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Fie-ne permis ca, după ce am investigat situația industriei locale din trei regiuni, și anume: Iași, Brașov și Galați, să anticipăm asupra celor ce urmează, scmnalînd din capul locului, faptul că o seamă de noțiuni de bază, cum ar fi „diversificarea producției" și „determinarea cererii locale" nu sînt înțelese exact ori nu constituie măcar o preocupare. în acest timp, ponderea în totalul producției de consum a bunurilor de uz casnic și gospodăresc, destinate pieței și fabricate în asemenea unități, în loc să sporească, se micșorează. Indicațiile trasate de partid la cel de-al IX-lea Congres, ca și cu alte prilejuri, sînt limpezi : industriei locale, alături de cooperația meșteșugărească, i s-a atribuit menirea să se ocupe de lărgirea și îmbunătățirea serviciilor de întreținere și reparații, de ridicarea nivelului calitativ și de continua diversificare a articolelor de uz casnic și gospodăresc. a produselor de artizanat.
DEFECȚIUNI DE FONDDacă încercăm să judecăm activitatea unor întreprinderi de industrie locală nu după scripte, în 
care figurează adesea un lung po
melnic de zeci și sute de produse, 
ci după ceea ce se găsește efectiv 
în magazine, întâmpinăm nu puține 
surprize. Peste tot pe unde am fost, la Iași, Brașov sau Galați, ne-am interesat, prin magazinele de menaj mai ales, ce articole provin din fabricile din localitate. Ni s-au semnalat mai mult cereri nesatisfăcute. „Nu ni se livrează în

■I AL COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R
Vineri 24 martie 1967

Pentru conduce
rea întreprinderi

măsura în care ne cer clienții bidoane (de untură și gaz), râzătoare, forme de copt" — ne sesizează tov. Barbu Oancea, de la unitatea 2 menaj din Galați. La Iași, într-un magazin din centrul orașului, singurele produse ale întreprinderilor din localitate sînt niște tăvi de tablă, așezate în raftul cel mai de jos. Nici la Brașov sortimentele industriei locale nu sînt pe măsura acestui centru cu vechi tradiții și relativ mai bine dezvoltat față de alte regiuni.
O primă concluzie care se de

gajă c că industria locală nu-și în
deplinește în suficientă măsură 
menirea de a extinde gama de 
produse, completînd livrările in
dustriei ușoare, spre a veni mai 
prompt și mai suplu în întâmpi
narea cererii locale. De ce ? Fiindcă, întâi de toate, oricît ar părea de curios, această cerere nu este investigată cu seriozitate. Deși „terenul" nu se află la sute de kilometri distanță, ci la doi pași, pe străzile alăturate, în oraș, în centrele învecinate. întrebînd pe conducătorii unor întreprinderi, și chiar șefi de secții de industrie locală de la sfaturile populare regionale, am primit răspunsuri cu totul superficiale : „Nu am sesizat în regiunea noastră o cerere specifică" (? 1) sau indolente: „Nu ne-am gîndit la așa ceva", ori simpliste : „E treaba comerțului. Noi livrăm ceea ce ne cer organizațiile comerciale". La rîndul lor, aceste organizații se complac într-o si-

Vasile NICOROVICI

(Continuare în pag. a III-a)

I P. C. R. dir decembrie 
3nt facilitate?

, , acopere nu numai chel-
capabil$r0<JuCție, dar să asigure 
tuielile(entru a contribui la dez- *’e;’e‘lonomiei. Așadar, ce s-a voltarjg |a ;nceputui anului pînă întreg pentru redresarea opera- . „luației financiare a întreprin- jivareducerea pierderilor planifi- dercai acest an nici nu poate fi de rentabilizarea producției ve — ne-a spus ing. Laurențiu Un, directorul întreprinderii. în ele două luni ale anului am reu- jă diminuăm pierderile planificate 1228 000 lei.— S-a întocmit un studiu, un plan > extirpare a acestor pierderi ?• wn — Studii nu s-au întreprins, nu s-au nive-analizat special pierderile. S-au aplicat însă unele măsuri. în primele două luni ale anului, indicatorii planului au fost realizați, cu excepția productivității muncii.Graficele și scriptele întreprinderii arată că producția globală a fost îndeplinită în proporție de 108,7 la sută, producția-marfă — de 108,1 la sută, prețul de cost s-a micșorat cu 3,9 la sută. Totuși, în primele două luni s-au înregistrat 9 418 000 lei pier-

Gheorghe RADEL 
Ion CHIUJDEA

Cu aproape doi In urmă, au fost extrase primele nne cțe minereu de la întreprinderea Hnjeră Moldova Nouă. Pentru constrrLa acestei întreprinderi s-au investit sute de milioane de lei. Mina a fo-t înzestrată cu mașini și utilaje moleme, de înalt randament, construindt-se, totodată, o mare flotație de preparare a minereului. Numai valoarea fondurilor fixe puse aici în funcțiune se ridică la a- proape 350 milioane lei. Desigur, sarcina tovarășilor care lucrează aici este de a fructifica din plin aceste impor- Iante fonduri materiale, de a asigura eneficii pe măsura eforturilor mate- ale și financiare depuse de stat. La îrșitul anului trecut, procentul de 5 alizare a producției proiectate a fost ră de numai 49,3 la sută, iar n— prețului de cost era depășit c> l la sută. Ca urmare, întreprind» a lucrat cu pierderi planifica' hbind statul de zeci de milior •Șei, în această situație aflîndi îțtăzi.r cercetat cauzele acestor jn dblanificate, precum și Conducerea tehnico-admin ", va comitetul de partid au e . s!l eplinească indicațiile d®r C C P.C.R. din 21-23 dcnbne 196nde s-a subliniat că le ne ces^ jn toate întreprindle ca*T lucn cu picrderi să se ;rcmeasca p'anîe măsuri cu term1® Pe” tean^area lor în unită renta 1 e, (Continuare în pag. a IH-a)
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loc liber în sala de concert

Vața infirmă scep

titismul celor ce
iu cred că fuma

ul în public poate

ti reglementat
ecouri

IN ZIAt

1907 făclie *n 
păn'nul artei 

^ale — Ur- 
(îe răscoalei 
iața econo- 

pă, politică și 
■ ;ială a Româ- 
di ■ Țărănimea 

ooperatistă din 
egiunea Bucu

rești va crește 
anul acesta 6 mi 
lioane de pui

primăvara
anului 1907

Răscoala din 1907 s-a situat în
tre marile lupte de clasâ și 
zguduiri revoluționare care au avut 
loc in Europa și Asia la începutul 
secolului al XX-lea, între cele mai 
reprezentative răscoale țărănești 
din analele Istoriei popoarelor.

încă de la început, răscoala a 
învederai o trăsătură care o 
impune pe fondul celorlalte miș
cări țărănești desfășurate de-a lun
gul veacurilor în România : antre
narea în evenimente a unor mase 
enorme de țărani înlr-un timp ro- 
lativ scurt. Acțiunile țăranilor se consumau însă cel mai adesea la nivelul comunei, al localităților învecinate, și mai rar se polarizau în nuclee închegate, operînd pe raze mai întinse. Aparatul de stat aflat în mîinile claselor dominante a pus în funcțiune întregul său mecanism pentru a împiedica polarizarea forțelor țărănimii și a înăbuși succesiv focarele mișcării, o dată ivite. Torța loviturilor pe care le-a dat răscoala orînduirii bazate pe dominația moșierimii și burgheziei a fost însă imprimată de participarea masivă, ajungînd să

Felicitări 
Ministerului 
Căilor Ferate

în-De cîte ori urcam tr-un tren, mă gîndeam de-aș avea norocul să nu dau peste vreun fumător, dar mai întotdeauna norocul nu voia să-mi su- ridă. Prin natura profesiei mele sînt pus în situația de a călători mult. La un moment dat, din cauza fumului de tutun pe care îl inhalam în compartimentele vagoanelor și în sălile de așteptare din stații, m-am îmbolnăvit. Cînd am citit în ziar că problema se va reglementa prin separarea compartimentelor pentru fumători de cele rezervate nefumătorilor, vă spun sincer, mă îndoiam că aceasta va da rezultate. Iată însă că m-am înșelat. Ministerul Căilor Ferate a făcut, în- tr-adevăr, o treabă bună. Măsura luată dă rezultate. Nu numai în trenurile accelerate dar și în cursele locale, fumătorii se prezintă în compartimentele lor și nu mai de-

Ca și binele, 
răul nu rămîne 
nic împietrit în 
stanța și înfățișarea 
lui. Evoluează. Sub 
presiunea vieții, ne
cruțătoare în sancți
uni, răul se rafinează, 
obligat la travestiuri 
subtile de o incredi
bilă fantezie. Zgîrci- 
tul, așa cum l-ani a- 
pucat de pe vremea 
lui Hagi Tudose și 
Harpagon, se demon
strează schematic în 
harta lui psihologică. 
Am cunoscut, nu de 
mult, un zgîrcit îm- 
pingînd acasă la el 
viciul pînă la mala
die. Avar cu hrana 
familiei sale și cu 
lemnele din sobă, su
pravegheate la sur
cea, același Harpagon 
se arăta la serviciu 
de o „larghețe" fără 
margini, darnic pînă 
la risipă, explicația 
acestei aparente con
tradicții fiind totuși 
simplă: acasă era 
vorba de banii lui, 
iar la instituție de-ai 
statului.

Demagogul și-a cîș- 
tigat în imaginația 
noastră un loc imua
bil grație geniului 
caragialian, care i-a

făcut portretul: Ca- 
țavencu. Gălăgiosul, 
agitatul, panglicarul, 
neobositul Cațavencu. 
Demagogul contem
poran, atent la nu
anțe, sensibil la efec
te, îl cunoaște și el 
și știe că tiradele um
flate nu mai prind. 
Cațavencu se traves
tește uneori în dema
gogul laconic. Intr-o 
întreprindere grevată 
de paraziți, obișnuiți 
să tragă la căldurică 
și la sacul cu mălai, 
s-a pus deunăzi pro
blema descongestio
nării de vise. Cața
vencu s-a urcat la 
tribună și împovărat 
de responsabilități 
morale n-a spus decît 
atît: „tovarăși, nu 
uitați: grija față de 
om". Că paraziții 
puși în discuție sînt 
departe de această 
noțiune, că acțiunea 
lor nefastă lovește în 
viața celor care mun
cesc, n-are pentru 
Cațavencu nici o în
semnătate. Se urcă 
la tribună și stri
gă concentrat, într-o 
oratorie redusă la 
esență, dar nu mai 
puțin primejdioasă.

Sluga plecată cu

Damian HUREZEANU 
doctor în istorie

acarefie uneori generală, pe comune, țăranilor, de repeziciunea cu s-a propagat.Inițial, țăranii cereau ușurarea condițiilor de arendă. Cererile țăranilor au evoluat spre schimbarea regimului agrar, concretizîndu-se în lozinca „vrem pămînt". Lupta 
țărănimii a avut In mod obiectiv 
un conținut revoluționar-democra- 
tic, deoarece transformarea pe 
care o viza, prin lichidarea moșie
rimii ca clasă șl cucerirea pămin- 
tului, era o sarcină centrală a de- 
săvlrșlrii revoluției burghezo-demo- 
cratice.începutul marii răscoale este marcat de episodul petrecut la 8 februarie 1907 în comuna Flămînzi, unde administratorul imensei moșii de aproape 30 000 de pogoane, aparținînd latifundiarului Dimitrie

ranjează pe nimeni. Fără nici o exagerare, acum e o adevărată plăcere să călătorești. Felicit din toată inima organele C.F.R. pentru modul în care au reușit să dea curs unei acțiuni care, inițial, părea fără finalizare. Totodată aș vrea să-mi exprim convingerea că, așa cum s-au rezolvat lucrurile la calea ferată, și în alte sectoare protecția sănătății nefumătorilor este pe deplin posibilă și trebuie continuată pînă cînd se vor găsi soluțiile cele mai potrivite.
N. DĂNICĂGalafi

ln cofetăria 

noastră s-a 
interzis fumatul 

și vinzarea 
a crescutAcum în cofetăriile menționate într-una din scrisorile publicate în ziar („Re- 
(Continuare in pag. a V-a) 

șira spinării frîntă la 
nouăzeci de grade în 
fața superiorului, s-a 
bagatelizat, perma
nentizată, din păca
te, doar în caricatu
rile naive. Pristanda, 
omul prefectului de 
pe urma căruia „mîn- 
ca pline" el și „fame- 
lia" lui, slugoiul de
votat, gata la toate 
mișeliile, a văzut și 
el „Scrisoarea pier
dută" și a înțeles că e 
timpul să-și schimbe 
costumul. A apărut 
deci tipul de Pristan
da „demn" care nu 
se mai apleacă pînă 
la pămînt cu un sme
rit „să trăiți", care 
dimpotrivă afișează o 
demnitate cordială, 
ispitit chiar să aibă 
opinii personale. Asta 
în public. In particu
lar însă, e mai peri
culos decît Pristanda, 
fiindcă e mai acope
rit, mai pernicios de
cît modelul său cla
sic și este infinit mai 
abil.

lago îi suflă la 
ureche lui Othello o 
ticăloșie elementară, 
contînd pe naivitatea

Sturdza și arendată de_________ . către M. Fischer, a fost lovit de țărani, în urma refuzului de a încheia învoieli mai lesnicioase. Evenimentele petrecute la Flămînzi au cunoscut un ecou profund în comunele învecinate. Starea de agitație care-i cuprinsese pe țăranii din nordul Moldovei se manifesta în desele adunări și consfătuiri ținute în taină sau în mod deschis, unde discutau ce aveau de făcut pentru a-și impune doleanțele, întocmeau și semnau petiții pe care le prezentau ultimativ autorităților și administrațiilor moșiilor. Către jumătatea lunii februarie, campania petiționară a țăranilor cunoaște o intensificare vertiginoasă, murmurul țărănimii devine tot mai amenințător, semnele prevestitoare de furtună pluteau greu, apăsător în lumea satelor. Este semnificativă pentru petiția obștea Lunca, lui i
nu vom căpăta vreun rezultat, vă 
declarăm că cu forța ne vom duce 
pe moșie și vom băga plugurile 
noastre spre a ne asigura existența 
noastră și a copiilor noștri și că 

țărănimii de pildă, comuna prefectu-
starea de spirit a pe care o adresa, locuitorilor din județul Botoșani,,...în caz că pină la acea dată

(Continuare în pag. a Il-a)

SPORT
• C.S.M. Cluj — 

a 5-a oară 
campioană 
europeană la 
tenis de masă

• România — 
Ungaria 5-2 în 
campionatul 
mondial de 
hochei pe 
gheață
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Zilele acesteo a avut loc dezvelirea unei plâcii comemorative în comuna Podu lloaiei 

regiunea lași
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(Urmare din pag. I)

nu vom da înapoi chiar cu rizicul 
vieții noastre".începînd cu ziua de 28 februarie, țărănimea din satele județelor Botoșani, lași, Dorohoi, ajunsă la capătul răbdării, a pornit pe calea luptei deschise împotriva moșierilor și arendașilor. Activizarea maselor răsculate a crescut impetuos, cu toate că trupele au intervenit de la început pentru înăbușirea și localizarea mișcării. Pînă la 6 martie, județele Botoșani, Dorohoi, lași formează un vast cîmp de acțiune a răsculaților. Aci se constituie astfel un prim focar al răscoalei, definitoriu pentru ansamblul evenimentelor petrecute în primăvara a- nului 1907 în Moldova.Desfășurarea acțiunilor a îmbrăcat, în genere, forme asemănătoa

re. Țăranii ridicați la luptă se constituiau de obicei în cete, formate din zeci, sute și uneori mii de oameni, înarmați cu uneltele lor de muncă — furci, coase, sape etc.- înrobirea economică a țăranilor fiind oglindită în contractele de învoieli agricole, răsculații începeau de cele mai multe ori prin a distruge condicile și dosarele în care acestea erau păstrate, la primărie sau la conac. Acei primari care încercau să se împotrivească erau alungați. Elementul esențial al 
acțiunilor, momentul lor culminant 
era însă atacarea conacelor care 
erau devastate și incendiate. în 
aceasta și-au găsit o puternică o- 
glindire ura și revolta țărănimii îm
potriva asupritorilor de veacuri.Valul mișcării revoluționare s-a revărsat mai departe spre sud, cu- prinzînd județele Roman, Bacău, Vaslui, Tecuci, Putna, Covurlui.Răscoala s-a dezlănțuit cu o intensitate și o violență deosebite și în Muntenia și Oltenia. Văpaia marii ridicări a țărănimii a împurpurat sute de localități din aceste provincii ale țării. în special părțile de șes dunărene, de mare cultură cerealieră, unde extensiunea proprietății latifundiare avea cea mai ridicată pondere, erau cuprinse de un adevărat brîu incandescent. 
Coincidența dintre gradul de ex
tindere a marii proprietăți și zone
le de maximă intensitate a răscoa
lei, manifestată ca tendință gene
rală în cadrul evenimentelor din 
1907, relevă, o dată in plus, ca
racterul social-agrar al răscoalei, 
ascuțișul antimoșleresc al acesteia. 
Problema agrară a fost gravată pe 
fresca vremii cu litere de foc.Desfășurarea răscoalei în Muntenia vădește existența a două zone principale : una cuprinzînd mai ales județele Teleorman, Vlașca și Olt, și alta cuprinzînd județele Rîmnicu Sărat și Buzău. Momentul declanșator al răscoalei, atît în Teleorman cît și în Rîmnicu Sărat, este legat de acțiunile rezerviștilor desfășurate la Alexandria și respectiv Rîmnicu Sărat. Din aceste centre, unde fuseseră concentrați țăranii rezerviști din numeroase localități, aceștia se răsfirau ca un evantai, ducînd cu sine „vestea revoltei", care-i mobiliza pe locuitorii satelor. Mișcarea creștea ca un adevărat uragan, din comună în comună se zăreau izbucnind focuri uriașe ce mistuiau zeci de case și acareturi moșierești.

In acțiunile răsculaților din Mun
tenia și Oltenia se observau, une
ori, începuturi de organizare. In 
zvonul clopotelor, purtind in nu
meroase cazuri steaguri roșii, ță
ranii porneau la acțiune in gru
puri compacte. înainte mergeau 
călări conducătorii detașamentelor, 
țăranii cei mai energici și cu
rajoși, care Însuflețeau masa prin 
exemplul și Îndemnul lor. Uneori 
se formau șiruri de mii de răscu- 
lați, adevărate coloane vertebra
le ale mișcării, in jurul cărora se 
polarizau celelalte mișcări locale. Astfel, în județul Teleorman o masă de cîteva mii de răsculați a pornit în direcția rîului Teleorman, acționînd în comunele Nanov, Po- roschia, Adamești, Brînceni, Smîr- dioasa etc. Intre 9 și 13 martie răscoala a căpătat o intensitate deosebită în 85 de comune. Aproape simultan cu desfășurarea evenimentelor din Teleorman, izbucneau cu o putere năvalnică răscoalele țărănești din județul Vlașca. în numai două zile, 10—11 martie, *ci au fost cuprinse de răscoală 
52 de comune. Două mari coloane de răsculați acționau de la granița vestică a județului, una pornind din comuna Grosu spre comunele din valea Teleormanului, alta de la 
sud — prin comuna Pietroșani — 
pe valea Dunării spre nord-est. Un sens amenințător pentru clasele dominante au căpătat evenimentele din Stănești-Vlașca, unde soldații 
au refuzat să tragă în răsculați.Răscoala a cuprins zeci de localități din județele Olt, Rîmnicu Sărat, Buzău.

