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Ce înseamnă să fii modem în știință astăzi? 
Fără a avea pretenția realizării unei definiții, 
aș remarca că aceasta presupune, în ultimă 
instanță, să se abordeze și să se desfășoare 
în așa fel cercetările pentru satisfacerea celor 
mal importante nevoi ale economiei șl culturii 
naționale incit să se obțină cit mai rapid și 
mai economic soluții superioare, comparabile 
cu rezultatele „de vîrf" apărute pe plan 
mondial.

După cum dovedește istoria științei noastre, 
ca și experiența cercetării științifice mondiale, 
procesul de obținere a unor rezultate supe
rioare pornește în primul rîud de la specialist, 
de la modul în care el își stabilește șl urmă
rește preocupările șl obiectivele — direcțiile 
căutărilor sale.

Or, procesul de modernizare se desfășoară 
nu numai evolutiv, prin continuarea șl adîn- 
clrea unor direcții sau obiective deja crista
lizate, devenite tradiționale, dar presupune 
uneori șl salturi, cotituri bruște, renunțarea la 
anumite direcții de investigații sau la unele 
obiective care se dovedesc minore și de slab 
interes științific și economic — oricît de pro
nunțat ar fi „regretul", oricît de dificilă ar li 
„ruperea" de investiția în timp șl efort făcută, 
— st reorlentarea hotărită spre teme de viri 
impose sau aflate în atenția specialiștilor pe 
plan mondial.

In acest sens se poate vorbi despre actul 
de curaj al modernizării, ca necesitate 
reală. Căci progresul nu înseamnă întotdeau
na și nu are deplină accepțiune cu moder
nizarea ; cînd se pornesc lucrări de la un 
stadiu de anumită rămînere în urmă este 
foarte posibil ca progresele obținute, deși 
constituie efectiv pași înainte față de stadiul 
inițial, să reprezinte totuși rezultate minore, 
perimate, depășite de ansamblul dezvoltării 
științei. Firește, nu satisfacția măruntă — „am 
avansat totuși cu ceva față de ieri' — poate 
mulțumi pe cercetător, ci conștiința că a ob
ținut într-adevăr ceva nou, că se află în plin 
drum al contemporaneității, al dezvoltării 
științifice moderne.(Continuare în pag. a IV-a)

Lucrările agricole de primăvară au început îndeosebi în regiunile sudice și pe măsura încălzirii timpului se vor desfășura și în nord. E- sențial pentru obținerea unor recolte mari la hectar este aplicarea diferențiată a acestor lucrări. Despre fertilizarea solului, modul cum trebuie lucrat pămîntul în vederea semănatului și asigurarea densității optime de plante la hectar la culturile care se seamănă în această perioadă vorbesc, în rîndurile de mai jos, specialiști 
de la Institutul de cer
cetări pentru cereale și 
plante tehnice Fun- 
dulea-București. Recomandările făcute sînt valabile îndeosebi pentru Cîmpia Dunării. Inginerii agronomi din u- nități și de la consiliile agricole sînt chemați să țină seama de ele, să le adapteze specificului local, condiție hotărîtoa- re pentru obținerea u- nor recolte mari la hectar.
AGROTEHNICA 
ÎNGRĂȘĂMIN
TELORSatisfacerea cerinței plantelor de cultură în substanțe hrănitoare este unul din principalii factori care contribuie la realizarea de producții mari pe unitatea de suprafață. Substanțele hrănitoare, provenite din rezervele solului, din în- grășămintele minerale

TRADIȚII REVOLUȚIONARE 
ALE ȚĂRĂNIMII

Noul puț de extracție și funicularul 
de la exploatarea minieră Aninoasa

Foto : Agerpre»
(Continuare în pag. a V-a)

STOCURILE 
SUPRANORMATIVE 
anomalie ce ilustrează incompetență 
economică și empirism organizatoric

In ansamblul sarcinilor trasate de plenara C.C. al P.C.R. din de
cembrie 1966 pentru ridicarea eficienței întregii activități economice, 
lichidarea și prevenirea formării de stocuri supranormative se înscrie 
ca o cerință economică de o deosebită însemnătate și actualitate. 
Stocurile supranormative existente în diferite întreprinderi reprezintă 
fonduri de materii prime, materiale, semifabricate și produse imo
bilizate, scoase din circuitul economic normal. Crearea și menține
rea lor reflectă o concepție economică nerațională, mai ales în do
meniul aprovizionării tehnico-materiale, constituie un simptom al proas
tei gospodăriri a mijloacelor bănești încredințate de stat conducerilor de 
întreprinderi spre administrare. Prin efectele negative pe care le de
clanșează, stocurile supranormative înrăutățesc situația financiară a 
întreprinderii, sînt dăunătoare economiei naționale.

IN PAGINA A III-A
ANCHETA ÎNTREPRINSĂ IN MAI MULTE ÎNTREPRINDERI DIN RE
GIUNILE CRIȘANA. MUREȘ-AUTONOMĂ MAGHIARĂ, IAȘI ȘI ORAȘUL 
BUCUREȘTI.

Izbucnit în nordul Moldovei, marele uragan social din 1907 s-a întins cu iuțeala fulgerului pe terenul nemulțumirilor de veacuri, cuprinzînd aproape întreaga țărănime. Nicicînd pînă atunci pămîntul patriei, înobi- lat de sîngele curs in luptele purtate de-a lungul secolelor de poporul român pentru păstrarea ființei sale naționale și libertate socială, nu cunoscuse o mai mare ridicare a maselor țărănești.Memorabil moment în istoria României, care va vorbi peste veacuri despre marele potențial revoluționar al țărănimii, răscoala din 1907 continua firul vechilor și bogatelor tradiții de luptă ale acesteia.„Lumină a adevărului", cum o numea Nicolae Bălcescu, istoria dezvăluie celui care pătrunde tainele ei rolul de seamă pe care l-a jucat țărănimea în dezvoltarea poporului român. Ei i se dato- resa victoriile repurtate de Ba- sarab I, Bogdan I și urmașii lor, victorii ce aveau să pună temeliile dezvoltării independente a Țării Românești și Moldovei. Apelul la sprijinul întregii țărănimi i-a permis lui Mircea cel Bătrîn — într-un moment cînd; state puternice dispăreau în fața expansiunii otomane — să salveze țara și să obțină victorii de mare prestigiu pe plan internațional. Cronicarul polon I. Dlugosz consemna, ca un fapt neobișnuit în acele vremuri, cînd cei mai mulți conducători de state își formau oștirile îndeosebi din nobili și mercenari, că Ștefan cel Mare „strîngea la oaste 
nu numai pe oșteni ori pe nobili, ci 
și pe țărani, învățînd pe fiecare să 
vegheze la apărarea patriei". Cu oastea sa, care, în lupta de la Podul înalt era formată aproape două treimi numai din țărani, „luați — după cum sublinia K. Marx — 
aproape direct de la plug", Ștefan cel Mare făcea dovada că nu poate fi înfrîntă țara al cărei conducător știe să se folosească cum trebuie de forța poporului.

Vitejia șl jertfele date în luptele 
îndelungate cu turcii și cu alji duș
mani, în care greul l-au purtat ma
sele țărănești, au înscris în istoria 
patriei o adevărată epopee, au 
asigurat poporului român un loc 
de cinste între popoarele Europei.Boierimea a dus în cursul secolelor o politică sistematică de răpire, prin vicleșug și forță, a pămînturi- lor țăranilor, de.aservire a acestora. 
„Robia — constata N. Bălcescu — 
fu răsplata claselor de sus ale so
cietății către clasele de jos, care 
le-au hrănit, le-au respectat tot
deauna, le-au păstrat in poziția lor 
și au jertfit și muncă și bani și via
ță pentru patrie și libertate". Viața neînchipuit de grea a determinat țărănimea să se ridice de nenumărate ori la luptă revoluționară.în timp ce în Țara Românească șl

Ștefan ȘTEFÂNESCU 
doctor în istorie, director adjunct 

al Institutului de istorie „N. lorga" 
al Academiei

Moldova s-a păstrat, încă mult timp în decursul Evului Mediu, o puternică țărănime liberă, în Transilvania, intrată în stăpînirea regatului maghiar, țăranii au fost iobăgiți în masă de timpuriu, ridicînd, încă din secolul al XV-lea, amenințător pentru stăpînii de pămînt, steagul luptei sociale.Dar indiferent de epoca și condițiile în care s-au desfășurat, de

trăsăturile lor specifice, toate acei- 
te răscoale au proclamat năzuin
țele fierbinți ale țărănimii do liber
tate, dreptate socială și o viață ițial 
bună, au dovedit nesecata ei (ra
pacitate de luptă.în timpul' răscoale! de la Bobîlna, de la izbucnirea căreia sărbătorim luna aceasta împlinirea a 530 de ani, țăranii răsculați români și maghiari din Transilvania, constituiți într-o adevărată oștire, au înfruntat oastea nobililor și au izbutit să o înfrîngă. Răscoala a fost însă pînă la urmă înfrîntă, înțelegerea călcată în picioare de nobili, exploatarea țăranilor și mai mult înăsprită.
(Continuare în pag. a Il-a)

n ultimul timp, la redacție s-au primit numeroase scrisori care încep, aproape invariabil, cu următoarele cuvinte: „Am fost în audiență la...“ sau „Am cerut să fiu primit în audiență de către..." Acesta a fost punctul de plecare al anchetei noastre, bazate pe participarea la unele audiențe, pe discuții cu solicitanți, conducători de instituții și foruri de partid și de stat, de organizații de masă și obștești.Majoritatea expeditorilor și interlocutorilor au remarcat solicitudinea celor la care au apelat, felul deschis și competența cu care aceștia au abordat problemele în cauză. Indiferent de rezultatul imediat, cetățeanul părăsește încăperea satisfăcut că a fost ascultat cu atenție și înțeles, că cererea sa a fost examinată cu competență și obiectivitate. Cîteva scrisori de acest fel ne-au condus la Ministerul Industriei Alimentare.
In audiență
„Omul din 

fața ta...

...poate să greșească 
în aprecierea unei si
tuații, poate fi subiec
tiv, se poate înșela 
vrind să te informeze 
despre lucrurile pe 
care le știe. Noi însă 
nu avem voie să gre
șim, să fim subiectivi, 
să ne înșelăm. Numai 
așa putem justifica în
crederea. prin obiecti
vitate desăvîrșită și 
spirit de înțelegere pu
tem ajuta Ia soluționa
rea problemelor”.

Interlocutorul nos
tru, tovarășul ing. PE
TRE BERZESCU, ad
junctul ministrului in
dustriei alimentare, a- 
daugă :

T elegrame
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a adresat primului ministru al Ceylonului, Dudley Senanayake, un mesaj de felicitare cu prilejul celei de-a XlX-a aniversări a zilei independenței Ceylonului.în răspunsul său, primul ministru ceylonez, Dudley Senanayake, a exprimat mulțumiri pentru felicitările primite.

— Cetățeanul tre
buie să plece convins 
că, dacă are dreptate, 
i se va face. El va ști 
că minutelor sau ore
lor de audiență le ur
mează un întreg șir de 
investigații, care, con
duse cu pasiune și per
severență, duc la afla
rea adevărului.

— Vreți să vă refe
riți la un caz concret ?

— La începutul lui 
1966 s-a prezentat 
în audiență VICTO
RIA OLTEANU, soția 
contabilului Gh. Ol
teanu de la secția de 
șampanie-Azuga a în
treprinderii „Zarea”- 
București. Reclama o 
serie da abuzuri ale 
șefului secției, Paul 
Botez, care vizau atît 
familia Olteanu, cit și 
bunurile întreprinde
rii. Se prezenta o si
tuație țesută în bună 
parte din intrigi, pen
tru străpungerea că
reia au fost necesare 
cîteva ore de discuții 
și aproape o lună de 
cercetări. Dar a învins 
spiritul dreptății.

— Cel care a greșit 
și-a primit pedeapsa ?

— Tn asta constă 
specificul acestui caz. 
Cercetările îl găseau 
vinovat atît pe P. 
Botez, cît și pe conta
bilul Gh. Olteanu, so
țul sesizantei. Logica 
imediată spunea că nu 
•e poate ca tocmai ra-

clamanții să fie păr
tași la abuzuri, dar, lă- 
sînd la o parte aparen
tele, am descoperit că 
numai anumite neînțe
legeri dintre cele două 
familii au declanșat... 
audiența. Atît contabi
lul, cît și șeful secției 
au fost sancționați, 
după care a urmat „să- 
puneala" întregii con
duceri a întreprinderii 
„Zarea", care nu era 
străină de abuzurile 
celor doi.

Exceptînd solicitările 
rezolvate „pe loc”, toa
te celelalte probleme 
ridicate într-o audien
tă implică un volum 
de muncă deosebit, cer 
perseverență și discer- 
nămînt în cîntărirea 
faptelor. Multi dintre 
cei cu care am stat 
de vorbă ne-au relatat 
promptitudinea cu 
care le-au fost rezol
vate cererile, chiar 
dacă pentru a se ajun
ge la un rezultat favo
rabil a trebuit să se 
poarte o întreagă co
respondență între ins
tituții, să se facă ana
lize la fata locului. 
ENE SAVIN din Bucu
rești a obținut trans
ferul pe care-1 solicita, 
VLADIMIR PRECUP, 
din Macin, reg. Do- 
brogea, a reintrat în

Valentin HOSSU(Continuare în pag. a U-a)

sau PIAȚA

Cu escala de la Luxemburg, premierul britanic Harold Wilson și-a încheiat miercuri turneul explorator prin capitalele „celor șase"...După ani de nepotolită pribegie politică, în căutarea u- nui „rol în lume", Marea Bri- tanie face al doilea popas în pragul Pieței comune. Se va deschide oare poarta ? Iar dacă nu se va deschide, încotro să se îndrepte ? Este marea răspîntie unde proiectele britanice mai pendulează încă între iluzii și realitate. Argumentul geografic plasează Marea Britanie în context european. Iar perimata mitologie imperială, deși muribundă în actuala configurație a unui Commonwealth în declin, mai inspiră totuși unele tendințe de păstrare a vechiului rol de mare putere mondială. Dilema pare astăzi cu atît mai acută cu cît cei șase— și în primul rînd Franța— se așteaptă ca un viitor partener britanic să se înca- ’zarmeze în limitele Europei. Este o perspectivă puțin a- demenitoare, pe care turneul lui Harold Wilson și George Brown în capitalele vest- europene a avut menirea de a o explora sub toate aspectele. Prenegocierile s-au încheiat cu o întrebare : au cules oare cei doi suficiente e- lemente pentru a ajunge la o concluzie și a lua o hotă- rîre ? Aprecierile oficiale despre „rezultate încurajatoare" nu reușesc să acopere încă a- numite temeri pe care le inspiră neprevăzuta poziție a Franței după definitivarea alegerilor parlamentare.Logica turneului, după părerile cercurilor politice, pare a cere o depunere imediată a candidaturii deși nu se face
corespondență 
din Londra

un secret din faptul că o a- numită ezitare mai persistă.Orice amînare a candidaturii ar însemna însă și o dare înapoi, care ar umbri prestigiul angajamentului britanic declarat. S-a ajuns în situația în care abundă părerile potrivit cărora Marea Britanie va trebui să suporte dificila încercare a cererii de a deveni membră a C.E.E. De altfel, una din lecțiile acestui turneu este că Anglia se vede astăzi nevoită să plătească pentru marea întîrziere în căutarea unui rol în Europa. Iar în a- cest preț este implicit inclusă și inevitabila desprindere de vastele angajamente contractate în restul lumii.Ipoteza acestei desprinderi încă’ nu se conturase pe timpul cînd tentativa conservatorilor întîmpina refuzul categoric al Franței și nici atunci cînd Ia congresul laburist de la Brighton (toamna anului 1962) liderul partidului, Hugh Gaitskell, expunea cele cinci faimoase condiții ale intrării în Piața comună.Pe parcursul recentului turneu, vechile accente asupra a- cestor condiții și-au pierdut treptat din sonoritate și nu se mai pomenește de ele decît ca o palidă formalitate cerută de prestigiu.Deși lentă, evoluția curentului proeuropean în partidele laburist, conservator și liberal contrastează cu împuținarea celor care mai văd în Commonwealth o alternativă viabilă la Piața comună. Istoricește, Commonwealthul era destinat să rămînă succesorul vechiului imperiu colonial, după forma modernizată a u- nei „comunități multirasiale", în cadrul căreia politica neo- colonialistă urma să asigure continuitatea intereselor britanice. In realitate, această a- sociație amorfă a peste 20 de țări, însumînd o populație de circa 750 milioane de oameni, s-a dovedit lipsită de coeziune politică sau economică. Diversitatea intereselor, nivelurile inegale în dezvoltarea economică, mișcarea anticolonialistă, lupta noilor state pentru consolidarea independenței și suveranității naționale generează tendințe centrifugale, slăbind legăturile cu Londra și expunînd astfel Commonwealthul unei treptate eroziuni.In majoritatea problemelor internaționale, vederile politice ale membrilor diferă, ca de pildă în elocventul caz al Rhodesiei, cînd unele țări africane au rupt relațiile cu Londra și au amenințat chiar că vor părăsi Commonwealthul.
Liviu RODESCU(Continuare în pag. p Vl-a) ]



PAGINA 2 SC1NTEIA — vineri 10 martie 1967

(Urmare din pag. 1)

TRADIȚII REVOLUȚIONARE

ALE ȚĂRĂNIMII
Focul luptei sociale va arde mai departe, necontenit, întețindu-se la începutul secolului al XVI-lea, cînd o nouă mare răscoală, condusă de Gh. Doja, avea să cuprindă aproape întreaga Transilvanie. în lucrarea „Războiul țărănesc german" Fr. Engels, relevînd semnificația istorică a acestei răscoale, a situat-o pe aceeași treaptă cu marile lupte de clasă care s-au produs în perioada respectivă în centrul Europei, și îndeosebi în Germania. Energia revoluționară a țăranilor s-a transformat de data aceasta într-un război aprig împotriva stăpînilor de pămînt, în cursul căruia au fost cucerite cetăți după cetăți, au fost distruse castele nobiliare, arse documente de proprietate și pedepsiți asupritorii.In anul 1655, o mare răscoală țărănească punea în primejdie existența regimului boieresc din Țara Românească. Ura și revolta țărănimii s-au abătut atunci asupra multor boieri bogați, deținători de dregătorii însemnate și stăpîni a nenumărate moșii, precum și asupra unor negustori bogați din orașe. Noi răscoale, izbucnite în anii următori, vădeau hotărîrea țărănimii de a obține prin luptă îmbunătățirea situației ei.în perioada destrămării feudalismului și a statornicirii orînduirii capitaliste, o dată cu procesul de 

închegare a popoarelor în națiuni, 
mișcările țărănești se ridică pe o 
treaptă calitativ nouă : aspectului 
lor social, antifeudal, caracteristic 
Evului Mediu, 1 se adaugă puternic 
aspectul național, propriu epocii
moderne. Lupta țărănimii se împle
tește tot mai strîns cu lupta altor 
forțe sociale pentru progres social, 
pentru eliberare națională și do- 
bîndirea independenței.în 1784 impresionanta ridicare la luptă a țărănimii iobage, sub conducerea lui Horea, Cloșca și Cri șan, se înscrie în rîndul răscoalelor care marchează, și în răsăritul Europei, începuturile destrămării feudalismului. Răsculații cereau : „Nobili 
să nu mai fie... Nobilii stăpîni de

