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cu privire la îmbunătățirea conducerii, 
planificării, finanțării și organizării

gospodăriilor agricole de stat

. Analizînd activitatea gospodăriilor agricole de stat, ?' enara a dezbătut și aprobat măsuri pentru îmbunătățirea conducerii, planificării, finanțării și organizării lor.Gospodăriile agricole de stat dețin un rol important în dezvoltarea agriculturii noastre socialiste și a întregii economii naționale, în aprovizionarea populației cu produse agroalimentare, în creșterea nivelului de trai al întregului popor. Orientîndu-le pe calea unei producții intensive, specializate, partidul și statul au făcut eforturi însemnate pentru dotarea gospodăriilor de stat cu mijloace mecanice și chimice, pentru extinderea lucrărilor de hidroameliorații și în special a irigațiilor, pentru construirea unor complexe industriale de creștere și îngră- șare a animalelor. Fondurile importante investite în icest scop, măsurile luate de partid și guvern au avut drept rezultat creșterea continuă a producției în unitățile agricole de stat. Gospodăriile de stat au devenit mari furnizoare de produse agricole, care participă în- tr-o măsură considerabilă la alcătuirea fondului central ; producțiile lor constituie o sursă importantă pentru aprovizionarea pieței interne și pentru export.Comitetul Central al partidului acordă o înaltă apreciere activității muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor din unitățile agricole de stat care au obținut rezultate valoroase în aplicarea științei și tehnicii noi, în creșterea producției vegetale și animale., Analiza economică aprofundată a activității G.A.S. scoate în același timp în evidență faptul că în aceste unități există mari rezerve și posibilități nepuse încă în valoare, că rezultatele obținute nu sînt pe măsura eforturilor materiale făcute, a condițiilor create. Această situație nesatisfăcătoare este determinată de o serie de lipsuri și neajunsuri în gospodărirea potențialului lor economic. în modul de conducere și organizare a acestor unități. Mijloacele materiale cu care sînt dotate G.A.S.-urile nu sînt utilizate în modul cel mai eficient, gradul de folosire a utilajelor este scăzut. O serie de construcții agrozootehnice foarte costisitoare determină creșterea prețului de cost al produselor ; unele capacități de producție nu sînt valorificate în întregime. Se constată, de asemenea, serioase deficiențe în folosirea forței de muncă în G.A.S.-uri, un mare număr de sala- riați nu participă direct Ia procesul de producție. Actualul sistem de conducere și organizare a gospodăriilor de stat nu dă posibilitatea cadrelor de specialiști să participe nemijlocit la activitatea de producție, marea lor majoritate îndeplinind funcții de coordonare atît în unități cît și în organele administrative superioare.Se manifestă, de asemenea, o serie de lipsuri în modul de retribuire a salariaților din G.A.S.-uri. Sistemul de salarizare și premiere existent nu corespunde specificului activității în agricultură, nu stimulează capacitatea de muncă și spiritul de inițiativă al specialiștilor și al celorlalți lucrători, aportul lor la realizarea și depășirea sarcinilor de producție, la creșterea eficienței economice a gospodăriilor de stat.Un rol negativ exercită în dezvoltarea G.A.S.-urilor actualul sistem de planificare a producțiilor. Planul de producție și economic-financiar al gospodăriilor agricole de stat se stabilește în prezent de către Departamentul G.A.S. pe trusturi și apoi de acestea pe gospodării, fără participarea directă a specialiștilor și a celorlalte cadre din unități, care cunosc cel mai bine posibilitățile și condițiile concrete de muncă și producție ale acestora. Aceasta împiedică valorificarea deplină a tuturor rezervelor existente în G.A.S. pentru creșterea producției, pentru ridicarea productivității muncii și reducerea prețului de cost.Finanțarea și creditarea gospodăriilor agricole de stat sînt centralizate în mod excesiv și au un caracter rigid, nu țin seama în măsura necesară de cerințele și condițiile specifice ale agriculturii ; modul de finanțare și creditare nu dă posibilitatea unităților să dispună direct, operativ, la momentul oportun de fondurile necesare pentru a putea acționa eficient în executarea lucrărilor agricole și a investițiilor, in satisfacerea diferitelor nevoi ale producției. In plus, evidența contabilă, rapoartele statistice, datele tehnice-operative cerute de trusturi și departament — totalizînd un număr mare de situații, de multe ori inutile — solicită un volum exagerat de munc* de birou, care sustrage cadrele de specialitate de la munca productivă.Deficiențele arătate în planificarea, finanțarea și organizarea gospodăriilor agricole de stat au redus efi

ciența economică a acestor unități, au contribuit la menținerea unor producții scăzute, a unor prețuri de cost ridicate ale produselor, au făcut ca un număr important de unități să nu-și poată recupera cheltuielile, să lucreze pe baza subvențiilor din bugetul statului.Plenara consideră necesar să se pună capăt acestei stări de lucruri, să se ia măsurile care să ducă la ridicarea calitativă a activității tuturor unităților agricole de stat, la creșterea rentabilității și eficienței lor economice, la sporirea substanțială a producției de cereale, carne, lapte, legume, fructe și alte produse agroalimentare, la creșterea rolului acestor unități în aprovizionarea permanentă și multilaterală a populației, în satisfacerea nevoilor industriei prelucrătoare și a solicitărilor pentru export. Unitățile agricole de stat trebuie să devină centre puternice ale producției agricole, întreprinderi agroindustriale avansate, in care să se aplice pe scară largă cuceririle științei și practicii noi, tehnologia modernă ; ridicîndu-se la nivelul .marilor gospodării din țările cu agricultură înaintată, ele trebuie să fie exemplu de organizare științifică a producției pentru întreaga agricultură socialistă.
II.Pentru aplicarea programului stabilit de Congresul al IX-lea al P.C.R., în vederea creșterii intr-un ritm susținut a producției și productivității muncii, reducerii substanțiale a cheltuielilor materiale și de muncă și asigurării rentabilității tuturor unităților agricole de stat, pentru sporirea contribuției lor la dezvoltarea întregii economii, la creșterea venitului național, Plenara Comitetului Central