>t transformată , -u de război.Dolj Judete!e Vla?- j fo?hedinti, R°- artileriei>-bardate de

1907 (schiță de •mpozi|ie)
CORNELII! BA*

Paralel cu desfășurarea evenimentelor revoluționare în satele și localitățile Munteniei, s-au ridicat la luptă țăranii din Oltenia. Prin complexitatea acțiunilor săvîrșite de răsculați, prin amploarea operațiilor militare de represiune inițiate de guvern, prin încordarea încleștării dintre cele două tabere aflate în luptă, mișcările din Oltenia le amplifică pe cele din Muntenia, confirmînd dezvoltarea răscoalei în ansamblu, pe o linie ascendentă. Principalul focar a) răscoalei țăranilor din Oltenia a fost județul Dolj. Izbucnind la 10 martie în sudul județului (corn. Calicea Mare), răscoala a cuprins în următoarele 3 zile 94 din cele 100 de comune cîte avea Doljul. Energia revoluționară cu care porneau la luptă răsculații izbucnea cu o forță năvalnică ; zeci de răscoale ca cele din Băilești, Moțășei, Horezu-Poenari s-au înscris ca episoade eroice ale marii ridicări din primăvara anului 1907.Răscoala a învolburat în ultimul ei avînt 33 de localități din județul Romanați ți 48 din județul Mehedinți.Pentru a împiedica informarea autorităților centrale asupra desfășurării răscoalei și trimiterea de trupe, răsculații au recurs adesea la ruperea firelor telefonice.

O componentă esențială a des
fășurării răscoalelor, in care și-a 
găsit o impresionantă expresie e- 
nergia revoluționară a țărănimii, 
au constituit-o încercările răscula- 

în orașe. Mase țărani, asaltînd să pătrundă în județ ca Boto- Rîmnicu-Sărat.
ților de a pătrunde compacte de mii de barierele, au reușit orașe reședințe de șani, Vaslui, Galați,Relatînd episodul petrecut în orașul Vaslui, un corespondent de presă menționa că țăranii „erau foar
te dîrzi și nu vroiau să țină seama 
de somațiile ce li s-au făcut ca să 
se retragă, ci spuneau că au venit 
să ceară pămint și nu vor pleca 
pînă ce nu vor izbîndi". încercările țăranilor de a pătrunde în orașe au produs o asemenea panică în rîndurile autorităților, îneît telegramele adresate organelor centrale de stat prin care cereau grabnice măsuri de întărire a pazei orașelor curgeau neîntrerupt.Intervenția unor puternice forțe represive a oprit și respins masele de țărani la barierele unor orașe ca Giurgiu, Pitești, Tr. Măgurele, Turnu Severin, București. In multe locuri au avut loc violente ciocniri ale țăranilor cu armata, s-au desfășurat adevărate lupte.Cu toate că scopul imediat urmărit de țărani prin pătrunderea

în ort învoieF® obținerea unor autorii?01®. convenabile, de la țiuni ațudețene, aceste ac- mai lar$e faPt 0 semnificație țărănimiie exprimau năzuința a însusi ț impune schimbarea dițiilor lolui general al con-Este bin^i^nțăcarp s-a dplcuta sălbăticia CU ordinul gu>‘ represiunea. La al interesel?- fidel aPărător întreaga țară'Șf10^^^®’ într-unZeci de sate ca, Olt, L manați au focul __au fost uciși, de tărarți arestați și torturâec’, de m’’ sînge plătit de țărTributul de pira la eliberarea la. care as' stituie un cumplit tială con" împotriva claselor cF acuzare partidelor de guvern^n^e’. a ral și conservator. libe-Evenimentele din pr. sîngeratului 1907 vor v*ra ^n" generațiilor viitoare desȚlereu țialul de energie revoliioten" țărănimii, despre eroism^ a ritul de sacrificiu în lupti’P'” dreptate socială, libertate ș ță demnă, omenească.

URMĂRILE RĂSCOALEI ÎN VIAT*

ECONOMICĂ, POLITICĂ Ș SOCIAĂ

A ROMÂNIEI
Deși înăbușită în sînge, 

răscoala a avut adinei re
percusiuni în viața econo
mică, socială, politică a ță
rii. Prin influența pe care 
au exercitat-o asupra pgzi- 
ției adoptate în anii urmă
tori de diferitele clase și 
partide politice, evenimen
tele din 1907 și-au pus am
prenta asupra evoluției ul
terioare a României.

Răscoala din 1907 a zgu
duit puternic regimul bur- 
ghezo-moșieresc. A apărut 
atunci, cu toată clarita
tea, la lumina zilei, cit 
de adinei erau contradic
țiile care-1 măcinau, cu 
cită acuitate se impunea 
rezolvarea problemei agra
re. Această problemă, cea 
mai arzătoare pentru asi
gurarea mersului înainte al 
României, a polarizat, în 
perioada ce a urmat răs
coalei, atenția tuturor cla
selor și partidelor politice. 
Nimic n-a dezvăluit mai 
limpede caracterul — avan
sat sau retrograd — al po
ziției pe care se situau di
feritele clase și partide, 
decît concepțiile lor cu pri
vire la căile de soluționare 
a problemei agrare, la 
drepturile țăranilor și ale 
stăpînilor de moșii.

Clasele dominante, care 
timp de aproape trei săp- 
tămîni, cît a durat răscoa
la, și-au văzut grav primej
duite pozițiile lor economi
ce și politice, și-au dat 
seama că pentru a împie
dica o nouă ridicare a ță
rănimii trebuiau luate a- 
numite măsuri pe linia re
vendicărilor ei. Acesta a și 
fost sensul întregii suite de 
legi cu conținut agrar, care 
au fost elaborate de guver
nul liberal între anii 1907— 
1912 : legea învoielilor a- 
gricole, care reducea mul
titudinea învoielilor exis
tente pînă atunci doar la 
două categorii — în bani 
sau în dijmă de-a valma — 
prevăzînd totodată limita
rea dreptului de arendare 
la 20 ha, retribuirea mun
citorilor agricoli numai în 
bani și deci interzicerea

Traian LUNGU 
cercetător principal 

la Institutul de istorie 
,N. Iorga“ a! Academiei//•

sistemului de plăți în na
tură sau în fise, practicat 
pînă atunci. limitarea la 
numai un an a încheierii 
contractelor, interzicerea 
rușfeturilor, fixarea unor 
prețuri minime pentru ță
ranii învoiți care lucrau 
cu inventarul lor și pentru 
muncitorii agricoli etc ; le
gea pentru mărginirea drep
tului de a ține în arendă 
moșii, care interzicea lua
rea în arendă a unor su
prafețe mai mari de 4 000 
ha cultivabile ; legea Ca
sei rurale, instituție meni
tă să cumpere moșiile pro
prietarilor scoase în vînzare 
și să le vîndă în loturi de 
cîte 5 ha țăranilor cumpă
rători de pămint ; legea 
pentru arendarea moșiilor 
statului, a instituțiilor șl a- 
șezămintelor publice la a- 
sociații țărănești.

Aceste legiuiri au ate
nuat într-o măsură unele 
din racilele sistemului a- 
grar, au îngrădit excesele 
sistemului bazat pe dijmă, 
au lărgit căile de pătrun
dere a capitalismului în a- 
gricultură. Ele au fost însă 
doar paleative pentru situa
ția maselor țărănești, deoa
rece prin nici una din ele 
bazele marii proprietăți 
moșierești nu au fost atin
se. Aceasta a însemnat 
menținerea dominației eco
nomice a moșierimii și, im
plicit, a contradicțiilor so
ciale la sate, contradicții 
ce aveau să se adîncească 
în condițiile accentuării 
procesului de diferențiere a 
țărănimii, ale întăririi bur
gheziei rurale.

Experiența răscoalei din 
1907, a evenimentelor ce 
i-au urmat a fost deosebit 
de bogată în concluzii pen
tru masele celor exploatați

și asupriți de la orașe și 
sate. Principalul fapt pe 
care ea l-a învederat a 
fost marea energie revolu
ționară a țărănimii, înalta 
ei combativitate și capaci
tate dc luptă. Țărănimea 
și-a manifestat limpede vo
ința de a nu mai răbda 
silniciile, împilările și ja
ful moșierilor și arendași
lor, a dovedit un înalt cu
raj și spirit de sacrificiu în 
lupta pentru împlinirea nă
zuințelor ei de dreptate so
cială și o viață mai bună, 
înscriind o pagină eroică în 
istoria luptelor sociale ale 
poporului român, 
manifestat, ca de 
alte ori pe arena 
ca o forță importantă a 
progresului social, aeționind 
cu vigoare în direcția 
sformărilor cerute de 
sitățile obiective ale 
voltării economice și 
ale a țării.

Nenumărate fapte atestă 
hotărîrea țăranilor de a 
continua lupta și în perioa
da care a urmat răscoalei. 
In fața judecătorului de 
instrucție al tribunalului 
Teleorman țăranii decla
rau : „Trebuie să ni se dea 
pămint numaidecît, 
nu n-are decît să ne 
puște pe toți". 
unei comune din 
Vaslui raporta că ... 
unei viitoare revoluții 
i-a părăsit (pe țărani) 
caz că nici la toamnă 
li se vor acorda îmbunătă
țirile promise". Țăranii din 
Dulceanca (Teleorman) au 
scris într-un memoriu a- 
dresat ministrului de inter
ne : „Veți ști că în acest an 
(1907 — n.n.), am făcut-o 
cam în neștiință ; veți ști 
că o facem alta din știință, 
că-i destul de cînd suferim 
jugul și robia cea barbară 
boierească, căci ne-au supt 
mai rău că pe timpul tur
cilor... Prin urmare, nu mai 
nădăjduim 
prin luptă, 
străin ; om 
din noi, și 
alege într-un fel... Noi am 
fi vrut o îndrumare de li-

Ea s-a 
atitea 

istoriei,

tran- 
nece- 
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nu 
în 

nu
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ca cu 
muri o 
atunci se

decît 
oricare 

parte 
va

m^'„dar !tăpînii «or și prin aceasta ne arată ce să 
facem. De aceea vă rugăm Domnule Miniștri, -xam’ liniștiți mersul vieții fa toti 
mn^trivă’ căci “Vel ne e 
via ta si rătă^°artea dectt 
are,ăfif/ătdcirea din urmă are sa fie mult mai rea de 
cit cea dinainte...".

Răscoala din 1907 a _pS 
rănimSă înCă 0 dată «ă fă- 

consecvent relVuționaS"’ 

nJ?rCa-e Se găsea 

Ppată acționa unitar orrmU 

răscuIa«W- de- ‘«cănimea 
știind «vorîtă din conștiința tot mai clară a rn 
mumtătii de interese 
asuprîti Ce,nr exJ’,oatafi si 
amantei’ m^nX^ti-t^ 

î-earfoZretnta P6ntrU eIe uni‘ 
ceref?rr«nOr P?u.ncitorești cu 
voluțtonară.5tl 1UPta re'

Cu atît mai mare era

nizJrii' C“ cre«terea orga- 

tiunilor de luptă alp 
feaTînvăf~ t?ranilor- ..Uita- rea învățamintului ce ar -fi 
trebuit Să tragem din re- 
volta de la sate din 1907 — 
scria Vintilă Brătianu în ucrarea sa „Crize de sta? 
1901-1907-1913" - se agra- 
toaZfă faPtUl că în
și dern.niet Să tinem Seama ■n de masele muncitoare de 
‘a orașe, mai lesne de a- 
Ppnsf ,l (ie dezvoltat. “ 
"Pentru înlăturarea repeți ret răului de care âm su e. 
rttpmă în 1907, trebuie o 
acțiune hotărîtă pentru a- 
Pllearea reformelor, com
pletarea operei sociale și e- 
a°tîtTCe înCepUte’ °Peră 
atît de necesară consolidării 
gatului nostru. Jfu trebuie 
sd a^teptam ca o primejdie 
dtn afară, unită cu o fri-

mîntare idă statul''rioară ,a Prin- 
tuație ma?tru intr-o si- 
din 1907" ea decît aceea "------ -forma agrară

„a /micită atotputerni
cia pmică și politică a 
das,arilor proprietari. 

trebuie să înțe- 
ieal salvarea ei este în 
unjcu muncitorimea de 
la e’-

<rea, în 1921, a Parti- 
du Comunist Român, 
c(yjatorul celor mai 
b, tradiții revoluționare 
apoptrului român, ale 
nrii •nuncitorești și so- 
cte dn România, avea 
jarcleze ridicarea pe o 
Jtă uperioară a luptei 
■luținare a maselor 
.citare de la orașe și 

petru lichidarea ex- 
atări capitaliste și mo- 
•eștiln vederea făuririi 
si soietăți noi, socialis- 

Chir la primul său 
ngrei în proiectul de 
•ograi agrar, P.C.R. pre- 
onizaxproprierea tuturor 
ropriăților mai mari de 

10 heăre, fără nici o des-

preconizată» partidul li
beral în 191se înscria pe 
linia măsuri,. menite să 
preîntîmpine nouă furtu
nă, dar ea n^ mai intrat 
în dezbaterile parlamentu
lui, sub pretixtul izbucnirii 
primului răz»oi mondial.

Dacă clasei» dominante 
au putut amina adoptarea 
acestei importante legiuiri 
în 1914, ele au trebuit să o 
înfăptuiască la sfîrșitul pri
mului război mondial, sub 
presiunea valului luptelor 
muncitorești culminînd cu 
greva generală din 1920 și a 
puternicelor frămîntări so
ciale de la sate. Reforma 
agrară din 1921, prin tre
cerea în proprietatea țără
nimii a peste 6 milioane de 
hectare (circa 66 la sută din 
întreaga suprafață de pă- ~ > șl trecerea lor în
mînt deținută de moșieri-Pățu. țaranilor Politi- 
me). a contribuit la slabi- sȚplLidului comunist în 
rea economică a moșierimii ' agrară s.a COntu- 
și a redus rolul acesteia in nm-
viața politică și socială z 
României, a dat un puter 
nic impuls dezvoltării reia 
tiilor capitaliste în agricu! 
tură.

Pentru masele muncito 
re de la orașe și sate, pri 
cipala lecție istorică pe câ 
au evidențiat-o evenimen- 
le din 1907 și din period 
următoare a fost necesț- 
tea făuririi alianței mu>>- 
torești-țărănești, ca ftă 
socială în măsură să aSu" 
re victoria în lupta re<lu- 
ționară.

încă în primii an de 
după răscoală a cescut 
preocuparea mișcării socia
liste pentru rezolvare pro
blemei agrare. DezvJuirea 
stării de lucruri de a sate, 
legiuirile agrare eăborate 
de guvern după răscoală 
au format obiect de discu
ție în cadrul multor mitin
guri și conferințe aie miș-

rat șnchegat într-un pro
ces flelungat și sinuos de 
clarfare treptată. Lărgin- 
du-ștreptat legăturile la 
sate P.C.R. a organizat 
lupicomună a muncitori
lor țăranilor pentru în- 
făprea insurecției armate 
și berarea tării din jugul 
fajt, pentru realizarea pe 
ca revoluționară a refor- 
m agrare și lichidarea 
cii moșierilor, pentru în- 
țșuirea revoluției popu- 
1; și trecerea la construi- 
r socialismului. Sub con
ferea P.C.R. s-a înfăptuit 
<perati viza rea agricultu- 

care, eliberînd pentru 
deauna țărănimea de ori- 
exploatare si asuprire, a 

licat pe o treaptă supe- 
îară alianța muncitoreas- 
i-ță rănească.
La 60 de ani de la răs- 

oala țărănească din 1907, 
ărănimea îsi vede împlini- 

___  ______ ____ e și mult depășite năzuin- 
cării socialiste, precum și [ele pentru care a luptat și 
în presa muncitorească, a singerat atunci. Ea a de- 
Preocupările pentru găsi-venit, împreună cu clasa 
rea unor soluții juste în a- muncitoare, stăpînă a aces- 
ceastă problemă au făcut ca tei țări, stăpînă pe soarta și 

pe roadele muncii ei. A- 
lianța muncitorească-țără- 
nească, care s-a dovedit 
forța socială hotărîtoare în 
victoria revoluției populare 
și în construirea socialis
mului, constituie temelia de 
nezdruncinat a noii orîn- 
duiri, o uriașă forță în lup
ta pentru progresul și 
prosperitatea României so
cialiste.

prevederile programatice 
ale mișcării să evoluezi 
continuu, ajungîndu-se 1 
preconizarea exproprier 
totale a marii proprietă 
moșierești.
Comitetului 
P.S.D.

în chemar 
executiv 

cu prilejul ce 
de-a 7-a comemorări a r 
coaie! din 1907 se ară: 
„Chestiunea țărănească u 
va fi rezolvată pini c«u

artei
naționale

„In anii nouă sute șapte, 
Ca din senin, in marte, într-o noapte, 
S-a ridicat spre cer, din Hodivoaia, 
Și din Flăminzi, și Stănilești văpaia*.

TUDOR ARGHEZI

șarpe. Nu-i nimic (...) 
puternici și de micile

pe răbojul vremii și 
a celor întîmplate în

Valeriu RÂPEANU

e răbojul vremii, anii noștri, ai celor mai 
tineri, încep să fie însemnați mai către 
capătul de sus. Și totuși, nici unul dintre 
noi nu ar spune astăzi și nu va spune 
niciodată că tragedia de atunci aparține 
unei istorii pe care o descifrăm și o re

constituim doar din file de cărți. Prea adine a intrat în 
adîncurile pămintului sîngele vărsat atunci, și prea din 
adîncul inimii au izvorît bocetele celor ce și-au plîns 
feciorii, bărbații și părinții căzuți în margine de șanț sau 
pe cîmpuri cu fruntea în țărîna pe care o munciseră 
pentru huzurul altora atita amar de vreme, ca 1907 să 
rămînă numai un an printre alții, un eveniment printre 
altele. „Să nu uiți Darie*, îi spuseseră cei din jur 
copilului desculț din cimpia Dunării și porunca a- 
ceasfa s-a perpetuat din generație în generație pînă 
spre noi.