CRAIOVA. ÎN MEMORIA 
ȚĂRANILOR RĂSCULAȚI 

ÎN 1907

Sculptor: ION IRIMESCU

moșii să-și părăsească odată pentru 
totdeauna moșiile... Pămînturile lor 
să se împartă între poporul de 
rînd...“. Răsculații s-au ridicat totodată împotriva discriminării și a- supririi naționale, la care era supusă populația românească din Transilvania, pentru emanciparea națională. Lupta lor a obligat curtea de la Viena să țină seama de realitățile sociale și naționale din Transilvania și să întreprindă măsuri de îmbunătățire a situației românilor.Răscoala din 1784 era vie încă în amintirea țăranilor cînd în 1821 a izbucnit în Țara Românească răscoala de sub conducerea lui Tudor Vladimirescu. Ideea desființării șerbiei și a împroprietăririi clăcașilor, formulată în 
Proclamația de la Padeș, a asigurat revoluției conduse de Tudor Vladimirescu caracterul ei larg popular, a atras în rîn- durile pandurilor mii și mii de țărani din satele Olteniei și ale Munteniei. Revoluția din 1821 a avut odată cu caracterul antifeudal și un caracter antiotoman, de eliberare națională a țării, de înlăturare a regimului spoliator turco-fanariot, instaurat în Țara Românească și Moldova în al doilea deceniu din secolul al XVIII-lea, Deși înfrintă, ea a dat o puternică lovitură orînduirii feudale și dominației turcești. Desființarea regimului fanariot și restabilirea domniilor pămîntene în Moldova și Țara Românească au fost consecințe directe ale răscoalei.Majoritatea zdrobitoare a adunării de la Islaz, prin care a început revoluția burgheză de la 1848, o alcătuiau țăranii; ei au format și grosul taberei înarmate pe care s-a sprijinit în marșul său către Capitală guvernul ales de popor. în Comisia proprietății din Țara Românească au răsunat cu putere glasurile deputaților țărani, evocînd suferințele celor pe cgre-i reprezentau. Marele istoria Jules Michelet, care a rit dezbaterile comisiei tații, scria i „Țăranii dădură atunci 
cele mai frumoase dovezi de bună

francez urmă- proprie-

judecată, de vorbire frumoasă și de 
aleasă simțire. Îndrăznesc a spune 
că poate in nici o țară nu s-ar fi 
putut găsi la locuitorii satelor un 
mai puternic bun simț strămoșesc 
și în același timp o dreaptă și pă
trunzătoare judecată, însușiri pe 
care cei de sus își închipuiesc că le 
au numai ei",în 1859 masele largi populare de la orașe și sate au avut un rol esențial în înfăptuirea unirii Țării Românești cu Moldova ; țărănimea și-a adus contribuția ei însemnată, alături de alte forțe sociale ale poporului, în lupta pentru cucerirea independenței de stat a României în 1877, pentru închegarea statului național unitar român.întreaga desfășurare istorică Învederează, așadar, rolul important jucat secole de-a rîndul de țărănime, în lupta împotriva exploatatorilor și asupritorilor, împotriva tuturor vrăjmașilor, pentru apărarea independenței patriei, a însăși ființei naționale a poporului. De ce totuși, cu toată vitejia și spiritul ei de sacrificiu, cu toate jertfele grele pe care le-a dat, țărănimea n-a izbutit însă să obțină decît cel mult succese parțiale și vremelnice în luptele sociale, de ce n-a putut să scuture singură jugul exploatatorilor ?în condițiile în care trăiau și munceau, țăranii nu puteau să ajungă la un grad ridicat de organizare. Acțiunile lor purtau amprenta caracterului local, izolat și de scurtă durată. Focul răscoalei abia apuca să se propage mai departe, că se stingea în locurile de unde pornise. Fărimițaiea și iipsa de 
organizare au împiedicat canali
zarea energiei revoluționare a ță
rănimii într-un torent unic, au 
înlesnit claselor exploatatoare re
primarea răscoalelor țărănești, ceea ce avea să se întîmple și în 1907, cînd, cu toată intensitatea și violența ei, lupta țăranilor a fost înăbușită în sînge.în cazul unor răscoale țărănești medievale — cum a fost cea de la Bobîlna — țăranilor li s-a alăturat o parte a micii nobilimi care urmărea să smulgă marilor feudali

(Urmare din pag. I)

drepturi, PAUL IONESCU, 
salariat la întreprinderea 
de panificație Reșița, a ob
ținut satisfacția morală la 
o sesizare privind incom
petența directorului Ion 
Jianu. Toate acestea au 
plecat de la o „oră" de au
diență. în numeroase situa
ții, solicitant!! au recunos
cut că problemele în discu
ție erau foarte dificile, 
complexe. Reprezentanții 
forurilor la care au apelat 
s-au găsit în fața unor ade
vărate rebusuri, dar le-au 
găsit pînă la urmă „cheile".

— Audiența reușită, ne 
spunea juristul AURELIAN 
MIHALCEA, este un coloc
viu de drept cetățenesc. 
Omul vine să se consulte 
într-o chestiune persona
lă, aduce la cunoștință o 
stare de fapt știută în- 
tr-un cerc restrîns, propu
ne îndreptarea unei si
tuații critice. în toate a- 
ceste cazuri, mai simple 
sau mai delicate, cel care 
ține audiența se transfor
mă într-un autentic jude
cător. El ține balanța 
justiției, cumpănind foarte 
bine faptele. Există în tra
diția poporului nostru acel 
înțelept al satului, al obștii 
— totdeauna „cumulînd" și 
funcția administrativă — 
căruia străbunii îi supuneau 
spre elucidare problemele 
pernicioase. Directorul unei 
fabrici, președintele sfatu
lui popular, secretarul co
mitetului de partid, mi
nistrul — toți sînt conti
nuatori de 
eestora.

Și Maria Bojan a părăsit 
sala de audiențe...

Primind scrisoarea în care 
ne era relatată această au
diență, am fost înclinați să 
credem că pe lingă miezul 
de adevăr, există și o doză 
de exagerare. Ne-am înșe
lat. Lucrurile s-au petrecut 
întocmai, verificarea făcută 
scoțînd în evidentă că a- 
ceasta nu a fost o mani
festare izolată a secretaru
lui sfatului.

Nu-i de ajuns să asiguri 
primirea în audiență a ori
cărui cetățean, în ziua și 
ora stabilite. Solicitantul 
trebuie ascultat cu atenție

geaba a bătut la ușile to
varășilor VASILE MORĂ- 
RESCU, inspector șef, și 
DIACONESCU, inspector 
de cadre. Degeaba a venit 
și la minister, pentru că 
„cercetările" pe teren au 
fost făcute tot de Morăres- 
cu și Dlaconescu „suprave- 
gheați" frățește de către 
inspectorul ION DRAGO- 
MIR, din Direcția persona
lului didactic și acordării 
gradelor (care pînă la urmă 
a fost scos din muncă pen
tru abuzuri și comportare 
neprincipială față de soli
citant!). In convorbirea a- 
vută cu directorul ION

șl la minister, s-a lăsat pă
gubașă, cu toate că știa că 
dreptatea-i de partea ei. 
Ițele trebuie descurcate, iar 
cei vizați să fie, în sfîrșit, 
sancționați și trași la răs
pundere pentru... „șmeche
ria" lor.

Una din principalele o- 
bligații ale celui care pri
mește este respectarea zi
lelor și orelor de audientă. 
O audiență nu poate fi a- 
mînată decît în cazuri cu 
totul speciale; reprezen
tantului absent îi va ține 
locul unul din tovarășii din 
conducerea instituției res
pective. O „derogare" și-a

In audiență

drept ai a-

Scaune goale

în fața altorlată-ne șl 
scrisori, asistînd la altfel 
de audiente, trăgînd alte 
concluzii.

Salariata MARIA BOJAN 
din Satu-Mare a cerut o 
audiență Ia secretarul sfa
tului popular orășenesc, 
NICOLAE RACOȘI, pen
tru clarificarea unei si
tuații. Ea nu a găsit nici 
cea mai mică înțelegere. 
Redacția noastră a deferit 
chestiunea comitetului oră
șenesc de partid ; răspun
sul nu a întîrziat să so
sească, confirmînd cele re
latate de Maria Bojan. Din 
scrisoare reiese că N. Ra- 
coși a fost tras la răspun
dere. în plus,' solicitantei 
i s-a dat cîștig de cauză 
în problema pentru care 
fusese în audiență.

S-ar fi putut foarte bine 
ca situația să nu poa
tă fi rezolvată așa de 
repede. Lucrul acesta îl cu
noștea și solicitanta. Ches
tiunea se pune, în primul 
rînd, asupra felului cum a 
înțeles secretarul sfatului 
să asculte un om venit să 
ceară dreptate.

Să urmărim una din sec
vențele acestei audiențe :

— Unde lucrează soțul ?
— La Combinatul „1 

Mai", dar acum e plecat ; 
își satisface stagiul mi
litar.

— Mergeți la combinat !
— Am fost 1 Dar nu mi 

s-a făcut dreptate. Dum
neavoastră aveți datoria să 
verificați cazul și să faceți 
dreptate !

— N-av.eți orizont. Aveți 
o vedere așa ! și pune mîi- 
nile pe lingă cap, imagi- 
nînd ochelari de cal.

șl discernămînt, chiar dacă 
în problema personală s-ar 
putea să nu aibă dreptate. 
Audiența, nu de puține ori, 
pune în față probleme de 
interes general. Sesizările 
și cererile unor muncitori 
de la întreprinderile „Firul 
roșu"-Tîlmaciu și „11 Iu- 
nie”-Cisnădie au ajuns să 
se discute și la conduce
rea ministerului industriei 
ușoare. Toate situațiile în
tocmite erau formale, fără 
să se țină seama de faptul 
că nu o dată salariafii res
pectivi ridicaseră proble
ma diferentelor de .sa
larii pentru aceeași muncă 
prestată.

„Ducindu-ne în audiență 
la Oficinl raional de con
tracte și achiziții ani
male, ne scriu trei cetățeni 
din 
avut 
celui 
gol", 
vînt!

Tov. GH. MĂLIN, direc
torul Secțiunii industriei 
locale a Sfatului popular al 
orașului București, are un 
catastif al audientelor, fru
mos liniat, ce nu cuprinde 
în afară de numele solici- 
tanților nici o explicație re
feritoare Ja termenul și mo
dul de rezolvare, la comu
nicarea răspunsului. Asu
pra celor 17 cetățeni înscriși 
n-am putut afla nici un 
amănunt din ceea ce se 
cheamă „oglinda" audien
telor.

raionul Giurgiu, am 
impresia că scaunul 
cu care discutam era 

Oamenii vorbeau în

MUȘAT al direcției aminti
te, din Ministerul Invăță- 
mîntului, au ieșit la iveală 
o serie de 
răspuns :

1. Cum 
transferul 
în afara 
transfer ? 2. Prin ce strata
gemă a fost adusă, dintr-o 
comună, o învățătoare pe 
post de directoare la o 
școală din Pitești, ca apoi 
să fie trecută la catedră ? 
3. Dacă era vorba de muta
rea unui cadru didactic la 
altă școală, de ce a fost 
„preferată" Eana OniceL 
care nu are cea mal mică 
vechime ?

— E o... 
mijloc !

Afirmația 
darul să contrarieze. Deci, 
la minister se știe că s-au 
produs abuzuri, că sînt în
călcate cele mai elementare 
norme, dar nu se ia nici o 
măsură. Eana Onicel a in
trat în labirintul bunului 
plac, al nepotismului și bi
rocrației. S-a crezut că o- 
dată cu trecerea timpului, 
cazul se va îngropa de la 
sine, mai ales că învăță
toarea, după ce a făcut 
toate demersurile posibile 
la sfatul popular regional

întrebări fără

de s-a aprobat
Sofiei Cosmescu 

perioadei de

cea mai mic^

șmecherie la

aceasta are

permis tovarășul TUDOR 
NICULESCU, președintele 
Sfatului popular al raionu
lui „16 Februarie", care a- 
vea programată audiență 
luni 13. II. Pentru că nu 
s-a simțit bine, a plecat a- 
casă, fără să indice cine 
să-i țină locul. Situația s-a 
repetat vineri 17, cînd 
vicepreședintele Petre Dă- 
escu nu știa dacă vine 
președintele, nu mai vine, 
și cine stă de vorbă cu cei 
deja amînați ? 1

Nerespectarea termene
lor de examinare și rezol
vare a propunerilor, cere
rilor și sesizărilor este o 
încălcare a Hotărîrii C.C. 
al P.C.R. din aprilie 1966. 
La Ministerul Invățămîn- 
tului se strîng lunar zeci șl 
sute de memorii, referate, 
rezultate din audiente pen
tru că nu sînt... destule 
dactilografe ! La Direcția 
generală a industriei căr- 
nii-frigului stau de doi ani 
două sesizări nerezolvate ; 
nici nu se mai știe de soar
ta lor. S-a împlinit anul de 
cînd NICOLAE GH. SA
RAGEA a depus la Secțiu
nea prevederi sociale a ra
ionului „1 Mai" dosarul de 
pensionare și n-a primit 
nici un răspuns ; între 
timp, s-a mutat în comuna

Ceauru, raionul Gorj, re
giunea Oltenia, și a venit de 
nenumărate ori în audiență 
la șeful secțiunii fără să 
poată afla ce se întîmplă 
cu pensia lui. Similar ca
zul lui ION RjUIU, fost sa
lariat la I.I.S. „Jiul“-Balș, 
care așteaptă din luna mai 
1966 o... veste de la condu
cerea întreprinderii, in le
gătură cu pensionarea ; de 
cîte ori 20 de zile au trecut 
de atunci 1 Cu toate au
dientele și cererile făcute 
la Sfatul popular al raio
nului Vînju Mare, medicu
lui ILIE IONESCU nu i se 
dă nici o explicație în le
gătură cu reținerile ce i 
s-au făcut din salariu, în 
perioada cînd a funcționat 
în raza raionului.

★
Audienta, prin caracterul 

ei de contact direct, nemij
locit dintre cetățeni și re
prezentanții instituțiilor și 
forurilor de partid, de stat 
și obștești, constituie un 
mijloc eficient pentru înlă
turarea neajunsurilor și a 
unor manifestări de biro
cratism, asigură respecta
rea drepturilor cetățenilor 
și stimulează inițiativa oa
menilor muncii în rezolva
rea problemelor social-eco- 
nomice. Conducătorii între
prinderilor, sfaturilor popu
lare, comitetelor de partid, 
ministerelor trebuie să do
vedească atenție, înțelegere 
și discernămînt, să mani
feste grijă și solicitudine 
față de cetățeni. Omul ve
nit in audiență se adresea
ză instituției cu certitudi
nea că dacă are dreptate i 
se va face ; o greșeală fă
cută într-un asemenea mo
ment nu este pusă atît pe 
seama persoanei, ci a insti
tuției pe care o reprezintă. 
De aceea, activitatea de e- 
xaminare a cererilor oame
nilor muncii incumbă 
o mare răspundere, con
știința că orice abatere de 
la normele legale duce Ia 
însăși discreditarea statu
lui în ochii cetățeanului. 
Tolerarea abuzurilor, ne- 
sancționarea promptă a ori
cărei încercări de înăbușire 
a criticii, lipsa de înțelege
re pentru chestiunile de in
teres personal, tergiversa
rea luării unei hotărîri efi
ciente și echitabile pentru 
cel care s-a prezentat în 
audiență sînt aoțiuni In
compatibile cu menirea u- 
nui reprezentant al statului, 
al poporului.

Uitare ?

Mal multe sesizări sosite 
din regiunea Argeș relevă 
arbitrariul conducerii sec
ției de învățămînt a sfatu
lui popular regional în re
partizarea cadrelor didacti
ce. Arbitrariul, măsurile a- 
buzive duc de fiecare dată 
la memorii, reclamații, 
diențe. Iată unul din 
zuri.

învățătoarea EANA 
NICEL este mutată
1966, de la Școala genera
lă nr. 1 — Pitești, iar SO
FIA COSMESCU, ce func
ționase pînă atunci ca în
vățătoare în comuna Dră- 
ganu, îi ia locul. Eana Or.i- 
cel, nedreptățită, încearcă 
să reintre în drepturi. De-

au- 
ca-

O- 
în
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concesii în favoarea ei. Dar caracteristice pentru atitudinea micii nobilimi erau nestatornicia, șovăiala, dorința de compromis. De cele mai multe ori era de-aj uns o înfrângere, pentru ca aceasta, cuprinsă de teamă, să trădeze cauza răsculaților și să treacă în tabăra marilor stă- pîni de pămînt. De aceea, tendința micii nobilimi de a juca rolul de hegemon al țărănimii a dus nu la victoria, ci la înfrîngerea răscoalelor țărănești.O trăsătură a răscoalelor țărănești care s-a manifestat și în cazul răscoalei din 1907 a fost idealizarea de către răsculați a figurii monarhilor, credința lor naivă în „bunătatea" acestora. La baza acestui „monarhism naiv" tipic țărănesc, era lipsa de înțelegere de către răsculați a legăturii dintre sistemul e- conomic și cel politic. în timpul desfășurării răscoalelor, țăranii se izbeau însă de adversitatea monarhilor, iluziile lor se risipeau.în revoluțiile din epoca modernă, cum a fost cea din 1848, țărănimea a luptat sub conducerea burgheziei, care, urmărind satisfacerea propriilor ei interese de clasă, era interesată în dezvoltarea economică și socială a țării, în înlocuirea rîn- duielițor perimate ale feudalismului prin rînduielile noi, capitaliste. Dar, datorită condițiilor în care s-a desfășurat revoluția burghezo-de- mocratică din România, o parte a burgheziei a pactizat din punct de vedere politic cu moșierimea, ceea ce a împiedicat rezolvarea reală a problemei agrare.
Numai o dată cu apariția pe sce

na istoriei a clasei muncitoare, for
ța cea mai înaintată a societății, 
s-a creat pentru țărănime posibili
tatea de a dobîndi un aliat și un 
conducător ferm, capabil să se si
tueze în fruntea luptei sale revolu
ționare și s-o călăuzească la vic
toria deplină asupra claselor ex
ploatatoare, la lichidarea exploa
tării și asupririi de veacuri.Partidul Comunist Român, detașamentul de avangardă al clasei muncitoare din România, continuator al luptei revoluționare și democratice a poporului român, a militat neabătut pentru rezolvarea problemei agrare în România, pentru făurirea alianței muncitorești țărănești. în alianță cu clasa muncitoare și sub conducerea ei, țărănimea a participat la insurecția armată din august 1944, la eliberarea țării de sub jugul fascist și redobîndirea libertății și independenței României, la realizarea pe cale revoluționară a reformei agrare și lichidarea clasei moșierilor, la înfăptuirea revoluției populare și la construirea noii orîn- duiri. Cooperativizarea agriculturii, înfăptuită sub conducerea partidului, a însemnat o profundă transformare în viața satului, a eliberat pentru totdeauna țărănimea de povara oricărei exploatări. Ea a devenit, împreună cu clasa muncitoare, stăpînă a acestei țări, stăpî- nă pe soarta sa, pe roadele muncii ei, făuritoarea propriului ei viitor luminos.

Locuri de-o rară frumusețe, 
monumente istorice și de artă, 
cărora li s-au adăugat în ultimii 
ani marile construcții ale socia
lismului, fac ca regiunea Bacău 
să fie vizitată de un număr tot 
mai mare de turiști. La agenția 
O.N.T. Bacău am fost informați 
că anul trecut regiunea a fost 
vizitată de circa 300 000 de tu
riști din țară și de peste hotare. 
Anul acesta se prevede o creș
tere și mai mare a numărului 
turiștilor. Ce pregătiri se fac 
pentru a se asigura o bună găz
duire și deservire a lor ?