HOTĂRĂȘTE:1. — Continuarea într-un ritm susținut a profilării și specializării unităților agricole de stat, astfel ca pînă în 1970 această acțiune să fie încheiată ; dotarea lor cu mijloacele necesare extinderii și diversificării mecanizării și chimizării ; asigurarea folosirii eficiente a mașinilor, utilajelor și îngrășămintelor, în toate unitățile ; executarea la timp a lucrărilor de irigații și a celorlalte lucrări de hidroameliorații, folosirea intensivă a tuturor terenurilor ameliorate ; îndeplinirea integrală a planului de construcții agrozootehnice și asigurarea folosirii lor la capacitatea de producție proiectată.2. — Elaborarea planului de producție și economic- financiar se va face de către fiecare unitate agricolă de stat în parte, corespunzător condițiilor și posibilităților concrete de care dispune, rezultatelor obținute. Planul va cuprinde un număr redus de indicatori, stabiliți de Consiliul Superior al Agriculturii, în lumina necesităților economiei naționale.3. — Ținîndu-se seama de specificul condițiilor de lucru din agricultură, finanțarea și creditarea activității de producție și a investițiilor se va simplifica, desfășu- rîndu-se direct între unitățile agricole de stat și bancă, unitățile avînd posibilitatea de a dispune de mijloacele financiare puse la dispoziție, atunci cînd o cer nevoile producției.4. — In unități se va ține evidența primară a producției și a muncii. Se va lichida actualul sistem birocratic de evidență, interzicîndu-se solicitarea și întocmirea oricăror situații statistice și date tehnico-opera- tive în afara celor ce vor fi aprobate. Se va interzice sustragerea specialiștilor și a celorlalți lucrători din unitățile agricole de stat de la activitatea productivă.5. — Activitatea unităților agricole de stat va fi astfel organizată încît specialiștii agricoli își vor desfășura activitatea nemijlocit în producție. Trecerea la conducerea directă a exploatării agricole va da cadrelor de specialitate posibilitatea să-și pună în valoare experiența, cunoștințele tehnice și capacitatea organizatorică, va avea drept rezultat creșterea tehnicității în conducerea producției și folosirea mai eficientă a bazei materiale de care dispune agricultura noastră de stat.6. — Pentru cointeresarea materială și creșterea răspunderii specialiștilor, a tuturor lucrătorilor din unitățile agricole de stat față de situația producției, față de rezultatele economice ale unităților respective, salarizarea și premierea, venitul întregului personal vor fi condiționate de producțiile și beneficiile obținute.

ÎN ZIARUL DE AZI:

SI Unitățile de de
servire rapidă sint 
insistent cerute și 
deosebit de renta
bile; de ce vege
tează extinderea 
lor ? ■ Sport

Tn secția mecanică grea a uzinei „ProgresuT-Brăila

7. — Pentru o mai bună valorificare a producției, pentru sporirea veniturilor lor și satisfacerea pe scară mai largă a cerințelor pieței interne, unitățile agricole de stat vor extinde desfacerea produselor prin magazine proprii. Un număr de întreprinderi agricole de stat vor fi specializate pentru a asigura produse agricole în sortimentele și la calitatea solicitată pe piața externă.
III.Pentru a crea cadrul organizatoric corespunzător aplicării măsurilor stabilite, Plenara consideră necesară îmbunătățirea structurii agriculturii de stat.Scopul noilor forme organizatorice ce vor fi aplicate în agricultura de stat este crearea tuturor condițiilor care să asigure soluționarea operativă, eficientă a problemelor multiple ridicate de producția agricolă, folosirea la maximum a întregului potențial material și a forței de muncă existente în unitățile agricole de stat, valorificarea spiritului de inițiativă, a experienței și priceperii oamenilor muncii din aceste unități. Esența noului sistem de organizare și conducere în agricultura de stat va fi lărgirea atribuțiilor, a competențelor și răspunderii celor ce lucrează în sfera nemijlocită a producției agricole, pentru gospodărirea cît mai eficientă a mijloacelor puse la dispoziție de stat, pentru creșterea continuă a producției agricole, pentru scăderea cheltuielilor, pentru sporirea rentabilității tuturor unităților agricole ale statului.1. — în sistemul agriculturii de stat, ferma agricolă va fi unitatea economică de producție de bază. Ea se va profila fie în sectorul vegetal, fie în cel animal, pe un număr limitat de ramuri de producție. Mărimea fermei va fi determinată de profilul producției, de gradul înzestrării și al așezării ei teritoriale. Ea va dispune de tractoarele, mașinile, utilajele, instalațiile și de mijloacele financiare necesare realizării sarcinilor de producție, avînd datoria de a le folosi cu maximum de eficiență. Ferma va lucra ca unitate de sine stătătoare, cu competență deplină în administrarea bunurilor de care dispune, ea va avea gestiune proprie și va răspunde direct de realizarea sarcinilor privind producția-marfă, de executarea planului de venituri și cheltuieli.Conducerea fermei va fi asigurată permanent de către un specialist agricol — în calitate de șef al fermei — care va răspunde nemijlocit de întreaga activitate organizatorică desfășurată pentru îndeplinirea indicatorilor economici prevăzuți în plan, în care scop va avea dreptul să dispună asupra folosirii mijloacelor materiale și financiare încredințate.Personalul salariat permanent al fermei se va stabili în funcție de mărimea, caracterul și dotarea tehnică- materială a acesteia, ținîndu-se seama de experiența proprie în organizarea și folosirea forței de muncă, ca și de experiența existentă în țările cu o agricultură avansată.Toți lucrătorii din fermă, inclusiv șeful fermei, vor trebui să participe efectiv la executarea lucrărilor agricole, pe toată perioada anului, mînuind întreaga gamă a tractoarelor, mașinilor și instalațiilor agricole după nevoile procesului de producție. Producția din fermă trebuie să se realizeze de către lucrătorii permanenți. Angajarea lucrătorilor temporari trebuie limitată la strictul necesar, fiind justificată numai de executarea lucrărilor agricole pentru care lipsește dotarea necesară.

Foto : M. Andreescu
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sibilităților de care 
dispun.