Dar reînforeînd paginile istoriei, anul 1907 apare 
și ca o emoționantă lecție de unitate a tot ce era 
forță activă și creatoare a acestei țări în jurul ideii 
de dreptate socială. De la proletarii fabricilor, la in
telectualii orașelor, pînă la marii savanți, artiști și 
scriitori ai vremii — toți oamenii în ihima cărbra 
dragostea de patrie și de popor nu era o frază goală 
au fost alături cu gîndul și de cele mai multe ori cu 
fapta de cei care au fost secole de-a rîndul „singura 
temelie, singura realitate, singura rațiune de a fi a 
statului național român*, cum spunea Caragiale în dra
maticul său rechizitoriu „1907 din primăvară pînă-n 
toamnă”. De aceea literatura ce a fost scrisă atunci, 
în toiul răscoalelor, în anul cînd salvele plutoanelor 
de execuție sfîrtecau cuprinsul țării și lanțurile celor 
trimiși la ocnă umpleau cu ecourile lor sinistre ză
rile — nu este numai un document de epocă, ci a- 
testă conștiința patriotică și civică a intelectualității 
noastre. Au înțeles cei mai buni fii ai acestei țări și 
atunci, ca și în toți anii marilor lupte sociale și na
ționale, inima poporului. De aici, curajul cu care au 

. spus răspicat și ferm adevărul. Atitudinea celor mai 
de seamă scriitori, artiști, savanți din acea vreme re
prezintă pentru noi un adevărat act de mîndrie na
țională, o pildă ce nu se șterge de devotament în 
slujba marilor cauze ale istoriei. De aceea, anul 1907 
se înscrie în istoria culturii noastre ca un moment ce 
a dovedit încă o dată nemărginita iubire de popor ce 
a animat din totdeauna inteiectualitatea noastră înain
tată și a constituit una din rațiunile existenței sale. 
„Toți care nu țin cu țăranii sînt cu exploatatorii”, 
spunea savantul Ion Cantacuzino la adunarea de pro
test a studențimii bucureștene împotriva sîngeroaselor 
represiuni din 1907. Și acest adevăr l-au înțeles scrii
torii, oamenii de știință, artiștii vremii. Ce splendid 
curaj și ce sublimă dezinteresare de sine au dovedit 
cei care, asemenea lui Caragiale, au rostit adevărul 
despre soarta celor „cinci milioane de creaturi uma
ne, suflete ofensate de prea îndelungată obijduire”. 
Cei care asemenea lui Alexandru Vlahuță i-au spus 
regelui : „Nu fi-ai iubit poporul, maiestate / Sau nu 
l-ai înțeles. Și e tot una”. Cei care asemenea lui Pa- 
nait Cerna au scris cu îndurerare și revoltă : „Dis
pară-o lume, tron de tron să ardă , / Dar nici o lacri
mă să nu se piardă / Din plînsul și din singele văr
sat".

Și numele și exemplele ar putea continua pe multe 
pagini avînd în frunte acele neîntrecute pamflete ale 
lui Nicolae lorga „Ascundeți țăranii” și „Dumnezeu 
să-i ierte”, modele de curaj și demnitate cetățenească, 
dar șl de artă literară, și trecînd apoi la ceea ce ne-au 
lăsat alfi creatori de frunte ai vremii aceleia ; Mihail 
Sadoveanu, Ștefan Luchian, D. Anghel și Șt. O. Iosif, 
Iser, Băncilă.

Și dacă au fost amenințați cu vorba și cu fapta, 
dacă asupra lor s-au coborît vorbele grele ale insultei 
oficiale și ale infamilor trepăduși, dacă și-au văzut 
periclitată pîinea cea de toate zilele n-au dat o clipă 
înapoi și nu și-au retras nici un cuvînt. Pe toți i-a 
caracterizat acea fermitate fără de clintire care l-a 
făcut pe Vlahuță să afirme într-un moment cînd după 
publicarea poeziei „1907* se cerea înlăturarea sa din 
slujbă și chiar trimiterea în judecată : „Sînt gînduri 
pe care de la o vreme și să vrei nu le mai poți 
ascunde. Vine un moment cînd tot sufletul tău e ca 
un arc întins, dureros de întins (...) Mă apăsau de 
mult cele spuse în 1907 ; trebuiau spuse I Și ce bine 
m-am simțit după ce le-am spusl ... l-a durut rău pe 
unii și-au țipat ca din gură de 
Ce-mi pasă mie de ura celor 
lor răzbunări*,

Șaizeci de ani s-au adunat 
o dată cu ei, imaginea literară 
primăvara cea mai tristă a țării acesteia s-a împlinit 
prin alte opere ce au marcat momente de răscruce 
în evoluția prozei și poeziei românești : „Răscoala” 
lui Liviu Rebreanu, „1907”, poemul lui Tudor Ar- 
ghezi, „Desculț” al lui Zaharia Stancu ca să nu ci
tăm decît trei din cele mai reprezentative opere ; lor 
li se pot adăuga numeroase alte creații ce au ilustrat 
toate domeniile culturii noastre. Nu aflăm oare 
aici unul din sensurile fundamentale ale culturii ro
mânești și anume faptul că rosturile ei s-au definit 
mereu în miezul însuși al vieții acestui popor, în a- 
cele evenimente care au marcat ființa sa națională 
și trăsăturile sale caracteristice ? E adevărat : perma
nența anului 1907 în literatura și arta noastră este una 
din cele mai ardente dovezi ale suflului generos care 
a trecut de la o generație la alta de intelectuali, u- 
nindu-le în neprecupețita dragoste pentru pămîntul 
țării și oamenii lui.
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Țărănimea cooperatistă 

din regiunea București
în regiunea București, suprafețele întinse cultivate cu cereale permit creșterea unui mare număr de păsări. De altfel, țăranii cooperatori, gospodinele au o bogată experiență în această privință. în 1967 cooperativele agricole și-au propus să crească 6,2 milioane pui și să asigure pentru anul viitor o matcă de 1,5 milioane păsări.Pentru a se crea condiții bune în vederea dezvoltării aviculturii, consiliile agricole, uniunile cooperatiste, conducerile cooperativelor agricole au luat din vreme o serie de măsuri tehnice și organizatorice, încă din luna decembrie, la cooperativa agricolă Grindu a avut loo un schimb de experiență în cadrul căruia s-au stabilit acțiunile menite să ducă la creșterea unui număr mai mare de păsări.Aplicarea în practică a măsurilor stabilite a făcut ca cele 546 incubatoare existente în regiune să fie adunate în 59 de centre de incubație, sare asigură pui pentru toate cooperativele agricole din regiune. Datele centralizate la consiliul agricol regional arată că, pînă la 15 martie, au fost introduse în Incubatoare aproape 2,6 milioane ouă, din care au și fost scoși și predați cooperativelor agricole 1336 000 pui. Rezultate mai bune au fost obținute în cooperativele agricole din raioanele Urziceni, Fetești, Slobozia și Oltenița. O inițiativă cu bune rezultate s-a desfășurat în raioanele Alexandria și Zimnicea. Din inițiativa uniunilor cooperatiste s-au a- chiziționat ouă de la membrii cooperatori pe care unitățile respective le-au schimbat cu ouă bune pentru incubat provenite de la gospodăriile de stat.' Experiența a demonstrat că rezultate bune în creșterea păsărilor se obțin numai atunci cînd puii■ sînt îngrijiți cu cea mai mare atenție din momentul primirii lor de la incubator și pînă la livrare. Cum i se stă din acest punct de vedere ?Multe consilii de conducere ale cooperativelor agricole acordă atenția cuvenită asigurării condițiilor necesare creșterii păsărilor. O bună experiență în această privință au cooperatorii din Radu Vodă. Anul trecut ei au crescut 36 000 păsări și au obținut un venit de 564 000 lei. Pentru 1967 ei au stabilit să crească 50 000 de păsări și să sporească matca cu încă 2 200, adică să ajungă Ia un efectiv de 10 000 păsări matcă. Tov. ing. Silvian Ghinea ne-a relatat cîteva din metodele și experiența dobîndită în creșterea păsărilor.— Acordăm o atenție deosebită hrănirii păsărilor matcă. în hrană, administrăm în afară de concentrate, morcovi, făină de fîn de lucernă iarna și lucernă verde vara. în felul acesta păsările au o stare de întreținere bună și asigură ouă care dau un procent, mare de pui viabili și viguroși. La noi, în acest sector, lucrează oameni cu pasiune și pri- cepuți. La puii mici se asigură hrană, căldură și îngrijire diferențiată. de la o decadă la alta. Așa se explică că și în acest, an din prima serie de 3 700 de pui introduși în crescătorie s-au pierdut foarte puțini.Rezultate bune în creșterea puilor au obținut și cooperatorii din comunele Lehliu, Dor Mărunt, Lupșani, Răzvatii și altele care au reușit, să păstreze aproape toți puii introduși în crescătorii.Cu toate că timpul este înaintat, în unele locuri acțiunea de incubație este întîrziată. Mai rău se stă, din acest punct de vedere, în raioanele Videle, Călărași și Giurgiu. Cooperativa agricolă din comuna Vlad Tepeș, raionul Călărași, care are în plan să crească 20 000 de păsări, pînă la 10 martie nu a primit nici un pui de găină. Care sînt cauzele acestei întîrzieri în ce privește asigurarea puilor 1Tov. ing. Const. Constantinescu, ■vicepreședinte a! consiliului agricol raional Lehliu spunea că acestea se datoreso lipsei de păsări matcă, care să asigure ouă pentru incubat. De aceea, pentru anul viitor s-a prevăzut să se oprească 145 000 păsări pentru matcă și să se construiască noi stații de incubație. Ceea ce se prevede pentru viitor nu e rău. Acum însă problema principală este realizarea prevederilor pentru 1967. în această direcție se impune organizarea mai bună a acțiunii de incubație pentru ca să se asigure necesarul de pui cooperativelor agricole.în unele cooperative pierderile din cauza neglijențelor, carențelor alimentare și bolilor sînt foarte mari. Cooperatorii din Ștefănești au introdus în crescătorii 7 500 de pui. Dar, din lipsa unei îngrijiri corespunzătoare, 1 500 din ei au mu

va crește' 
anul acesta; 
6 milioane! 

de pui I
rit. Acest lucru nu e întîmplător. îngrijitoarele se întrebau nedumerite de ce mor puii. Medicul veterinar a pus diagnosticul „avitaminoză". Tehnicianul Anton Tudorache care are în grijă sectorul avicol stă mai mult la îngrășătoria de taurine care se află în alt sat. Vicepreședintele, Anton Tudose, în sarcina căruia cade zootehnia, ridică din umeri neputincios. îngrijitoarele au bunăvoință, dar nu au îndrumarea necesară. în adăpost te izbește, de cum intri, un miros insuportabil, îmbîcsit. Nu se face o aerisire bună în timpul zilei cînd este mai cald și nu se urmărește ca toți puii să consume hrana administrată. Cu toate că puii s-au mărit, spațiul de cazare a rămas același.Din cauza neglijențelor de care se fao vinovați membrii consiliilor de conducere și specialiștii, un procent mare de mortalitate s-a înregistrat și la cooperativele agricole din Arțari, Valea Arzovei, Frăsi- net. Tov. Ilie Duță, prim-secretar al raionului Alexandria, era îngrijorat de numărul mare de pui

PIERDERILE 
PLANIFICATE

(Urmare din pag. I)

deri, care ca si pînă acum au fost 
acoperite cu dotații de la buget. Di
rectorul întreprinderii este mulțumit 
cu rezultatele obținute, dar produc
tivitatea muncii nu s-a realizat, iar 
întreprinderea ce o conduce continuă 
să trăiască din plin pe spinarea eco
nomiei naționale. Nu s-a întreprins 
nici o analiză pentru depistarea cau
zelor pierderilor și găsirea soluțiilor 
de înlăturare a lor. în schimb, ni s-a 
înfățișat drept un succes reducerea cu 
circa 1,2 milioane lei a pierderilor 
planificate. In 1966 s-au planificat 
pierderi de 33 381 000 lei, iar la sfîr- 
șitul anului s-au înregistrat 58 978 000 
lei pierderi. Pentru primele doua luni 
din acest an s-au prevăzut 10 646 000 
de lei pierderi, aproape dublu față de 
aceeași perioadă a anului trecut.

Așa stînd faptele, nu reiese că 
conducerea întreprinderii și-a permis 
să ignore indicațiile clare date de par
tid în scopul înlăturării pierderilor pla
nificate? O asemenea atitudine, de a 
vegeta sub umbrela bugetului statu
lui, de a nu studia posibilitățile reale 
de rentabilizare a producției, poate fi 
considerată compatibilă cu răspunde
rea pe care o are cineva căruia i s-au 
încredințat spre administrare aseme
nea valori importante ale economiei 
naționale ? Și în acest an, nu numai 
că nu s-au diminuat pierderile pla
nificate, dar față de anul trecut ele 
au crescut. Ce argumentări se aduc 
pentru a explica pierderile ? : metoda 
de exploatare proiectată nu corespun
de condițiilor de zăcămînt. Pînă în 
iulie anul trecut s-au făcut experimen
tări, dar fără a se ajunge la o con
cluzie. De atunci, metoda a fost în
locuită. Aceasta a necesitat noi lu
crări de pregătire, a căror valoare a 
încărcat prețul de cost. Apoi, intervin 
greutățile „inerente" începutului, 
printre care principala este conside
rată nivelul scăzut de calificare a ca
drelor. Cine, dacă nu conducerea în
treprinderii și forurile ei de resort tre

morți în cooperativele agricole și ] de încetineala cu care intervin specialiștii pentru a curma această I stare de lucruri. Această situație | este cunoscută de consiliul agricol, de uniunea cooperatistă, cît și I de comitetul raional de partid mai i mult din situația scriptică și mai i puțin de la fața locului. Unii se | consolează că pe total raion pro- • centul de mortalitate nu este prea j mare. Dar dacă situația pe ansam- I blu e apreciată ca bună, de ce to- . tuși organele raionale nu intervin I operativ cu îndrumări și soluții I practice care să asigure ca și la ■ cooperativele agricole amintite să I se reducă procentul de mortalitate? •Este necesar ca organele regiona- I le și raionale să intervină activ | pentru reducerea procentului de . mortalitate și în cooperativele agri- I cole cu mai puțină experiență în I creșterea păsărilor. Numai în felul | acesta cifrele stabilite în planul de I producție de a crește 6,2 milioane 1 de pui vor putea fi realizate.
Florea CEAUȘESCU 
corespondentul „Scînteii" I

buiau să soluționeze aceste chestiuni ? 
De ce se admite folosirea cu randa
ment scăzut a potențialului tehnic și 
a forței de muncă ? La Comitetul re
gional Banat al P.C.R., tovarășul se
cretar Trandafir Cocîrlă afirma că 
nu cauzele obiective primează în si
tuația economică existentă în între
prinderea amintită, ci deficiențele în 
organizarea producției și a muncii, 
care au determinat ca forța de mun
că să lucreze doar șase ore pe schimb, 
în loc de opt. Am întrebat pe tova
rășul director dacă s-a analizat cum e 
folosit timpul de lucru.

— S-au făcut unele determinări 
sporadice. Acum ne-am propus să 
cercetăm precis gradul de folosire a 
timpului de lucru, a forței de muncă.

Răspunsul, ca și celelalte, se situează 
pe aceeași linie : a unei atitudini su
perficiale față de soarta productivi
tății muncii în abataje. Conduce
rea întreprinderii, cu avizul Ministeru
lui Minelor, căutînd să suplinească 
gradul necorespunzător de calificare a 
unor muncitori și tehnicieni, a admis 
depășirea considerabilă a numărului 
planificat de salariat!. Evoluția este 
edificatoare : în 1966, numărul scrip
tic planificat a fost depășit cu 28 de 
muncitori. Iar în ianuarie și februarie, 
cu toate că față de anul trecut s-a 
prevăzut un surplus de 215 muncitori, 
totuși și această cifră a fost depășită 
cu 193 de muncitori. Practic, în pri
mele două luni ale acestui an, numă
rul scriptic de muncitori a fost mai 
m;.re cu 380 decît media lunară din 
1966. A fost și mai mult depășită 
prevederea din proiect privind nu
mărul scriptic al muncitorilor. Așa se 
face că productivitatea muncii, care a 
fost în luna februarie de 3,2 tone pe 
post în abataje, s-a redus la 0,977 de 
tone pe post în subteran, ajungînd la 
numai 0,833 tone pe post în mină. 
Deci, de aproape patru ori mai mică 
pe mină decît în abataje datorită nu
mărului excesiv de muncitori auxi
liari. Pasivitatea față de folosirea cît 
mai productivă a forței de muncă — 
problemă ridicată cu tărie de plenara

(Urmare din pag. I)tuație comodă, în sensul că repetă mecanic cererile pentru articolele obișnuite, intrate în uz. în ceea ce privește stimularea interesului pentru o seamă de articole noi, inițiativa rămîne în suferință. Scuza e pregătită dinainte : „Industria locală nu ne propune asemenea articole. Vindem ceea ce se oferă". Și astfel, în locul unor legături directe, eficiente ale comerțului și industriei cu nevoile pieței, ale consumatorilor, asistăm la o învîrtire într-un cern vicios. Dar, asupra sarcinilor care revin industriei locale în această privință, prin manifestarea unei curajoase și largi inițiative, vom reveni mai jos. Deocamdată să ne referim la o altă cauză care frînează industria locală de a-și îndeplini menirea.Concret, este vorba de faptul că, de cele mai multe ori, întreprinde
rile din acest sector, cum ni s-a 
semnalat, lucrează de azi pe mîine, 
fără să aibă nominalizată producția 
pe o perioadă de timp mai lungă 
și, în funcție de aceasta, să-și poată 
organiza în mod științific procesul 
de producție. „Ne-am orientat în ultima vreme, ne spune tov. Mircea Roșu, inginer șef la I.O.I.L. 1 din Galați, către articole din mase plastice, flori, pu- luri pentru table, bigudiuri. însă cu aceasta nu am rezolvat problema unei fabricații stabile, în perspectivă. De aceea, pentru a realiza planul pe baza unor debușee ferme, sîntem nevoiți să extindem activitatea în sectorul industrial, colaborînd cu întreprinderile republicane". Și astfel I.O.I.L. Galați, în loc să extindă sectorul de fabricare a bunurilor de larg consum, își îndreaptă atenția către construcții metalice, care ocupă 
ponderea principală. întreprinderea de industrie locală din Brașov preferă, tot pe aceleași considerente, să fabrice elemente pentru tractoare.— Este bine că planurile unor asemenea întreprinderi lasă posibilitatea unui „joc", ceea ce le permite să răspundă unor nevoi urgente sau neprevăzute, ne spune tov. R. Linteș, director al Direcției de industrie locală din C.S.I.C.O.L.A.S. Din păcate însă, acest joc este nepermis de mare, lasă descoperit un prea mare sector al planului. Datorită acestui fapt, întreprinderile se străduiesc să umple golurile cu tot felul de comenzi întîmplătoare, neputînd să aibă o perspectivă mai largă, ceea ce le creează greutăți și constituie un motiv pentru care unele din ele preferă calea mai comodă a colaborării cu industria republicană. O asemenea colaborare, în principiu, este bună și recomandabilă, însă ea nu trebuie să se extindă în dauna producerii bunurilor de uz casnia și gospodăresc".O altă cauză care generează această stare de lucruri rezidă în modul de aprovizionare, în sensul că nu se acoperă prim repartiții, în mod planificat, între^necesarul de materii prime. Materialele se procură pe tot felul de căi întortocheate.„Nu ni s-a asigurat decît 38 la sută din necesarul de materie primă, ne spune tov. Nicolae Ieșean, contabil șef la întreprinderea de

amintită și care nu a preocupat con
ducerea întreprinderii — explică în 
mare măsură de ce aici se lucrează 
cu pierderi planificate, suportate de 
economia națională.