într-o discuție cu tov. CON
STANTIN LUCA, directorul a- 
genției O.N.T.-Bacău, am avut 
prilejul să aflăm unele lucruri 
interesante pentru turiști.

în orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej se va da în folosință un ho
tel turistic cu 200 de locuri, res-

Pasiune

taurant, bar și diferite magazine. 
De asemenea, se vor da în fo
losință cabanele de la Oglinzi, 
lîngă Tg. Neamț și Țepeșeni, care 
se află la jumătatea drumului 
dintre Bicaz și Lacul Roșu, ha
nul de la mînăstirea Agapia și 
campingul din parcul Gherăești, 
din apropierea orașului Bacău. 
Totodată, se vor dezvolta unele 
cabane de pe Ceahlău. Turiștii 
care vor sosi în acest an în 
regiune vor găsi și alte noutăți, 
în cele mai pitorești locuri se 
vor amenaja trei unități de ali
mentație publică de tradiție : 
„Coliba haiducilor" — la Ghe
răești, în apropierea lacului hi
drocentralei Bacău I, „Casa ar
cașului" — la poalele cetății 
Neamțului, „Terasa gospodinei" 
— la P. Neamț, pe masivul Cozla. 
Aceste unități vor oferi turiștilor 
produse' culinare specifice (săr
măluțe ^moldovenești, plăcinte- 
poale-n brîu, fripturi haiducești 
de batal, servite în vase de lut).

La Slănic Moldova și Adjud se 
vor deschide în curind magazine 
speciale pentru desfacerea produ
selor de artizanat.

TEXTIN SI PLASTIN
încălțăminte potrivită pentru primăvarăTemperatura a urcat simțitor în ultimele zile. încălțămintea caracteristică zilelor umede și reci a început să ni se pară grea. Ea se cere înlocuită cu alta, mai ușoară, potrivită cu anotimpul. Dintre modelele noi de pantofi pe care magazinele de specialitate le vor oferi în acest sezon, cumpărătorii vor remarca desigur pantofii și sandalele textin și plastin. Circa 420 de modele dintre cele mai diferite și pentru toate vîrstele vor oferi posibilitatea alegerii pantofului preferat. De adăugat că formatul calapoadelor, linia și înălțimea tocurilor, combinațiile coloristice sînt cele impuse de moda anului 1967.Fabricile ..Modern"'-Timișoara și „8 Mai“-

Mediaș furnizează comerțului de stat și cooperatist pantofi și sandale textin pentru femei în mai multe variante : cu fețe din diferite țesături din bumbac și panama și tălpile din cauciuc cu tocuri joase sau înalte de 5 cm; pantofi și sandale tip sport cu fețe din in și cînepă, sau din chingă de cînepă, cu tălpi flexibile și tocuri stabile. Pantofii plastin, cu fețe din plasă de relon sau din împletituri sînt livrați de „Modern"- Timișoara. Pantofi-sandale cu fețe din p.v.c. combinat cu pai sau textile produc întreprinderile „Străduința“-Ițcani și „8 Mai“- Mediaș.Pentru copii și adolescenți magazinele oferă încălțăminte confecționată din mate-

riale textile din p.v.c. expandat sau combinate între ele, produsă de întreprinderile „8 Mai“-Mediaș și „Solidaritatea“-Oradea. Sandalele „Lido", cu fețe de skay simplu sau combinat cu textile, se fabrică la întreprinderile „Mureșul" și „Pitești". Fabrica orădeană produce ghetuțe pentru cei mici de tot. Copiii vor aprecia încălțămintea textin și plastin atît pentru aspectul plăcut cît mai ales pentru că este comodă și ușoară.Și încălțămintea pentru bărbați se prezintă într-un sortiment variat, datorită modelelor de pantofi și sandale textin și plastin produse la întreprinderile „Arge- șana" și „Partizanul". Pantofii cu fețe de in și cînepă, tip sport vor fi căutați în sezonul cald pentru însușirile răcoroase ale acestor fibre. Și sandalele în barete din expandat și skay sînt ușor de între- foarte flexibile și rezistente la pur-p.v.c. ținut, tare.Detextin și plastin este mai ieftină decît cea din piele.

Trei oameni „respectabili" 
trei directori și toți cu pasiuni fi
latelice : Ion Soare la i.C.S. „Fi
latelie’, Gheorghe Grujdin la Di
recția regională P.T.T.R.-Dobrogea 
și Toma Mugea la Direcția regio
nală P.T.T.R.-Suceava. Împreună au 
hotărît să se căpătuiască cu banii 
statului, Prin abuz de funcție și 
speculă- Scoteau din depozitul 
I.C.S. „Filatelia" serii de mărci pe 
care le revindeau aceleiași între
prinderi, atunci cînd valoarea lor, 
conform catalogului filatelic, creș
tea. „Agoniseala* s-a ridicat, 
global, la peste 140 000 lei. Acum 
nu mai echivalează cursul tim
brelor după catalpgyl filatelic. Au 
un alt catalog. Codul Penal.

R^finefi-i humele : Vasile Halici. 
In anii trecuți era învățător supli
nitor în Bătinești, raionul Panciu. 
Sub pretext că dansează în echipa 
de artiști amatori, a împrumutat 
de la căminul cultural din comuna 
vecină — Țifești — două costu
me nafionale, Si dus a lost. Le-a 
vîndut. Îngrijitoarea căminului, 
Ștefana Ciornei, a trebuit să le 
plătească (4 900 lei) din salariul 
ei. Și culmea : escrocul își mai 
bate și joc de cei din comună, 
trimițîndu-le vești de „sănătate" 
și urări de „prosperitate'. Firește, 
nu-și dă adresa și nu spune unde 
mai dansează. Știe de ce — știe 
ce muzică-l așteaptă.

In ziua de 4 marfie, ora 17, în 
Piața Libertății din Capitală a avut 
loc un accident de circulație. Rada 
Corogeanu, salariată la Muzeul 
tehnic, a fost lovită de un auto
turism. Femeia, care-și pierduse cu
noștința, a fost luată de același 
autoturism pentru a fi transpor
tată ■ la spitalul „Bucur”. „Servia- 
bilitatea" își avea însă tîlcul ei. 
Laș și lipsit de răspundere, autorul 
accidentului a lăsat-o însă în a- 
propierea spitalului — și apoi a 
fugit. Victima, fără cunoștinfă, nu 
l-a putut identifica. Intrucît făpta
șul a rămas necunoscut sa face 
apel la cei care au fost martori. 
Persoanele care cunosc amănunte, 
numărul mașinii, sînt rugate să 
știinfeze organele de milifie.

Au primit locuinfă nouă, 
bucurat, s-au mutat. Au socotit că 
acesta e „dreptul" lor — statul 
să le dea case, „că de-aia e stat". 
Din ce fonduri construiește statul 
case — asta nu-i privește. Așa că 
au suprimat plata chiriei. N-au 
fost scăpări de memorie : cînd 
funcfionarii I.A.L.-ului au venit la 
ei, la respectivii răi platnici din 
cartierul nou Berceni, aceștia i-au 
servit cu insulte și amenințări. 
Dumitru Ciobotaru (bloc O 2, ap. 
38), salariat la „Flamura roșie" ; 
Dumitru Stănescu, (bloc O 4, ap. 
95),,: directorul unei sucursale 
CEC*;"Silvta Stdlcă (bloc O 4, ap. 
125), desenatoare la IPROCHIM 
etc, i-au batjocorit grosolan pe 
funcționarii I.A.L.-ului care au în
drăznit să le amintească obliga
țiile de chiriași. Sofia directorului 
sucursalei CEC, mai „distinsă", și-a 
anunjat intenția ca, în viitor, să a- 
runce peste ei apă clocotită.

Epilogul întîmplării lipsește. Nu 
știm ce măsuri s-au luat în aceste 
cazuri de ultragiere a unor func
ționari publici în exercițiul funcți
unii. Ni le va comunica — desigur
— sfatul popular. Și — desigur
— repede. Căci d-na Stănescu o 
fi pus crati/a cu apă la încălzit.

electricitătii»

Constanfin Dimon, din Bucu
rești, str. Maior Coravu 10, este po
sesorul a două condamnări și, tot
odată, deținătorul a mai multor a- 
deverințe de electrician autorizat 
eliberate de I.R.C.R. 23 August. 
Mai ales pe baza celei de-a doua 
calități, întocmea dosare pentru 
instalația electrică la cetățenii caro 
solicitau aceasta și le depunea la 
I.D.E.B. Aici afla adresele celor 
care sesizau defecte la instalație. 
Se prezenta ca fiind delegatul 
I.R.C.R. venit să pună lucrurile la 
punct. Incasa banii și pleca, lă- 
sînd instalația defectă. A mers ce-a 
mers — dar pînă la urmă s-a fă
cut scurt-circuitul. Acum s-a 
rentat. I se aplică tratamentul 
venit în asemenea cazuri.

i



SCINTEIA — vineri 10 martie 1967 PAGINA 3

STOCURILE ancheta - economică

SUPRANORMATIVE —
anomalie ce ilustrează incompetență 
economică și empirism organizatoric

Citeva uzine la care 
graficul stocurilor co
boară ; cu ce sint topite 
supradepozitele ?Anul trecut, prin luna aprilie, Uzina de alumină din Oradea deținea un stoc supranormativ de materii prime și materiale de aproape 2 milioane lei. La 31 decembrie 1966, volumul imobilizărilor scăzuse la circa 250 000 lei, iar la jumătatea lunii februarie 1967 la 200 000 lei.

— E firesc să se întim- 
ple așa — ne-a precizat tov. PAVEL CHIRILA, contabilul șef al acestei uzine. O comisie, formată 
din economiști și tehni
cieni, a localizat, pe fie
care material in parte, 
stocurile care prisosesc 
uzinei. In graficul întoc
mit, am prevăzut modali
tățile de lichidare a stocu
rilor, termene ferme și 
responsabilități precise pe 
oameni. Cu acest prilej, 
am depistat pe cei din 
vina cărora au apărut sur
plusuri de materii și ma
teriale. Și, ca consecință, 
s-a atras atenția celor vi- 
novați că repetarea ne va 
determina să le imputăm 
daunele.Inițiativa conducerii u- zinei de alumină se dovedește a fi oportună.De asemenea, pentru colectivul fabricii de confecții din Oradea, stocurile supranormative nu mai constituie o „problemă". încă din luna martie anul trecut au fost lichidate ultimele rămășițe de imobilizări. Ex
periența acestei întreprin
deri confirmă, încă o dată, 
că atunci cînd conduce
rea tehnico-administrativă 
fundamentează realist 
planul de aprovizionare, 
— conform unor consu- 

,x muri specifice raționale șl

Stivele cresc. Condu
cătorii de întreprinderi 
suferă de miopie. Mini
sterul Economiei Fore
stiere oferă, culant, aco
perireIată-ne la Uzina de prelucrare a maselor plastice din Iași. Din evidențele serviciului de aprovizionare aflăm că supranor- mativele de materii prime și materiale depășesa în prezent 7 milioane lei. Cu toate că în toamna a- nului trecut existau însemnate cantități de stabilizatori, datînd încă din 1965, fără nici o justificare s-a dispus aducerea din import a altor 19 tone, va- lorînd aproape 2 milioane lei. De asemenea, s-au procurat mari cantități de ulei silicon, care reprezintă necesarul pe... zece ani (!?).Este greu de crezut, dar directorul adjunct al uzinei, Aurel Șerbănoiu, care răspunde nemijlocit de activitatea resortului aprovizionare, afirmă că n" cunoaște această situație, că... s-ar putea să existe ceva imobilizări în deșeuri. O atare atitudine, străină spiritului gospodăresc pe care trebuie să-1 dovedească un cadru de conducere, arată clar intenția de a acoperi deficiențele și nu oferă nici o garanție că acesta va acționa pentru îndreptarea lucrurilor într-un timp scurt. O asemenea* atitudine este proprie unei concepții retrograde în economie, care împiedică mobilizarea forțelor pentru înlăturarea lipsurilor. Considerăm necesar ca Ministerul Industriei Chimice să tragă la 

prevederilor sortimentelor 
stabilite — și încheie 
contracte ferme cu furni
zorii șl beneficiarii, posi
bilitatea formării stocuri
lor supranormative este 
evitată.La uzina metalurgică din Iași s-a operat anul trecut cu un volum foarte mare de stocuri supranormative. De la un prisos de valori materiale, însumînd circa 22 milioane lei în luna martie 1966, s-a ajuns la începutul lunii februarie a.c. la 5 milioane lei, sumă care desigur reprezintă încă un volum exagerat de imobilizări. O brigadă a sucursalei regionale Iași a Băncii Naționale a analizat amănunțit situația care se crease aici. După cum ne-a informat tov. CONSTANTIN BELOIU, inspector principal în sucursală, s-au identificat stocuri supranormative la producția neterminată de mai multe milioane lei. Era vorba de țevi de diferite dimensiuni și calități, amestecate de-a valma. Cum li se pierduse orice evidență, zăceau a- colo de luni de zile. Din pricina aceleiași dezordini ce stăruia și ia serviciul de aprovizionare, au fost aduse în uzină o seamă de materii și materiale care, ulterior, s-au dovedit absolut inutile.Se desprinde clar, din cele relatate pînă aici, că stocurile supranormative nu sînt inevitabile. După cum s-a văzut, existența lor a fost determinată în principal de cauze subiective care, cu exigență și fermitate, se pot înlătura.

răspundere pe acest-director adjunct pentru comportarea lui.Aceeași lipsă de răspundere caracterizează și activitatea resortului de a- provizionare de la fabrica de mobilă „23 August" din Tg. Mureș. în cursul trimestrului IV 1966, conducerea întreprinderii a hotărît înlocuirea cauciucului spongios cu un alt material mai ieftin. Bineînțeles, începînd cu luna ianuarie, noul material a fost aprovizionat. Numai că fabrica continuă să se aprovizioneze și cu cauciuc spongios, a cărui valoare se ridică în acest an la aproape 3 milioane lei.Este cu totul de neînțeles un asemenea haos în dirijarea fondurilor financiare puse la dispoziția unei întreprinderi. O atare stare de lucruri este demnă de un foileton. în mod obiectiv se vede că nu există o activitate de conducere responsabilă în a- semenea acte atît de costisitoare pentru întreprindere.Dintr-un sondaj efectuat de Sucursala regională Mureș-Autonomă Maghiară a Băncii Naționale la întreprinderea „Electro- Mureș" din Tg. Mureș, a rezultat că la 18 sortimente de materii prime și materiale, cele mai multe dintre ele deficitare în economie s-au prevăzut cantități însemnate în plus, față de consumurile specifice reale, canti

tăți a căror valoare totali- i zează 4 milioane de lei. Cum poate să justifice o asemenea atitudine directorul acestei întreprinderi cînd permanent conducerea partidului face apel la economisirea și gospodărirea cît mai rațională a materiilor prime și materialelor ? Cum este posibil ca el să admită încălcarea acestei indicații a conducerii partidului ?O atare tendință manifestă și conducerea întreprinderii forestiere din Oradea. Numai că procedeele sînt întrucîtva deosebite. La această unitate, scriptele nu consemnează existența stocurilor supranormative. Tov. BODNAR LADISLAU, inspector șef la Direcția orășenească Oradea a Băncii Naționale, ne dezvăluie taina. întreprinderea forestieră a primit din partea Ministerului Eco
CONCLUZII

Din ancheta noastră s-au desprins citeva concluzii și direcții principale în 
care trebuie să se acționeze pentru lichidarea și prevenirea stocurilor supranormative:

— conducerile întreprinderilor să ia măsuri hotărîte pentru a asigura o core
lare operativă a aprovizionării cu sarcinile de producție, iabricînd numai produse 
care au desfacere asigurată ;

— direcțiile generale din ministere să sporească răspunderea la emiterea repar
tițiilor de materii prime și materiale, să exercite un control riguros și permanent 
asupra modului în care întreprinderile încheie și respectă contractele economice, în
tocmesc comenzile, organizează recepționa rea și conservarea materialelor ;

— îmbunătățirea continuă a normelor de consum, punerea lor de acord cu 
noile perfecționări tehnologice ;

— o evidență strictă a stocurilor normate ;
— o colaborare strînsă între serviciile de aprovizionare, producție și desfacere 

din întreprinderi în vederea prevenirii stocurilor de prisos;
— obligativitatea modificării planului de aprovizionare în cazul schimbării 

planului de producție, investiții, reparații capitale etc.;
— organele financiar-bancare să întărească controlul economico-financiar 

preventiv în domeniul aprovizionării teh nico-materiale a întreprinderilor, urmărind 
îndeaproape evoluția consumurilor speciiice șl a aprovizionării.