Văd adeseori în 
timpul examenelor ti
neri care știu să re
zolve cu mai multă 
precizie decît cei de 
altă dată exerciții 
de matematică, de 
fizică sau de chimie 
— alții care cunosc 
mult mai bine proble
me de biologie sau 
de istorie. Din păcate 
însă, unii dintre a- 
ceștia sînt limitați, 
mai mult sau mai pu
țin, la domeniul lor 
preferat, la un grup 
sau altul de discipli
ne. Este adevărat că 
și pe vremea cînd eu 
eram elev de liceu 
unii colegi de ai mei 
învățau după anumi
te preferințe, apre
ciind că unele disci
pline puteau fi une
ori trecute cu vede
rea. Trebuie să recu
nosc că eu însumi am 
fost un elev nu în
deajuns de preocu
pat de studiul mate

maticii și fizicii; mai 
tîrziu însă mi-am dat 
seama de o aseme
nea greșeală și am 
reușit să-mi apropii 
frumusețea acestor 
materii. Cu țoale ace
stea, am impresia că 
generațiile de acum 
30 sau 40 de ani po
sedau o cultură ge
nerală mai largă, 
chiar dacă proble
mele cunoscute nu 
erau atit de aprofun
date ca în prezent. 
Astăzi, dacă ar tre
bui să trec din nou 
examenul de baca
laureat, nu garantez 
că aș face față cu 
succes la unele dis
cipline din domeniul 
științelor exacte, dar 
aș trece cu mai mare 
succes la cele de cul
tură generală. Și a- 
ceasta nu din cauză 
că pe vremea studii
lor mele liceale

(Continuare 
în pag. a IV-a)

(Continuare în pag. a III-a)

Am fost adeseori 
numit președinte al u- 
nor comisii de baca
laureat. Ca și în vre
mea cînd generația 
mea se afla Ia sfîrși- 
tul studiilor liceale, 
am întîlnit și astăzi 
tineri tot atît de emo
ționați, de pasionați 
și de dornici să se 
afirme pe terenul în
vățăturii, adolescenți 
în privirile cărora 
distingi ușor flacăra 
atîtor visuri frumoa
se. Dacă e adevărat 
că dimensiunile psi
hice ale adolescenței 
rămîn în general a- 
celeași timp de mai 
multe generații, tre
cerea timpului își pu
ne însă puternic am
prenta, între altele, 
asupra orizontului 
cultural și de gîndire, 
precum și asupra ni-, 
velului de pregătire a 
unei promoții. Pe lin
gă faptul că tinerii 
de azi își pun mai 
multe speranțe de 
reușită în idealurile 
lor, fondul de cunoș
tințe pe care aceștia 
îl posedă este acum 
mult mai larg, iar re
ceptivitatea față de 
ceea ce este nou, mo
dern, valoros. îi reco
mandă ca pe o ge
nerație care privește 
și apreciază realist 
viața, comandamen
tele ei sociale. Toc
mai aceste calități ne 
cer să manifestăm 
față de cei aflați la 
început de drum o 
înaltă exigență, să le 
împărtășim din expe
riența noastră și să 
veghem ca evoluția 
lor să se realizeze pe 
măsura tuturor po

Telegramă
Excelenței Sale 

Președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

CHIVU STOICA

BUCUREȘTI
Foarte mișcat de amabilele urări ,pe care 

mi le-ați adresat cu ocaz.ia sărbătorii noastre 
naționale, rog pe Excelența Voastră să pri
mească mulțumirile mele cele mai călduroase.

CONSTANTIN 
Regele elenilor

Foto : Gh. VințllăNoile blocuri construite in cartierul Nord din Ploiești
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RAID-ANCHETĂ ÎN ALIMENTAȚIA PUBLICĂ

UNITĂȚILE DE DESERVIRE RAPIDĂ 
SÎNT INSISTENT CERUTE Șl
DEOSEBIT DE RENTABILE;

de ce vegetează
$

extinderea lor?
ara» WW3

Jiu ș.a. nu există nici o 
unitate mai mică cu de
servire rapidă. Deosebi; 
de concludentă este si
tuația din Capitală : avem 
3 (trei) restaurante și 4 
(patru) bufete ori ospă
tarii cu autoservire. La 
1 milion cinei sute de 
mii de locuitori ! In car
tiere mari ca t Drumul 
Taberei, Jiului-Scîfiteia, 
Floreasca sau în zona 
foarte aglomerată a 
B-dului Gh. Gheorghiu- 
De.i (în apropierea Facul
tății de Științe juridice), 
în B-dul Muncii (în apro
pierea uzinelor 23 August 
și Republica) ș.a. nu s-au 
deschis asemenea localuri, 
deși ele sînt solicitate și, 
toate cite există in oraș 
sint rentabile. In acest 
timp, mari restaurante, 
pretențioase și greoaie, ca 
„Orizontul" din cartierul 
Drumul Taberei, . Pajura" 
din cartierul Jiului-Scîn- 
teia și altele stau în ma
joritatea timpului goale, 
pierderile lor ridicindu-se 
anual la sute de mii de lei.

Cu toate că acestui sec
tor i se solicită mereu mai 
multă inițiativă, se tot aș
teaptă sarcini, indicații 
ministeriale. Dar chiar și 
cînd acestea se dau, nu 
sînt prompt îndeplinite.

Direcția comercială regio
nală Hunedoara, de exem
plu, prin adresa nr. 11294 
din 14 XII. 1966, răspun
de Ministerului Comerțu
lui Interior, care-i solici
tase să ia măsuri : „Am 
dat indicații a face de
mersurile necesare pentru 
montarea unei linii cu au
toservire la Hunedoara în 
anii 1968—1969“ '(!).