Deficiențe există și în domeniul a- 
provizionării locurilor de muncă cu 
lemn de armare și vagoneți. Trans
portul în subteran nu funcționează 
normal.

— Cresc necesitățile de transport 
și se vor amplifica mai ales în ultimul 
trimestru, cînd avem planificată o 
producție de două ori și ceva mai 
mare decît în trimestrul I — ne-a spus 
directorul întreprinderii. De aceea, 
pentru a rezolva această problemă, un 
inginer șef-adjunct a primit sarcina să 
se ocupe de organizarea și buna des
fășurare a transporturilor.

Prea puțin s-a făcut și în domeniul 
măririi conținutului de cupru în mine
reu, care influențează nemijlocit ren
tabilizarea producției întreprinderii. 
Pînă în prezent, la conținutul de cu
pru în minereu nu s-a atins indicele 
proiectat. Calculele arată că, în pri
mele două luni ale anului, prin mă
rirea conținutului de cupru în mine
reu față de sarcina planificată s-au 
dat în plus 11 tone de metal. Aceasta, 
fără a se depune mari eforturi, ci pur 
și simplu prin completarea punctelor 
de control, mai buna instruire a echi
pelor și extinderea dirijării exploatării 
pe baza controlului chimic al zăcă- 
mîntului. De ce nu se perseverează 
hotărît în această direcție ? Dimi
nuarea pierderilor impunea, totodată, 
înlăturarea oricărei forme de risipă. 
La Moldova Nouă însă mari canti
tăți de concentrat de cupru sînt ri
sipite în timpul transportului cu ma
șinile de h flotație în port și la în
cărcarea acestuia. Se irosesc mult 
lemn de mină și alte materiale.

Așa se explică de ce anul trecut la 
toate elementele prețului de cost s-au 
înregistrat mari depășiri. Pentru pri
mele două luni ale acestui an nu se 
știe însă care este situația, deoarece 
aceste calcule se fac numai... trimes
trial. Se pune întrebarea : dacă nu se 

Industrie locală din Brașov. Cum realizăm totuși planul de producție ? Căutăm să depistăm această materie primă la alte întreprinderi, unde ea prisosește. în acest scop, trimitem „emisari" de-ai noștri, care pierd timp, energie, cheltuiesc bani pentru deplasare. Sistemul, pe lîngă faptul că e nerațional, determină întreprinderile să prefere colaborarea cu industria, fiindcă astfel li se ușurează aprovizionarea. în consecință, interesul lor pentru producerea bunurilor de largă utilizare, cerute de consumatori, trece pe plan secundar".

I
 PROVINCIALISM 

TEHNIC

Justificate observații critice fac cumpărătorii în ceea ce privește calitatea articolelor produse de întreprinderile de industrie locală.

Prezența 
pe piață 
a industriei 
locale

Fără îndoială că sînt și nu puține situații onorabile (cităm în acest sens produsele unor întreprinderi din Banat sau Brașov), dar, din păcate, adesea asemenea articole poartă amprenta unui rabat de exigență, fiindcă, pasă-mi-te, ele s-au realizat în circumstanțe de a doua mînă, cu „mijloace locale". Și astfel, această manifestare anacronică de „provincialism" tehnic se vădește prin obiecte confecționate rudimentar (mai ales în domeniul așa-numit al „tăblăriilor") sau care fac concesii prostului gust (mai ales în producerea unor articole de podoabă). Nu puțină Uimire ne-a trezit cînd, într-o discuție la secția de industrie locală a Sfatului popular regional Galați, ne-au fost prezentate drept „realizări" tot felul de bibelouri din lemn lăcuit — vază cu „ciobă-

cunoaște din timp la ce elemente ale 
prețului de cost se înregistrează de
pășiri, cum se poate interveni, ce 
măsuri pot fi luate ? Întrebarea nu 
și-a pus-o nici conducerea întreprin
derii și nici comitetul de partid. To
varășii din biroul comitetului de 
partid au uitat că au datoria să con
troleze și să determine conducerea în
treprinderii să aplice măsuri energice 
împotriva risipei, a pierderilor mate
riale și bănești, pentru realizarea tu
turor sarcinilor trasate de partidul 
nostru. Cît privește forul tutelar, în 
loc să intervină energic, condu
cerea Ministerului Minelor a conside
rat că e mai bine să suplimenteze 
continuu dotațiile pentru acoperirea 
pierderilor întreprinderii, perpetuînd 
o planificare a indicilor tehnico-eco- 
nomici fără o fundamentare științifi
că. Anul trecut, după cum s-a văzut, 
pierderile planificate au fost cu mult 
depășite. Totuși, conducerea ministe
rului a considerat ca normal să am
plifice în acest an volumul dotațiilor 
în funcție de... realizările anterioare. 
Ce criterii au stat la baza acestei pla
nificări care diminuează premeditat a- 
cumulările socialiste ? Ministerul tu
telar a mai fost criticat în presă pen
tru deficiențele care le-a admis în 
întreprinderile subordonate, de pildă, 
la Complexul minier Leșul Ursului. 
Totuși, nu a tras învățămintele nece
sare, nu a obligat unitățile tutelate 
să întocmească programe severe de 
reducere și înlăturare a pierderilor.

Fondurile investite de stat în între
prinderea amintită trebuie făcute în 
mod obligatoriu să fructifice la ma
ximum, să contribuie la dezvoltarea 
economiei. Anomalia pierderilor pla
nificate poate fi înlăturată numai prin 
studierea atentă a cauzelor care le 
provoacă, luîndu-se măsuri energice 
de înlăturare a lor. Resursele de mi
nereu de la Moldova Nouă pot fi 
exploatate în condiții rentabile. Pen
tru aceasta este însă nevoie de buni 
gospodari, de oameni cu un înalt simț 
al răspunderii în mînuirea banilor po
porului.

*5 T--naș", coșulețe „cu fragi" etc. — la adresa cărora presa, sub semnătura unor artiști de prestigiu, și-a expus nu o dată punctul de vedere critic. Iată de ce sîntem de acord cu tovarășii care conduc secția (ing. Gh. Iorga, 
ing. Nicu Boldur), că e necesar ca în întreprinderile de industrie locală să se formeze o seamă de nuclee de concepție, de proiectare, încadrate cu oameni pricepuți, cu o calificare corespunzătoare și care, fiind la curent cu ceea ce se realizează în țări avansate, cu tradițiile meșterilor noștri locali — să inițieze producerea unor articole corespunzătoare exigențelor din ce în ce mai mari ale cumpărătorilor. Ar fi nimerit, așa cum s-a propus, ca, inițial, asemenea nuclee să ia naștere pe lîngă întreprinderile mai mari din regiuni, dar avînd menirea de a colabora, în domeniul proiectării, și cu celelalte unități ale industriei locale. Reținem și propunerile ce s-au făcut ca pentru cei care se dedică dome

niului bunurilor de utilitate cotidiană să se predea noțiuni de estetică industrială.
SPIRITUL 

Întreprinzător 
ESTE TOTUL

Are dreptate tov. R. Linteș cînd ne atrage atenția că multe întreprinderi și chiar organe tutelare din regiuni înțeleg în mod limitat însăși noțiunea de „diversificare".E oare firesc ca, de pildă în regiunea Galați, să ți se ofere tot soiul de flori, de bigudiuri etc, dar, în schimb, să nu poți procura o barcă ? Cereri în această privință există — ni se relatează circa 1 000 numai în cursul anului trecut. Dar bărcile se lucrează numai cu „materialul clientului". Clienții însă nu dispun de material. Și atunci întreprinderile industriei locale oferă flori și bigudiuri. E mai simplu.La întreprinderea de industrie locală din Brașov am întîlnit un alt mod de a înțelege, tot limitat, diversificarea. Știind că regiunea cunoaște un mare aflux de turiști, m-am interesat ce li se oferă din „producția proprie". Ni s-a răspuns! „Producem mese pliante, grătare și furculițe pentru prăjit carne în excursie, lavoderm (un produs de spălat fără apă), portbagaje etc". Ne-am interesat, în continuare, cîte feluri de mese pliante produce întreprinderea. Interlocutorii noștri s-au arătat mirați de insistența noastră. Fiindcă, în concepția lor — ne-am dat seama — faptul că au introdus în fabricație un tip de masă ori un tip de portbagaj înseamnă „diversificare". De fapt însă, acesta e abia începutul. Din fiecare produs, cum e și această masă pliantă, ar trebui să existe tipuri din materiale și culori diferite, care să corespundă unei variate game de prețuri, de nevoi, de gusturi.întreprinderile care produc a- semenea bunuri trebuie, în vederea ridicării rentabilității lor, să lanseze pe piață noi produse. Să vină în întîmpinarea cererii populației și a organizațiilor comerciale cu mai multă inițiativă și spirit întreprinzător. Ce împiedică o a- tare atitudine, datorită căreia sectoare ale cererii populației rămîn nesatisfăcute, în timp ce întreprinderile se mulțumesc într-o situație de vegetare pasivă ?Mai întîi, formalitățile greoaie de omologare și de fixare a prețurilor la noile produse. E adevărat că în ultima vreme s-au introdus în a- ceastă privință unele înlesniri și simplificări, dar mai persistă destule anomalii și anacronisme. Astfel, de pildă, de mai bine de un an durează disputa dintre întreprinderea de industrie locală — Bîrlad și forurile centrale de resort (Ministerul Comerțului Interior) privind omologarea unor piese de schimb pentru automobile. Iar tergiversarea la infinit a omologării unei simple sonerii de bicicletă pare de-a dreptul stranie.în al doilea rînd, anomalia e creată de o seamă de dispoziții și practici, care, fiind foarte juste în 

principiu, nu fin seama totuși, în mod mai nuanțat, de natura specială a ceea ce numim „spirit întreprinzător". Una din condițiile, a- tunci cînd se acordă un credit de mică mecanizare, ne informează tov. Eug. Apostol de la Directa regională Iași a Băncii Naționale, este ca rambursarea să se facă, începînd din primul an, din beneficiile suplimentare. Dar această exigență, pornită dintr-o lăudabilă prevedere, nu joacă totdeauna un rol stimulativ. Căci se poate întîm- pla un caz ca acesta : cetățenii din Iași nu cumpără autosifoane fiindcă industria locală nu are utilajul necesar pentru umplerea capsulelor. La rîndul ei însă, industria locală nu-și procură acest utilaj fiindcă cetățenii nu posedă autosifoane și fiindcă, chiar dacă l-ar procura, în perioada inițială, acest utilaj, din cauza folosirii incomplete, pentru moment nu va avea poate un dever prea mare.
I LESTUL BIR0CRATIEIîn momentul de față, lestul cel mai greu care stingherește inițiativa, mobilitatea întreprinderilor de industrie locală este inerția organizatorică. „Din momentul înființării ei, în anul 1949, și pînă astăzi, industria locală a crescut, a devenit mult mai complexă —. ne spune tov. director R. Linteș. în această perioadă producția ei a crescut de 10 ori. Ea satisface, de pildă, 50 la sută din necesarul de mobilă destinat populației. Totuși, în ciuda acestor schimbări, modul ei de organizare a rămas același ca acum aproape 20 de ani. Deficiențele de aprovizionare de pildă se datoreso unui sistem extrem de greoi de repartiție, care angajează un mare număr de verigi intermediare. De la C.S.P., cota de materiale e comunicată ministerului producător, de aici întreprinderii furnizoare, care se adresează sfatului popular și, în continuare, secției de industrie locală, care trimite un desfășurător la O.R.A.D. etc, etc. Tot așa de greoi și inoperativ este și sistemul de îndrumare a întreprinderilor. Conform prevederilor în vigoare, aceste întreprinderi depind de sfaturile populare raionale sau orășenești, foruri care nu au însă personal tehnic de specialitate. Acest personal există la secțiile de industrie locală ale sfaturilor populare regionale. Și din cauza dublei subordonări (la sfatul raional sau orășenesc și la sfatul regional), orice dispoziții și măsuri trebuie să urmeze o cale ocolită. Practica de fiecare zi a dus la corectarea acestui sistem, astfel că astăzi, în diverse regiuni, potrivit unor inițiative locale, întreprinderile au fost legate în mod direct de secțiile de industrie locală, eli- minîndu-se verigile intermediare. Aceasta dovedește cu atît mai mult necesitatea unei revizuiri a sistemului existent, care s-a perimat. 
I SUGESTII

DE PERSPECTIVĂ

După părerea multora dintre interlocutorii pe care i-am consultat în cursul anchetei de' față, o soluție pentru lichidarea rămîneri- lor în urmă, pentru asigurarea unei dezvoltări rapide în acest domeniu ar fi înființarea, pe regiuni, a unor trusturi de industrie locală. Acestea, pre- luînd sarcinile actuale ale secțiilor de resort din sfaturile populare regionale, ar constitui unități economice operative care, încadrate cu specialiști și cu mijloace corespunzătoare, ar asigura o îndrumare directă, mai competentă întreprinderilor în subordine.întrebarea e, însă, așa cum ne-au sesizat alți participanți la discuții, dacă centralizarea excesivă, într-un domeniu care se ocupă de chestiuni atît de diverse nu ar împinge producția către realizarea unor serii mari, lipsind industria locală de o- perativitate, de promptitudine, de o rapidă adaptare la exigențele diverse și mereu noi ale cererii. Semnalăm acest aspect întrucît unele raționalizări încercate în acest sens au și dat naștere unor anomalii. Ni le semnalează tov. Petrache 
Petrescu, directorul I.C.R.M. din Galați: „De cîteva luni, sortimentele pe care le livrau întreprinderile de industrie locală din regiunea noastră în loc să crească, s-au micșorat. Nu se mai produc la noi cazane de rufe, băi de rufe cu fundul de lemn, tăvi de copt din tablă neagră etc. Au fost repartizate unor întreprinderi din alte regiuni, care încă n-au apucat să se reprofileze. Dar chiar dacă ele și-ar însuși fabricația lor, se pune întrebarea : ce rost are ca asemenea produse ieftine, care nu necesită cine știe ce utilaje, să fie aduse de la sute de kilometri, să-și încarce prețul cu cheltuieli de transport ?“Unii tovarăși consideră că ar fi util să se încerce forme mai simple, mai operative, de genul unor ateliere fără prea mult personal. E de reținut că într-o serie de țări avansate o mare parte a bunurilor de utilizare cotidiană, avînd o foarte diversă gamă de tipuri, e asigurată de asemenea ateliere, a căror producție atinge în unele cazuri chiar a treia parte din producția totală pentru consum a țării. Fără îndoială, argumentele pentru cele mai diverse soluții trebuie cîntărite temeinic, pentru a se lua măsurile cele mai potrivite într-un sector în care e necesar ca operativitatea, spiritul de inițiativă să se manifeste din plin.
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Spiritul artistic
de echipă

Se părea că pentru un teatru 
apropierea prea mare de Capita
lă nu este un avantaj, ci un de
zavantaj. Am auzit de atîtea ori 
acest argument, încît el începuse 
să fie luat drept un adevăr axio
matic. Mergeai să vezi un spec
tacol la Ploiești cu axioma prece- 
dînd spectacolul. Ți-o repetau toți 
înainte să ajungi în sală, înain
te să ajungi pe stradă, din gară 
sau din tren. Și așa, repetate obse-

ca și cele de zilele trecute împun 
constatarea că este vorba de un 
alt teatru. Distanța geografică nu 
s-a schimbat, nici sala teatrului 
(unii vizitatori mai recenți afirmă 
că ea ar avea nevoie de îmbună
tățiri tehnice). S-a schimbat însă 
colectivul, sau mai exact starea 
lui de spirit, atitudinea lui față de 
actul artistic căruia îi dă naștere. 
Fie că este vorba de lucrarea 
„Neîncredere în Foișor’ — o pie-

Pe marginea turneului

Teatrului din Ploiești

siv, unele păreri sfîrșesc prin a fi 
luate drept realități. Plecînd de la 
ideea unei false despărțiri între 
teatrul „de Capitală" și cel „de 
provincie", unii deplîngeau parcă 
imensul ghinion pe care-1 are 
Ploieștiul de a nu fi un cartier al 
Bucureștiului. Menajați în genere 
de cronicari (dar un menajament 
oarecum peiorativ), artiștii ploieș- 
teni au început la un moment dat 
să se simtă nedreptățiți și negli
jați. Și de bună seamă Așa încît, 
în ultimul an au venit ei de două 
ori la "centru, în ambele împreju
rări oferindu-ne o reală surpriză.

Zilele trecute ne-au prezentat 
două spectacole în regia lui 
Gheorghe Harag : „Neîncredere în 
Foișor" de Nelu Ionescu 
cioabele Londrei" de 
Shaw.

Comparate cu ceea ce
mai de mult pe scena ploieșteană, 
spectacolele de acum cîteva luni

și „Co- 
Bernard

văzusem

să polițistă care depășește alte lu
crări ale genului printr-o finețe a 
detaliului psihologic și prin grija 
pentru sentimentul uman, dar pă
cătuiește în același timp față de 
imperativele genului, pentru că 
diminuează surpriza și tensiunea 
spre final — fie pe de altă parte 
că este vorba de una dintre cele 
mai reprezentative lucrări ale lui 
Shaw „Cocioabele Londrei" — o 
constatare comună se impune (și o 
impunea și trecutul turneu): avem 
de-a face cu o bună concepție de 
teatru. Distribuțiile (cuprinzînd 
mulți actori tineri, înzestrați și 
plini de personalitate) se dovedesc 
a fi alcătuite în primul rînd cu 
grija de a sluji cît mai bine tex
tul, de a pune actorul potrivit pe 
rolul potrivit. Mărturisesc că m-a 
surprins foarte plăcut să constat 
la acest colectiv că actori de nă
dejde, cunoscuți, preiau roluri mă
runte, aproape niște apariții, pe

chiar în-

Cei care
trebuie să
ocupe un loc
liber în sala
de concert

Gitind articolul 
„Cei care trebuie să 
ocupe un loc liber în 
sala de concert" pu
blicat în „Scînteia" 
din 07.02.67, aș vrea 
să-mi exprim unele 
păreri în legătură cu 
problemele ridicate.

