar 
putea duce la alîțarea unei stări de 
spirit periculoase sau la dramatizarea 
neînțelegerilor, apărute, trebuie să ne 
însoțească și în viitor".

Primul secretar al C.C. al -P,C.C. 
și-a exprimat speranța că convorbirile 
care' vor avea loc cu Biroul Politic 
al C.C. al P.C.U.S. vor contribui la 
înlăturarea treptată a neclarităților a- 
părute în relațiile reciproce. Sînt con
vins, . a spus el, că din aceste încer
cări ideea internaționalismului pe care 
ne-am fundamentat atitudinea față de 
poporul sovietic va ieși purificată și 
întărită. Sînt convins că prietenii 
noștri vor înțelege, chiar dacă nu 
dintr-o dată, că procesul socia
list do renaștere nu pune în pri
mejdie interesele comune ale ță
rilor socialiste, ci că, dimpotrivă, 
este singura cale posibilă de a face 
din republica noastră o verigă cu ade
vărat trainică a sistemului socialist, 
de a face din frontiera noastră fron
tiera cea mai de nădejde a socialis
mului. în interesul viitorului socialist 
al țării noastre, în interesul existenței 
depline și libere a țării noastre, în in
teresul cauzei comune a socialismului 
în lume, avem obligația să ducem cu 
consecvență la bun sfîrșit acest pro
ces și să nu ne abatem cu nici un 
pas de la calea pe» care ne-am anga
jat. Poziția socialismului în Ceho
slovacia, a spus vorbitorul, este astăzi 
mai puternică decît oricînd în trecut, 
tocmai pentru că oamenii și-au dat 
seama în mod nemijlocit și pregnant 
do răspunderea care le revine pentru 
soarta lui. însuflețiți de partidul co
munist, ei vor să rezolve cu succes 
multe probleme deformate sau negli
jate care au apărut în țara noastră 
în perioada dinaintea lui ianuarie.

încrederea voastră, a declarat 
Alexander Dubcek, în încheiere, ne-a 
împuternicit să acționăm în numele 
popoarelor noastre, pentru care calea 
de după ianuarie de construire a so- 
ciâlisrrmliil devine tot mai mult pro
pria lor cauză,

HAVANA 27. — Corespondentul 
Agerpres, V. Stamate, transmite î 
Vineri dimineața în Piața Revolu
ției din Santa Clara, capitala pro
vinciei Las Villas, peste 300 000 de 
persoane — muncitori, țărani, in
telectuali, studenți, militari din 
forțele armate, veniți din toate col
țurile țării — au participat la săr
bătorirea celei de-a 15-a aniversări 
a asaltului Moncadei.

în tribuna oficială au luat loc 
Fidel Castro, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cuba, președintele gu
vernului revoluționar, Osvaldo 
Dorticos, președintele Republicii 
Cuba, și alți membri ai conduce
rii de partid și de stat, precum și 
numeroși oaspeți de peste hotare, 
în tribună se aflau, de asemenea, 
Dumitru Popescu, membru

P.C.C.
Scrisori adresate Prezidiului 
Comitetului Central al Parti
dului de către Prezidiul C.C.S. 

și ziariștii cehoslovaci
FRAGA 27 (Agerpres). — Prezi

diul C.C.S., anunță agenția C.T.K., 
a trimis tovarășului A. Dubcek, 
prim-secretar al C.C. al P.C.C., b 
scrisoare în care 3e arată că sindi
catele cehoslovace așteaptă cu încre
dere rezultatele apropiatelor convor
biri dintre reprezentanții P.C.C. și 
P.C.U.S.

„In aceste zile plin« de încordare, 
poporul țării noastre a apreciat în 
mii de rezoluții înțelepciunea de stat 
de care s-a dat dovadă, hotărîrea 
Prezidiului C.C. al P.C.C. și activi
tatea pe care o desfășurat! dv. per
sonal. Din toată inima dorim ca a- 
vroplatele convorbiri bilaterale să 
fie pătrunse de respectul reciproc și 
de înțelegerea deplină a condițiilor 
istorice, în care popoarele frățești 
ale Cehoslovaciei și Uniunii Sovie
tice traduc în viată ideile socialis
mului si comunismului.