Problema sporirii nu
mărului de unități cu de
servire rapidă se discută 
de ani de zile. Se vorbește 
mereu despre acele „auto
serviri" mai mici, dar co
chete, despre automate, 
despre unități care să ser
vească gustări preambala- 
te... Da M.C.I., T.A.P.L.-
uri, ca și la direcțiile co
merciale regionale dom
nește însă liniștea : „vom 
face". Dar nici prevede
rile de viitor nu pot mul
țumi : pe întreg anul 1967 
s-a prevăzut inființarea — 
in întreaga țară — a ...29 
de asemenea unități! Iar 
la reprofilarea în acest 
sens a unor unități exis
tente — deși o asemenea 
măsură ar duce, evident, 
și la degrevarea sectorului 
de o cantitate importantă 
de balast birocratic — 
pare să nu se fi gîndit 
încă nimeni din acest sec
tor cu seriozitate.

lui, pe intreaga unitate. 
Și cum acesta se realizea
ză destul de simplu prin 
mărfurile curente vîndute 
la „Alimentara", raioane
le deținute de „Gospo
dina" sînt privite 
o „piatră în casă"-, 
atare, aprovizionarea

, Restaurantul cu auto
servire, bufetul-automat, 
expresul, bistro-ul, unită
țile „Gospodina" ș.a. sînt 
unități de alimentație pu
blică, a căror principală 
caracteristică și rațiune 
care a condus la crearea 
lor este rapiditatea. La 
autoservire privești, vezi 
— acesta fiind un factor 
psihologic important — a- 
legi și primești imediat fe
lul care-ți place. Iar eco-

nomia de timp e aprecia
bilă. Potrivit calculelor fă
cute la M.C.I. — după cum 
ne-a spus tov. Iuliu Bol- 
deanu, director adjunct al 
Direcției alimentației pu
blice — rezultă că durata 
unui prînz luat într-o ase
menea unitate este de 
15—20 de minute, față de 
60 de minute cît durează, 
în medie, într-un restau
rant obișnuit.

OBIECTIVE INFIME Șl TERGIVERSĂRI

CU ANII

Un Ideal de alimentație 
publică este o unitate 
economică trebuind, ca 
atare, să desfășoare o ac
tivitate eficientă, renta
bilă. Și din acest punct de 
vedere, restaurantele cu 
autoservire se situează în 
frunte. Cu un număr mic 
de lucrători, volumul des
facerii pe metru pătrat de 
sală sau pe loc la masă 
este mult superior față de 
cel realizat în unitățile cu 
chelneri. Raportul încasă
rilor este, în medie, de 
1900 lei/mp, față de 1000

lei mp ; în medie, spu
neam, întrucît sint uni
tăți care ajung chiar la 
3 800—4 000 lei/mp. Ren
tabile s-au dovedit a îi 
asemenea unități și în 
localitățile cu mai pu
țin de 10 000 de locuitori, 
nu numai în marile orașe, 
stațiuni balneare sau lo
calități turistice, 
prezența lor 
torie.

Avantajele 
importante, 
de acest fel avem ?

surprinzător

unde 
este obliga-

sint, deci. 
Cite unități

dar în întreaga țară 
funcționează doar 24 de 
restaurante cu autoservire 
și 14 bufete expres și os
pătarii cu linii de auto
servire. Cifre infime. 
Evident, se bate pasul pe 
loc — în ciuda „pulsului 
consumatorilor", care, du
pă cum se vede, apreciază 
aceste localuri, și în ciuda 
considerentului de renta
bilitate. De ce ?

Suceava. Orașele regiu
nii numără — unele — 
15 000 de locuitori, altele 
30 000 sau 40 000. Cite uni
tăți cu autoservire func
ționează aici în prezent ? 
Am adresat această între
bare tov. D. C'iobanu, di
rectorul Direcției comer
ciale regionale.

— Deocamdată, pe regi
une... una. Nu la Suceava. 
La Botoșani. Era nevoie 
de o experimentare a sis
temului. Știți cum e în 
comerț : trebuie să încerci 
întii piața...

Ce se experimentează ? 
Un sistem cunoscut de 
ani și ani de zile și care 
și-a dovedit de mult efi
ciența !

Vizităm 
cetățenii o 
dimineața
continuă să funcționeze 
numai cu jumătate din li-

unitatea- Deși 
iau cu asalt de 
pînă seara, ea

nia normală de autoser
vire. Așadar, regiunea Su
ceava n-are, de fapt, decît 
o jumătate de unitate cu 
autoservire ! Ce se poate ' 
spune despre o asemenea 
situație ? Despre spiritul 
comercial al acelora că
rora le revine obligația 
de a răspunde cerințelor 
consumatorilor ?

„Nu ne putem hazar
da", „trebuie să facem ex- 
perimentări" — de astfel 
de stăvili Srau lovit și ce
rerile repetate ale cetățe
nilor din Vatra Dornei, 
Rădăuți, Cîmpulung Mol
dovenesc ca unele localuri 
din orașele lor, prin care 
în general „bate vîntul“, 
să fie reprofilate ca bu
fete expres cu autoser
vire. Utilajul se produce 
în țară. Există fondurile 
necesare pentru astfel 
de lucrări, oameni sînt 
— ce altceva rnai tre
buie decît inițiativă și 
spirit comercial ? Nici mă
car Suceava, reședința re
giunii, oraș vizitat de atî- 
ția turiști, nu se bucură 
de prezența unui restau
rant cu autoservire. „Vom 
avea" — ni se spune. Dai 
se împlinesc 3 ani de cînd 
se tot discută înființare^. 
Acum un an s-a găsit lo
calul ; cu 7 luni în urmă a 
sosit utilajul. Dai- unita-

RECLAMAȚIIca 
Ca 

o 
fac cînd vor și cu ce vor ; 
nu afișează niciodată lista 
preparatelor pentru a 
doua zi, astfel incit cei 
care apelează la serviciile 
„Gospodinei" să știe pe ce 
pot conta ; cît despre ser
viciile speciale, nici po
meneală. Ponoasele le 
trag atît consumatorii, cit 
și statul, care întreține u- 
nități lipsite de eficiența 
economică.

Că lucrurile pot sta și 
altfel o demonstrează ex
periența Clujului. Aici 
funcționează 11 raioane 
sau unități „Gospodina" 
și toate aduc beneficii im
portante. Care-i explica
ția ? Preparatele oferite au 
la bază efectuarea unor 
largi investigații socia
le, la pregătirea lor se 
ține seama de sezonaiita- 
te ; se livrează comenzi la 
oră fixă (există rasteluri 
speciale, ținute calde, pen
tru sufertășe) sau la do
miciliu. Iar toate acestea 
sînt cunoscute de consu
matori pentru că au fost 
popularizate în întreg o- 
rașul. Cu un euvînt — 
inițiativă, fantezie, spirit 
comercial. Adică ceea ce 
lipsește la unitățile de ali
mentație publică din alte 
orașe.