La lași, sala de 
concerte este plină, 
mai ales cînd vin so
liști ca I. Voicu, Șt. 
Ruha, Magda lancu- 
lescu, Viorica Cortez- 
Guguianu, sau soliști 
și dirijori străini (A- 
natol Fistoulari) cu
noscuți deja publicu
lui ; publicul vrea să 
aibă în primul rînd 
garanția unei 
pretări de

Hunedoara. Sala Ga- 
sei de cultură a ora
șului era plină, mulfi 
dintre spectatori au 
venit și din Deva. A 
fost o adevărată ma
nifestare de caldă a- 
preciere pentru arta 
artiștilor bucureșteni. 
Dar programarea u- 
nor concerte simfoni
ce in alte orașe decît 
în cele de reședință: 
ale Filarmonicilor se 
face in general spo
radic.

cultură a sindicatelor 
sînt rare, la intervale 
neregulate și nu întot
deauna la nivelul ce
rut de subiectul mu
zical.

Unul din contactele 
publicului cu muzica 
simfonică și de operă 
se realizează și prin 
intermediul vînzători- 
lor de la raioanele de 
discuri ale librăriilor 
sau ale magazinelor 
Foto-Sport. In pro
vincie mai ales, acești

ecouri

• RĂZBOI ȘI PACE — film pentru ecran pa
noramic (seria I) : PATRIA — 9 ; 12 ; 15 ; 
18 ; 21.
e DRAGĂ BRIGITTE — cinemascop : REPU
BLICA — 9,15 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, 
EXCELSIOR — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
FLAMURA — 9,30 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,30 (la toate 
completarea Imprudenții), CAPITOL (comple
tare Muntele) — 9,15:
18.30 ; 21.
• OMUL CARE L-A UCIS 
LANCE: BUCUREȘTI —
16.15 ; 18,45 ; 21, GRIVIȚA
15.15 ; 17,45 ; 20,15, MELODIA -
16.30 ; 19 ; 21,15, MODERN — 9

11.30 ; 13,45 ; 16 ;
PE LIBERTY VA-
8,45; 11,15; 13,45; 

10,15 ; 12,45 ;
9 ; 11,30 ; 14 ; 

, X1,1U, -- O ( 11,15 ( 13,30 ',
16 ; 18,30 ; 21.
• NU SINT DEMN DE TINE și FIDELITATE: 
LUMINA — 9,15 ; 13,15 ; 19,15.
• CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : LUCEA
FĂRUL (completare Cinci săptămîni în balon)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FESTIVAL
(completare Expoziția „Dezvoltarea științei în 
România") - 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21,
FEROVIAR (completare Muntele) — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ;..............
• MICUL
12; 14.
• CIOCIARA : CENTRAL — 9 ; 11,45 ; 15 ; 
17,45 ; 20,30.
e MONDO CANE (ambele serii) : UNION — 
10 ; 16 ; 19,30.
e PROGRAM PENTRU COPII : DOINA
— 9 ; 10.

18,30 ; 21.
REBEL: CINEMATECA 10 ;

9 ;

cinema
• ZORBA GRECUL : DOINA — 11,30 ; 15,15 ; 
18 ; 20,45.
e JUANA GALLO — cinemascop : VICTO
RIA — 8,45 , 11 ; 13,30 ; 16, GIULEȘTI - 10,30 ;
15.30 ; 18 , 20,30. MIORIȚA - 9,45 ; 12 ; 14,15 ;
16.30 , 18,45 ; 21, FLACĂRA - 15,30 ; 18 ; 20,30.
• MOSHI, MOSHI - ALO, JAPONIA ! : TIM
PURI NOI (completare Surogat) — 9 — 21 în 
continuare.
• ÎNAINTE DE RĂZBOI : DACIA (completare 
Hieroglifele pămîntului) — 9 — 21 în continu
are, RAHOVA (completare Muntele) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• APELUL — cinemascop : VICTORIA —
18.30 ; 21, BUZEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
o DACII — cinemascop : BUCEGI — 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20.30, TOMIS — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. AURORA — 8,30 ;
10.45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ — 
cinemascop : GLORIA — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ;
16 ; 18,15 ; 20,30, FLOREASCA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 (la ambele completarea Expo
ziția „Dezvoltarea științei în România"), ARTA 
(completare Imprudenții) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18,15 ; 20.30.

• LEAC CONTRA DRAGOSTEI : FLOREAS
CA (completare Expoziția „Dezvoltarea știin
ței în România') - 20,45.
O NIMENI NU VOIA SA MOARA : COLEN- 
TINA - 15.30 • 17,45 ; 20
• WINNETOU — cinemascop (ambele serii) : 
FERENTARI - 10 , 16 ; 19,30.
• OGLINDA CU DOUA FEȚE : VIITORUL
(completare Cîntec de leagăn) — 15,30 ; 18 ;
20,30.
• UN FILM CU O FATA FERMECĂTOARE : 
MUNCA - 16 ; 18,15 ; 20,30.
• ZILE RECI : UNIREA (completare Impru
dența) — 15,30 : 18 ; 20,30.
« UN MARTOR ÎN ORAȘ : VITAN - 15,30 ; 
18 ; 20,15. PROGRESUL - 15,30 ; 18 (la ambele 
completarea Comoara din Panagjurist).
• SANJURO — cinemascop : POPULAR —
15.30 ; 18', -----
• COLIBA 
MOȘILOR 
<9 A FOST 
CRÎNGASI 
a WARLOCK
10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 . 19 ; 21,15.
• DIMINEȚILE UNUI BAIAT 
COTROCF.NI (completare Expoziția 
tarea științei în România") — 15,15 ; 18 ; 20,45.
• ÎNTRE DOI : LIRA (completare Hieroglifele 
pămintuluf) — 15.30 ; 18 , 20,30.
e NU SÎNT DEMN DE TINE : VOLGA —
9.30 ; 11,45 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21. DRUMUL 
SĂRII — 11 : 15,15 ; 18 ; 20.30.

20,30.
UNCHIULUI TOM — cinemascop :
- 15 ; 18 ; 20.45.
CÎNDVA HOȚ —
— 15,30 ; 18 ; 20,30.

cinemascop :
cinemascop :
COSMOS
CUMINTE:

„Dezvol-

teatre Cartea la ocul

inter- 
înaltă 

clasă. Dacă pe afiș a- 
pare o lucrare în pri
mă audiție sala este 
doar pe jumătate 
plină. De aceea cred 
că poate ar fi necesar 
ca in cadrul emisiu
nilor posturilor de 
radio locale (acțiunea 
poate fi valabilă pen
tru orice oraș) cu una 
sau două zile înainte 
de concert să se facă 
o scurtă prezentare 
(cu exemplificări) a 
programului concer
tului ce va avea loc 
in săptămîna respec
tivă. Chiar Televiziu
nea, într-o emisiune 
de Actualitate muzicală, ar putea prezen
ta o dată pe săptă- 
mină dirijorii, soliștii 
și lucrările (cu exem
plificări) 
părea in concerte în 
diferite 
țară.

tn 1960 a fost orga
nizat un turneu al 
orchestrei simfonice 
a Filarmonicii „Geor
ge Enescu" prin di
verse centre muncito
rești. Unul din con
certe a avut loc și la

—

ce vor a-

orașe din

tn București se uti
lizează variate formu
le de educație mu
zicală a elevilor, stu
denților și a publicu
lui in general. Pro
vincia *— și cînd spun 
provincia mă refer la 
centrele raionale și 
muncitorești cu o 
populație de 20— 
50 000 locuitori, unde 
nu se poate găsi în 
magazinele... Foto- 
Sport(I) decît un nu
măr foarte limitat de 
discuri de muzică 
simfonică și de operă, 
sau chiar deloc — ră
mîne în afara unor 
astfel de manifestări.

După cum atmos
fera din sala de con
cert nu poate fi înlo
cuită cu nici o disco
tecă, așa și o audiție 
muzicală sau un con- 
cert-lecție ținute în 
sală nu pot fi pe de
plin înlocuite cu un 
concert-lecție la ra
dio. Dar chiar și în 
Iași, audițiile muzi
cale organizate în 
cadrul Casei Tinere
tului sau al Casei de

vînzători sînt însă 
străini de această mu
zică și nu știu ce să 
ofere cumpărătorului. 
De curînd am intrat 
in posesia unui inte
resant disc Electre
cord cuprinzînd un 
mănunchi de bucăți 
ce ne-au stimulat pri
mii pași spre studiul 
viorii sau pianului. 
Ascultîndu-l, viitorul 
meloman poate face 
la rîndul său primii 
pași spre tainele mu
zicii simfonice. Păcat 
însă că frumoasa ini
țiativă luată de casa 
de discuri Electrecord 
nu are continuare.

Se apropie al IV- 
lea Festival „George 
Enescu". Poate și stu
dioul de filme „Bucu
rești" ar avea de 
spus un cuvînt; ar fi 
binevenite filme ar
tistice care să redea 
manifestările organi
zate în cadrul festi
valului, să facă cu
noscuți participanții. 
repertoriul lor.

Ing. Remus 
MAERUȘAN

care talentul, harul lor artistic le 
ridică la prezențe pregnante, avînd 
un scop dramatic. Mă refer de pil
dă la Margareta Pogonat, în piesa 
lui Nelu Ionescu. Oricît s-ar spune 
că Ea este un rol care împarte 
grosul desfășurării dramatice cu 
El, rămîne totuși mai mult un 
personaj de echilibru și de legă
tură între episoade, deschizînd un 
alt filon al acțiunii pe care auto
rul nu-1 urmărește prea departe. 
Actrița a conferit însă o mare pre
zență și personalitate rolului — 
prin simpla participare încărcată 
de dramatism, chiar prin tăcerile 
ei care ajută la tensionarea mo
mentelor de suspens, prin aștepta
rea ei încordată. Margareta Po
gonat a dovedit că știe să joace 
bine și fără replică, că știe să aju
te situația, momentul acțiunii, 
chiar dacă în acele clipe desfă
șurarea este purtată de alte per
sonaje. Pe de altă parte este la fel 
de plăcut surprinzătoare evoluția 
scenică a debutantului Peter 
Paulhoffer (de altfel se debutează 
la acest teatru și pe plan actori
cesc, ca și pe planul concepției 
de teatru). El este un tînăr care îți 
lasă sentimentul maturității artisti
ce, al stăpînirii mijloacelor de tea
tru nealterate nici de manierism, 
nici de blazare, care înțelege să 
nu facă pe vedeta, nici
tr-un gen de piesă care de obicei 
e lansată prin vedete.

în comedia satirică a 
personajele au delicata, adesea 
insurmontabila misiune de a fi 
grave, pline de morgă, cu ținută 
și să se autopersifleze în același 
timp pentru că însuși conturul lor 
este trasat la limitele caricaturi
zării. In spectacol, succesul inter- 
preților, ca și al piesei, rezidă în 
știința dozării, în exploatarea de 
multe ori a unor infime nuanțe 
care le conferă o notă proprie. 
Abuzul ar duce însă pe loc la 
șarjă și facil, în vreme ce o prea 
mare gravitate și numai gravitate 
le-ar scoate din peisajul persona
jelor shaw-iene (unde și prostia, 
și răutatea, și inteligența, chiar și 
virtutea poartă un zîmbet, care 
este al autorului). în acest spirit 
se și joacă „Cocioabele Londrei' 
pe scena ploieșteana, în special 
de către cîțlva actori ca Nicolae 
Dinică, Silvia Năstase, Valeriu Po
pescu, Corneliu Revent și Vivi Po
pescu. Mai puțin poate de către 
I. Anghelescu-Moreni (în rolul lui 
Sartorius), căruia îi lipsesc dega
jarea, dezinvoltura personajului, 
în general însă, se poate vorbi de 
grija de a se asigura omogenita
tea distribuției în ambele specta
cole, de a se crea prin distribuție 
lumea piesei, și, prin aceasta, de 
a lua naștere o atmosferă viabilă, 
corespunzătoare ideilor ei.

Teatrul de astăzi se face cu 
echipă, prea puțin cu vedete. Se 
face cu actori și nu cu interpreți 
principali șl secundari; orice rol 
este important pentru un actor 
bun, după cum nici un toI nu este 
bun pentru un interpret mediocru.

Tot din distribuție, din echipă 
ar face parte și scenografii, costu- 
mierii și maeștrii de lumină. Dar 
în aceste sectoare, după mine, mai 
trebuie depus un efort de armoni
zare a contribuțiilor respective, cu 
spiritul în care se gîndește și se 
concepe spectacolul pe planul re
giei și actoriei.

Ploieștiul ca teatru este o sur
priză plăcută, pe deasupra orică
ror considerente asupra distanței 
în kilometri față de București.

lui Shaw,

Mircea ALEXANDRESCU

• Teatrul de operă și balet : SPĂRGĂTORUL DE 
NUCI - 11, SEARA VIENEZA - 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : SÎNGE VIENEZ
— 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : ÎNȘIR-TF. MARGARITE — 15, O FEMEIE 
CU BANI — 20, (sala Studio) : ÎNTÎLNIRE CU ÎN
GERUL - 19,30.
• Teatrul de Comedie : CAPUL DE RAȚOI — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : MOARTEA LUI DAN
TON — 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
CAZUL OPPENHEIMER - 15,30, NU SÎNT TUR
NUL EIFFEL - 20
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : ACEST 
ANIMAL CIUDAT — 15,30, DON JUAN (spectacol 
prezentat de Teatrul de stat din Constanța) —
19.30, (sala Studio) : SONET PENTRU O PĂPUȘĂ
— 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : TURCARET 
— 20.
• Teatrul Mic :
• Teatrul „Ion ______
9.30, SINZIANA ȘI PEPELEA - 15,30, CEI TREI
MUȘCHETARI -----
• Studioul Institutului de artă teatrală și cinema
tografică „I. L. Caragiale" : VASSA JELEZNOVA 
— 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
GULIVER ÎN ȚARA PĂPUȘILOR — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 
PARADA REVISTEI — 19,30, (sala Victoria) : CO
LIBRI MUSIC-HALL — 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindi
catelor : PENTRU TOT CE-MI ESTE DRAG — 18.
• Circul de stat: INTERNAȚIONAL ’67 — 19,30.

RICHARD AL II-LEA — 19,30. 
Creangă" : FILE PE TEATRU —

19,30.

de muncă
în aprovizionarea cu 

cartea a oamenilor mun
cii cu profesiile și pre
gătirile cele mai diverse, 
se bucură de interes un 
sistem cunoscut în între
prinderi șub numele de 
„Cartea la locul de mun
că". Prin intermediul in
stituției create în acest 
scop (C.L.M.), lucrările 
tehnico-științifice, politice 
și beletristice ajung direct 
în standurile din fabrici, 
uzine și instituții, unde 
sînt vîndute prin interme
diul unor difuzori volun
tari.

Dar, deși numărul între
prinderilor care au solici
tat înființarea de stan
duri este în continuă creș
tere, deși amatorii de li
teratură sînt din ce în ce 
mal numeroși, unitățile 
„Cartea la locul de mun-

Premieră la Teatrul de păpuși din Galații „Ce mi-a povestit pădurea"
Foto i Agerpre»

18,00 — Pentru cel mici: Ala Bala : 3 
jucării... din 6 hîrtii.

18,25 — Pentru tineretul școlar : Școli 
și tradiții : Liceul „Dimitrie 
Cantemlr".

18,50 — Telejurnalul de seară.

în jurul orei 19,00 — Transmisie de la 
Sala Palatului R. S. România : 
Spectacolul organizat cu prile
jul împlinirii a 60 de ani de la 
răscoalele țărănești din 1907. 

20,00 — Săptămîna.
21,00 — Reflector.
21,15 — Avanpremiera.
21,30 — „X, Y, Z“ : Cum a căzut avio

nul lui Aurel Vlaicu ?
22,05 — „întîlnire cu neprevăzutul" — 

film artistic.
23,00 — Telejurnalul de noapte.

Metamorfoza năravurilor
(Urmare din pag. I)

îndrăgostitului. Mau
rul contemporan ne- 
maifiind chiar atît de 
candid, Iago e silit 
la un surplus de fan
tezie, ignominiile sale 
morale nuanțîndu-se 
pînă la filigrană. Un 
prieten lucrînd într-o 
mare întreprindere 
industrială m-a ținut 
săptămîni de zile la 
curent cu peripețiile 
pasionante desfășura
te în unitatea sa. Se 
pusese la un moment 
dat acolo problema 
numirii unui direc
tor-adjunct. Iago a 
aflat — în epoca 
noastră pentru el a fi 
inteligent e a fi in
format — și s-a lă
murit, de asemenea, 
cine e omul vizat să 
ocupe postul. A dez
lănțuit deci împotriva

lui o campanie subti
lă de semi-șoapte, 
semi-insinuări, semi- 
aluzii, toate abia 
murmurate din vîrful 
limbii și din colțul 
buzelor, fiindcă Iago 
e prudent, nu mai 
declară, face atmos
feră, nu mai denunță, 
„creează" climat. Și 
nimic nu e mai greu 
pe lumea asta decît 
să spulberi o atmos
feră și să limpezești 
un climat, fiindcă în
cepe de unde nu bă
nui și ajunge unde nu 
prevezi, fără posibili
tatea ca să demaști 
autorul retranșat în 
umbra lui protectoa
re la vreme.

Zbirul s-a definit 
în conștiința lumii ca 
insul stăpînit de or
golii nemăsurate, 
surd la orice sugestie, 
indiferent față de 
opinii care îl contra
zic, gata să-și tradu-

că dorința tn fapte cu 
ajutorul pumnului 
trîntit în masă și al 
poruncii zvîrlite fără 
drept de apel. Acum 
— informat că meto
dele de comandă sînt 
reprobabile —■ nu mai 
strigă nesuprave
gheat, nu mai răc
nește neprincipial, e 
chiar atent la păre
rile altora, le ascultă 
răbdător, le notează 
politicos și interesat 
într-o agendă și face, 
după aceea, cum vrea 
el, orice opinie, alta 
decit a lui, părîn- 
du-i-se execrabilă și 
apărîndu-i ca o știr
bire a autorității sale. 
Am cunoscut un ase
menea om într-o în
treprindere. Cînd își 
dădea seama că ne
mulțumirile s-au 
strîns prea multe, a- 
menințînd paharul cu 
revărsarea, convoca o 
ședință numită în

limbajul său particu
lar și tehnic, o „su
papă". Oamenii se 
adunau, își exprimau 
ofurile mocnite, do- 
rinți legitime și igno
rate. El asculta pro
punerile îndrituite cu 
un aer de recunoștin
ță pentru cei care le 
făceau, spunea din 
cînd în cînd : „just!", 
nota în carnet iniția
tivele, mulțumea la 
sfîrșitul ședinței ce
lor „care l-au ajutat", și in aceeași zi zvîr- 
lea carnetul intr-un 
sertar, lingă altele cu 
același conținut. Iar 
a doua zi zbirul ama
bil, practicînd dis
prețul grațios față de 
oameni — una din 
cele mai periculoase 
forme ale inumani- 
tății — o lua de la 
capăt. Primarul din 
„Revizorul", obtuz și 
călcînd pe grumazul 
semenilor săi, a be-

neficiat de avanta
jele civilizației: a 
devenit afabil, tan
dru și atent, de o 
gentilețe seducătoare.