Aducerea în circuitul economic a tuturor valorilor materiale „înghețate" în 
stocuri supranormative și prevenirea iormării lor constituie o probă esențială a 
competenței economice și spiritului gospodăresc în administrarea fondurilor statului. 
Din anchetă rezultă că anumiți conducători de întreprinderi și unele direcții gene
rale din ministere se situează în coada eforturilor desfășurate în direcția lichidării 
supranormativelor. Măsurilor operative, eficiente le sînt substituite paleative care 
prelungesc și agravează și mai mult situația financiară a unor întreprinderi. O 
reacție mult mai promptă în acest domeniu se cere din partea organelor și organi
zațiilor de partid, chemate să combată practicile greșite, profund dăunătoare eco
nomiei naționale, de aprovizionare cu cantități de materiale peste necesitățile 
reale ale producției. Este totodată absolut necesar să se întărească răspunderea 
conducerilor de întreprinderi în domeniul aprovizionării, aplicîndu-se sancțiuni ma
teriale celor ce se fac vinovați de imobilizări de fonduri materiale.

nomiei Forestiere un normativ de mijloace circulante mai mare decît nevoile reale ale producției. Pe baza unui asemenea normativ umflat, s-a întocmit și planul de aprovizionare. Ceea ce ar fi trebuit să apară ca supra- norma'tiv are acum acoperire.în timp ce volumul producției din primul trimestru a.c. este sub nivelul celui realizat în perioada similară a anului trecut, normativul actual de mijloace circulante este mai mare cu aproape 14 la sută. Este posibil ca tovarășii din direcția generală respectivă a Ministerului Economiei Forestiere să nu aibă atîta perspicacitate încît să nu stabilească normative de mijloace circulante care să servească cu atîta ușurință drept acoperire pentru stocurile supranormative ale unei întreprinderi ? Tovarășii nu se gîndesc la efectele și consecințele pe care le determină un asemenea mod de a lucra ? Este absolut necesar ca direcția generală din ministerul amintit, care se face răspunzătoare de o asemenea situație, să procedeze ne- întîrziat la recalcularea normativului de mijloace circulante, avînd în vedere consumurile specifice reale din întreprindere.întrucît situații ca cele întîlnite lg „Electro-Mu- reș" și întreprinderea forestieră Oradea sînt caracteristice și altor întreprinderi se impune ca, pentru evidențierea și lichidarea oricăror stocuri supranormative, direcțiile generale din ministere să reanalizeze și să refacă planurile de aprovizionare în raport cu nevoile reale ale planului de produc- 

tie, corelîndu-le cu consumurile specifice îmbunătățite, cu stocurile exis
Dacă ați suporta pa

gubele din buzunar, 
v-ați resemna cu maga
zia plină de mărfuri 
nevandabile ?într-o serie de întreprinderi, imobilizările în stocuri supranormative nu provin numai din neajunsurile existente în domeniul aprovizionării tehni- co-materiale. După cum am putut constata, impor

tante valori materiale sînt 
„înghețate* în stocuri su
pranormative de produse 
finite. Cauza principală o constituie calitatea necorespunzătoare a acestor produse. Concludentă in acest sens este situația întîlniță Ia IPROFIL „Mobila" din Iași. în magazia întreprinderii zac de mai bine de un an peste 1 800 taburete, 600 scaune de diferite tipuri, etajere și colțari „Pionier", a căror valoare atinge 550 000 lei. Diagnosticul i defecte de fabricație.Neglijența și superficialitatea în muncă a unor muncitori și tehnicieni, dublate de îngăduința controlului tehnic de calitate, au determinat scoaterea din circuitul economia a unor importante produse în care s-au înmagazinat mari cantități de manoperă și materiale. Și ca un corolar al gravelor lipsuri existente de mai multă vreme în activitatea acestei fabrici, tot din banii statului sînt plătite și do- bînzile penalizatoare. Da
că conducerea întreprin
derii ar 11 trebuit să su
porte din propriul ei bu
zunar aceste penalizări, 
sintem ferm convinși că 
de mult ea ar ii luat mă
suri pentru înlăturarea 
neajunsurilor care se fac 
simțite ÎU procesul de pro
ducțieRemarca de față vizează în egală măsură și conducerea Filaturii de lînă pieptănată din București. Această întreprindere a încălcat în repetate rîn- duri clauzele contractuale — culoarea, mărimea Ioturilor, grosimea firului — și, drept consecință, s-au adunat în stoc supranormativ fire în valoare de circa 1,8 milioane lei. întrebat care este volumul stocurilor supranormative la 311 a.c., tov. NICOLAE COJOC ARU, contabilul șef al întreprinderii, ne-a 

tente la începutul anului și cu cele normate la sfîrșitul anului.

indicat, urmărind cifra în bilanț: „aproximativ 9 milioane lei". La filiala raională „23 August" a Băncii Naționale am aflat că volumul stocurilor supranormative ale între

prinderii sînt mult mai mari: 15,2 milioane lei.Dacă este vorba de o deficiență de evidență în care stocuri supranormative de peste 6 milioane lei pot să dispară așa de ușor, atunci înseamnă că există o evidență lamentabilă. Dacă nu este o deficiență de evidență, atunci este o încercare de a ascunde realitatea, de a
Direcții generale din 

Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Ma
șini, Ministerul Indus
triei Chimice și Minis
terul Industriei Ușoare 
menite să alimenteze 
anarhia economică?Ar fi greșit să susținem că aprovizionarea empirică, în necunoștință de cauză, arbitrariul în stabilirea planurilor de aprovizionare, încălcarea normelor contractuale, slaba calitate a unor produse sînt singurele cauze generatoare de stocuri supranormative. Numeroși tovarăși din întreprinderi și instituții bancare cu care am stat de vorbă în cadrul anchetei au scos în evidență că „vitalitatea" stocurilor supranormative este întreținută și de unele foruri tutelare.

— Colaborarea dintre 
organele tutelare și unele 
întreprinderi din regiunea 
noastră — ne spunea tov. IOAN OȚELEA, directo

minți. Și cum e posibil să se mintă cu atîta dezinvoltură de către un contabil șef, cînd la mijloc e vorba de milioane de lei ?
— In tot cursul anu

lui 1966 — ne spunea tov. TRAIAN DIACONES- CU, inspector șef adjunct, la Filiala raională „23 August" a Băncii Naționale, 
întreprinderea nu s-a în
grijit de ținerea corectă, la 
zi, a evidențelor privind 
mișcarea valorilor mate
riale, din care pricină, in 
permanență, creditele a- 
cordate de bancă au ră
mas fără acoperire. Am 
avertizat în mai multe 
rinduri întreprinderea în 
legătură cu această stare 
de fapte, dar totul a ră
mas in zadar. Ne-am vă
zut in cele din urmă siliți 
să-i suspendăm, timp de 
90 de zile, orice credit. 
Acum forul tutelar ne 
cere să fim... înțelegători".Cum este posibil ca la 

asemenea sesizări ale organelor bancare să se reacționeze în acest fel din partea Direcției generale a industriei lînii și mătăsii din Ministerul Industriei Ușoare ? în interesul cui ? Oare nu în interesul economiei naționale și nu al fabricii trebuie să se acționeze cu hotărîre pentru stîrpirea acestor practici dăunătoare ?

rul Sucursalei regionale Mureș-Autonomă Maghiară a Băncii Naționale — 
trebuie să fie mai strinsă 
in ce privește clarificarea 
unor probleme ivite pe 
parcursul întocmirii și rea
lizării planului. Aceasta 
pentru a asigura o mai 
mare operativitate în sa
tisfacerea unor cereri în
temeiate ale întreprinde
rilor. Pentru exemplifica
re, directorul sucursalei 
regionale s-a slujit tot de 
cazul întreprinderii „Elec- 
tro-Mureș“ din Tg. Mureș. 
Deși sarcinile de plan pe 
1967 sînt cunoscute încă 
din iulie anul trecut, pen
tru o parte din materiale 
direcția de resort din Mi
nisterul Industriei Con
strucțiilor, de Mașini « 

emis repartițiile abia 
la începutul lunii ia
nuarie a.c. Pentru alte 
materiale, întreprinderea 
nu primise repartiții nici 
in ziua de 15 februarie.Desigur, este lesne de înțeles ce dereglări în mecanismul economic al întreprinderii a provocat lipsa repartițiilor. Mai în- tîi s-a încălcat ordinea de fabricație a multor sortimente. în timp ce diferite produse fabricate în a- vans se află în stoc în magazie, întreprinderea nu și-a onorat, numai în luna ianuarie, aproape 80 de contracte economice, cu toate că planul, pe ansamblu. a fost realizat și chiar depășit în această perioadă.

— Nu-i suficient doar 
să primim din vreme re
partițiile — precizează tov. CONSTANTIN NAZARIE, șeful serviciului aprovizionare de la Uzina de prelucrare a maselor plastice din Iași. Esențial este 
ca ele să cuprindă ma
teriile prime și materialele 
de care întreprinderea are 
efectiv nevoie.

— Ce vreți să spuneți ?
— Cu toate că am co

municat în timp util ne
cesarul de materii și ma
teriale, pe calități și ti
puri, forul nostru de re
sort din minister nu le-a 
luat întotdeauna în consi
derare. Așa că, una am 
cerut și cu totul altceva 
am primit.în acest sens, ne-au fost prezentate mai multe e- xemple. Am reținut unul dintre ele. Deși există două tipuri de P.V.C. — emulsie și suspensie — (și cine poate ști mai bine a- cest lucru decît forul tutelar), în repartiția primită de întreprindere de la Direcția generală de a- provizionare-desfacere din Ministerul Industriei Chimice nu s-a făcut nici o mențiune specială. Ca a- tare, uzina ieșeană a rămas la discreția furnizorului, care i-a dat ceea ce a găsit în magazie. Și astfel 130 tone P.V.C. emulsie, fără a fi de vreun folos uzinei, și-a făcut transferul „legal“ de la Uzina chimică din Turda Ia cea din Iași, îngroșîndu-i stocurile supranormative și încărcînd nejustificat prețul de cost al producției cu dobînzi penalizatoare.Par lucruri de necrezut. Prin asemenea acte lipsite de grijă, de atenție, de răspundere față de bunurile statului, Direcția generală de aprovizionare- desfacere din M.I.Ch., care este pusă să a- jute la dirijarea rațională a materiilor prime și materialelor și la lichidarea anomaliilor în aprovizionarea întreprinderilor, alimentează concret haosul economic.Sînt și cazuri cînd repartițiile sînt băgate, pur și simplu, pe gît întreprinderilor — după cum am aflat de la tov. ION CRIS- TESCU, inspector șef la Filiala raională „23 August" a Băncii Naționale. Filatura de lînă pieptănată din Capitală are încă din 1965 materiale fără mișcare, valorînd 2 milioane de lei. I-au fost dirijate automat de Direcția generală a industriei lînei și mătăsii din Ministerul Industriei Ușoare.După cum se vede, formalismul care dăinuie încă în munca unor cadre din resoartele de a- provizionare și desfacere din mmistere, , superficialitatea cu care acestea abordează realitățile vieții economice din fiecare unitate productivă, cît și lipsa de oportunitate în rezolvarea cererilor îndreptățite ale întreprinderilor, favorizează, de asemenea, sustragerea din circuitul economic a^* însemnate cantități de valori materiale. Sînt ne

ajunsuri care dăinuie de mai multă vreme și este timpul ca conducerile ministerelor să le ex-
Efectele economice 

negative ale stocării. 
Direcția generală a 
industriei conservelor 
„plusează**... pe banii 
statuluiSă revenim la Uzina de prelucrare a maselor plastice Iași. în cursul anului trecut, volumul mediu al imobilizărilor în stocuri supranormative a oscilat în jurul cifrei de 10 milioane lei. Existența acestui volum mare de stocuri supranormative a afectat simțitor situația financiară a întreprinderii. Greșelile și aprecierile empirice ale unor salariați din întreprindere, cumulate cu cele ale resortului de aprovizionare din minister, au scos din circuitul economic importante valori materiale de care alte întreprinderi aveau mare nevoie; tot această „proastă chiverniseală" a lipsit întreprinderea ieșeană de mai multe milioane de lei, fonduri pe care a trebuit să le completeze prin credite bancare, pentru care a plătit dobînzi penalizatoare de 1 milion. Viteza de rotație a mijloacelor circulante s-a micșorat cu 14 zile.Dar efectele negative ale creării stocurilor supranormative sînt adesea mult mai ample. Se știe că unele materii prime și materiale au o durată limitată de depozitare. Orice prelungire a șederii lor în depozite, peste limitele prescrise, duce inevitabil la deprecierea lor calita

Un subterfugiu: dis
persarea stocurilor 
MARI, in stocuri MICI, 
prin rocadă intre între
prinderiPentru a-șl lichida stocurile supranormative pe care le dețin, în prezent multe din întreprinderile amintite în anchetă au recurs la redistribuirea lor către alți consumatori. Procedeul ca atare este bun, atunci cînd anumiți beneficiari au o reală nevoie de aceste materiale. Consecințele nefavorabile capătă proporții incomparabil mai mari cînd mișcarea stocurilor de la o întreprindere la alta devine un scop în sine, așa cum se desprinde din situația pe care am constatat-o la întreprinderea pentru contractarea și industrializarea laptelui din Oradea. încă din 1965, aici se află în stoc supranormativ circa 70 tone brînză de Moldova. în repetate rînduri, banca a cerut forului tutelar lichidarea stocurilor. Ca să scape de presiuni, Direcția generală a industriei laptelui din Ministerul Industriei Alimentare a găsit un procedeu „c-iginal“. Anul acesta a emis repartiții către alte I.C.I.L.-uri din țară : 20 tone brînză la Tg. Mureș, 10 tone la Craiova, 4 tone la Satu Mare și 10 tone la Pitești. Parcă pentru a duce pînă la capăt farsa, aceeași direcție generală a emis repartiție ri întreprinderii din Oradea 

tirpeze din rădăcini și să ia măsuri severe împotriva celor care cultivă astfel de practici.

tivă sau chiar la degradarea lor. La acest lucru trebuia să se fi gîndit și conducerea Direcției generale a industriei conservelor din Ministerul Industriei Alimentare, a- tunci cînd, cu largă inimă, și-a pus semnătura pe specificațiile de materii prime și materiale. Față de necesarul planului pe 1962, comunicat de fabrica de conserve „Flora" din Capitală, de 60 t lac, Direcția generală de resort, „grijulie", a contractat și aprovizionat din import 85 tone lac, deși încă în faza de contractare (martie 1962) se știa că există în stoc 10 tone. O analiză a situației de la „Flora" i-ar fi oferit direcției generale posibilitatea să afle că existentul în stoc și cantitatea comandată de fabrică ajungeau pentru... doi ani. Dacă conducerea direcției generale a conservelor a fost mînă spartă, nici conducerea de la „Flora" n-a strălucit prin spirit gospodăresc. 
Lipsa de răspundere ce a 
caracterizat deopotrivă 
conducerea direcției ge
nerale ca și pe aceea a 
fabricii „Flora" a prici
nuit degradarea unei 
mari cantități de lacuri, 
procurată cu valută din 
Import, valorind aproa
pe 310 000 lei.

pentru 10 tone de brînză Moldova depozitată în prezent la Vatra Dorn ei.Este clar că stocurile supranormative nu vor putea fi lichidate pe a- ceastă cale. Rostul rocadei este doar de a dispersa produsele din stocurile fără mișcare în cît mai multe întreprinderi, în scopul, ușor de sesizat, de a le scoate de sub urmărirea controlului bancar, înainte de a emite această dispoziție, a calculat oare condticerea direcției generale amintite cît costă manipularea și transportul nerațional al acestor produse ? Transportul a numai 3 t de brînză, cu camionul I.R.T.A., de la Oradea la Craiova, costă peste 600 de lei. Dacă direcția generală va avea curiozitatea să continue calculul pînă la capăt, pentru întreaga cantitate și toate întreprinderile, am dori să știm și noi ce rezultat a obținut. Credem că conducerea Direcției generale a industriei laptelui va medita asupra consecințelor negative care rezultă, în mod firesc, din această hotărîre nerațională și-și va canaliza eforturile spre găsirea unor căi care să permită o valorificare cît mai economicoasă a stocurilor supranormative existente.
Anchetă realizata de
loan ERHAN, Viorel SALAGEAN 
și Lorand DEAK1
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cinema
- cinemascop : PATRIA — 9 ; 11,30 ;
19 ; 21,15, BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 : 
; 18,45 ; 21, LUCEAFĂRUL — 10,15: 

15,15 ; 17,45 ; 20, GRIVIȚA — 9 ; 11,15 
16 ; 18,30 ; 21, MELODIA — 8,30 ; 11 
16 ; 18,30 ; 21.

• DACII -
14 ; 16,30 ;
13.30 ; 16,15
12.30 ;-----
13.30 ;
13.30 ; __ , ___ _
• UN FILM OU O FATĂ FERMECĂTOARE :
REPUBLICA — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ;
18,45 ; 21.
• INSPECTORUL DE POLIȚIE : DOINA 
(completare Ritmuri și imagini) — 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45, AURORA (completare Romanțe
aspre) — 9,30 ; 11,30 ; 13,45 ; 16, VICTORIA
(completare Viile și vinurile României) — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 15,45.

»

• ȘTRENGĂRITĂ : CINEMATECA
12 ; 14.
• JUANA GALLO : CAPITOL — 9,15 ; 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,30 ; 21, EXCELSIOR — 9,15 ; 
11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21, GLORIA — 9,15 ; 
11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MODERN — 9,30;
11.45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ — ci
nemascop : FESTIVAL (completare Hierogli
fele pămîntului) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
21, FEROVIAR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ;
20,45, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
18,15 ; 20,30.
• UMBRELELE DIN CHERBOURG:
TRAL — 9,30 ; 12,15 ; 15,15 ; 18 ; 20,45.
• CARTEA DE LA SAN MICHELE : UNION
— 15,15 ; 17,45 ; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII: DOINA — 
9 ; 10 ; 11,45.
• VIILE ȘI VINURILE ROMÂNIEI — HIE
ROGLIFELE PĂMÎNTULUI — EXPOZIȚIA 
„DEZVOLTAREA ȘTIINȚEI ÎN ROMANIA"
— DESPRE NOI — NICOLAE LABIȘ — IM-

18,30 ;
18,30 ;
15,45 ;

CEN-

PRUDENȚII : TIMPURI NOI — 9 — 21 în 
continuare.
• EVADARE ÎN TĂCERE : GIULEȘTI (com
pletare Orizont științific nr. 9) — 15,30 ; 18 ; 
20,30, AURORA (completare Romanțe aspre)
— 18,15 ; 20,30, RAHOVA (completare Ultima 
treaptă) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
o MONDO CANE (ambele serii) : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 13,45 ; 17 ; 20,15, 
MUNCA — 16 ; 19.30, COLENTINA — 15,30 ; 
18,45.
• DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CUMINTE : 
UNIREA (completare Orizont științific nr. 8)
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• FANTOMA DIN MORISVILLE : TOMIS 
(completare Zece minute în lumea fluturilor)
— 18,15 ; 20,30, VOLGA (completare Orizont 
științific nr. 9) — 9,30 ; 11,45 ; 14,15 ; 16,30 ; 
18,45 ; 21.
• NU SÎNT DEMN DE TINE : FLOREASCA 
(completare Poveste pe un metru pătrat) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; FIDELITATE — 20,45,

Dacă în 1949 realizam un singur film 
pe an („Răsună valea"), an de an 
producția națională de filme a cres
cut. in anul acesta producem 16 filme 
artistice de lung metraj, plus 6 de 
scurt metraj. Concomitent s-a dezvol
tat o bază tehnică, s-au format și s-au 
specializat o serie de cadre de crea
ție și producție, de tehnicieni și eco
nomiști, care pot asigura realizarea în 
paralel a 8—10 filme, în funcție de 
amploarea femelor abordate.

Dacă cu zece ani In urmă durata 
medie de realizare a unui film era de 
aproximativ un an, astăzi un film de 
mare amploare ca „Dacii" a putut fi 
realizat în 14 săpfămîni de filmare, 
„Serbările galante" în 11 săpfămîni, 
„Faust XX* și „Golgota* în mai pu
fin de 10 săptămîni.

Avînd în vedere că eficiența educa
tivă a filmului este, mai mult ca ori
unde, strîns legată de eficiența lui e- 
conomică, filmul fiind scump sau ief
tin, eficace sau ineficace In funcție de 
numărul de spectatori care îl văd, să 
ne oprim puțin asupra unor cifre.

Dacă în cazul unor filme constatăm 
cu bucurie că ele și-au recuperat toate 
cheltuielile, aducînd beneficii de mili
oane, inclusiv valută, în 
concluziile 
afenfe.

De la un 
neînsemnat 
gistrat pierderi 
lioane de lei. Producții diferite ca fac
tură, ca temă și care au comportat in
vestiții diferite. De exemplu, deficitul 
înregisfrat de patru filme difuzate In 
1965 („Sărutul*, „Dincolo de barieră", 
„Camera albă" și „Doi băieți ca pîi- 
nea caldă") depășește 10 milioane I 
Or, deși în materie de artă nu poate 
exisfa certitudinea absolută a succesu
lui, caracterul de industrie al produc
ției cinematografice, sumele mari care 
se investesc în realizarea unui film 
presupun asigurarea unei eficienfe e- 
eonomice elementare, evitarea acestor 
pierderi prin eliminarea și prevenirea 
cauzelor care le generează. Aceste 
cauze sînt multiple, vizînd realizarea 
artistică propriu-zisă (succesul de pu
blic) și, în egală măsură, organizarea 
producției, elementele complexe de 
care depinde prețul de cost al fiecă
rui film.

De la bun început, trebuie spus că 
avem toate condițiile pentru ca 
producția națională de filme să poată 
ti rentabilă, cu atit mai mult cu cît 
puțini producători particulari din Eu
ropa dispun de o bază atît de com
plexă ca a noastră.

De foarte multe ori se pasează res
ponsabilitatea de la o instanță la alfa, 
se caută „scuze obiective", alteori se 
dă vina pe public. Cum se explică 
Insă că două filme cu teme apropiate 
(o poveste de dragoste Intre doi tineri 
pe fundalul anilor grei ai Ilegalității), 
„La patru pași de infinit" și „Duminică 
la ora 6", realizate la preț de cost com
parabil, primul aduce beneficii de 
1 338 795 lei, iar celălalt rămîne 
deficitar cu peste 2 milioane lei ?