Sperăm că apropiatele convorbiri 
vor împrăștia neîncrederea și teme
rile nefundamentate, că de ambele 
părți se va manifesta bunăvoință de 
a găsi ieșirea din situația actuală 
și că ele vor contribui la aceea ca 
prietenia tradițională cu popoarele 
Uniunii Sovietice să fie și mai trai
nică și mai apropiată".

PRAGA 27 (Agerpres). — Agenția 
C.T.K. anunță: Ziariștii cehoslovaci 
au adresat Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia o scrisoare în care 
se spune : „înainte de convorbirile 
cu reprezentanții P.C.U.S., vă expri
măm o încredere de care nu s-au 
bucurat niciodată conducătorii tării 
noastre în ultimii 50 de ani. Această 
încredere se bazează pe faptul că 
înfăptuit! cu consecventă programul 
aprobat în unanimitate de poporul 
nostru.

Mandatul de încredere al întregu
lui popor vă obligă să mențineți cu 
fermitate poziția fată de scrisoarea 
de la Varșovia, astfel cum a fost 
exprimată de Prezidiul C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, sprijinită deplin 
de Comitetul Central al partidului 
și semnată spontan de întregul 
popor. Noi vedem în aceasta garan
ția fundamentală a individualității 
naționale și suveranității 
precum și o garanție că 
comunist va continua să 
eforturi pentru dezvoltarea 
crației în țara noastră.

Conducerea ziariștilor cehoslovaci 
a adoptat, de asemenea, o scrisoare 
către Adunarea Națională Cehoslova
că, în care sînt respinse criticile lip
site de obiectivitate Ia adresa acti
vității organelor de informare a ma
selor, cuprinse în scrisoarea parti- 
cipanților la întîlnirea de la Varșo
via. Conducerea ziariștilor va. conti
nua să întărească conștiința tuturor 
ziariștilor cehi și slovaci în ce pri
vește răspunderea lor fată de intere
sele politicii interne si externe a 
Cehoslovaciei.

noastre, 
partidul 
deplină 
demo-

NUMAI POPORUL CEHOSLOVAC
Și PARTIDUL COMUNIST POT DECIDE 

ÎN PROBLEMELE LOR INTERNE
0 declarație a Comitetului Politic al P.C. din Marea Britanic

LONDRA 27. — Corespondentul 
Agerpres Liviu Rodescu transmite : 
Comitetul Politic al Partidului Co
munist din Marea Britanle a dat pu
blicității o declarație in legătură cu 
situația din Cehoslovacia. „Partidul 
nostru, subliniază declarația, și-a ex
primat solidaritatea cu Partidul Co
munist din Cehoslovacia și a salutat 
pașii pozitivi întreprinsă pentru a în
drepta greșelile trecutului și a conso
lida democrația socialistă. Noi credem 
cu fermitate că a fost necesar să se 
facă aceste schimbări. Ele pot înlesni 
activitatea partidului, pot spori ro
lul său conducător, pot obține pen
tru el un mai mare sprijin în rîn- 
durile poporului și în felul acesta 
să-l ajute să consolideze și să apere 
baza socialistă a societății cehoslo
vace. în construirea socialismului 
apar în mod normal probleme noi 
și de aceea se cere o nouă poli
tică care să le abordeze". Declarația 
menționează că „numai poporul ce
hoslovac și partidul comunist pot 
decide cum să abordeze problemele 
lor interne". ,

pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al Partidului Comunist Ro
mân, Gheorghe Pacoste, adjunct al 
ministrului petrolului, Vasile Mu- 
șat, ambasadorul României la Ha
vana.

Cu acest prilej, Fidel Castro * 
rostit o amplă cuvîntafe consacra
tă aniversării zilei de 26 iulie.