Ca și binele, nici 
răul nu rămîne veș
nic împietrit în sub
stanța și înfățișarea 
lui. Viciile evoluează. 
Sub presiunea unei 
societăți care nu le 
îngăduie, care le 
sancționează și repri
mă, se rafinează și 
se travestesc, folo
sind măști de o in
credibilă fantezie.

Și cred că e de des
cifrat în această zba
tere disperată a lor 
două elemente: în- 
dîrjirea viciilor de a 
persista, dar și ve
ghea responsabilă a 
oamenilor, a societă
ții, obligația de a le 
surprinde și demasca 
dincolo de orice primă, perucă sau ves- 
mînt.

că" își realizează cu greu 
planul de desfacere.

Cum se explică acest 
lucru 7

De ce în rafturi

prăfuite și nu in 
întreprinderi?

După cum rezultă din- 
tr-o statistică a Centrului 
de librării și difuzare a 
cărții din regiunea Bucu
rești, la începutul anului 
1966, în standurile și de
pozitele C.L.M. erau sto
cate valori însemnate din 
lucrări de specialitate și 
beletristice (7 milioane 
volume, dintre care peste 
50 la sută lucrări tehnico- 
științifice). în cursul anu
lui, fondul în stoc a mal 
scăzut. Cu toate aces
tea, îndeosebi la lucrările 
tehnice, se constată că 
unele se difuzează mal 
greu decît se aștepta. 
Una dintre cauze ne-a 
fost indicată de respon
sabilul C.L.M. 3, Petre Me
hedinți :

— Pentru stabilirea pre- 
comenzilor la lucrările 
tehnice se folosește son
dajul specialiștilor, sin
gurul sistem care, teore
tic, ar trebui să se dove
dească eficace. Practic 
însă, socotelile noastre 
sînt înșelate deoarece 
consultanții, buni specia
liști în marile întreprin
deri, fac doar o estimare 
cifrică foarte probabilă și 
uneori prea optimistă a 
viitoarelor vînzări. în mo
mentul de față, se în
treprinde o consultare 
încă restrînsă a sa- 
lariaților din specialita
tea respectivă pentru ca 
aprecierile să aibă o bază 
cît mai reală. In plus, nu 
se desfășoară o temeinică 
popularizare a lucrării în 
momentul apariției ei. Și 
astfel se întîmplă ca ea 
să nu se vîndă cum se 
prevedea, (deși preco- 
manda ne dădea asigu
rări liniștitoare), îngro- 
șînd numărul lucrărilor 
din depozit.

Rafturile ticsite cu cărți, 
grămezile de volume pes
te care praful se depune 
în voie reprezintă în ace
lași timp o piedică în ac
tivitatea C.L.M.-urilor, 
oare au datoria să ruleze 
cît mai mult fondul de 
cărți. De aceea, în pre
zent, se impune din par
tea Centralei editurilor șl 
difuzării cărții un studiu 
atent al tuturor volumelor 
din depozite și standuri, 
înlăturarea celor realmen
te depășite (ne referim 
la lucrările tehnice care 
nu mai sînt la nivelul ce
rințelor actuale), valori
ficarea altora prin recar- 
tări interregionale.

Pe de altă parte, se 
poate ca o bună parte 
dintre cărțile nevîndute 
să trezească interesul 
unor cititori. Dar cum pot 
afla aceștia de existența 
lor și, apoi, cum pot a- 
junge la ele 7 In mo
mentul de față, cu mari 
dificultăți. Ar trebui ca 
în standurile din între
prinderi să se găsească 
cît mai multe volume 
dintre cele care acum zac 
în depozitele C.L.M., pen
tru ca miile de salariați 
să poată consulta un sor
timent cu adevărat va
riat. Această soluție nu 
este însă realizabilă de
oarece contravine unui 
normativ în vigoare apar- 
ținînd Centralei edituri
lor și difuzării cărții și 
Ministerului Finanțelor 
care prevede ca standu
rile să nu aibă un sold 
de trei ori mai mare ca 
depunerea lunară. Re
stricția ar trebui revizuită

deoarece, după părerea 
multor tovarăși, ea con
stituie o piedică, îndeo
sebi în calea circulației 
cărților tehnice care au 
un preț mai ridicat.

De asemenea, după 
cum propunea și difuzoa- 
rea voluntară de la „Fla
mura roșie", Ana Oltea 
Țepeluș, ar fi extrem de 
utilă o listă a întregului 
stoc de cărți care se gă
sesc în depozitele C.L.M. 
(precizăm că este vorba 
de o listă nominală și nu 
valorică, cum se întoc
mește în prezent). Indife
rent dacă difuzorul poate 
intra oricînd în depozit 
pentru a-și alege volume 
din stoc — după cum afir
ma responsabilul C.L.M. 
1, Marin Miharț — lista 
de informare bibliografi
că este indispensabilă. 
Mandatar al dorințelor 
cîtorva mii de salariați, 
și avînd de ales între 
zeci de mii de volume, 
este evident că diiuzorul 
nu se va putea achita cu 
succes de sarcina primi
tă, fără a dispune de 
mijloace de informare a 
cititorilor.

Prea multe

standuri...

strică ?

S-ar părea că, datorită 
rolului extrem de impor
tant pe care C.L.M. îl are 
atît în atragerea unor noi 
prieteni ai literaturii, cît 
și în completarea cunoș
tințelor de specialitate, 
ale multor cadre medii șl 
superioare din întreprin
deri, sistemul desfacerii 
cărților la locul de mun
că cunoaște o dezvoltare 
mare. Cu toate acestea, 
am aflat cu surprindere 
că numărul standurilor 
din întreprinderi este în 
scădere. Pe de o parte, 
conducerile unor între
prinderi din Capitală ca 
„Flamura roșie", „Pionie
rul", „Termocentrala Fila
ret' nu acordă sprijin or
ganizării acțiunii de di
fuzare a cărții. Răspunde
rea revine direct C.L.M. 
Am ascultat astfel opinia 
responsabilului C.L.M. 1 : 
„Prea multe standuri duc 
la pulverizarea fondului 
de carte, care și așa este 
insuficient". Dar, în ciuda 
acestor afirmații, unita
tea are trei chioșcuri vo
lante pe stradă, care fo
losesc volumele destinate 
vînzării în întreprinderi. 
Ele nu „pulverizează" car
tea 7 Cu lucrările de aici 
s-ar putea satisface, in 
bune condiții, nevoile 
unor instituții.

In actualul sistem, una 
dintre funcțiile-cheie ale 
unității C.L.M., bibliogra
ful, cel care ar trebui să 
fie promotorul unei ade
vărate munci 
cartea, este 
îngropat în 
operațiunilor 
gice.

— Sarcina
mentul de față — este de 
părere bibliograful de la 
C.L.M. 3, Radu Gheorghe, 
— este aceea de a înre
gistra necesarul de car
te, „intrările" „ieșirile" și 
repartizările făcute 
acest fel. nu mai îmi 
mîne aproape nici 
moment liber pentru a 
mări mișcarea cărților în 
întreprinderi, activitatea 
îndrumătorilor noștri.

Și în această privință 
este așteptată intervenția 
operativă a organelor de 
resort care, pe baza 
unei cercetări atente, să 
simplifice excesul de for
me și formalități Dacă 
toate aceste măsuri vor 
fi dublate de o alegere 
mai judicioasă a unor di
fuzori voluntari, „Cartea 
la locul de muncă" își va 
spori mult contribuția la' 
satisfacerea cerințelor ci
titorilor din întreprinderi.

Radu CONSTANTINESCU

științifice cu 
literalmente 
multitudinea 

scriptolo-

mea, in mo-

în 
ră- 
un 
ur-
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Delegația Grupului mân
al Uniunii interparlamentare

a plecat la sesiunea
de la Palma de Majorca' Joi dimineața a părăsit Capitala, plecind în Spania, la Palma de Majorca, delegația Grupului român al Uniunii interparlamentare, care va participa, între 27 martie și 2 aprilie, la sesiunea de primăvară a Uniunii interparlamentare.Din delegație fac parte deputății : prof. dr. Tudor Drăganu, vicepreședinte al Grupului român al Uniunii interparlamentare, ing. Ion Iliescu, secretarul Grupului, și conf. univ. Constantin Stătescu, membru.La aeroport, delegația a fost condusă de deputății Ion Pas, președintele Grupului român al Uniunii interparlamentare, Anton Breiten- hofer și C. Paraschivescu-Bălă- ceanu, membri ai conducerii Grupului, funcționari superiori din Marea Adunare Națională.(Agerpres)

Cronica zilei
RECEPȚIE CU PRILEJUL

ZILEI NAȚIONALE 
A PAKISTANULUIAmbasadorul Pakistanului București, Ahsan-ul-Huque, a oferit joi seara o recepție în saloanele restaurantului Athenee Palace, cu prilejul Zilei naționale a Pakistanului. Printre invitați se aflau acad. Șt. S. Nicolau, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Gri- gore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, reprezentanți ai unor ministere și instituții centrale, oameni de știință, artă și cultură. Au luat parte șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.

VIZITELE OASPEȚILOR 
DIN R. P. BULGARIA

la

Delegația condusă de Marin Graș- nov, ministrul construcțiilor din R. P. Bulgaria, care se află în țara noastră la invitația ministrului in-
Plecarea lui Richard Nixon

Joi dimineața a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre Praga, Richard Nixon, fost vicepreședinte al Statelor Unite ale Americii, care a făcut o vizită particulară de două zile în țara noastră.
Pe aeroportul Băneasa, a fost condus de Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe. A fost de față Richard H. Davis, ambasadorul S.U.A. la București.(Agerpres)Cumpărături

Manifestări consacrate
A

In memoria

vor din mo- mai Gama

dustriei construcțiilor, Dumitru Mosora, a avut întîlniri cu membri ai conducerii ministerului și a vizitat fabrici de materiale de construcții din cadrul complexului industrial București-Militari. Oaspeții au făcut, de asemenea, o vizită la Institutul de cercetări pentru materiale și prefabricate de construcții din București și s-au întîlnit cu specialiști din conducerea institutului. Joi, delegația a plecat prin țară pentru a vizita diferite regiuni.
SEARĂ CULTURALĂ 

CU PRILEJUL
NAȚIONALE

SĂRBĂTORII 
A GRECIEIpentru relațiileInstitutul român culturale cu străinătatea a organizat joi o seară culturală cu prilejul sărbătorii naționale a Greciei. Prof. univ. Mihai! Ghelmegeanu, vicepreședinte al Consiliului pentru răspîndirea cunoștințelor cul- tural-științifice, a expus conferința „Imagini din Grecia". Cunoscuți artiști bucureșteni au prezentat un recital de muzică și poezie greacă, în asistență se aflau reprezentanți ai conducerii I.R.R.C.S., membri ai Grupului parlamentar pentru relații de prietenie România-Grecia, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, oameni de cultură și artă, ziariști. Au luat parte ambasadorul Greciei la București, Ioannis Christos Cambiotis, și alți membri ai corpului diplomatic.

PLECAREA 
DELEGAȚIEI U.A.S.R. 
LA CONGRESUL U.I.S.Joi a părăsit Bucureștiul, ple- cînd la Ulan-Bator, delegația Uniunii Asociațiilor Studenților din România, care va participa la lucrările celui de-al IX-lea Congres al Uniunii Internaționale a Studenților. Delegația este condusă de Mircea Angelescu, președintele U.A.S.R.

*

aniversării răscoalei din 1907
în întreaga țară au continuat 

ieri manifestările consacrate îm
plinirii a 60 de ani de la răscoala 
țăranilor din 1907. în sala „Ci- 
prian Porumbescu" din SUCEAVA 
a avut loc o adunare comemo
rativă. Despre însemnătatea isto
rică a evenimentelor din 1907 a 
vorbit profesorul Ion Siminiceanu, 
vicepreședinte al sfatului popular 
regional. în regiunea Suceava a- 
semenea adunări au mai avut loc 
la Fălticeni, Săveni și Botoșani.

Tot în după-amiaza zilei de 
ieri a avut loc o adunare în sala 
mare a Palatului culturii din TG. 
MUREȘ, la care au luat parte oa
meni de știință și cultură, activiști 
de partid și de stat, oameni ai 
muncii români, maghiari și ger-

mani. Despre însemnătatea răs
coalei din 1907 a vorbit Marcel 
Mogoșiu, vicepreședinte al co
mitetului executiv al sfatului 
popular regional.

O adunare asemănătoare a a- 
vut loc și la Teatrul de stat din 
GALAȚI. Cu acest prilej a vorbit 
Chirii Bivolan, vicepreședinte al 
comitetului executiv al sfatului 
popular regional. Tot la Galați, 
numeroase colective ale între
prinderilor și instituțiilor orașului, 
elevi și pionieri au depus coroa
ne și buchete de flori la placa 
comemorativă înălțată în parcul 
„1907", în amintirea țăranilor ră
puși de gloanțe acum 60 de ani, 
în timp ce se îndreptau cu jalba

spre prefectura orașului. La Ne- 
grilești, Berheci, Matca, Măstă- 
cani, Tg. Bujor, Biănești și in alte 
localități ale regiunii Galați au 
fost dezvelite plăci comemorative, 

în sala cinematografului „Mi
nerul' din BAIA MARE a avut loc 
ieri o adunare comemorativă. Au 
luat parte numeroși țărani coope
ratori din comunele și satele re
giunii Maramureș, oameni ai 
muncii din orașul Baia Mare, 
vechi militanți ai mișcării mun
citorești. Cu acest prilej a vor
bit ing. Cornel Costea, președin
tele consiliului agricol regional 
Maramureș, despre importanța is
torică a evenimentului petrecut 
acum 60 de ani.

Brâncuși
La Uniunea Artiștilor Plastici a avut loc, joi seara, o manifestare consacrată împlinirii unui deceniu de la moartea sculptorului Constantin Brâncuși. în prezența unor artiști plastici, sculptorul Ion Iri- mescu și criticul de artă Ion Frun- zetti au evocat personalitatea marelui artist. Tot aici a fost najată o expoziție alcătuită panouri cu fotografii după mai reprezentative lucrări sculptorului.

ame- diri cele ale(Agerpres)

Pentru zilele calde ce veni, Fabrica de confecții Călărași a pregătit cîteva dele comode și ușoare, ales pentru cei mici. " îmbrăcămintei pentru copii este completată cu costumașe fantezi ționate ușoare, bina ții vîrstei.compuse din pantalonași scurți, prinși în nasturi sau cu bretele și o bluză. Pentru fetițe, creatorii de modele de la fabrica din Călărași au realizat cîteva modele de șorțulețe, foarte cochete, din țesături uni cu garnituri aplicate, în culori contrastante. Celor mici, de trei-patru ani le sînt destinați pantalonașii de joc din materiale înflorate, cu buzună- rașe și aplicații sub forma unor animale cunoscute de copii.Fabrica mai produce cămăși din țesături în carouri sau alte desene geometrice, pentru adolescenți, cămăși bărbătești, salopete și haine de protecție din doc.

pentru băieți, confec- din diferite materiale în culori vii și în com- coloristice adecvate Aceste costumașe sînt

Produse ce se vînd
cu plata in rate 
pînă la 31 martieîn puținele zile care au mai rămas pînă la sfîrșitul lunii, se mai pot cumpăra, cu plata în rate, o serie de produse : aparate pentru mărit fotografii, marca „Peisaj", aparate „Diascol", pentru proiectarea diapozitivelor, aparate de radio, acordeoane și picupuri. Mărfurile amintite se pot procura cu un acont variind între 20 și 25 la sută, iar restul plătibil în 5—10 rate lunare.

vremea
Ieri în țară : vremea a fost 

călduroasă, cu cerul variabil, 
mai mult senin în jumătatea de 
sud a țării. Izolat, în nordul 
Transilvaniei și al Moldovei s-au 
semnalat ploi slabe și averse. 
Vîntul a suflat potrivit, cu in
tensificări temporare în estul și 
sudul țării. Temperatura aerului 
la ora 14 oscila între 8 grade la 
Toplița și Cîmpulung Moldove
nesc și 17 grade la Adjud. în 
București : vremea a fost căldu
roasă, cu cerul mai mult senin. 
Vîntul a prezentat intensificări 
temporare din vest. Temperatura 
maximă a atins 16 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 25, 26 și 27 martie. în țară : 
vremea va fi ușor instabilă, cu 
cerul schimbător. Vor cădea pre
cipitații locale, mai ales în ju
mătatea de nord a țării. Vînt 
potrivit, cu intesificări locale 
din nord-vest. Temperatura în 
scădere ușoară. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 4 și plus 6 
grade, iar maximele între 4 și 14 
grade în București : vreme ușor 
instabilă, cu cerul variabil, fa
vorabil ploii slabe. Vînt potrivit 
din nord-vest. Temperatura în 
ușoară scădere.

prin coletărieCooperația de consum pune la dispoziția cetățenilor din localitățile pe care le aprovizionează un sistem de deservire care economisește timpul necesar deplasării pînă la vreuna din unitățile de desfacere. Cum se procedează ? Dacă trimiteți o carte poștală pe adresa secției „Comerțul prin coletărie" din București, str. Sergent Nuțu Ion nr. 8—12, raionul Lenin, prin care faceți cunoscute mărfurile ce vă sînt necesare, ele vor fi expediate la domiciliul dumneavoastră prin colet poștal. Plata se face la primirea coletului.Pentru ca publicul cumpărător să cunoască mărfurile ce se pot procura astfel, se trimite, gratuit, la cerere, lista acestor mărfuri.