Ar merita discutat, în 
acest context, și despre 
bucătăriile de bloc. Prea 
multe nu avem în țară — 
nici la București, nici în 
alte părți. Dar chiar acolo 
unde există, ele nu-și jus
tifică existența printr-o 
activitate rentabilă, sufe
rind de același viciu care 
și-a pus pecetea pe ali
mentația publică : șablo- 
nizarea, lipsa de varietate. 
Pe de altă parte, nu s-a 
făcut nimic pe linia pu
blicității, 
uitate — 
și de cei 
viață.

Pentru 
s-au făcut totuși investiții 
în localuri și utilaje de 
bucătărie, unele foarte 
costisitoare. Iri același 
timp,, sînt blocați bucătari 
buni, atît de neefisafi in 
alte părți. Socotim că ar 
fi cazul să se analizeze u- 
tilitatca bucătăriilor de 
bloc, modalitatea trans
formării lor in unități cu 
adevăral folositoare pu
blicului consumator și, în 
orice caz, care să se jus
tifice din punct de vedere 
economic.

Cît privește restauran
tele cu deservire 
în general, însăși 
M.C.I., a direcțiilor 
ciale regionale — 
bui revăzută.
localuri sînt extrem de u- 
tile și nu se poate admi
te ca ele să bată în con
tinuare pasul pe loc.

SESIZĂRI

Repararea autovehiculelor 
devine — după cit se pare t— o 
operație destul de nerentabilă la 
unele întreprinderi de reparații 
auto. Spicuim cîteva exemple 
din scrisorile trimise de cititorii 
Remus Drăgan din Turda:',' GoSr 
tea Marinoiu din Rm. Vîlcea și 
Olah Ștefan din Satu-Mare. ț

I.R.A. nr. 17 București „a re
parat" în luna ianuarie a.c; un 
autoturism al Sfatului popular 
al raionului Turda și a încasat 
13 000 de lei. Autoturismul, era 
să-și dea sufletul pe drum : o 
dată ajuns acasă, a intrat pe li
nia moartă.

I.R.A. nr. 13 Timișoara 7,a re
parat" în luna februarie un au
tocamion al I.M.T.F. Jiblea. 
După ce „lucrarea" a fost gata, 
nici n-a putut fi scos din țurtea 
întreprinderii. Au mai fost ne
cesare trei zile de cirpcli, pînă 
ce autocamionul a reușit, in 
sfîrșit, să parcurgă 3 km: Cînd 
șoferul s-a întors cu el înapoi, 
poarta de la I.R.A. 13 eră încu
iată. După „reparația" suportată 
camionul e inutilizabil.

I.R.A. nr. 3 București „a re
parat" o autocisternă apartinînd 
I.C.I.L. Satu-Mare. „Reparația" 
respectivă a trebuit... reparată 
la Satu-Mare. I.R.A. nr. s5 Cluj 
„a reparat" două camioane ale 
I.C.I.L. Satu-Mare incit, la cîte
va zile, ambele au rămas in 
drum. Numai reparația unuia 
dintre cele două camioane a cos
tat : 450 km parcurși inutil, 3 zile 
staționare neplanificată'. 3 zile 
deplasare, 3 zile salarii neprevă
zute, consum de ulei și benzină, 
plus costul propriu-zis al repa
rației.

I.R.A. nr. 2 Tg. Mureș „a re
parat" autocamionul nr. 21-MR- 
1 165. ..Reparația" a fost reparată 
imediat la I.R.A. nr. 7 Satu- 
Mare.

De ce li se permite acestor 
întreprinderi să încaseze bani 
grei pe degeaba? N,ar trebui 
să fie obligate să suporte pagu
bele pe care le provoacă ?

INDOLENȚII GOSPODARI Altea nu s-a deschis nici 
pînă acum. Ni s-a spus — 
redăm întocmai — că nu 
se știe deocamdată 
să i se spună : 
restaurant ?

Ploiești. Cum 
șeăză situația 
Din 305 unități de alimen
tație publică — 146 de bu
fete și restaurante, 144 
de cofetării, patiserii, 
chioșcuri de răcoritoare 
ș.a. Și numai o singură 
unitate cu autoservire — 
UNA ! „Am făcut uh plan 
pentru încă 6 linii de au
toservire" — ni s-a spus 
la Direcția comercială re
gională. „De ce nu pentru 
mai multe?" „Eh, știți ce 
bătaie de cap dă organi
zarea unei autoserviri?"... 
Scurt și cuprinzător : în
seamnă „bătaie de cap". 
Orice comentariu despre 
îndatoriri, despre obligații 
pare inutil...

In regiune sînt locali
tăți ca Buzău, Tîrgoviște, 
Cîmpina, Rm. Sărat, Si
naia, Bușteni, Comarnic 
ș.a. care, alături de Plo
iești, însumează aproape 
500 000 de locuitori. Pen
tru ei s-a deschis pînă a- 
cum o singură ospătărie 
cu autoservire și mai sînt 
în plan alte 6 ! Nu este 
greu de demonstrat că, a- 
vansînd în acest ritm, ne
cesarul de unități cu au
toservire pe regiune va fi 
atins cam după 1980.

Situațiile din aceste 
două regiuni să fie oare 
cazuri izolate ? Dimpotri
vă, lucrurile stau, în unele 
locuri, chiar mai rău. în 
regiuni ca Dobrogea, Hu
nedoara, Galați nu există 
nici un restaurant cu au
toservire, iar în orașe ca 
Brăila. Lugoj, Reșița, Tg.

cum 
bufet sau

se înfăți- 
regiunii ?

n

„GOSPODINELOR**

numărat, din curiozitate, 
preparatele și semiprepa- 
ratele oferite. Erau 88 I 
Lista bucatelor poartă pe 
client de la culibesca cu 
carne, cotlet de porc jar- 
dinier, șnițel florentin, 
piftie de pasăre, pînă la 
iofea cu brînză de vaci, 
varga-beles și tot felul de 
prăjituri de casă.

în București, unitatea 
este însă o excepție. Căci 
la toate celelalte „Gospo
dine" sortimentul este, în 
linii mari, același de cîțiva 
ani : carne tocată, salată 
de boeuf șau ă la russe, 
uneori șnițel, mititei sau 
maioneză. Și, ici-colo, foi 
de clătite, piftie sau cîr- 
nați.