în cele mai multe cazuri, rezultatele 
economice ale filmelor pot fi conside
rate aprecieri obiective ale celui mai 
mare și important juriu de care tre
buie să ținem seama : publicul.

Filmele menite 
ecran „epopeea 
discutate separat.

Filmele acestui 
mari studiouri din 
tr-un termen universal 
ții* costă de cele mai multe ori sume 
fabuloase și niciodată ele nu izbutesc 
să-și recupereze cheltuielile din difuza
rea lor pe piața internă. Asemenea 
teme — și nu numai acestea — tre
buie să fie realizate la nivelul exigen
țelor tehnicii avansate, pentru ca ele 
să poată pătrunde pe piața mondială, 
cu toate atributele genului : format lat, 
sunet stereofonic, imagine color de cea 
mai bună calitate, ținută tehnică impe
cabilă. Este o necesitate și sub raportul 
confruntării filmelor noastre cu cele
străine pe piața cinematografică internă.

Evident, premisele eficienței eco
nomice a producției cinematografice 
se stabilesc în studio, în momentul al
cătuirii planurilor tematice ; interesul 
actual al unui film în momentul intrării 
în producție, semnificațiile subiectului 
și calitatea realizării lui în scenariu, ac
cesibilitatea și originalitatea modalității 
de a povesti a regizorului, măiestria in- 
terpreților, sînt componente esențiale 
ale succesului artistic și, implicit, eco
nomic.

Exigențele cinematografiei ca Industrie 
cer însă, totodată, o preocupare perma
nentă pentru reducerea prețului mediu 
de realizare a filmului în studio.

Un prim aspect în acest sens este 
cel al ritmicității producției. Intra
rea în producție a scenariilor pe 
măsură ce sînt terminate și nu în 
funcție de disponibilitățile de platouri, 
personal, aparatură, într-un cuvînt lip
sa unui portofoliu de scenarii din care 
producția să fie alimentată cu conti
nuitate, face ca de pildă în prima 
parte a anului studioul să lucreze la 
jumătate din capacitatea lui reală de 
producție pentru ca în partea finală 
— vara și toamna — să se sufoce, 
suprasolicitînd aparatura, oamenii, une
le instalații cu un accentuat grad de 
uzură morală și fizică.

O atentă calculare a forțelor noastre 
de producție, intrarea ritmică a scena
riilor în producție, fără suprapuneri de 
multe filme care reclamă un mare vo
lum de lucrări, ar permite creșterea 
substanțială a numărului de filme rea
lizate anual.

Experiența anului trecut a demons
trat că studioul poate realiza în pa
ralel filme dificile ca „Dacii" și „Șapte 
bărbați și o femeie" (coproducție ro- 
mâno-franceză) asigurînd în același 
timp toate mijloacele necesare unor

filme care s-au realizat tn exclusivi
tate în exterior sau în amenajări efec
tuate în afara studioului cum sînt fil
mele „Zodia Fecioarei’ (scenariu Mih- 
nea Gheorghiu, regia I Marcus Mano- 
le) și „Golgota" (scenariul N. Țic și 
Mircea Drăgan, regia : Mircea Drăgan). 
O asemenea experiență merită a fi 
generalizată, ea sporește capacitatea 
de producfie a studioului, Iar pe plan

lui general al filmului, sollclttnd co
laborarea unor instituții, sectoare din 
interiorul studioului, diverse colaborări.

Echipa trebuie să capete dreptul de 
a alege pe furnizorul cel mai ieftin, pe 
cel mai rapid, pe cel mai calificat. Aici 
prețul de cost înregistrează multe chel
tuieli exagerate. Un singur exemplu i 
după un calcul aproximativ, înregistra
rea muzicii la filmul „Șeful sectorului

CINEMATO

ne

an 
de

alte cazuri
îndeamnă la meditații

la altul, un număr deloc 
filme artistice au înre- 
care se cifrează la mi-

să alcătuiască pe 
națională" trebuie

gen, realizate de 
lume, denumite în- 

„super-produc-

GRAFIA este,
totuși, și
INDUSTRIE

de Gh. VITANIDIS

artisfic, sporește nota de autenticitate și 
realism a filmului.

Filmele noastre vor fl mai ieftine pe 
măsură ce vom produce cu aceleași 
mijloace un număr mai mare de filme.

Factorul esenfial în reducerea pre
țului mediu de realizare a filmelor 
noastre îl constituie organizarea și des
fășurarea muncii în echipele de fil
mare, unități de producție a căror res
ponsabilitate ar trebui să crească sub
stanțial, odată cu noile reglementări 
care vor avea în vedere perfectionarea 
cointeresării materiale a realizatorilor, 
stimularea calității, a economiilor.

Din clipa intrării tn producție a unui 
film, conducerea echipei începe efec
tuarea planului calendaristic, a devizu-

suflete" ar fi costat cu circa 50 000 de 
lei mai pufin dacă echipa ar fi avut la
titudinea să colaboreze direct cu o for
mație de muzică ușoară și nu prin in
termediul Orchestrei simfonice a cine
matografiei, plătind fiecare minut înre
gistrat de trei ori mai scump. Asemenea 
situafii se ivesc cam la jumătate din fil
mele realizate anual. Sînt și alte ano
malii de această natură, a căror depis
tare și solufionare feste imperioasă. Se 
impune, în același timp, și solufionarea 
problemei cadrelor medii, a căror slabă 
calificare determină adeseori neajunsuri 
serioase în desfășurarea procesului de 
producție și creație cinematografică.

Specificul acestei industrii — industria 
filmului — al acestei economii nu poa-

Foto i AgerprM

ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45;
MIORIȚA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• EL GRECO — cinemascop : COTROCENI 
(completare In poartă... Iașin !) — 15,15 ; 18 ; 
20,45.
• ÎNCURCĂTURA BLESTEMATA : VITAN 
(completare Pe urmele unui reportaj) — 15,30; 
18 ; 20,30.
• LUMEA MINUNATA A FRAȚILOR GRIMM 
— cinemascop : PROGRESUL — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
• ZORBA GRECUL : LIRA — 15,15 ; 18 ; 20,45.
• NIMENI NU VOIA SĂ MOARĂ : DRUMUL 
SĂRII — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• OLANDEZUL ZBURĂTOR : VIITORUL 
(completare A 6-a sesiune a Marii Adunări 
Naționale) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• RÎDEM CU STAN ȘI BRAN : CRÎNGAȘI 
(completare Orașul interzis) — 15,30 ; 17,45 ; 
20,15.
• ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE 
LOR ZBURĂTOARE — cinemascop : COS
MOS — 15,30 ; 18 ; 20,80.

te fl copiat sau asemuit întocmai cu 
vreun alt proces industrial și de a- 
ceea el reclamă instrucțiuni și legi e- 
conomice proprii, care fără să se aba
tă de la legile generale care guver
nează economia noastră socialistă, să 
contribuie la rezolvarea operativă și 
de bună calitate a tuturor probleme
lor pe care le ridică realizarea unui 
film.

Dintre toate perioadele de realizare 
ale unui film, cea mal costisitoare, cea 
care reclamă un mare număr de per
sonal și mijloace tehnice este perioa
da de filmare. Cu cît vom organiza 
munca mai bine, cu cît vom asigura 
toate mijloacele necesare efectuării fil
mării din vreme, cu atît perioada de 
filmare va fi mai scurtă, cu atît capa
citatea studioului va fi mai mare. In 
acest sens studioul „București* a re
purtat succese meritorii dar și pentru 
viitor, reducerea perioadei de filmare, 
efectuarea cît mai multor zile de fil
mare efectivă pe săptămînă, rămîn căi
le principale pentru reducerea prețu
lui de cost.

Se înfîmplă tnsă, de foarte multe ori, 
că, deși totul a fost pregătit, lipsește 
un singur element : unul dintre cei 
4—5 actori care participă la realiza
rea scenei, a secvenței pregătite. In 
aceste cazuri o întreagă echipă cu u- 
tilaje, figurație, personal tehnic și de 
creație 
teaptă 
„Șeful 
unele 
ecran.

Așadar actorul de film, detașarea lui 
în principal pentru film pe toată pe
rioada de filmare rămîne o problemă 
ce se impune a fi rezolvată.

Totalizînd de pildă numărul de zile 
de filmare pierdute din cauza lipsei 
actorilor la filmele realizate în anul 
1965, fie că ei aveau repetiție, spec
tacol, erau în turneu sau în delegații 
peste hotare, se adună at'tea zile cite 
ar fi îngăduit ca cu aceleași mijloace 
de producție să fi realizat încă două 
filme, în același an.

Nu este ieftin acel film care costă 
puțin. Este ieftin acel film care își re
cuperează prețul de cost și care aduce 
beneficii. Aceasta înseamnă ca militînd 
pentru îmbunătățirea nivelului artistic al 
filmelor, pentru o înaltă expresivitate în 
creația cinematografică, pentru realizări 
care să se ridice la înălțimea exigențe
lor care stau în fața arfei noastre socia
liste, să nu uităm că cinematografia este 
și o industrie cu legi și cerințe speci
fice. Este de datoria 
care lucrăm în acest domeniu, să con
tribuim la rezolvarea problemelor eco
nomice complexe ale producției de fil
me, să folosim și experiența celor mai 
avansate cinematografii din lume pentru 
ca filmul artistic românesc să devină cu 
adevărat eficient, iar caracterul de artă 
și cel de industrie al cinematografului 
să se susțină și să se stimuleze reciproc.

își suspendă activitatea și aș- 
(ca tn cazul filmelor „Răscoala", 
sectorului suflete" ș.a.), sau face 
compromisuri care se simt pe

noastră, a celor

Preludiu la un
Concursul pentru Mar

șul pionierilor, instituit 
de curînd și anunțat de 
întreaga presă, ml se 
pare un element în care 
sensibilitatea, avîntul și 
inspirația creatorilor de 
poezie și muzică sînt 
chemate a schița, în 
cîntec și vers, coordona
tele spirituale în care vor 
crește șl.se vor recunoaș
te zeci de promoții de 
adevărați „șoimi ai Ro
mâniei socialiste".

Desprinzînd, pentru ci
titorii noștri, cîteva dintre 
posibilele prefigurări de 
vers ale Marșului care, 
de Ziua pionierului, la 4 
iunie, va răsuna, din mii 
de trompete și tobe, din 
sute de mii de piepturi, 
pe mii de străzi și ulițe 
ale țării, nu ne este cîtuși 
de puțin ușor a alege. 
Sentimentul patriotic, en
tuziasmul vîrstei frage
de străbat deopotrivă 
în fapta cotidiană, ca 
și în momente de so
lemnitate, de mare 
ție colectivă, la
participă suflarea unor 
întregi sate sau 
șe — cum s-a petrecut 
de pildă, nu de mult, de 
Ziua Unirii, cînd 15 mii de 
torțe pionierești îmbrăți
șau în jerbe de lumină și 
recunoștință monumentul 
lui Alexandru Ioan Cuza 
din vechea reședință a 
banilor din Oltenia. Va
canța de iarnă, mai bo
gată ca orioînd în drume
ții, carnavaluri, tabere și 
concursuri sportive, mai 
păstrează încă ecouri în 
sufletul pionierilor și 
școlarilor.

Menite a consolida sim
țul de răspundere al pio
nierilor pentru principala 
lor îndatorire, învățătura, 
programele detașamente
lor și unităților au în ve
dere 
ceea 
priu 
volta 
școlari mîndria că sînt 
fiii unui popor talentat și

MARȘ
PIONIERESC

de Mlhal NEGULESCU

emo- 
care

ora-

tocmai a reliefa 
ce are mal 
copilăria, a

la pionieri

pro- 
dez-

Și

demn, sentimentul de a fl 
continuatori ai vieții eroi
ce a străbunilor, a părin
ților, a contemporanilor. 
Intonate cu o nobilă 
prospețime, cu deosebită 
căldură, la marile sau 
restrînsele serbări pionie
rești, versurile cîntecelor 
merg direct la inimă, fie 
la Constanța, fie la Iași, 
fie la Oradea : „Trei cu
lori cunosc pe lume / și 
le țin ca sfint odor...", 
versuri emoționante, cu a 
căror bătaie de inimă se 
contopește pe deplin im
nul de slavă închinat 
partidului : „Lumină-I
steagul nostru-n zare / 
de vremuri grele poves
tind...".

în viața școlilor șl a 
unităților de pionieri o 
puternică undă de vigoa
re o aduce dorința firească 
a pedagogilor de a sin
croniza procesul instruc- 
tiv-educativ 
dinamic 
investițiile 
gie și 
pate în construcții, 
științe și educație, în agri
cultură. Prin asemenea 
întrepătrunderi dintre în
vățătură și cultivarea în
sușirilor morale, ies la 
iveală
renței la valorile unei so
cietăți superioare.

S-au născut cercuri 
literar-științifice cu o ac
tivitate prestigioasă, vi
zite și întîlniri instructive,

cu suflul 
al patriei, cu 

de ener- 
talent întruchi- 

în

sporurile ade-

emoționante, drumeții la 
sfîrșit de săptămînă, spec
tacole care au entuzias
mat arhipline săli de tea
tru, — ca în cazul monta
jului literar-muzical reali
zat de Școala generală 
nr. 10 din Brașov sau de 
pionierii din Oradea. 
Despre setea dezvoltării 
multilaterale a copiilor 
ne vorbesc multe fapte. 
Aproape 90 la sută din 
numărul pionierilor și șco
larilor de la Liceul nr. 4 
Iași, sînt cuprinși în 11 
cercuri tehnice sau pe 
materii • antrenanta „șta
fetă a kilometrilor', și-o 
dispută 
într-un 
lateral, 
stanța, 
vibrînd 
mea cernelii, ne sosește 
în aceste zile o cărticică 
neobișnuită. îngemănate 
laolaltă, glasurile celor 
mai tineri poeți bucovi
neni se unesc într-o emo
ționantă cîntare închinată 
patriei, partidului-părinte. 
Oricîte stîngăcii s-ar afla 
în poezii, prospețimea 
simțirii e cuceritoare. 
Douăzeci și unu de foarte 
tineri poeți și-au strîns 
laolaltă versurile, nu pen
tru a-și disputa o proble
matică întîietate, ci pen
tru a mărturisi un senti
ment, un crez. Parcurgînd 
asemenea lucrări, nu poți 
să nu te gîndești la sutele 
de semeni ai lor din cele-

lalte regiuni, la miile de 
copii talentați ai ținuturi
lor românești, care — în 
științele exacte, în muzi
că, în tehnică, în litera
tură, în pictură, în sport 
— manifestă de pe acum 
acele însușiri în care ne 
este drag să distingem 
îndreptățirile și certitudi
nile zilei de mîine.

Intr-o societate ca a 
noastră, care în toate do
meniile de activitate are 
atîta nevoie de oameni 
dotați, multilateral pre
gătiți, aportul Organiza
ției de pionieri la for
marea continuă a noi
lor valori spirituale, la 
pregătirea viitoarelor ge
nerații de muncitori, de 
savanți sau de ar
tiști capătă o tot mai 
însemnată pondere. Unul 
dintre marșurile care — 
la 4 iunie — va izbucni 
din sute de mii de piep
turi cu ocazia primei săr
bătoriri a „Zilei pionieru
lui", își are de pe acum 
echivalențe fremătătoare, 
generoase, în viața tutu
ror detașamentelor și a 
unităților de pionieri : 
„Tineri șoimi ai Româ
niei / Iii ai unul brav 
popor / înălțăm în 
slavă / pururi cu min- 
drie / steagul roșu / stea
gul tricolor".

cu pasiune, 
concurs multi- 

școlile din Con- 
De la Suceava, 
încă de prospeți-

Studiu la microscop. Doi 
student! ai Institutului de 
mine din Petroșenl parti- 
cipînd la una din obișnui
tele lor pregătiri pentru 

botezul odtncurilor"

! C U TEZA N ȚA
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ȘTIINȚIFICA
(Urmare din pag. I)

Cu atît mal mult, cu cît doza de 
„risc" pe care și-o asumă se redu
ce datorită existenței unui volum 
impresionant de experiențe și re
zultate verificate, cît și colaborării 
științifice internaționale tot mai 
largi.

Rețeaua de cercetare cu spe
cific metalurgic existentă în 
țara noastră, de pildă, poate și 
trebuie să contribuie susținut la 
ridicarea grabnică a industriei 
noastre producătoare de metal spre 
un nivel superior, la introducerea 
in producție a celor mai înaintate 
metode și procedee de obținere a 
metalului — indispensabilă mate
rie primă a societății moderne. Ple
nara C.C. al P.C.R. din 21—23 de
cembrie 1966, expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu au sub
liniat cu pregnanță nevoia de a se 
dezvolta rapid producția noastră 
metalurgică în conformitate cu ce
rințele cele mai actuale ale pro
gresului economic și ale științei 
metalurgice internaționale, de a re
cupera rămînerile în urmă manifes
tate în obținerea unor metale de 
calitate superioară, în special o- 
țeluri aliate și de calitate.

în înfăptuirea acestor obiective 
cercetarea științifică din metalur
gie are un rol deosebit de impor
tant ; pentru a-1 îndeplini cu suc
ces este însă necesar ca ea în
săși să-ș! perfecționeze optica șl 
metodele, căci de ce să n-o spu
nem deschis la rămînerile în urmă 
semnalate în acest sector au con
tribuit înseși lipsurile cercetării.

Metalurgii din laboratoare au 
dovedit într-o serie de cazuri po
tențialul, capacitatea, facultatea lor 
de a aborda și desfășura curajos 
o serie de teme importante. Ast
fel, un grup de specialiști din in
stitutul nostru a realizat de curînd 
o nouă marcă de oțel, superioară, 
destinată construcției podului de 
la Vadul Oii—Hîrșova, a cărui ex
perimentare în fazele de laborator 
și pilot s-a soldat cu bune rezulta
te. Prin utilizarea acestui tip de 
oțel unele elemente ale podului 
vor putea fi cu 15—20 la sută mai 
ușoare decît în mod obișnuit. De 
asemenea, alți specialiști au reușit 
să obțină unele amestecuri de 
substanțe ce permit îmbunătățirea 
calității oțelurilor aliate (prafurile 
termogene și 
micem).

Asemenea 
utile au avut
un caracter izolat, de multe 
scăpîndu-se din vedere tocmai o-

termoizolante — Ter-

experiențe pozitive, 
insâ In mare măsurâ 

ori

18,00 — Pentru cei mici : Ala-Bala... cn Boni 
și Sache.

18.30 — Pentru tineretul școlar : România pi
torească — 1967.

18,50 — Publicitate.
19,00
19,20
19.30
20,00
21,00 — Reflector.
21,15
21.30

— Telejurnalul de seară.
— Buletinul circulației rutiere.
— Dicționar de personaje — Litera H (II).
— Săptămînă.

22,00

— Avanpremieră.
— Teleglob — emisiune de călătorii geo

grafice : Guatemala.
— Seară de muzică Ia Muzeul „George 

Enescu".
22,40 — Telejurnalul de noapte.

biective majore, căile cele mai mo
derne și mai eficiente de produ
cere și utilizare a metalului, in spe
cial a oțelului.