Joi dimineața a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre Helsinki, tov. Marius Guran, membru al Biroului C.C. al U.T.C., pentru a participa la Congresul al VIII-lea al Uniunii Tineretului Democrat din Finlanda, care va avea loc între 24 și 27 martie în orașul Turku.
★A sosit în Capitală profesorul Fr. Thiriet de la Institutul de istorie a Evului mediu din cadrul universității din Strasbourg. Oaspetele francez — aflat în țară în cadrul schimburilor culturale dintre Franța și România — va vizita universitățile din București, Cluj și Iași, Institutul de studii sud-est- europene, Biblioteca Academiei, muzee și monumente istorice. El va expune unele probleme ale istoriei Evului mediu în cadrul unor conferințe ce le va’ susține în fața profesorilor și studenților din aceste centre universitare.(Agerpres)

(Urmare din pag. I)publica", unitatea din cartierul Pajura, cea din Piața Chibrit etc.), precum și în altele care nu erau direct vizate, nu se mai fumează. Unii credeau că măsura este riscantă iar cofetăriile rămîne fără clienți. Faptele demonstrează altceva. E drept, de la u- nitatea noastră — cofetăria „Republica" din Calea Victoriei nr. 63—65. una din unitățile cele mai frecventate din București, — a cam dispărut clientela pestriță de bărboși care stăteau ore în șir_ în fața paharelor cu coniac, aprinzînd țigară după țigară. în schimb, au revenit cumpărătorii care înainte ocoleau cofetăria: femei cu copii, familii întregi, pensionari, grupuri de tineri cărora nu le plac stridențele. La aceștia se adaugă, bineînțeles, și vechi clienți care, deși fumători, recunosc că localul, prin ținuta lui, prin atmosfera mai puțin zgomotoasă, le oferă posibilitatea unei destinderi.Vînzarea nu numai că n-a scăzut, dar în unele zile s-a și îmbunătățit. La cofetăria din Piața Chibrit se servește nu numai cafea, dar se consumă în continuare bere și alte băuturi alcoolice. Fumătorii totuși se abțin să încalce regula localului. E o dovadă că această regulă dictată de interese majore de natură socială poate căpăta drept de cetățenie.
Dochia COMȘA 
Responsabila cofetăriei 
„Republica"

vorînsă

legerea fumătorilor numai aici, unde diferitele pricini solicită atît de intens nervii și răbdarea, acest apel n-ar avea nici un rost. Și totuși, în prezent, această sală nu mai are aspectul de tavernă. Prin dispariția norilor de fum s-a purificat nu numai atmosfera, ci s-a schimbat și aspectul general al sălii care inspiră oricărui vizitator mai mult

„Minunea11 
s-a întîmplat unde 
nu aș fi crezut 
niciodată...în urmă cu cîteva luni, cînd intrai în „sala pașilor pierduți" din Palatul Justiției, aveai impresia că te afli într-un infern. Se părea că oriunde s-ar putea apela la înțe-

FOTBAL

o lovitură de colt executata de fotbaliștii români 
(Telefoto : A.F.P.—Agerpres)

PARIS 23 (Agerpres). — Ziarele 
franceze apărute joi publică ample 
reportaje și comentarii pe marginea 
meciului de fotbal România—Franța.

Cotidianul de sport „L’EQUIPE" 
scrie: „Despre echipa română, care 
s-a arătat aceeași cu ceea ce am con
statat despre ea în jocul de verifi
care de la Atena, trebuie să arătăm 
că este o formație de valoare atle
tică ce se completează cu jocul unor 
tehnicieni 
Frățilă, și

foarte buni, ca Dobrin sau 
al unor jucători combativi

și foarte dotați fizicește". în co
mentariul ziarului „L’HUMANITE" 
se scrie : „Surprinsă de un gol al lui 
Frățilă, echipa Franței i-a dominat în 
zadar pe românii solizi și eficaci și 
s-a înclinat (2—1)“. „Începînd de ieri 
palmaresul echipei franceze se împo
dobește cu o nouă înfrîngere. Singura 
consolare : oaspeții au prezentat o e- 
chipă de valoare reală și, văzînd-o e- 
voluînd, mulți au înțeles de ce ea nu 
poate fi învinsă pe teren propriu da 
trei ani".

CLAY PĂSTREAZĂ SUPREMAȚIA
a doua oară în acest anPentru 

boxerul Cassius Clay și-a apărat cu 
brio titlul de campion mondial la ca
tegoria „grea“, învingîndu-l prin 
K.O. în rundul 7 pe șalangerul său 
Zora Folley.

După o repriză egală, Folley a cîș- 
tigat-o clar pe următoarea, iar in a 
treia și-a menținut avantajul. în run-

dul 4 Clay s-a dezlănțuit și, plasînd 
un rapid ,,un-doi“ la figură, l-a ex
pediat la podea pe Folley. în rundul 
7, Clay a răspuns la un atac al ad
versarului cu o directă de dreapta 
la figură. Folley a căzut la podea. 
S-a ridicat la „6", însă complet a- 
mețit. Arbitrul l-a declarat pe Clay 
învingător prin K.O. tehnic.

SPORT
TENIS DE MASĂ

Echipa masculină CS.M. Cluj 

din nou campioană europeană
BUDAPESTA 23 (A- 

gerpres). — La Buda
pesta s-a disputat aseară 
al doilea meci al finalei 
„Cupei campionilor eu
ropeni' la tenis de 
masă (masculin) între 
echipele C.S.M. Cluj și 
Vasutas Budapesta. Spor-

tivii români, care cîș- 
tigaseră prima întilnire 
cu 5—4, au repurtat de 
data aceasta o victorie 
mai clară, cu 5—1, cuce
rind pentru a 5-a oară 
trofeul atribuit celei mai 
bune formații europene 
de tenis de masă.

Iată rezultatele tehni
ce : Cohîrzan — Kovacs 
2—0 ; Giurgiucă — Ber- 
czik 2—0 ; Negulescu — 
Rozsas 2—0 ; Giurgiu
că — Kovacs 2—0 ; Co- 
birzan — Rozsas 0—2 ; 
Negulescu — Berczik 
2—1.

Mondialele44 de hochei pe gheață
• ROMĂNIA-UNGARIA 5-2 • CEHO
SLOVACIA ÎNVINSĂ DE FINLANDA!

un motiv în sălile de producție. în birouri, în schimb, s-a fumat la discreție. De cîtva timp, conducerea fabricii a interzis și fumatul în birouri. Cea mai mare parte a ■ fumătorilor au înțeles să respecte această dispoziție, în cadrul serviciului contabilității, unde lucrez, sînt 42 de salariați, (majoritatea femei) împărțiți in două birouri mari. Fu-

Un fumător

ciștigat pentru 
acțiunea noastrăSînt fumător pasionat, nu sufăr de nici o boală și îmi vine greu să renunț la această plăcere. Cu toate acestea îmi dau seama că luarea unor măsuri menite să-i ocro-

Viața infirmă scepticismul celor

poate fi reglementat

cînd termină lucrul fără a se sinchisi de sănătatea subalternilor, de ceea ce gîndesc aceștia. A fost criticat în nenumărate ședințe ale grupei sindicale, dar nu vrea să ia în considerație opinia colectivului.O asemenea sfidare a unei obligații de serviciu care este în același timp și o normă de conviețuire socială ar trebui să atragă după sine sancțiuni aspre. După părerea mea, conducerea întreprinderii nu are voie să tolereze a- semenea atitudini care denotă lipsă de bun simț și de disciplină.
Eugen ATĂNĂSOAEI
Suceava

A mai rămas 
un recalcitrant

Ieri, la Viena, în cadrul grupei B a campionatului mondial de hochei pe gheață, selecționata României a întîlnit reprezentativa Ungariei pe care a învins-o cu 5—2 (2—1, 1—0, 2—1). Condusă la început cu 1—0, echipa română a egalat și a preluat inițiativa reușind să conducă la un moment dat cu 5—1. Portarul Du- mitraș, ca și în meciul cu Norvegia, a apărat foarte bine, iar liniile de atac au desfășurat acțiuni variate și eficace. Echipa României se menține pe primul loc în grupa B, urmînd ca sîmbătă să întîlnească redutabila echipă a Poloniei. Alte rezultate de ieri : Iugoslavia—Italia 4—2 ; Polonia—Elveția 7—1.în grupa A, o surpriză de mari proporții : Cehoslovacia, vicecam- pioană mondială, a fost întrecută cu 1—3 (0—3, 1—0, 0—0) de Fin-

landa. Echipa Suediei, în revenire de formă, a dispus cu 8—2 (2—1, 5—1, 1—0) de cea a R. D. Germane.
„C. C. E." la volei

Rapidiștiî învinși
la Praga

în 
nilor 
echipa Ruda Hvezda Praga a în
vins aseară cu scorul de 3—1 
(15—9, 7—15, 15—8, 15—11), echipa 
Rapid București. Meciul retur va 
avea loc la 5 aprilie, la București.

semifinalele „Cupei campio- 
europeni" la volei (masculin),

Concurs republican de regularitate
și rezistență rezervat
MOTORETELOR „CARPAȚI

ori-

H

respect și considerație. Cei ce vor să fumeze au la dispoziție un loc special pentru fumat. Cu tot scepticismul unora, regula a prins repede și aici. De ce nu ar putea prinde și în alte părți ? Mă gîndesc, de exemplu, la teatrele și cinematografele care nu dispun de mai multe foaiere și holuri. Acestea continuă să fie adevărate afumătorii. Unele din aceste foaiere, fiind legate direct de sălile de spectacole nu pot împiedica fumul de tutun să pătrundă în săli. Principala piedică o constituie părerile preconcepute ale unora care pun la îndoială efectele practice ale diferitelor măsuri concrete înainte de a se încerca aplicarea lor.
N. OPRIȘOR 
pensionar

In întreprinderea 

noastră și ultimele 
redute cedează...

mătorii dintr-unul din a- ceste birouri fumează numai într-un hol mic sau pe sală. Nici în biroul în care lucrez eu nu mai există norii de fum de acum cîteva luni. Sînt însă cîteva birouri unde aerul continuă să fie totuși viciat de cîțiva fumători incorijibili. După ora 14, fumătorii respectivi își aprind liniștiți țigară după țigară în birou, ca și cînd interdicția ar fi valabilă numai într-un anumit interval de timp. Așa se face că tocmai atunci cînd sala- riațil sînt mai obosiți trebuie să înghită otrava fumului de tutun. în a- semenea cazuri, cred că ar trebui să intervină atît sindicatul cît și conducerea întreprinderii. în fond, nu-i destul să existe dispoziții. Trebuie să se controleze respectarea lor și, acolo unde este cazul, să se ia măsurile disciplinare necesare.în întreprinderea noastră fumatul nu a fost și nu este permis sub nici Alexandrina ROMOCEA 
Fabrica de confecții 
și tricotaje-București

tească pe nefumători este pe deplin motivată. Ba aș putea spune că aceste măsuri, într-un fel, asigură o oarecare protecție și pentru fumători. Fu- mînd mai mult în aer liber, vom fi feriți de a inhala mereu fumul de tutun care persistă în încăperi și deci gradul de intoxicare va fi mai scăzut.Există anumite locuri de muncă unde fumatul este pur și simplu de neconceput. Așa este cazul Centralei telefonice automate din orașul Suceava. Atmosfera din sala în care este instalată centrala este săracă în oxigen : geamurile ei, în permanență închise, sînt chituite pe la încheieturi pentru a nu lăsa să pătrundă praful în încăpere, iar funcționarea neîntreruptă a mecanismelor aduce după sine o impu- rificare a aerului. Tocmai de aceea regulamentul de ordine interioară prevede interzicerea fumatului în centralele telefonice automate. în ciuda acestui fapt, Gheorghe Pohoață, șeful centralei telefonice automate Suceava, fumează de dimineața și pînă

De 12 ani, de cînd lucrez la ADAS, inhalez această otravă, fumul de țigară, împrăștiat în birou de un coleg. în ultimul timp am nădăjduit că, în sfîrșit, se va sparge și la noi crusta lipsei de bun simț. Nu s-a întîmplat însă așa. Lucrăm în același birou opt persoane, dintre care unul, tov. Ștefan Samoilă, e fumător inveterat. El a rămas singurul care fumează în birou. în tot cursul zilei aprinde țigară de la țigară. Colegilor fumul de tutun le provoacă dureri de cap, amețeli, o stare de veșnică oboseală. Zilnic îl rugăm stăruitor pe a- cest om să ne cruțe ; degeaba. Printre noi se află și o femeie gravidă. Deși are doar jumătate din vîrsta mea, tov. Samoilă mi-a răspuns în zeflemea:— Nu vă fie teamă, tovarășă, n-o să muriți din pricina fumului de țigară.Am cerut sprijinul conducerii instituției. După toate probabilitățile însă este necesară intervenția organelor sanitare, care n-ar face rău dacă l-ar amenda exemplar pe recalcitrant. în general, cred că ar fi timpul ca în unele cazuri să intre în vigoare și amenzile.
Irina DONICĂ 
contabilă, Inspectoratul 
raional ADAS 
Drăgânești-Olt

Motoreta „Carpați", produs 
ginal de concepție românească, 
realizat, prin colaborare, de în
treprinderile „6 Martie"-Zărnești 
și „Metrom'-Brașov, a suferit în 
decursul anilor permanente per
fecționări. în cursul anului tre
cut, de pildă, colectivele între
prinderilor producătoare au adus 
îmbunătățiri construcției cadru
lui, construcției motorului în 
sensul amortizării zgomotului, au 
echipat motoreta cu 
balonate, mai 
fanta acestor 
produs robust, 
treținut, cu un 
combustibil :
km, putînd transporta două per
soane. Motoretele construite în 
ultimii ani dezvoltă o putere de 
2,7—2,9 C.P., ceea ce le permite 
să urce pantele cu ușurință. Ca 
urmare, tot mai mulți cetățeni 
cumpără motorete „Carpați". în 
regiunea Crișana, de pildă, anul 
trecut s-au vîndut cu 115,7 la 
sută mai multe motorete decît în 
anul precedent, în regiunea Do- 
brogea ou 150 la sută eto. Pe lin
gă avantajele de ordin tehnic, 
ceea ce a contribuit la creșterea 
numărului de posesori de moto
rete „Carpați" sînt și condițiile 
avantajoase de vînzare. Munci
torii, alte categorii de salariați 
șl militarii le pot cumpăra plă
tind un avans de 15 la sută din 
valoare, iar restul în 20 de rate 
lunare ; membrii cooperativelor 
agricole — contra unui avans de 
30 la sută, Iar restul în 12 rate 
lunare. E important de reținut că 
motoreta „Carpați" beneficiază 
de un termen de garanție — 6 
luni sau 6 000 km parcurși, fimp 
în care orice reparație se face 
gratuit. Fiind vorba de un pro
dus românesc, piesele de schimb

asemenea, 
motoretele 
examen de 
unui ase- 

o

anvelope 
rezistente. Rezul- 

eforturi este 
ușor, lesne de 
consum redus 
1,8-2,1 1 la

un 
în
de 

100

sînt asigurate. De 
pentru circulația pe 
„Carpați" nu necesită 
conducător Parcarea 
menea vehicul nu constituie 
problemă.

Pentru informarea mai largă a 
populației cu privire la calitățile 
practice ale motoretei „Carpați", 
Ministerul Comerțului Interior, în 
colaborare cu Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini și 
Federația română de motoci- 
clism organizează un concurs re
publican de regularitate și rezis
tență a acestui vehicul. Con
cursul va avea loc între 21—23 
aprilie a.c. pe un parcurs de 700 
km în trei etape : București — 
Pitești — Rm Vîlcea — Călimă- 
nești (etapa I). Călimănești — 
Făgăraș — Brașov (etapa a 
Il-a) și Predeal — Ploiești — Bucu
rești (etapa a III-a), încheindu-se 
cu o cursă finală de departajare 
în împrejurimile Capitalei. Mi
nisterul Industriei Construcțiilor 
de Mașini pune la dispoziție cele 
30 de motorete care vor concura, 
precum și cinci autovehicule cu 
piesele de schimb aferente care 
vor însoți caravana.

Federația română de motoci- 
clism și-a asumat răspunderea 
pregătirii și organizării tehnico- 
sportive a întrecerii, întocmind și 
un regulament special pentru 
acest concurs. La start se vor 
afla maeștrii sportului Eugen 
Cheresteș și Vasile Szabo, spor
tivii fruntași Petru Paxmio, Ște
fan Chițu, Alexandru Ionescu, 
Constantin Pescaru și alții.

Ministerul Comerțului Interior 
a dotat concursul cu premii în 
obiecte în valoare de 15 000 lei 
(dintre care o motoretă) pentru 
primii zece clasați și o cupă a 
ziarului „Comerțul socialist".



URUGUAY

Atmosferă nefavorabilă 
conferinței de la Punta del Este

1N CELE 18 ȚĂRI 
AFRO-MALGAȘE Vizita tovarășului

MONTEVIDEO 23 (Agerpres). — Partidele și organizațiile progresiste din Uruguay au anunțat că vor organiza numeroase acțiuni de protest împotriva conferinței șefilor de state din țările membre ale O.S.A., ce urmează să aibă loc între 12 și 14 aprilie în localitatea uruguayană Punta del Este. Se proiectează organizarea unui miting internațional de protest la Montevideo, la care au fost invitați să participe scriitorul Jean Paul Sartre și filozoful Bertrand Russell, a unei întîlniri a studenților latino-americani și a unui marș spre Punta del Este. De asemenea, s-a anunțat organizarea unei greve de 24 de ore sub auspiciile Centralei unice a oamenilor muncii din Uruguay.Intrucît ținta principală a acțiunilor de protest va fi politica dusă de S.U.A. în Vietnam și în țările Americii Latine, autoritățile uru- guayene au anunțat că vor fi luate importante măsuri de securitate pentru reprezentanții S.U.A. Patrule ale poliției și armatei vor fi

instalate pe șoselele spre Punta dei Este, iar hotelul San Rafael, unde se va desfășura conferința, va fi supravegheat îndeaproape. In ce privește pe președintele Johnson, s-a anunțat -că majoritatea celor 2 000 de membri ai suitei sale va fi alcătuită din membri ai serviciilor secrete nord-americane.
★RIO DE JANEIRO 23 (Agerpres). — Activitatea desfășurată timp de șase ani în cadrul programului a- pierican „Alianța pentru progres" nu a adus nici un fel de modificări în sistemul interamerican și nu a contribuit la ameliorarea situației popoarelor latino-americane, scrie ziarul brazilian „Jornal do Brasil". „Alianța, subliniază ziarul, nu a dat țărilor în curs de dezvoltare acel impuls inițial care să fi dus la înfăptuirea unor programe independente de progres economic. Nimeni nu-și mai face iluzii în legătură cu posibilitățile „alianței" de a contribui în mod real la dezvoltarea economică a Americii Latine".

CONSECINȚE ALE 
ASOCIERII LA 
PIAȚA COMUNĂ

JBRUXELLES 23 (Agerpres). — Puterea de cumpărare a populației din cele 18 țări africane asociate în 1963 la Piața comună s-a înrăutățit după încheierea convenției, a declarat, în cursul unei conferințe rostite la Bruxelles, Roger Guerillot, ambasadorul Republicii Africa Centrală în Belgia. Prin a- socierea la C.E.E., cele 18 țări afro- malgașe sperau la o îmbunătățire a situației lor economice. Insă, în repetate rînduri, aceste țări și-au exprimat nemulțumirea crescîndă față de rezultatul schimburilor comerciale cu Piața comună.Pentru a remedia această stare anormală de lucruri, a conchis Roger Guerillot, cele 18 țări asociate studiază în prezent posibilitatea creării unei organizații comune de export. Aceasta va reorganiza, în special, legăturile maritime și problemele de desfacere.

Gheorghe Radulescu 
in R. D. Germană

BERLIN 23. — Corespondentul Agerpres Șt. Deju transmite: La 23 martie au continuat la Berlin convorbirile privipd adîncirea relațiilor de cooperare economică și tehnico-științifică între Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană.La sediul Consiliului de Miniștri al R.D.G. a avut loc o convorbire între vicepreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Gheorghe Rădulescu, și vicepreședintele Consiliului de Miniștri al R.D.G., Julius Balkow. La convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, a participat și ambasadorul României în R.D.G., Nicolae Ghenea.