Cei care apelează în
deobște lgt. semipreparate 
sînt unii și aceiași, clienți 
care ar putea deveni cu 
adevărat stabili dacă n-ar 
fi atît de nemulțumiți 
de lipsa de inventivitate și 
de interes a celor ce apro
vizionează unitățile. Ba, 
in ultimul timp, sorti
mentul este și mai sărac, 
și mai monoton. Cum și 
prin ce să fie atrași clien- 
ții ? Cum să devină renta
bile aceste unități ?

Există aici, pe cît se 
pare, și cauze de ordin 
administrativ - birocratic. 
Pe de o parte, responsa
bilii magazinelor „Ali
mentara" care au raioane 
„Gospodina" sînt trași la 
răspundere pentru înde
plinirea globală a planu-

Un sector care se dez
voltă în ultimul timp pe 
lîngă alimentația publică 
rapidă este acela al raioa
nelor „Gospodina", iniția
te și concepute ca aju
toare efective ale celor 
care n-au prea mult timp 
pentru prepararea mîncă- 
rurilor și, totodată, ca 
propagatoare ale tradițio
nalei și gustoasei bucă
tării românești.

La M.C.I. ni s-au arătat 
vrafuri de adrese, care cer 
restaurantelor să extindă 
aceste unități în toate <•- 
rașele și centrele mai a- 
glomerate, să ofere un nu
măr mare de preparate și 
semipreparate. Există, de 
asemenea, dispoziții în le
gătură cu organizarea 
programului lor de func
ționare, astfel ca ele . să 
răspundă cu adevărat so
licitărilor ; altele privesc 
obligația efectuării unor 
servicii în plus — co
menzi la oră fixă, livrări 
la domiciliu. In ultimul 
timp, un ordin și mai ca
tegoric : „Sînteți obligați 
să puneți în vînzare o 
gamă largă de preparate 
și semipreparate dietetice, 
in specia! dintr-acelea 
care au în compoziția lor 

o 
de
cu

Stau pe undeva 
și de clienți, dar 
care le-au dat

aceste unități

r

Nicolae BRUJAN

rapidă, 
optica 

comer- 
ar tre-

Asemenea

produse lactate, ca și 
gamă cit mai largă 
produse tradiționale și 
specific local".

Acestea sînt indicațiile. 
Realitatea ?

Am vizitat o serie de u- 
nități. La „Gospodina"- 
Splai din București

Semințe de flori și legume
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O serie, de scrisori atestă că, în 
loc să se urmărească cu perseverentă 
rezolvarea problemelor pînă la capăt,

virament. La 
trimite gratuit 
informare bi-

Semnele primăverii
Foto : R. Costln

Librăria cooperației de con
sum „Cartea prin poștă" din 
București, str. Sergent Nuțu 
Ion nr. 8—12, raionul Lenin, li
vrează cărți pentru biblioteci 
cu plata prin 
cerere, librăria 
materiale de 
bliografică.

La magazinele de specialitate ale întreprinderii regionale Agro- 
sem-București — din str. 30 Decembrie, bd. Hristo Botev și Hala 
Obor — s-a pus în vînzare un bogat sortiment de semințe de flori, 
legume, ierburi perene, precum și cepe de gladiole și tuberoze. Cei 
ce doresc cantități mai mari de astfel de semințe se pot adresa 
direct depozitului din șoseaua Colentina nr. 242, raionul 1 Mai. 
Plata se face atît în numerar cît și prin virament.

Pe adresa Ministerului Invățămîn- 
tului sosesc în fiecare lună sute de 
scrisori. Unele aduc în discuție pro
bleme de interes general — propuneri, 
păreri, sugestii referitoare la cele mai 
diferite aspecte ale invățămîntului. Al
tele, deși se referă la chestiuni de 
ordin personal, interesează un mare 
număr de oameni.

Relevate, într-un fel sau altul, și 
de către cetățeni în sesizările lor, 
multe probleme importante privitoa
re la organizarea procesului de învă
țămînt, crearea unor condiții care să 
ducă la o mai bună pregătire a ele
vilor și studentijor, înlesnirea rezolvă
rii unor cereri ale cadrelor didacti
ce, dar și ale unor salariați din alte 
sectoare de activitate — în urma di
feritelor studii și analize făcute de 
minister — și-au găsit reglementări 
eficiente. Se înțelege că în contextul 
unor preocupări care vizează măsuri 
cu caracter de sinteză, sesizările ca
pătă o valoare sporită. Dar, așa cum 
rezultă chiar și din simpla lectură 
scrisorilor adresate ministerului, mai 
sînt încă destule probleme care aș
teaptă să capete o rezolvare cores
punzătoare: ele se oglindesc și în dife
ritele sesizări și reclamații înaintate 
ministerului.

Eficacitatea .sesizărilor este strîns 
legată, după cum se știe,. de opera
tivitatea rezolvării lor. Anul trecut, 
la biroul de sesizări și reclamații al 
ministerului au fost înregistrate 6 748 
de scrisori. Dintre acestea 1 022 au 
lost adresate direct ministerului. Restul 
au ajuns aici prin intermediul altor or
gane și instituții centrale. Ce arată 
..radiografierea" modului 
fost rezolvate cele 1 022 de scri
sori trimise anul trecut 
tre cetățeni direct la minister ? Este 
suficient să menționăm Că 443 din a- 
ceste scrisori au fost soluționate cu 
întîrzieri care depășesc termenul le
gal cu cile 50—70 de zile. Acest fapt 
arată că unii lucrători din minister, 
știind că nu au obligația de a răspun
de altor foruri. își permit să tărăgă
neze rezolvarea unor probleme care 
stau la inima oamenilor.