Astfel, datorită unui insuficient 
spirit de îndrăzneală, dificultăților, 
ruperii de rutină s-a continuat să 
se acționeze în direcția obținerii u- 
nor oțeluri de masă, cu rezistente 
modeste, în timp ce pe plan mon
dial se depuneau eforturi stăruitoa
re și se cristalizau noi metode și 
procedee de obținere a unor aliaje 
și oțeluri cu rezistențe sporite. Toc
mai datorită faptului că cercetăto
rii au fost în bună măsură „pri
zonierii" unor direcții de investiga
ție clasice s-a ajuns la aplicarea 
în producție a unui număr insufi
cient de soluții științifice 
elaborarea 
rioare, 
durabilitate, 
obținerii unor oțeluri cu 
tențe sporite există astăzi 
posibilități, chiar cele mai dure oțe
luri obținute pînă acum industrial 
folosind numai 10 la sută din re
zistența cu mult mai mare obținu
tă în condiții de laborator (un mo- 
nocristal de oțel avînd o rezisten
ță la rupere de 1 000 kgf/mm p). 
Printre procedeele moderne folo
site în acest sens se numără tra
tamentele termice, alierea și tra
tamentul termomecanic etc., unele 
utilizate și de noi, dar care vor 
trebui extinse și adîncite în viitor. 
Cercetarea noastră metalurgică 
poate, în momentul de față, să pro
ducă pînă la faza pilot orice mar
că de oțel, iar țara noastră se nu
mără printre cele care au standar
dizat un mare număr de mărci de 
oțel. Totuși gama oțelurilor de cali
tate superioară (aliate și de cali
tate) continuă să fie încă destul de 
restrînsă.

Firește, pentru ca cercetătorul să 
se poată orienta întotdeauna spre 
ceea ce este nou, să aibă tăria de 
a se desprinde de tot ceea ce este 
perimat, o condiție esențială este 
buna lut informare, posibilitatea 
de a fl continuu la curent cu cele 
mai noi orientări șl rezultate. Au 
fost situații cind nu atit lipsa de cu
răț a fost impedimentul principal 
în abordarea unor teme șl direcții 
cu adevărat valoroase și actuale, 
cit mai ales lipsa unei informări 
sistematice. Aceasta a avut ca e- 
fect o dezvoltare oarecum „de la 
sine", vegetativă, care nu deschi
dea orizonturi îndrăznețe, căi largi.

Așa s-a făcut că specialiștii noș
tri au trecut mult timp prea ușor cu 
vederea peste faptul că în țările 
dezvoltate se manifestă tendința 
de a crește producția și folosirea 
laminatelor plate (table și benzi) 
în construcția de mașini — 
una dintre căile importante de eco
nomisire a metalului. As4fel, în 
timp ce ponderea tablelor în pro
ducția totală de laminate se ridică 
în R.F.G. la 42 la sută, iar în S.U.A. 
la 65 la sută, la noi ea este redu
să — deoarece s-a mers pe linia 
fabricării unor utilaje și instalații 
masive, care necesită o mare can
titate de metal.

Desigur, o inițiativă pe linia mo
dernizării își va croi cu atît mal 
grabnic drum în viață cu cit ea se 
va dovedi mai fundamentată din 
punct de vedere economic. Se ge
nerează însă uneori o contradicție 
între „îndrăzneala", „noutatea" 
cercetării, caracterul ei inovator și 
unele criterii înguste, învechite, op
tici anacronice. Cutezanța in cer
cetare rămîne lipsită de finalitate 
dacă nu este însoțită de un „curaj" 
corespunzător, și în ceea ce pri
vește aplicarea rapidă in producție

pentru 
de oțeluri supe- 

înalt aliate și de mare 
Or, în domeniul 

rezis- 
mari

a rezultatelor, trecerea impetuoa» fi 
prin anumite forme greoaie, biro
cratice etc.

Nu de mult, institutul nostru a ofe
rit spre utilizare un procedeu su
perior de îmbunătățire a calității 
oțelului folosit la producerea rul
menților (retopirea sub zgură), care 
permitea 
acestora 
realizare 
oarece a 
tajoasă. în realitate, avantajele pe 
care le oferă folosirea ei la nive
lul întregii țări sînt foarte mari.

Sau, încă un exemplu : deși co
lectivul nostru a pus la punct teh
nologia pentru elaborarea de oțel 
inoxidabil necesar la fabricarea de 
țevi, soluția nu avansează ra
pid spre finalizare. Combinatul 
derurgic de la Hunedoara este 
acord să producă acest oțel 
asistență științifică din partea 
stitutului nostru, dar nu poate trece 
la lucru deoarece nu are încă o 
comandă în acest sens de la uzina 
beneficiară — „Republica" 
din Capitală. La rîndul ei, uzina 
nu are comandă de la Ministerul 
Industriei Chimice... Pe scurt, toa
tă lumea este „acoperită", dar so
luția continuă să rămînă nefolosită.

Ponderea și urgența sarcinilor 
existente în acest sector — a că
ror rezolvare are o importanță re
cunoscută pentru îndeplinirea ma
rilor obiective ale cincinalului — 
presupune manifestarea vie a în
drăznelii cercetătorilor, stimularea 
largă a spiritului lor novator, exis
tența în mai mare măsură a acelei 
frămîntări și „nemulțumiri creatoa
re' ce-a caracterizat dintotdeauna 
pe adevăratul om de știință și care 
astăzi apare ca un element indis
pensabil progresului rapid.

prelungirea durabilității 
de 2—3 ori; dar această 
nu s-a aplicat încă, de- 
fost considerată neavan-

teatre

si
de 
cu 
in-

de operă și balet : 
VRĂJITOR și O 
FURTUNOASA —

• Teatrul 
AMORUL 
NOAPTE 
19,30.
• Teatrul
ȚARA SURÎSULUI — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : DIN 
JALE SE ÎNTRUPEAZĂ ELEC
TRA — 19, (sala Studio) : CAS- 
TILIANA — 19,30.
• Teatrul de Comedie : CAPUL 
DE RĂȚOI — 20.
• Teatrul „Lucia 
landra" (sala din 
Măgureanu nr. 1) :
LUI DANTON — 19,30, 
din str. Al. Sahia nr. 78 A) : 
SFÎNTUL MITICA BLAJINU — 
19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : HENRIC AL IV-LEA
— 19.30, (sala Studio) : ABSEN
ȚA UNUI VIOLONCEL - 20. 
e Teatrul „Barbu Delavrancea": 
VINOVAȚI FĂRĂ VINA — 20.
• Teatrul Mic : (la Sala Palatu
lui) . RICHARD AL II-LEA — 
19,30.
o Teatrul „Ion Creangă" : CEI 
TREI MUȘCHETARI — 19,30
• Teatrul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) : GULIVF.R 
ȚARA PĂPUȘILOR - 17.
• Teatrul satiric-muzical 
Tănase" (sala Savoy) : PARADA 
REVISTEI — 19.30, (sala Victo
ria) . COLIBRI MUSIC-HALL
— 19.30.
• Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : PEN
TRU TOT CE-MI ESTE DRAG
— 20
• Circul de stat : INTERNA
ȚIONAL ’67 — 19.30.

de stat de operetă :

Sturdza Bu- 
Bd. Schitu
MOARTEA 

(sala

din
ÎN
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Ședința Comitetului de conducere

al Grupului național român

al Uniunii interparlamentareJoi, 9 martie, a avut loc la Palatul Marii Adunări Naționale, sub președinția tovarășului Ion Pas, ședința Comitetului de conducere al Grupului național român al Uniunii interparlamentare.Comitetul a discutat asupra problemelor legate de sesiunea de
primăvară a Uniunii interparlamentare, care va avea loc între 27 martie și 2 aprilie la Palma de Majorca (Spania), și a desemnat delegația care va reprezenta grupul la această sesiune. (Agerpres)

Expoziție de desen 
și acuarelă francezăPublicul bucureștean are prilejul, începînd din ziua de 9 martie, să viziteze în sălile de la parter ale Muzeului de Artă o expoziție de desen și acuarelă franceză de la Matisse pînă azi. Actuala expoziție, ca și cea de reproduceri după pictura modernă franceză, deschisă în țara noastră în 1966, și expoziția românească de artă feudală, prezentată la Paris în același an, se înscrie în cadrul schimburilor culturale dintre România și Franța. Ea cuprinde creații ale unora dintre cei mai reprezentativi artiști plastici, ale căror lucrări au intrat de mult în patrimoniul artei mondiale. Sînt prezentate desene sau acuarele realizate de Braque, Chagall, Dufy, Max Ernst, Leger, Ma- nessier, Matisse, Picasso, Rouault și mulți alți artiști renumiți.Cele peste 100 de lucrări expuse — cea mai mare parte provenind din Muzeul național de artă mo-

dernă din Paris sau din colecțiile artiștilor — dau posibilitate vizitatorilor să cunoască aspecte variate ale picturii franceze contemporane.Lâ 'vernisajul expoziției, care a avut loo joi la amiază, au luat cu- vîntul M H. Maxy, directorul Muzeului de Artă din Capitală, Pierre Georgel, asistent la Muzeul național de artă modernă din Paris, și Jean Louis Pons, ambasadorul Franței la București.Din asistența prezentă Ia vernisaj făceau parte, între alții, Al. Bălăci, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Ion Jalea, președintele Uniunii Artiștilor Plastici, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, artiști plastici și alți oameni de cultură, precum și șefi de misiuni diplomatice și alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

Yntilnirea lui N. PodgorniiHANDBAL

AMSTERDAM (Agerpres). — Astăzi au loc semifinalele „Criteriului mondial” de handbal pentru echipele de tineret. După cum s-a anunțat, selecționatele României au terminat neînvinse în preliminarii, cla- sîndu-se pe primul loc în grupele
respective. Miercuri, băieții au învins cu 22—15 echipa Suediei, iar fetele — echipa Ungariei cu 10—9.In semifinale, echipa masculină a României va întîlni reprezentativa R. F. a Germaniei, iar cea feminină va juca cu echipa Suediei.

ȘAH HOCHEI

TELEGRAME EXTERNE

cu alegătorii

Alexandra Nicolau 
în IugoslaviaLa Belgrad se desfășoară un mare turneu internațional feminin de șah, la care participă 14 jucătoare din opt țări. Printre participante se află campioana mondială Nona Gaprindașvili, maestrele internaționale Alexandra Nicolau, Vera Ne- delkovici, Fanny Heemskerk și altele. în prima rundă, Nicolau a învins-o pe Asenova (Bulgaria), în 41 de mutări, într-o variantă a partidei scoțiene. înfrîngeri < neașteptate au suferit kovici (Iugoslavia) și I skaia (U. R. S. S.) la ra (R. D. Germană) și respectiv Eretova (Cehoslovacia). Belama- rici (Iugoslavia) a învins-o pe compatrioata sa Konarkovska-Sokolov. Partida Iovanovici (lugoslavia)- Heemskerk (Olanda) s-a încheiat remiză.

București - Tesla

MOSCOVA 9 (Agerpres). — La 9 martie, în sala Teatrului Mare din Moscova a avut loa o întîlnire între Nikolai Podgornîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem, și alegători din circumscripția electorală Leningrad din Moscova, unde el candidează pentru alegerile din 12 martie. în cadrul cuvîntării rostite cu acest prilej, Podgornîi s-a referit la importanța măsurilor economice luate de P.C.U.S. și de guvernul sovietic pentru avîntul economiei U.R.S.S. El a subliniat <tă

aceste măsuri nu eonstituie un SGop în sine, ci urmăresc sporirea bogăției societății și eonstituie baza îmbunătățirii multilaterale a vieții poporului sovietici. Vorbitorul a subliniat, de asemenea, eă P.C.U.S. nu ascunde lipsurile existente, nu înfrumusețează realitatea. Pe baza unei analize științifice ei caută și stabilește căile juste și mijloacele pentru lichidarea lor.Nikolai Podgornîi s-a referit în cuvîntarea sa și la unele probleme ale situației internaționale.

0 hotărîre privind 
alimentația publică 
în U. R. S. S.MOSCOVA 9 (Agerpres). — După cum transmite agenția TASS, Comitetul Central al P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. au a- doptat o hotărîre cu privire la dezvoltarea și îmbunătățirea activității în domeniul alimentației publice. Hotărîrea prevede, printre altele, construirea în următorii Ginci ani a unor unități de alimentație publică avînd cel puțin 3 240 000 de locuri, precum și sporirea eu circa 45 la sută a vînzărilor efectuate de aceste unități. Se va dezvolta, de asemenea, rețeaua de bucătării de bloc etc.

oarecumNedel- Zatulov- i Nova-

Pardubice 6-6Ieri seară, pe patinoarul artificial „23 August”, în prezența a aproape 2 000 de spectatori, s-a disputat meciul internațional de hochei pe gheață dintre selecționata orașului București (în fapt echipa reprezentativă) și formația cehoslovacă Tesla Pardubice. La capătul unui joc spectaculos, în- tîlnirea a luat sfîrșit cu un rezultat de egalitate : 6—6Astăzi, de la ora 18,30, are loc al doilea meci.
SCHI

Primii campioni
la probe alpine

lucrărilor agricole pe Cimpia Dunării

Pe ptrtia de sub teleferic, joi au în
ceput la Poiana Brașov campionatele 
republicane de schi (probe alpine). Sla
lomul special — masculin a revenit lui 
Cornel Tăbăraș (Carpafi Sinaia), care 
a realizat timpul de IO1”6/1OO (pîrtia 
a măsurat 480 m; 180 m diferență de 
nivel ; 65 și, respectiv, 61 porți). Pe 
locurile următoare s-au clasat N. lovici 
(Steagul Roșu Brașov) — 101 ”96/100 și 
N. Ene (Steagul Roșu Brașov) — 105“. 
Proba feminină, desfășurată pe un traseu 
de 400 m cu 49 porți, a fost cîștigată 
de Mihaela Casapu (Dinamo Brașov).

(Urmare din pag. I)și organice administrate, sînt u- tilizate mai bine de către plante, cu cît rezerva de apă din sol este mai mare. De aceea, în condițiile acestui an, aplicarea îngrășămintelor la cultura griului constituie o măsură deosebit de eficace pentru sporirea producției.Aplicarea îngrășămintelor trebuie să se facă însă în mod diferențiat. Astfel, pe terenurile în care grîul a ieșit din iarnă viguros, Iar în toamnă au fost administrate îngrășăminte cu azot și fosfor în cantități medii sau moderate, în primăvară este de ajuns să se dea o cantitate de 100 kg azotat de amoniu la hectar. Dacă în toamnă nu s-au administrat îngrășăminte cu azot, atunci doza respectivă poate fi de 150 kg la ha, iar la soiurile mai rezistente la cădere, cum este Bezostaia 1, se pot aplica 200 kg, mai ales dacă în toamnă au fost date îngrășăminte fosfatice.Pe terenurile unde s-au administrat în toamnă îngrășăminte minerale, dar grîul a ieșit în primăvară slab dezvoltat, firav, cu goluri, trebuie administrate doze de 150—200 kg de azotat de amoniu la hectar, doză care poate ajunge la 250 kg dacă, în toamnă, nu s-au administrat îngrășăminte cu azot, pe asemenea culturi. în cazurile în care la cultura griului au fost încorporate în toamnă îngrășăminte organice, în funcție de starea griului din primăvară, se pot aplica suplimentar 100—150 kg de azotat de amoniu la hectar.La plantele care se seamănă în prima etapă, dacă îngrășămintele nu s-au încorporat în sol în toamnă, este indicat ca acest lucru să se facă o dată cu pregătirea stratului germinativ sau chiar la semănat. întrucît sfecla de zahăr este o mare consumatoare de substanțe nutritive, este necesar să se dea, la hectar, cîte 200—300 kg de azotat de amoniu sau 150—250 kg de uree, acolo fosfatice au toamnă. unde îngrășămintele fost încorporate în
Ing. Cr. HERA

CUM SEMANAȚI?

Felul cum trebuie efectuate lucrările solului în vederea însămîn- țării diferitelor culturi depinde de starea de umiditate a solului. Dacă solul se lucrează cînd conține o umiditate prea mare, starea lui fizică se înrăutățește, se tasează prea tare sau se scot „curele11 care, dacă se întăresc, terenul nu se mai poate pregăti normal. De asemenea, dacă lucrările se aplică într-un teren prea uscat, o mare cantitate de apă se pierde, germinarea semințelor va fi mult stînjenită, iar creșterea și dezvoltarea plantelor vor întîrzia.în privința pregătirii solului, a- cum în primăvară, se pot întîlni două situații. Fie că pămîntul nu este arat din toamnă și deci lucrările de bază trebuie să se aplice acum ; fie că a fost arat din toamnă, iar acum terenul trebuie pregătit cît mai bine pentru semănat, în fiecare din aceste situații, lucrările solului trebuie aplicate diferențiat atît după tipul de sol, cît și după cultura respectivă.Pentru culturile care se seamănă în primă urgență, cum sînt mazărea, borceagul de primăvară, orzul

i

cernoziomurile diferite din Dunării, este suficientă o cu discul urmată de grapa Discuirea terenului se vaetc. pe Cîmpia lucrare stelată, face cît mai bine, de preferat îndouă urme, astfel ca să rezulte un pat germinativ bun. Dacă terenul este arat din toamnă, iar arătura a fost de bună calitate, pentru culturile amintite mai sus, este suficientă o lucrare a terenului cu grapa cu colți.Pentru culturile din a doua urgență, de exemplu floarea-soarelui, în caz că terenul nu a fost arat în toamnă, se poate aplica acum în primăvară o lucrare cu cultivatorul sau în lipsa acestuia cu discul. Dacă terenul este pregătit din toamnă, acum în primăvară se va aplica o lucrare cu grapa cu colți reglabilă, cînd solul s-a zvîntat suficient, iar înainte de semănat se va lucra din nou cu grapa.Pregătirea terenului acum în primăvară pentru culturile ce se seamănă mai tîrziu și în special pentru porumb se face diferit față de cele din prima epocă. în cazul cînd terenul nu este arat din toamnă, îndată ce pămîntul s-a zvîntat și se poate intra cu mașinile, se execută o arătură cu plugul, în agregat cu grapa stelată. în cazul cînd terenul s-a arat din toamnă, lucrările de primăvară trebuie să fie executate de așa natură încît, prin aplicarea lor, să se piardă cît mai puțin apa din sol. La I.C.C.P.T. Fundulea media pe doi ani (1965— 1966) arată că cea mai mare producție de porumb s-a obținut cînd pe terenul arat în toamnă, Ia 20 cm adîncime, s-a aplicat în primăvară, imediat ce s-a putut Jucra, o dis- cuire și apoi, înainte de semănat, solul s-a lucrat din nou cu discul.
Ing. C. PINTILIE

asemenea cazuri lanul apare cu multe goluri, fapt ce duce întotdeauna la scăderea producției cu peste 15—20 la sută. în zonele din sud-estul țării, unde solul se încălzește mai repede și vînturile de primăvară usucă repede solul se recomandă ca semănatul sfeclei să se facă o dată cu al plantelor din prima urgență — adică imediat ce se poate lucra în cîmp. în celelalte zone din țară semănatul sfeclei se va face cînd solul s-a încălzit ceva mai bine. Pentru a realiza, la recoltare, 80 000—100 000 plante la hectar, mașina SPC-6 se va regla ca să semene circa 400 000—500 000 glomerule la hectar. Adîncimea de semănat la sfecla de zahăr trebuie să fie de 2—3 maximum 4 cm în solurile mai grele și de 3—5 cm în solurile ușoare.Floarea-soarelui ocupă o suprafață de aproape o jumătate milion de hectare. Cercetările întreprinse arată că soiurile Vniimk 8931 și Record trebuie semănate cînd temperatura solului a ajuns la plus 7—8 grade și timpul continuă să se încălzească. Deci nu e cazul să grăbim, dar nici să întîrziem peste epoca optimă.Cercetările institutului demonstrează că floarea-soarelui se poate semăna la distanța de 80 cm între rînduri și 30—40 cm între plante pe rînd. în toate zonele densitatea cuprinsă în limitele de 30 000—40 000 plante recoltabile a dat producțiile cele mai mari.
★Este necesar ca în tate agricolă, inginerii cadrele de conducere aceste norme specificului local să ia măsuri în vederea executării lor la timpul cel mai potrivit.