In seara de 23 martie, ambasadorul Nicolae Ghenea a oferit o masă în cinstea lui Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România. La masă, care s-a desfășurat într-o atmosferă foarte prietenească, au participat Julius Balkow, ministrul Walter Halbritter, președintele Comitetului de stat pentru prețuri de pe lîngă Consiliul de Miniștri al R.D.G., Friedrich Leucht, adjunct al ministrului pentru comerțul exterior, Wolfgang Gress, adjunct al ministrului construcțiilor de mașini grele și instalații, reprezentanți al Ministerului Afacerilor Externe al R.D.G., precum și alte persoane oficiale.

UN AN DEÎNSEMNATE REALIZĂRI
• RAPORTUL COMISIEI ECONOMICE O.N.U. 
PENTRU EUROPA ASUPRA EVOLUȚIEI ECONO
MIEI ȚARILOR SOCIALISTE ÎN 1966GENEVA 23. — Corespondentul Agerpres Horia Liman transmite : Comisia economică a Națiunilor Unite pentru Europa a dat publicității raportul anual asupra evoluției economiei țărilor socialiste în 1966. Documentul scoate în evidență cîteva trăsături caracteristice, care duo la concluzia că în ansamblu s-au înregistrat progrese importante. Tendința generală a fost aceea a sporirii eficienței economiei și a creșterii calității producției. In toate țările socialiste din Europa se acordă o atenție deosebită îmbunătățirii nivelului tehnic al industriei și ridicării nivelului de trai al populației. Raportul subliniază efortul făcut în domeniul investițiilor, în vederea menținerii ritmului de creștere. Anul trecut, după cum remarcă raportul, planurile au fost

depășite atît în industrie cît și în agricultură. Cele mai spectaculoase creșteri au fost înregistrate în România, Bulgaria și Albania. U.R.S.S. a obținut o recoltă mult superioară celor din anii trecuți. De asemenea, în Polonia au fost depășite planurile în domeniul industrial, ca și al agriculturii, iar venitul național a crescut cu 6 la sută în raport cu 1965. Investițiile și venitul național au marcat progrese și în Cehoslovacia ; în R. D. Germană au fost făcute însemnate investiții, iar comerțul exterior a crescut cu 9 la sută. Producția totală a Ungariei a depășit cu 6 la sută pe cea din 1965.Raportul subliniază că fenomenul creșterii corespunde tendinței remarcate în anii din urmă și se menține cu consecvență.

1 După 
„decretele 
din martie"

RENAȚIONALIZĂRI
IN ANGLIA

RUNDA KENNEDY

Termenul limită se
Plenara

Telegrame din Tizi- 
Ouzou, Batna, Tiaret, 
din Oran și Constanti
ne anunță că pe întreg 
teritoriul Algeriei au loc 
în aceste zile însufleți- 
toare mitinguri prilejui
te de aniversarea a pa
tru ani de la „decretele 
din martie" 1963.

După proclamarea in
dependenței, Algeria a 
trecut sub controlul său 
imense întinderi de te
renuri agricole, care 
timp de 130 de ani fu
seseră sub stăpînirea 
colonialiștilor, a preluat 
cîteva sute de între
prinderi industriale a- 
bandonate de foștii lor 
proprietari. Incepînd 
din iulie 1962 și pînă 
în luna septembrie a

clamarea independenței 
eforturile au fost în
dreptate în primul rînd 
spre ameliorarea situa
ției economice, astăzi se 
pune cu acuitate pro
blema creării unei eco
nomii noi.

Prin măsurile adop
tate, Algeria a reușit 
să-și asigure participa
rea nemijlocită la valo
rificarea resurselor sale. 
Un domeniu în care 
s-au realizat progrese 
palpabile este și acela 
al hidrocarburilor și al 
minereurilor. In urmă 
cu doi ani a fost creată 
Societatea algeriană de 
transport și comercia
lizare a hidrocarburilor 
— „Sonatrach". A- 
ceastă societate de stat

LONDRA 23 (Agerpres). — Legea cu privire la naționalizarea industriei siderurgice, adoptată de cele două corpuri legislative ale parlamentului britanic, a intrat o- ficial în vigoare ieri seară, cînd a fost aprobată de regina Angliei. Legea prevede renaționalizarea a 13 mari firme siderurgice, care acoperă 90 la sută din producția națională, și acordarea unor indemnizații de circa 485 milioane de lire sterline acționarilor expro- priați. Aceste firme au fost naționalizate prima oară de guvernul laburist condus de Attlee, dar guvernul conservator care i-a urmat în 1951 le-a redat proprietății particulare.

apropie, dar PROBLEMELE 
RĂMÎN NEREZOLVATE

NEW YORK 23 (Agerpres). — Ziarul „Journal of Commerce", referindu-se ia „etapa hotărîtoare" din aprilie a negocierilor din cadrul „rundei Kennedy", subliniază că S.U.A. vor întîmpina o rezistență fermă la Geneva, în cazul în care vor încerca să-și grăbească partenerii în adoptarea unei hotărîri în problema taxelor vamale. Dorința S.U.A. de a grăbi realiza-

corespondență din Alger

aceluiași an, muncitorii 
agricoli, felahii săraci și 
mijlocași se organizea
ză pe întreg teritoriul 
țării pentru a asigura 
efectuarea în hune con
diții a lucrărilor agri
cole pe aceste terenuri. 
In unele părți, adminis
trarea este preluată di
rect de stat. Astfel sînt 
realizate trei obiective 
importante: salvgarda
rea pămînturilor pără
site de foștii proprietari, 
asigurarea recoltei pen
tru anul următor, satis
facerea necesităților 
imediate ale populației. 
Preluarea acestor pă- 
mînturi se cerea însă 
consemnată prin lege. 
Operațiunea are loc 
prin promulgarea, în- 
cepînd de la 22 martie 
1963, a trei decrete 
consecutive: primul
consfințește acțiunea 
muncitorilor și țăranilor 
de a prelua gestiunea 
bunurilor părăsite ; cel 
de-al doilea reglemen
tează organizarea aces
tui nou sector în agri
cultură, iar al treilea 
decret modul de re
partiție a produselor a- 
gricole realizate.

Concomitent, în ma
rile orașe Alger, Oran, 
Constantine a fost pre
luată conducerea unor 
importante uzine, fa
brici, așezăminte co
merciale de către comi
tetele muncitorești. A- 
ceste întreprinderi au 
trecut apoi în proprie
tatea și sub controlul 
direct al statului, îm
preună cu proprietățile 
foștilor colaboratori ai 
administrației coloniale. 
Acestea au fost istori
cele „decrete din mar
tie" 1963.

In prezent, statul al- 
gerian manifestă o 
preocupare sporită pen
tru schimbarea întregii 
structuri economice a 
țării. Se consideră că, 
dacă în „faza de tran
ziție" pe care Algeria a 
traversat-o de la pro-

participă nemijlocit la 
cercetarea, exploatarea, 
producția, transportul 
și comercializarea hi
drocarburilor. Totodată, 
unul din obiectivele i- 
mediate ale societății 
este și procurarea unui 
parc de utilaje mo
derne. Zilele trecute 
au fost semnate o serie 
de contracte prin care 
țara noastră va livra 
Algeriei instalații de 
foraj petrolier la mare 
adtncime. „Prin achizi
ționarea unor asemenea 
utilaje — sublinia Ah
med Ghozali, directo
rul general al societății 
„Sonatrach" — își lăr
gește parcul de in
stalații, fiind de acum 
înainte în măsură să 
întreprindă și lucrări pe 
cont propriu".

Alături de marile o- 
biective proprietate a 
statului algerian de a- 
cum construite, printre 
care uzina de lichefiere 
a gazului metan de la 
Arzew și cea de-a treia 
conductă sahariană de 
petrol, în perioada ime
diat următoare vor fi 
date în exploatare com
binatul siderurgic de la 
Annaba, complexul tex
til de la Draa-Ben- 
Khedda. O serie de alte 
măsuri, cum ar fi na
ționalizarea minelor, a 
societăților de asigura
re, crearea băncii na
ționale algeriene au dus 
nemijlocit la întărirea 
sectorului de stat alge
rian.

Toate acestea sînt a- 
preciate ca o continu
are firească a decrete
lor din martie 1963. 
„Decretele din martie, 
scrie ziarul „El Moud- 
jahid", au marcat în
ceputul unei etape is
torice, în care se inau
gura traducerea în via
ță a voinței poporului 
de a participa el însuși 
la administrarea patri
moniului său național".

C. BENGA

MOSCOVA 23 (Agerpres). — La Moscova a fost dat publicității un comunicat privitor la vizita în U.R.S.S. a unei delegații de partid din R.Walter Ulbricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului ‘ 'niind dezvoltarea cu succes a prieteniei și colaborării dintre cele două țări, comunicatul relevă voința comună de a continua și a- dînci această colaborare. Cele două

D. Germană, condusă dede Stat al R.D.G. Subli-
părți au confirmat, de asemenea, voința lor de a lupta pentru rezolvarea problemelor europene în interesul păcii, democrației și socialismului.P.C.U.S. și P.S.U.G. și-au exprimat hotărîrea de a sprijini în continuare lupta poporului vietnamez împotriva agresiunii S.U.A. și de a întări unitatea și coeziunea țărilor comunității socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

rea unei înțelegeri este legată de faptul că în curînd expiră perioada în care, potrivit unei rezoluții a Congresului american, președintele are dreptul să aprobe hotărîrea privind reducerea taxelor vamale. Cu toate că termenul stabilit pentru încheierea negocierilor se apropie — scrie revista „Business Week" — „majoritatea problemelor principale rămîn, ca și înainte, nerezolvate". Revista menționează în acest sens divergențele dintre S.U.A. și țările Pieței comune în problema esențială a tratativelor : S.U.A. cer reducerea generală și liniară cu 50 la sută a tarifelor vamale, în timp ce țările Pieței comune insistă asupra unei reduceri selective. Aceste țări se tem că „chiar și după reducerea la jumătate a taxelor de import, mărfurile europene nu vor putea pătrunde pe piața S.U.A.".
O cuvîntare

W. Gomulka

C. C. al

P. C. Bulgar
SOFIA 23 (Agerpres). — Agenția B.T.A. anunță că la 23 martie a avut loc la Sofia plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, care a discutat planul de activitate al Comitetului Central al partidului referitor la cîteva probleme principale ale dezvoltării țării. Au fost prezentate informări privind pregătirile în vederea Congresului gospodăriilor agricole colective de muncă, precum și convorbirile care au avut loc la Moscova la 13 ți 14 martie între Todor Jivkov, Jivko Jivkov și Tano Țolov și conducătorii P.C.U.S. și ai guvernului sovietic.în legătură cu problemele discutate au fost adoptate hotărîri corespunzătoare.

R. P. BULGARIA

Comitetul celor 18
și-a suspendat lucrările

GENEVA 23 (Agerpres). — După cum anunță agențiile de presă, în ședința de joi a Comitetului celor 18 pentru dezarmare, șeful delegației americane, Foster, a propus suspendarea lucrărilor pînă la 9 mai, pentru a avea posibilitatea de a se consulta cu aliații S.U.A. a- supra tratatului de nerăspîndire a armelor nucleare și îndeosebi asupra problemelor ridicate de dezvoltarea cercetărilor nucleare în scopuri pașnice și exercitarea controlului asupra unor asemenea cercetări. El a informat comitetul că U.R.S.S., în calitate de copreședinte, nu are obiecții împotriva acestei propuneri.Reprezentantul U.R.S.S., A. A. Ros- cin, a subliniat că Uniunea Sovietică se pronunță pentru încheierea cît mai grabnică a tratatului cu privire la nerăspîndirea armei nucleare, care ar fi un pas pentru luarea altor măsuri în domeniul dezarmării. Reprezentanții U.R.S.S. sînt gata să depună eforturi, atît în Comitetul celor 18, cît și în afara acestuia, pentru rezolvarea problemei nerăspîndirii armei nucleare.Delegatul suedez, H. Bergstrbm, a declarat că Suedia „nu este mulțumită" de suspendarea pe șase săptămîni a lucrărilor comitetului. El a adăugat că nu înțelege de ce în timpul cît ar continua negocierile Statelor Unite cu aliații lor, comitetul nu ar putea examina alte probleme ale dezarmării.Șeful delegației indiene, Trivedi, a arătat că țara sa nu se opune recomandărilor copreședinților. în același timp, el a împărtășit unele îndoieli ale ambasadorului Suediei,

considerînd că ar fi recomandabil să se examineze în continuare alte măsuri de dezarmare. India, a spus el, ar fi preferat o întrerupere a lucrărilor după prezentarea proiectului de tratat, pentru a se putea consulta guvernele, parlamentele și opinia publică.Delegatul R.A.U. a spus la rîn- dul său că ar fi preferat ca lucrările să continue. El a cerut să se folosească pauza de șase săptă- mîni pentru o examinare aprofundată a propunerilor țări neangajate.Propunerea de a se lucrările Comitetuluipînă la 9 mai a fost aprobată în unanimitate.
celor optsuspenda celor 18

VARȘOVIA 23 (Agerpres). — în zilele de 21 și 22 martie, la Varșovia s-au desfășurat lucrările consfătuirii lucrătorilor din gospodăriile agricole de stat din ~ Polonă.în cuvîntarea rostită cu prilej, Wladyslaw Gomulka, secretar al C.C. al P.M.U.P., a subliniat succesele obținute în ultimii ani de gospodăriile de stat și a a- rătat, totodată, că există mari rezerve care trebuie să fie utilizate la maximum. Vorbitorul a relevat că una din cele mai importante sarcini în viitorii ani este satisfacerea deplină a necesităților țării în ce privește cerealele. în anul 1970, a arătat el, achizițiile de cereale urmează să depășească 7 milioane tone, dintre care 1,5 milioane tone provenite de la gospodăriile agricole de stat. De asemenea, se’preconizează o creștere cu 32 la sută a producției animaliere. Referindu-se la problema construcției de locuințe, ridicată în discuțiile pe marginea raportului, W. Gomulka a arătat că în cursul a- cestui cincinal vor fi construite 100 000 de apartamente pentru lucrătorii din gospodăriile agricole de stat.

R. P.acest prim-
SOFIA 23 (Agerpres). — Agenția B.T.A. transmite că Biroul Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria a adoptat o hotărîre care reglementează statutul uniunilor economice de stat. Acestea sînt forme organizatorice noi ale conducerii centralizate a întreprinderilor din aceeași ramură sau din ramuri înrudite, grupate conform unor criterii legate de procesul de producție. Păstrîndu-și independența juridică și economică, întreprinderile încadrate în uniuni vor fi conduse de un consiliu economic, de un birou executiv și de directorul general. Noua hotărîre stabilește sarcinile care revin fiecărui organ de conducere și prevede ca toate verigile economice să funcționeze potrivit principiului gospodăririi chibzuite. Printre altele se prevede ca sporirea fondului de salarii destinat aparatului de conducere să depindă de creșterea beneficiilor uniunii.

Anglia. Muncitori din Țara Galilor participînd la un marș 
de protest împotriva concedierilor

Bamako. La un centru de vaccinare 
antivariolicâ a copiilor

Franța. A fost lansată la apâ una din cele mai mari nave din lume pentru 
transportul cărbunelui

■ HANOI. Agenția V.N.A. anunță că Fam 
Van Dong, președintele Consiliului de Mi

niștri al R. D. Vietnam, a primit cea de-a treia 
misiune a Tribunalului internațional pentru 
anchetarea crimelor comise de americani în 
Vietnam, condusă de Lclio Basso, deputat în 
parlamentul italian, membru al acestui tribu
nal.

■ BELGRAD. Un purtător oficial de cuvînt 
al R.S.F. Iugoslavia a declarat joi in ca

drul unei conferințe de presă că guvernul iu
goslav a acceptat propunerea făcută recent de 
guvernul R. F. a Germanici, pc baza căreia la 
sfirșitul lunii aprilie ar urma să se întrunească 
Ia Belgrad Comitetul mixt interguvernamental, 
în concordanță cu prevederile protocolului co
mercial semnat de cele două țări în iulie 1964. 
El a anunțat, totodată, că data exactă a înce
perii convorbirilor și ordinea de zi a acestora 
vor putea fi stabilite ulterior pe cale diploma
tică.
■| BAGDAD. Din Bagdad se anunță că gu- 
“ vernul irakian a adoptat o serie de măsuri 
excepționale de amnistie. Printr-un decret 
semnat de primul ministru Taleb, procesul in
tentat fostului premier Abdel Razzak și altor 
13 ofițeri care au participat la tentativa de lo
vitură de stat din 30 iunie 1966 a fost suspen
dat.
n TOKIO. Primul ministru japonez, Eisaku 
■“ Sato, l-a primit joi pe Ivan Budinov, mi
nistrul comerțului exterior al R. P. Bulgaria, 
cn care a discutat probleme referitoare la co
merțul dintre Japonia și Bulgaria.
jBB DJIBOUTI. Comisia însărcinată cu supra- 

vegherea desfășurării referendumului de Ia 
19 martie prin care populația Somaliei Franceze 
a fost chemată să-și spună cuvintul in privința 
viitorului teritoriului a dat publicității joi la 
Djibouti rezultatele definitive asupra consultă
rii. Potrivit acestei comisii, din 37 221 voturi 
exprimate, 22 555 au fost în favoarea menține
rii jurisdicției franceze, iar 14 666 în favoarea 
obținerii independenței.
HH PARIS. S-au încheiat lucrările celui de-al 
0,3 treilea Congres internațional de radio și 
televiziune educativă. Din România a partici- 

loan Grigorescu, 
de Radio și Te-

pat o delegație condusă de 
vicepreședinte al Comitetului 
leviziune.

» LUXEMBURG. Tenorul 
Snip, sa a susțin român Ludovic
Șpiess a susținut un concert la noul teatru 

municipal din Luxemburg, acompaniat de or
chestra și corul radiotelcviziunii din localitate. 
■H MOSCOVA. La alegerile pentru deputați în 

sovietele locale din șase republici sovietice, 
desfășurate Ia 19 martie, au participat peste 99 
la sută din alegători. Au fost aleși 180 000 de de- 
putați.

POINTE-A-PITRE. întăriri ale poliției au 
sosit la Pointe-â-Pitre, capitala teritoriului 

francez Guadelupa, situat în regiunea Mării Ca
raibilor, unde în ultimele zile s-au produs inci
dente violente între populația de culoare și cea 
europeană. Au fost chemate trupe în ajutorul 
poliției ; pe stzăzile orașului patrulează detașa
mente înarmate.

LONDRA. Cîteva sute de marinari „înar- 
Eea mâți’’ cu furtunuri au luat poziție joi pe 
plajele din sudul peninsulei Cornwall pentru a 
respinge straturile de țiței revărsat din pe
trolierul ,,Torrey Canyon", care a eșuat pe 
coastele britanice. Trei vedete rapide au fost tri
mise la o distanță de o milă de coastă și sînt 
gata să verse mii de litri de produse chimice 
asupra țițeiului care plutește pe Canalul Mînccii. 
Peste 22 de nave „luptă" de asemenea pentru a 
neutraliza celelalte straturi de petrol care se 
îndreaptă încet spre Franța.
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