De altfel, nici sesizările sosite la 
minister prin intermediul altor auto
rități nu-și găsesc întotdeauna o re
zolvare operativă. O scrisoare trimisă 
rnai multor organe centrale de către 
Nae I. Năstjse din Cîmpulung Mus
cel a ajuns la Ministerul Invă'ămin- 
tului în vara anului 1965. Au trebuit

Rezolvarea promptă 
și eficace a scrisorilor

bită însemnătate are discernămintul 
cu care ele sînt repartizate organe
lor din subordine pentru a le cer
ceta. Unele scrisori au fost trimise spre 
rezolvare acelora la a căror adresă se 
făceau aprecieri nefavorabile. De e- 
xetnplu, scrisoarea adresată ministe
rului la 19 iulie 1966 de către Cle
ment Alexandru, președintele comite
tului de părinți de la liceul din loca
litatea Dolhasca, raionul Fălticeni, re
giunea Suceava, care critica printre 
altele și secția regională de învăță- 
mînt, a fost dată spre rezolvare re
giunii respective.

★

să treacă nu mai puțin decît 150 
de zile pînă cînd direcția de resort din 
minister să ia hotărîrea de a o îndruma 
spre cercetare secției de învățămînt a 
Sfatului popular al regiunii Argeș. 
Mergînd pe drumul întortocheat al 
acestei scrisori, constatăm cu surprin
dere că nici pînă astăzi, adică de-a 
lungul a doi ani de zile, cetățeanul n-a 
primit răspuns.

• Numai de dra
gul corespon
denței?

In rezolvarea celor mai multe din 
scrisorile primite la minister, după 
cum este și firesc, sînt solicitate în 
mod frecvent și secțiile de învăță
mînt ale sfaturilor populare regiona
le. De fapt, nu puține sesizări sînt 
exclusiv de competența acestor fo
ruri, ele fiind în măsură să cerce
teze lucrurile la fața locului și, pe 
baza normelor legale în vigoare, să 
hotărască . ce anume este de făcut. 
Secțiile de învățămînt răspund însă 
cu mari întîrzieri la sesizările ce le 
sînt trimise de minister spre ^rezol
vare.

Anul trecut, ia luna august, un

cetățean semnala unele abateri săvîi • 
șite Ia școala generală din comuna 
Uhnetu, raionul Horezu. După ce că 
a zăcut pînă în luna noiembrie în- 
tr-unul din birourile direcției organiză
rii școlilor, scrisoarea a fost expedia
tă secției de învățămînt a sfatului 
popular al regiunii Argeș. Aceasta, la 
rîndul său, a răspuns abia la 31 ia
nuarie a. c. De. asemenea, la o altă 
sesizare în legătură cu comportarea 
necorespunzătoare a directorului șco
lii din localitatea Malaia, aceeași sec- 

, ție> a comunicat rezultatul cercetări
lor cu mult după termenul legal de 
răspuns- Prăclic, drumul pe care l-a 
parcurs sesizarea respectivă a fost de 
peste cinci Juni de zile ; întîrzierea a 
micșorat mult eficienta măsurilor lua
te pe baza ei.

O astfel de practică trebuie com
bătută cu toată hotărîrea, ministerul 
avînd datoria de a urmări și inter
veni ori de cite ori este nevoie pen
tru ca: termenele legale de rezolvare 
a scrisorilor să fie respectate cu stric
tețe.

se acceptă chiar încercări de a lăsa 
lucrurile la jumătatea drumului 
Profesorul Ponipiliu Radu a fost 
numit, printr-un ordin al minis
terului, suplinitor la școala ge
nerali) din comuna Milcoiu. Vasile 
Roman și Mihai Vișinescu, primul — 
vicepreședinte, iar al doilea —- șeful 
secției de învățămînt de la sfatul 
popular al raionului Rm. Vîlcea, a- 
veau alte planuri cu catedra res
pectivă. Vasile Roman a reținut în 
mod abuziv ordinul de numire al 
ministerului și, cu concursul lui Mihai 
Vișinescu, l-a adus la catedra respec
tivă pe protejatul său Ion Stancin. 
Mihai Vișinescu a venit chiar în 
„delegație" la minister pentru a 
obține legalizarea abuzului. Și, in
tr-adevăr, nu i-a fost greu să-și
tingă scopul. S-a produs astfel o ab
surdă inversare de roluri : secția de 
învățămînt a raionului Rm. Vîlcea, 
datoare să treacă imediat la execu
tarea unui ordin dat de minister, nu 
numai că n-a făcut acest lucru, dar 
și-a propus și a reușit, pur și sim
plu, să-l anuleze și să obțină ordi
nul ilegal pe care și-l dorea I Este 
cel puțin surprinzătoare ușurința care 
a făcut posibilă o asemenea răstur
nare a lucrurilor. Oare atît de puțin 
ține ministerul la propriile-i dispozi
ții ? Și nici chiar ulterior, cînd 
— în urma sesizărilor făcute de că
tre profesorul neîndreptățit — toate 
aceste abuzuri au ieșit la iveală, nu 
s-a luat nici o măsuță.

In munca cu scrisorile, o deose-

• Cine urmăreș 
te soluțiile?

Deficiențele semnalate mai sus a- 
rată că, la Ministerul Invățămîntului, 
munca cu scrisorile trebuie serios îm
bunătățită. In primul rînd se impune 
simplificarea drumului parcurs de 
scrisori pînă la rezolvare. Este nece
sară apoi organizarea unei evidențe 
stricte și clare, care să permită ur
mărirea rapidă a stadiului în care se 
află solutionarea lor în cadrul fiecă
rei direcții, precum și exercitarea u- 
nui control riguros și permanent, in
clusiv asupra organelor în subordine. 
Cu mai mult timp în urmă, condu
cerea ministerului a elaborat un or
din care prevede ca periodic să se 
iacă aprecieri în legătură cu rezol
varea cererilor și sesizărilor și să fie 
comunicate secțiilor de învățămînt. 
Nici măcar inspectorii generali terito
riali nu s-au străduit însă să-l folo
sească. Recent a fost elaborat un nou 
ordin privind munca cu scrisorile. E 
necesar să se asigure respectarea lui.

Periodic, în cadrul direcțiilor gene
rale, precum și la nivelul conducerii 
ministerului au loc analize referitoa
re la munca cu scrisorile. Puține din 
acestea s-au soldat însă cu măsuri 
concrete, care să se facă simțite în 
activitatea practică. Pentru ca anali
zele respective să aibă eficacitatea 
scontată, conducerea ministerului ar 
trebui să manifeste o preocupare mai 
serioasă pentru a se informa operativ 
asupra situației conținutului sesiză
rilor, asupra cazurilor de rezolvare 
necorespunzătoare a acestora și să 
ceară. în același timp, organelor sub
ordonate propuneri în vederea valori
ficării unor concluzii ce se desprind 
din scrisori.