Dr. N. ȘARPE

fiecare uni- agronomi și să adaptezeȘi

TENIS Ion Țiriac

în Columbiaîn turul trei al probei de simplu bărbați din cadrul turneului internațional de tenis de la Barranquilla (Columbia), Ion Țiriac a obținut o nouă victorie, întrecîndu-1 cu 6—4, 6—0 pe francezul Jaufrett. Alte rezultate : Roche (Australia)-Lara(Mexic) 6—4, 7—5 ; Goven (Franța)- Lall (India) 6—3, 6—4 ; Franulovici (Iugoslavia)-Di Masso (Italia) 10—12, 6—2, 13—11.în proba dublu mixt, Ion Țiriac, făcînd pereche cu jucătoarea olandeză Groenman, a dispus cu 6—0, 8—6 de cuplul mexican Montana- Garcia.
vremea

Timpul probabil pentru zilele 
de 11, 12 și 13 martie. In (ară : 
vremea se menține călduroasă, 
dar devine instabilă, mai ales în 
jumătatea de vest a țării. Cerul 
va fi mai mult noros. Vor cădea 
ploi temporare și sub formă de 
averse. Vîntul va sufla slab pînă 
la potrivit din sectorul vestic. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între zero și 10 grade, iar 
maximele între 7 și 17 grade. 
In București : vreme călduroasă, 
dar ușor instabilă. Cerul va fi 
mai mult noros. Va ploua tem
porar. Vîntul va sufla slab pînă 
la potrivit din sectorul vestic. 
Temperatura ușor variabilă.

MAZĂRE, SFECLĂ Șl
FLOAREA-SOARELUIDatorită particularității sale biologice, mazărea încolțește la temperatura de plus 1—2 grade, adică în „mustul zăpezii11. Practic însă, în mai toate regiunile din țară, epoca optimă în care se recomandă să se facă semănatul mazării este luna martie, imediat ce se poate lucra în cîmp. Ca să încolțească, semințele de mazăre au nevoie de multă apă. De aceea trebuie semănate cît se poate mai devreme.Densitatea optimă este un factor principal în obținerea unei recolte mari de mazăre. Producțiile mici de mazăre care se obțin în multe gospodării se datoresc faptului că lanurile sînt rare. Un lan de mazăre rar este ușor năpădit de buruieni, în special de rapiță și muștarul sălbatic, care răsar o dată cu mazărea. De aceea mazărea trebuie semănată la o densitate mai mare, ca plantele să pună ele întîi stăpînire pe teren. Cercetările efectuate în diferite stațiuni experimentale ale institutului arată că noilor soiuri de mazăre trebuie să li se asigure o densitate de 120—125 boabe germina- bile la metrul pătrat. în funcție de soi și greutatea a 1000 boabe revine o normă de 220—350 kg semințe la hectar.Sfecla de zahăr trebuie semănată imediat ce s-a realizat temperatura de plus 4—5 grade. Nu se admite nici o întîrziere fiindcă solul se poate usca repede pînă la adîncimea de 3—5 cm în care se îngroapă semințele de sfeclă. în

DE UNDE VOR PROVENI MILIARDELE ?
In legătură cu bugetul 

S.U.A. pe anul fiscal in- 
Jepind de la 1 iulie 1967 
— in care ponderea prin
cipală revine cheltuielilor 
militare — revista „V. S. 
NEWS AND WORLD RE
PORT" publică un articol 
intitulat „Ce înseamnă 172 
miliarde de dolari", în 
care se arată :

an cu 79 miliarde mai puțin decît intenționează să cheltuiască Johnson într-un an. S.U.A., în ansamblu, cheltuiesc de opt ori mai mult decît întreaga Franță. Situația este și mai izbitoare în cazul Marii Britanii. Johnson intenționează să cheltuiască într-un an cu 82 miliarde de dolari mai

mai mare domeniu de cheltuieli — 76 800 000 000 de dolari. Acest total cuprinde fondurile destinate Comisiei pentru energia atomică. Cheltuielile pentru programele de bunăstare și sociale, de pildă plățile în cadrul asigurărilor sociale și asistența medicală, au scăzut. Pentru construcția de lo-

DE
RECORD 
MICROSCOPIC

Primul microscop electronic din 
lume echipat numai cu tranzistori și 
elemente semiconductoare a fost pus 
pe piață de compania olandeză 
„Phillips" sub denumirea „Em 300“. 
Datorită folosirii exclusive a elemen
telor semiconductoare s-a realizat o 
stabilitate extraordinară. în afară de 
aceasta, întregul utilaj electronic, in
clusiv alimentarea cu curent, sînt in
cluse într-o consolă mică. Puterea 
de separare a acestui microscop este 
de 5 angstromi. Mărirea, reglabilă, 
este între 2 800 și 5 000 de ori.

LA PESTE 6000 METRI 
ALTITUDINE

Alpiniștii americani Art Davidson 
(în vîrstă de 22 de ani), Dave Johns
ton (24 ani) și Ray Genet (35 ani), 
au__
50 grade și un vînt de peste 200 km 
pe oră, să cucerească muntele 
McKinley (6 193 metri), cel mai înalt 
din America de nord.

Cei trei alpiniști fac parte dintr-o 
echipă compusă inițial din opt oa
meni, care a început escaladarea 
muntelui în urmă cu o lună. Un 
membru al expediției, Jacques Batkin, 
și-a pierdut viața în a doua zi de

(24 am) și Ray Genet (35 am), 
reușit, înfruntînd un ger de minus

tulul guvernamental este aproape pierdut din vedere în valul de miliarde de cheltuieli. Acest total este de 2 700 000 000 de dolari.In ansamblu, Johnson a proiectat, el însuși, să cheltuiască 172 400 000 000 de dolari.Și unde vor acești bani ?Președintele nează s ă 168 100 000 000din buzunarele lației și firmelor, son scontează să 73 200 000 000 de

fi găsițiintențio- scoată de
răsfoind presa străină

172 miliarde în- 172 mii de milioa- dolari, și vor fi toți într-un sin-spunem lucrurilor

Lyndon Johnson intenționează ca într-un singur an, care începe la 1 iulie 1967, să cheltuiască 172 miliarde de dolari... sumă de proporții texane.Se ridică întrebarea : ce înseamnă 172 miliarde de dolari ? Este greu de dat un răspuns pe înțelesul oricui. Unii își închipuie că înțeleg sensul milioanelor, seamnă ne de cheltuiți gur an.Ca săaltfel, 172 miliarde reprezintă o sumă mai mare decît au reușit să cheltuiască toți președinții a- mericani de la George Washington pînă la Franklin D. Roosevelt — o perioadă de 144 de ani. Este o sumă care reprezintă de două ori și jumătate cheltuielile făcute de Franklin D. Roosevelt în cei opt ani ai „New Deal”-ului înainte de intrarea S.U.A. în cel de-al doilea război mondial.Recordul în materie de cheltuieli pe care urmează să-l stabilească Johnson poate fi înțeles mai lesne dacă subliniem că 172 miliarde reprezintă a- proape două treimi din costul primilor trei ani ai celui de-al doilea război mondial și mult mai mult decît costul celor ai războiului din Dar în acele zile de cumpărare a lui era maiîntreaga populația,guvernul, întreaga națiune de 50 milioane de oameni — cheltuiește într-un

trei ani Coreea, puterea dolaru-mare.Franță — firmele, plus

mult declt cheltuielile totale ale nice...Ca să lor altfel, tenționează care începe la 1 iulie să cheltuiască cu 52 miliarde mai mult decît a cheltuit în primul său an la putere. Președintele Eisenhower nu a cheltuit niciodată mai mult de 78 miliarde de dolari.Se sugerează că s-ar putea ca țara să nu fi văzut încă ce înseamnă adevărate cheltuieli. Totuși, la 26 ianuarie, președintele a declarat că aceste planuri „depășesc în mod aproape cert mijloacele noastre actuale”.Recent, Abraham Ribi- coff, senator democrat din partea cut, a nul să liarde cursul 10 ani, pentru îmbunătățirea vieții urbane. Aceasta nu reprezintă însă decît o zecime din suma care, potrivit primarilor orașelor mari, este necesară cină.în tuieli se prevede nici un program pompa miliarde zunarele sărăcie.se întreabă căror scopuri le vor fi destinate aceste miliarde și de unde vor proveni ele ?Apărarea reprezintă cel

națiunii brita-spunem lucruri- președintele in- ca în anul

statului Connecti- sugerat ca guver- cheltuiască 100 mi- de dolari, în de- unei perioade de

pentru această sar-planurile de chel- ale lui Johnson nuspecial pentru a aproximativ 100 de dolari în bu- negrilor loviți de Atunci oamenii

voi cheltui de dolari, învățămînt

PREȚ
ascensiune, ca urmare a unei căderi. 
Din cei șapte alpiniști rămași în 
cursă, cinci, printre care cei trei 
care au format ultima echipă de asalt 
a vîrfului, au fost recuperați de heli
coptere ale forțelor armate ale S.U.A. 
Ceilalți doi sînt dați încă dispăruți.

FUNICULAR 
SUBACVATIC

La Marsilia funcționează, pentru 
prima oară în lume, un funicular 
subacvatic.

20 de cabine de dimensiuni reduse, 
din material plastic transparent, se 
deplasează pe cablu sub apă la o 
adîncime de 10 m.

în fiecare cabină încap 2 persoane. 
Lungimea căii este de 450 m.

O DUBLĂ... 
NUNTĂ DE AUR

Din Baku se anunță că Ami
na Orudjeva, în vîrstă de 114 
ani, și Balakiși Orudjev, de 130 de 
ani, au sărbătorit la 8 martie o dublă 
nuntă de aur — împlinirea a 100 de 
ani de la căsătoria lor. întrebată des
pre atitudinea bărbatului față de ea 
în cei 100 de ani de conviețuire, 
Amina Orudjeva a răspuns cu mîn- 
drie că, deși legile vechi i-ar fi per
mis acestuia să aibă cîteva soții, timp 
de 100 de ani ea i-a fost singura

cuințe se 1 800 000 000 iar pentru2 700 000 000 de dolari. Do- bînda la datoria publică va constitui un capitol important al cheltuielilor — ajungînd la 14 miliarde de pentru diferitetuieli pentru finanțarea de proiecte în străinătate, se ridică la 5 miliarde de dolari. Cheltuielile pentru cercetările în domeniul spațiului cosmic și pentru tehnologie sînt evaluate la 5 300 000 000 de dolari. Costul întreținerii apara-

dolari. Ajutorul străinătate, sub forme și chel-

De unde vor

dolari popu- John- obțină dolaridin cîștigurile poporului. Se urmărește ca din impozitele pe salarii să se obțină 28 400 000 000 de dolari. Apoi, există impozite pe proprietăți imobiliare și donații, taxe vamale, rezervele statelor federale pentru asigurări de șomaj și alte mijloace de a completa suma.Chiar și atunci, președintele calculează că Ii vor lipsi 4 300 000 000 de dolari pentru a plăti cheltuielile. El va împrumuta această sumă.Sumele cheltuite de guvern devin atît de mari încît aproape că depășesc înțelegerea.
proveni miliardeleEvaluările privind veniturile din bugetul „In numerar” pe anul începînd de la 1 iulieDe la persoanele individuale, sub formă de impozite pe venitDe la firme, sub formă de impozite pe venitDe la muncitori și patroni, sub formă de impozite pe statele de platăDe la publicul cumpărător, sub formă de Impozite indirecteDin impozite pe proprietăți imobiliare și pe donațiiDin importuri, sub formă de taxe vamaleDin impozite pe ajutoare de șomajDin prime de asigurări pe viață ale veteranilorDin chirii, redevențe, alte încasări, ca impozitele districtului Columbia, vîn- zarea de energie electrică, dobîndă la împrumuturi acordate în străinătate etcÎNCASĂRI TOTALE ÎN NUMERAR ALE GUVERNULUISursa : Biroul pentru buget al
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Cunoscutul publicist și ac
tivist 
ni

soție. Cei doi soți au declarat că sînt 
fericiți.

„PROGERIA"

UT IN
Ricky Gallant, un băiat în vîrstă 

de 11 ani din Adamsville, Canada, 
care a suferit de boala extrem de 
rară a îmbătrînirii premature, a înce
tat din viață miercuri. Deși avea nu
mai 11 ani, el prezenta caracteristi
cile fizice ale unei persoane de 95 de 
ani. Sora lui, Norma, de 8 ani, este 
afectată de aceeași boală incurabilă, 
cunoscută sub denumirea de „pro
geria".

..vist pe târîm social Da
nilo Doici conduce mar
șul de protest, din partea 
de vest a Siciliei, împo
triva organizației secrete 
teroriste — Mafia — ale 
cărei rădăcini seculare se 
află în această parte me
ridională a Italiei. Lega
tă de elementele cele mai 
reacționare și folosită îm
potriva mișcărilor țără
nești și a organizațiilor 
oamenilor muncii, Mafia 
constituie un cancer 
viata politico-socială



viața internațională
CEREMONIE
DE ADIO
LA SEDIUL

EUCOM
In frunte cu generalul Lemni- 

tzer, comandantul suprem al for
țelor N.A.T.O., ofițerii de la car
tierul general al forțelor america
ne din Europa (EUCOM) se pre
gătesc cu febrilitate pentru cere
monia simbolică de „adio“ care 
va avea loc la 14 martie la actua
lul lor sediu, situat în apropiere 
de Paris, la Saint Germain-en- 
Laye. Incepînd cu ora 24 a ace
leiași zile, ei vor trebui să pără
sească acest sediu, care va fi 
închis în termenul limită stabilit 
de Franța — data de 1 aprilie — 
pentru retragerea trupelor ameri
cane staționate pe teritoriul său.

In momentul cînd generalul de 
Gaulle a cerut, în urmă cu un 
an, retragerea forțelor americane 
din Franța, această măsură — 
precizează agenția France Presse 
— se referea la circa 70 000 de 
persoane (militarii, familiile lor și 
funcționarii civili) și la 820 000 
tone de materiale. Pînă la 1 mar
tie, 75 la sută din acest perso
nal, precum și 94 la sută din ma
teriale au fost evacuate.

Referindu-se la aceste măsuri, 
într-o cuvîntare rostită la „Ameri
can Club", generalul Leinnitzer a 
precizat că comandamentul for
țelor sectorului Europa centrală 
al N.A.T.O. (subordonat SHAPE), 
actualmente instalat la Fontaine
bleau, va fi instalat la Blessun, 
în Olanda. Cu privire la insta
larea sediului SHAPE, în curs de 
amenajare la Casteau, în Belgia, 
Lemnitzer a declarat că deplasa
rea a 8 000 de persoane din re
giunea pariziană spre o regiune 
foarte provincială creează „nume
roase probleme de ordin psiholo
gic, sociologic și practic".

Reprezentanți ai populației din diferite regiuni ale Belgiei s-au întîlnit la 
Bruxelles într-o impunătoare demonstrație : „Pentru încetarea imediată a 

bombardamentelor americane în Vietnamul de nord"

COMMONWEALTHUL 
sau PIAȚA COMUNĂ?

(Urmare din pag. I)Unii lideri din țările membre, decepționați de sterilitatea tradiționalelor conferințe anuale, au renunțat să mai participe la întrunirea din septembrie anul trecut de la Londra. In conflictul indiano- pakistanez asupra Cașmirului, Marea Britanie a rămas o simplă spectatoare, rolul de mediator revenind unei țări din afara Com- monwealthului. Vechile dominioa- ne Canada și Australia preferă să se consulte cu Washingtonul și nu cu Londra. Pentru un șir de țări membre, Commonwealthul a devenit un balast care le îngreunează libertatea de mișcare.Pe plan economic, interesele britanice se sprijină pe concepția unui Commonwealth agricol, din care să se importe materiile prime și în care să se exporte mărfuri manufacturate. De altfel, acestea din urmă reprezintă în general circa 9/10 din exportul britanic către țările Commonwealthului. Același gen de raporturi tinde a fi promovat și de alte țări cu industrie, ca Australia, Canada, Noua Zeelandă, ceea ce duce la îngustarea pieței Commonwealthului și încearcă să consacre distanțarea dintre economiile avansate și cele în curs de dezvoltare. Tratamentul dezavantajos determină unele țări, ca Nigeria de pildă, să caute aranjamente directe cu Piața comună. Altele, cum procedează de pildă țările producătoare de cacao, se îndreaptă spre piețe de desfacere din afara Commonwealthului, de

Agravarea situației 
politice din Nigeria
LAGOS 9 (Agerpres). — Obser

vatorii politici africani consideră 
că situația politică din Nigeria 
continuă să se agraveze.Joi au început Ia Benin — capitala provinciei vestice a Nigeriei — lucrările reuniunii principalilor conducători militari din Nigeria. Reuniunea, potrivit postului de radio Lagos, are ca scop să preîn- tîmpine secesiunea provinciei o- rientale de Federația nigeriană. Guvernatorul militar al provinciei orientale, Odumegwu Ojukwu, a anunțat, potrivit unor informații transmise de agențiile de presă, că intenționează să declare independența provinciei sale dacă pînă la sfîrșitul lunii curente guvernul federal condus de colonelul Yakubu Gowon nu va pune în aplicare hotărîrile luate la reuniunea de la Aburi (Ghana) a conducătorilor militari nigerieni". Potrivit agenției France Presse, este puțin probabil ca guvernatorul
Confruntările de la Washington 

în problema vietnameză
Recenta declarație a senatoru

lui Robert Kennedy, care a ce
rut în Senat „o suspendare ime
diată a bombardamentelor im-' 
potriva R.D. Vietnam, ca un 
prim pas spre o reglementare a 
conflictului vietnamez" •), a coa
lizat un număr de congresmani, 
printre care M. Mansfield, lide
rul majorității democrate în Se
nat, și W. Fulbright, președintele 
comisiei senatoriale pentru pro
blemele externe, prilejuind tot
odată o netă confruntare de po
ziții în cercurile politice de la 
Washington.