După ce a evocat momente din 
lupta desfășurată de revoluționarii 
cubanezi pentru eliberarea țării, el 
a acordat o atenție deosebită pro
blemelor actuale ale construcției 
socialismului în Cuba. Vorbitorul a 
spus că procesul revoluționar cară 
are loc tn țară nu poate fi împie
dicat de nimic și de nimeni. „Fie
care popor, fiecare țară, a declarat 
Fidel Castro, are forma sa de a 
înfăptui revoluția. Nu pretindem a 
fi cei mai perfecți revoluționari și 
nici cei mai perfecți interpreți ai 
ideilor marxism-leninismului. Dar 
ceea ce avem noi este forma noas
tră de a interpreta aceste idei, a- 
vem forma noastră de a interpreta 
social ismul, marxism-lenihismul, 
comunismul".

în continuare, vorbitorul s-a re
ferit la eforturile depuse de poporul 
cuban pentru dezvoltarea învăță- 
mîntului de toate gradele, îmbună
tățirea asistenței sociale, pentru 
crearea unui sistem echitabil de 
repartiție a bunurilor materiale pe 
care le creează societatea. Fidel 
Castro a spus că bătălia împotriva 
moștenirii grele a trecutului se 
poate clștiga numai printr-o dez
voltare completă a tehnicii, a for
țelor de producție, prin creștere/ 
productivității muncii. Vorbitorul 
a subliniat că în viitorii ani va fi 
rezolvată pe deplin problema apro
vizionării populației cu produse a- 
limentare și alte bunuri de consum. 
„Cuba, a menționat Fidel Castro, 
luptă pentru a cîștiga bătălia îm
potriva subdezvoltării, pentru a cîș
tiga bătălia în economie și, o dată 
cu aceasta, lucru foarte impor
tant, bătălia pentru crearea unei 
conștiințe revoluționare". în înche
iere, vorbitorul a spus că aniversa
rea zilei de 26 iulie este un omagiu 
edus comandantului erou Ernesto 
Che Guevara, cî.știgătorul bătăliei 
de 1 a Santa Clara.

Mitingul de la 26 iulie s-a trans
format într-o puternică demonstra
ție a legăturii indisolubile între 
oamenii muncii și partidul comu
nist, a încrederii poporului cuba
nez în conducătorii săi, a hotărîril 
sale de a merge neabătut pe calea 
construirii socialismului. )

Ciudad de Mexico

Ciocniri între 
studenti 

și poliție
CIUDAD DE MEXICO 27 (Ager

pres). — Peste 500 de persoane au 
fost rănite vineri seara la Ciudad 
de Mexico ca urmare a ciocnirilor 
ce au opus mai multe mii de stu
denți forțelor de poliție. Printre 
cei ușor răniți se află și șeful po
liției secrete, Eduardo Estrada și 
șeful adjunct al poliției, Râul Ce- 
recero.

Incidentele au avut loc în mo
mentul în care studenții au mani
festat pe străzi în semn de protest 
împotriva represiunilor declanșate 
miercuri de „granaderos" (corpul 
de. poliție creat special pentru re
primarea demonstrațiilor)/ Mani- 
festanții au cerut desființarea uni
tăților de „granaderos".

Potrivit cifrelor provizorii, 
cursul demonstrațiilor care 
durat pînă seara tîrziu, peste 400 
de persoane au fost arestate.
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Credem, arată în continuare docu
mentul, că „interesele fiecărei. țări 
socialiste, precum și unitatea și secu
ritatea comună a tuturor acestor țări 
față de primejdia imperialismului 
trebuie să se bazeze pe cooperarea 
voluntară și reciprocă, în condițiile 
respectării suveranității naționale și 
a autonomiei fiecărui partid, accep
tării principiilor de neamestec aia 
unor partide în treburile interne ale 
altor partide. Respectarea autono
miei fiecărui partid este baza fermă 
pe care trebuie să se fundamentez» 
internaționalismul clasei muncitoare 
și relațiile de cooperare frățească, pa 
care le cer interesele comune de cla
să și sarcinile comune în lupta pen
tru pace șl împotriva imperialismu
lui. O democrație socialistă vigilentă 
și dinamică este esențială pentru 
apărarea socialismului, ți în măsura 
în care partidul comunist ajută dez
voltarea unei asemenea democrații, 
el va întări influența sa și in con
secință rolul său conducător*.
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