Ulterior, R. Kennedy, și-a re
petat cererea. Senatorul repu
blican, Jacob Javits, care de la 
început a sprijinit apelul lui Ro-

•) Vezi „Sclnteia* nr. 7271.

preferință spre Statele Unite, pentru a-și vinde acolo produsele pe care Marea Britanie nu le poate absorbi.Sistemul taxelor preferențiale, a- șezat la baz/i relațiilor comerciale ale Commonwealthului prin acordul de la Ottawa din 1932, a favorizat timp îndelungat Marea Britanie. Taxele de import reduse înlesneau desfacerea produselor industriale britanice, în timp ce concu- renții din afara Commonwealthului întîmpinau bariere tarifare ridicate. Privilegiul acesta este astăzi pe cale de dispariție, iar unele țări au introdus și introduc taxe vamale, protecționiste, chiar împotriva mărfurilor britanice.Practica măsurilor protecționiste se extinde pe măsură ce țările în curs de dezvoltare își îndreaptă eforturile spre programele lor de industrializare. Nu de mult, Zambia a denunțat unilateral sistemul preferențial, exemplu pe care și alte țări s-ar putea simți îndemnate să-1 urmeze. Mai ales că acest sistem funcționează și potrivit unor criterii discriminatorii.Pe vastele piețe ale Commonwealthului, cîndva un cvasimono- pol al Marii Britanii, își lărgește mereu sfera de influență rivalul american. într-o lucrare despre problemele candidaturii britanice la Piața comună, autorul, Edward Beddington-Behrens, scrie : „Statele Unite au luat acum locul Marii Britanii în țările Commonwealthului, devenind cel mai mare importator, precum și cel mai mare exportator". Intr-adevăr, în 1963, 

Ojukwu să participe la reuniunea de la Benin.Postul de radio Enugu, capitala provinciei orientale, anunța joi că în această provincie au avut loc mai multe manifestații în cursul cărora se cerea aplicarea de către guvernul federal a acordurilor de la Aburi. In unele părți ale Nigeriei orientale, se spune în emisiunea radiofonică citată, au început să se organizeze grupuri de „gărzi civice" și manifestații îndreptate împotriva „guvernului federal și a celui de la Kaduna (capitala provinciei nordice)". Postul de radio menționat a anunțat, de asemenea, și hotărîrea guvernului de la Enugu de a expulza în 48 de ore din Universitatea din' Onitsha pe toți studenții care nu provin din provincia orientală. în sfîrșit, un vas ce transporta petrol destinat provinciei nordice a fost confiscat recent pe fluviul Niger de către autoritățile militare estice.

bert Kennedy — relatează 
„Associated Press" — a afirmat 
că administrația a încercat să 
abată atenția de la propunerea 
lui Kennedy, care „a constituit 
o acțiune sănătoasă".

Intervenind în această dezba
tere pentru a doua oară în de
curs de cîteva zile, ziarul „New 
York Times", într-un articol re
dacțional, scrie că există o sin
gură posibilitate de a se pune 
capăt războiului din Vietnam: 
„încetarea raidurilor americane 
asupra Vietnamului de nord". 
Cealaltă alternativă, afirmă zia
rul, este un „război lung și sîn- 
geros".

Pe marginea acestor luări de 
poziție, agenția France Presse, 
într-un comentariu transmis din 
Washington, scrie :

„La 18 luni înainte de alege
rile prezidențiale, ostilitățile 
sînt deschise între președintele 
Johnson și dl. Robert Kennedy. 
Senatorul statului New York a 
luat inițiativa în momentul cînd 
președintele a hotărît să inten
sifice conflictul vietnamez... For
mula d-lui Kennedy a frapat da
torită personalității autorului ei, 
ale cărui propuneri rețin aten
ția opiniei publice mondiale, a 
membrilor Congresului și a ad
ministrației americane".

Dezbaterea cu privire la răz
boiul din Vietnam continuă și 
dincolo de sfera vieții politice 
propriu zise. Astfel, la New York, 
în momentul cînd vicepreședin
tele S.U.A., Hubert Humphrey, se 
pregătea să țină discursul inau
gural la ceremonia de acordare 
a premiilor naționale ale cărții, 
în sala „Philarmonic Hali", ro
mancierul Michell Goodman s-a 
adresat vicepreședintelui : „Noi 
ardem copiii în Vietnam, fapt de 
care sîntem cu toții răspunză
tori". El a părăsit apoi sala, ur
mat de aproximativ 100 de per
soane.

33 la sută din totalul importului în țările Commonwealthului provenea din Statele Unite, iar 29 la sută din export se îndrepta spre Statele Unite, depășind substanțial în ambele domenii Marea Britanie. O dată cu această tendință în continuă creștere, Statele Unite au devenit principala sursă de investiții în țările avansate ale Commonwealthului, cu precădere în Canada, unde controlul și influența capitalului american sînt exercitate pe scară largă. Cifrele comparative pe anul 1964 arată că, de pildă, Canada a importat din Marea Britanie în valoare de 191 milioane lire, iar din Statele Unite în valoare de 1 715 milioane lire — adică de nouă ori mai mult.Partea britanică în comerțul Commonwealthului se află în descreștere și înregistrează deficite în balanța de plăți. In 1965, de pildă, importul din țările 1 Commonwealthului a însumat 1720 milioane lire, iar exportul . spre țările Commonwealthului numai 1341 milioane lire, adică un deficit de aproape 340 milioane lire. Acest deficit era în 1964 de 442 milioane lire. Deficitar este comerțul și cu S.U.A. și cu Canada (cam 400 mii. lire anual). In prezent, economia britanică depune mari eforturi pentru a rectifica dezechilibrul balanței sale comerciale.Privit pe termen lung, Common- wealthul nu pare să permită o alternativă atrăgătoare la Piața comună. Nici ideea asocierii cu Statele Unite și Canada (variantă lansată de senatorul american Ja

PARIS

înaintea 
ultimului 
tur de 
scrutinPARIS 9. — Corespondentul A- gerpres Georges Dascal transmite : Campania electorală în vederea celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor legislative din Franța se desfășoară cu intensitate. Fronturile au fost delimitate cu precizie : în peste 300 de circumscripții electorale se vor înfrunta doar cîte doi candidați: unul al grupărilor celei de-a V-a Republici și candidatul unic al forțelor de stînga. Această simplificare a vieții politice franceze, inimaginabilă cu cîți- va ani în urmă, apare ca trăsătura esențială a viitorului scrutin, apreciază agenția France Presse. Comitetul de acțiune al celei de-a cincea Republici a hotărît să mențină candidații săi aproape în toate circumscripțiile. Formațiunile stîngii au un candidat unic în 360 de circumscripții, repartizați după cum urmează : în 185 de circumscripții un candidat comunist, în 170 de circumscripții un candidat al Federației stîngii democrate și socialiste și în cinci circumscripții un candidat al Partidului socialist unificat. In celelalte 38 de circumscripții, din cele în care se desfășoară al doilea tur de scrutin, unde stînga nu avea șanse de a obține victoria, partidele și-au menținut candidatul lor propriu, acordul de desistare reciprocă ne- fiind aplicat. în general, desista- rea a avut loc în favoarea candidatului stîngii cel mai bine situat după primul tur de scrutin. In aproximativ 15 circumscripții, deși candidatul comunist era mai bine situat după primul tur de scrutin, el și-a retras candidatura în favoarea candidatului Federației stîngii sau al P.S.U. din motive specifice. Centrul democratic și-a menținut candidații doar în aproximativ 70 de circumscripții.
Declarația 
premierului 
finlandezHELSINKI 9 (Agerpres). Primul ministru al Finlandei, Rafael Paasio, a declarat că prima condiție pentru ieșirea din actuala situație creată în Vietnam constă în încetarea bombardamentelor americane împotriva R.D. Vietnam. Paasio a făcut această declarație răspunzînd la apelul ce i-a fost adresat de secretarul general al Organizației partizanilor păcii din Finlanda, Mirjam Vire-Toumi- nen, și de un grup de deputați.
vits în august 1965, dar rămasă la arhiva propunerilor) nu pare să stîrnească entuziasmul britanic. Iar Piața comună are adversari puternici chiar în sînul Partidului laburist. „Revolta" celor 100 de de- putați laburiști care au semnat zilele trecute o moțiune vine să confirme amploarea curentului ostil ideilor ce stau la baza C.E.E. In opinia publică nu este deloc agreată perspectiva majorării prețurilor și a scumpirii vieții, după cum nu este acceptată nici foarte previzibila creștere a șomajului ca urmare a concurenței monopolurilor britanice pe piața vest-europeană. Partidul Comunist al Marii Britanii a subliniat în repetate rînduri că Piața comună înseamnă de fapt organe suprastatale, care știrbesc suveranitatea și independența membrilor săi, înseamnă limitarea posibilităților britanice în domeniul propriei sale economii naționale, cît și al relațiilor comerciale externe, restrîngerea libertății de acțiune și a drepturilor sindicatelor. Din curentul proeuropean se detașează numeroși adepți ai unei „piețe comune europene lărgite", adică împreună cu A.E.L.S., la care Marea Britanie ar aduce importante contribuții în domeniul tehnologiei și științei, aspirînd la un rol fruntaș și asigurînd produselor britanice potențialul de cumpărare al unei populații de 240 milioane de oameni. Aceste viziuni optimiste sînt încă departe de realitate, prenegocierile exploratorii cu cei șase nu au șansa de a deveni concludente tocmai pentru că nu au primit încă dezlegarea Franței, interesele contradictorii ale țărilor vest-europene nu oferă teren propice pentru candidatura Marii Britanii, tributară propriilor sale dificultăți economice, iar spectrul Commonwealthului, cu multiplele sale implicații, îi face pe membrii C.E.E. sceptici, iar pe britanici șovăielnici. Este oscilația între visul Pieței comune și coșmarul Commonwealthului. Deși s-ar putea ca într-o zi să fie valabil tocmai reversul.

în slujba cooperării internaționale j 
Semnarea acordului de colaborare I 
tehnică și științifică dintre România |

și MareaLONDRA 9. — Corespondentul Agerpres transmite : La Londra a avut loc joi la Ministerul Afacerilor Externe solemnitatea semnării a- cordului de colaborare științifică și tehnică între guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Marii Britanii. Acordul a fost semnat de prof. dr. Roman Moldovan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, în numele guvernului român, și de Anthony Wedgwood Benn, ministrul tehnologiei, și William T. Rodger, subsecretar de stat parlamentar la Ministerul Afacerilor Externe, în numele guvernului Marii Britanii. Au fost prezenți membrii delegației guvernamentale române, ambasadorul Republicii Socialiste România la Londra, Va- sile Pungan, și membri ai ambasadei, precum și reprezentanți ai Ministerului Tehnologiei și ai Ministerului Afacerilor Externe al Marii Britanii. După semnarea a- cordului, Roman Moldovan și Anthony Wedgwood Benn au rostit scurte cuvîntări.Acordul de colaborare științifică și tehnică pe termen lung între cele două țări prevede schimburi de specialiști și informații, facilități pentru studii și cercetări în

Vizita în Italia a 
președintelui Comitetului 
de Stat al Planificării

MILANO 8. — Trimisul special Agerpres N. Pulcea transmite t Continuîndu-și vizita în Italia, președintele Comitetului de Stat al Planificării, Maxim Berghianu, a sosit joi la Torino. Aici a fost vizitată una din uzinele cunoscutei firme „Fiat". Conducătorii uzinei au informat pe oaspeți despre activitatea curentă și de perspectivă a întreprinderii, preocupările în vederea continuei modernizări a proceselor de producție. A fost apoi vizitată uzina de automobile „Mira- fiori".Conducerea firmei „Flat* a oferit o masă în cinstea oaspeților. După- amiază, președintele C.S.P. a vizitat marea întreprindere „Olivetti" de la Ivrea, localitate situată la 40 kilometri de Torino. Membri ai conducerii întreprinderii l-au însoțit pe oaspete într-o vizită în principalele ateliere ale uzinei. S-au dat explicații privind caracteristicile, randamentul și principalele faze de producție a celor mai moderne mașini de calcul cu programare, mașini de calculat electrice, mașini de scris și alte produse ale întreprinderii. De la „Olivetti", oaspeții români au plecat la Milano.
Un grup de specialiști 
români in S.WASHINGTON 9 (Agerpres). — O delegație de tehnicieni români, condusă de Trofin Simedrea, prim- vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, care întreprinde o vizită în S.U.A., a avut o în- tîlnire cu dr. Donald Hornig, consilier special al președintelui S.U.A. pentru problemele științei și teh-

■ PRAGA. La invitația C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
“ a președintelui și guvernului R. S. Cehoslovace, 
în a doua jumătate a lunii martie, în R. S. Ceho
slovacă va sosi într-o vizită oficială o delegație de 
partid și de stat a R. D. Germane, condusă de Walter 
Ulbricht, președintele Consiliului de Stat al R.D.G., 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G. In cursul vizitei va 
fi semnat tratatul de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre cele două țări

■| TEHERAN. Profesorul N. Lascu, prorector al Uni- 
*“ versității din Cluj, și profesorul I. Gliga, decan 
al Facultății de științe juridice din același centru uni
versitar, aflați într-o vizită în Iran, au fost primiți 
de primul ministru iranian, Amir Abbas Hoveyda, cu 
care au avut o convorbire cordială.

■ HAGA. Regina Juliana a Olandei l-a însărcinat 
joi pe Barend Biesheuvel, membru al partidului 

calvin, cu o misiune de informare în vederea formării 
unui nou guvern.

M LONDRA. Fostul vicepreședinte al Statelor Unite 
Richard Nixon a părăsit miercuri seara Londra, 

plecind la Paris. In capitala britanică, Nixon a avut

convorbiri cu primul ministru britanic, Harold Wilson, 
și cu șeful opoziției conservatoare. Edward Heath.

■■ SOFIA. In drum spre patrie, ministrul de externe al 
“ R. P. Bulgaria, Ivan Bașev, s-a oprit la Budapesta, 
unde a avut convorbiri cu Janos Peter, ministrul de 
externe al R. P. Ungare. Intr-o discuție cu un cores
pondent al agenției B.T.A., Bașev a arătat că primul 
ministru al Norvegiei și primul ministru al Dane
marcei vor vizita în cursul acestui an Bulgaria. El 
și-a exprimat speranța că aceste vizite vor contribui 
la consolidarea relațiilor economice și comerciale 
dintre Bulgaria și aceste țări.

M DELHI. Comunicatul asupra convorbirilor dintre 
“ miniștrii de externe ai Indiei și Irakului men
ționează că cele două părți se pronunță împotriva 
alianțelor militare și altor grupări care împiedică cola
borarea internațională și își reafirmă hotărirea de a 
promova o politică de neutralitate. încetarea necon
diționată a bombardamentelor asupra teritoriului R. D. 
Vietnam, se spune în comunicat, trebuie să fie primul 
pas important pentru încetarea tuturor operațiunilor 
militare, iar problema vietnameză trebuie rezolvată 
în baza acordurilor de Ia Geneva din 1954.

Britanieștiință și în tehnică, precum și alte forme de colaborare asupra cărora | se va cădea de acord în mod re- I ciproc. Sînt prevăzute, de asemenea, schimburi pe bază de recipro- I citate între institutele de cercetări, întreprinderi industriale, inclusiv aranjamente corespunzătoare în I domeniul licențelor. Se prevăd în- I tîlniri periodice care vor avea loc 1 alternativ la București și la Lon- I dra, pentru a se analiza modul în care se realizează acordul.Joi la prînz, George Thomson, I ministru de stat la Foreign Office, a oferit în numele guvernului britanic un dejun în cinstea delega- I; ției guvernamentale române. Roman Moldovan și George Thom- 1 son au rostit toasturi.In aceeași zi, delegația română I a făcut o vizită la firma „Plessey", care produce calculatoare electro- I nice bazate pe tehnica circuitelor | integrate, precum și dispozitive periferice pentru aceste calculatoare. I A fost vizitat, de asemenea, In- I stitutul britanic de știință a conducerii în economie, unde membrii I delegației au avut o convorbire cu John Marsh, directorul general al institutului, și cu alți membri ai I conducerii acestuia.

Seara, conducerea întreprinderii „Montedison" a oferit o masă în cinstea lui Maxim Berghianu și a persoanelor care îl însoțesc.

COMICA! ASUPRA CONVORBIRILOR
UN6AR0-P0L0NLBUDAPESTA 9 (Agerpres). — A fost dat publicității un comunicat în legătură cu vizita lui Wladyslaw Gomulka și Jozef Cyrankievicz în R. P. Ungară. In comunicat se a- rată că oaspeții polonezi au avut un schimb de păreri cu Jănos Kâdăr, Gyula Kallai și Zoltan Komocsin. Cele două părți au discutat posibilitățile dezvoltării în continuare a relațiilor de prietenie dintre cele două țări, probleme internaționale actuale și sarcinile luptei comune pentru pacea și securitatea europeană. S-a făcut, de asemenea, un schimb de păreri în legătură cu situația din mișcarea comunistă și muncitorească internațională.

U. A.nicii. Delegația română a avut, de asemenea, o întrevedere la Ministerul Muncii al S.U.A. cu Kenneth Douty, specialist pentru problemele europene. Daniel Margolies, consilier pentru problemele internaționale din Oficiul pentru problemele științei și tehnologiei, a oferit un dejun în cinstea delegației.

ECRAN
CIT MAI 
DEPARTE..

Tribunalul mi
litar special din 
Kinshasa a a- 
mînat pentru 
cîteva zile pro

cesul lui Chombe, in speranța
că împricinatul se va prezenta în 
instanță. Din exilul său madrilen,
fostul prim-ministru a aflat la
timp despre proces; autoritățile 
congoleze au cerut oficial Madri
dului să-l „sfătuiască" pe Chombe
să parvină in fața judecătorilor. 
Prin intermediul ambasadorului
congolez, i s-a oferit chiar un 
bilet de avion dus și întors (in 
eventualitatea unei achitări). Acu
zatul a refuzat insă oferta.
Este și aceasta o recunoaștere ne
mijlocită a capetelor de acuzare 
cuprinse în dosarul Chombe.

CONSE
CINȚE 
TRAGICE— scrie un 
subliniind că

„Datoria ex
ternă a țărilor 
Americii Latine 
se ridică in pre
zent la 15 mi
liarde dolari" 

ziar argentinean, 
„consecințele e-

normei dependențe economico-
financiare sînt tragice" pentru 
aceste țări. Un exemplu conclu
dent il oferă însăși Argentina! 
prin decret s-a ordonat o majora
re de taxe și se anunță noi im
pozite la „sugestia" Fondului Mo
netar Internațional.

1-0? Punînd în a- 
plicare planul 
de folosire a 

spațiului cuprins intre La Li- 
nea și gardul de sirmă ghim
pată de la frontiera propriu- 
zisă cu Gibraltarul — teritoriu 
considerat zonă neutră de către 
Anglia — autoritățile spaniole au 
început demolările pentru a con
strui un stadion de fotbal. După 
cum se vede, din cabinetele de 
negocieri, de unde practic n-a re
ieșit nimic, confruntarea anglo- 
spaniolă s-a strămutat pe un te
ren de sport. Dacă cei 11 ai echi
pei „Chelsea" ar putea interveni—

In după-amiaza zilei de 9 martie, conducătorii polonezi au părăsit Budapesta, îndreptîndu-se spre patrie.
Dezvoltarea relațiilor 
turco-iugoslave '

BELGRAD 9 (Agerpres). — Purtă
torul de cuvînt al Secretariatului de 
Stat pentru Afacerile Externe al R.S.F. 
Iugoslavia, Dușan Blagoievici, și-a ex
primat convingerea, în cadrul unei 
conferințe de presă, că actuala vizită 
a ministrului de externe al Turciei, 
Ihsaii Sabri Caglayangil, în Iugoslavia, 
va constitui un important stimulent 
în intensificarea relațiilor dintre cele 
două țări. „Sîntem încredințați că 
există posibilități însemnate, neuti
lizate pînă în prezent, pentru dez
voltarea colaborării bilaterale" — a 
declarat el. Dușan Blagoievici a adău
gat că vizita ministrului de externe 
turc în Iugoslavia are loc după o în
trerupere de peste 12 ani a contacte
lor la nivel guvernamental dintre cele 
două țări. El a amintit că, recent, 
Iugoslavia și Turcia au încheiat un 
protocol comercial, care prevede o 
sporire cu 15 la sută a volumului 
schimburilor de mărfuri dintre cele 
două țări în 1967 față de anul pre
cedent.
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