' ■'’■(K.tlovioh fonf țușjî.G 
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In orașul Cîmpulung Muscel, 
de cîteva luni, nu se găsesc 
plicuri pentru corespondentă. De 
fiecare dată cînd se duce la de
pozitul din Pitești, responsabilul 
librăriei cere mai întii acest ar
ticol. A făcut chiar și cîteva a- 
drese în acest scop către 
C.L.D.C.-Pitești. Rezultatul ? Un 
răspuns scurt : „acest articol 
este deficitar în depozitul nos
tru". Era și cazul. Cu articolul 
„plicuri" nu e de glumă : 
greu de 
greu de 
rat etc. 
mister, 
întrerupt corespondenta, 
punde (scurt — cum am văzut) 
la toate cererile : de unde pro
cură oare plicurile ?

sint 
făcut, greu de adus, 
păstrat, greu de numă- 
etc. Rămîne totuși un 
C.L.D.C.-Pitești nu și-a

răs-.

N. SIMIOANA

Dacă pînă acum o hină- 
două autobuzele D.R.T.A. care 
pleacă din Tg. Ocna circulau cu 
mari întîrzieri. se spunea că au 
o scuză : era iarnă, înghețau mo
toarele. Acum nu mai e iarnă, 
motoarele nu mai îngheață. Au
tobuzele totuși intirzie ca și 
înainte. Dczghetati-vă sl voi, to
varăși de la D.R.T.A.-Bacău 1

N. MIRON
com. Tq. Trotuș, raionul 
Tg. Ocna

știam că I.L.L.-Turda nu-și 
respectă promisiunile pe care le 
plasează in lunile, trimestrele 
și anii viitori — observă Ravai 
Petre, din Turda, str. Argeșului 
9. Răspunsul pe care N. Vultur, 
directorul acestei întreprinderi, 
l-a semnat la 20 decembrie 1966 
m-a surprins. Răspunsul respec
tiv se referea la una dijntre se
sizările mele referitoare Ja tără
gănarea reparațiilor la imobilul 
în care locuiesc. Printre altele, 
mi se făcea cunoscut că „repa
rarea jgheaburilor se va executa 
în cursul lunii decembrie 1966". 
Se cuvine să fac însă o preci
zare : I.L.L.-Turda mi-a expe
diat răspunsul de mai sus la 5 
ianuarie 1967. dată pîmt’la care 
nici pomeneală de vreo- repara
ție cît de mică. Așadar, condu
cerea I.L.L.-Turda sl> pgicepe să 
facă promisiuni și în coptul zi
lelor și lunilor... trecute. De ce 
nu s-o fi pricepind oare la ceva 
mai simplu : să se tină și de cu- 
vînt?

'£>•

Un locuitor din Paștani iși 
exprima intr-o scrisoare păre
rea că. pentru noile blocuri de 
locuințe, construite in acest oraș, 
s-ar putea executa storuri de 
mărime și culoare uniformă. La 
24 mai 1966. Statul popular al 
orașului Pașcani afirma, fără 
nici o rezervă, că „propunerea... 
este bună" și dădea asigurări că 
va urmări înfăptuirea ei. Cetă
țeanul respectiv ține să amin
tească Sfatului popular al ora
șului Pașcani că se apropie 24 
mai 1967 și trebuie sâ-și pregă
tească răspunsul la o nouă sesi
zare : poate în 1968 storurile res
pective vor fi gata !
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HOTĂRÎRE A
Plenarei C. C. al P. C. R. din 27-28 martie 1967

cu privire la îmbunătățirea conducerii,
planificării, finanțării și

gospodăriilor agricole
organizării
de stat

(Urmare din pag. I)2. — în scopul conducerii și îndrumării mai multor ferme, apropiate din punct de vedere teritorial, se organizează întreprinderi agricole de stat. Acestea vor dispune de sectoare de deservire a procesului de producție, corespunzător activității fermelor, i&r pentru prelucrarea și industrializarea directă a materiei prime, unele din ele vor deveni combinate de producție agroindustrială.întreprinderea va asigura :— coordonarea și îndrumarea activității fermelor și sectoarelor de deservire, introducerea tehnologiilor noi în producția a- gricolș,’, îmbunătățirea organizării muncii, evidența economico-financiară ;— aprovizionarea tehnico-materială și valorificarea produselor fermelor, repararea tractoarelor și mașinilor agricole, funcționarea și utilizarea eficientă a sistemelor de irigație, executarea lucrărilor de investiții;— controlul permanent asupra modului în care fermele exploatează mijloacele de producție, sporesc continuu producția și reduc prețul de cost.Conducerea întreprinderii agricole de stat se va realiza de către un consiliu de administrație, format din directorul întreprinderii și ajutoarele sale directe, șefii fermelor și ai sectoarelor de deservire. Aceștia răspund de activitatea pe care o desfășoară în fața consiliului. Consiliul de administrație, organ colectiv de conducere, va dezbate și hotărî deliberativ asupra tuturor problemelor legate de bunul mers al fermelor și sectoarelor întreprinderii.3. — Coordonarea, îndrumarea și controlul activității întreprinderilor, sprijinirea lor în relațiile cu organele economice și de stat locale vor fi asigurate de trusturile regionale ale întreprinderilor agricole de stat.4. — Consiliul Superior al Agriculturii, prin Departamentul întreprinderilor Agri-® cole de Stat, va conduce, îndruma și con- R1 trola îndeaproape întreagă activitate a întreprinderilor agricole de stat, va răspunde de realizarea sarcinilor de producție și economice ce revin întreprinderilor și ferme-... lor, asigurînd dezvoltare!^ agriculturii., de. stat pe baza hotărîrilor partidului și, gu-, . vernului.Noul sistem de organizare a fermelor și întreprinderilor va fi pus în aplicare, experimental, încă din acest an, într-un număr de unități, și se vor pregăti condițiile pentru a se extinde în toată agricultura de stat începînd cu anul 1968. în acest scop, Consiliul Superior al Agriculturii împreună cu Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor, Comitetul de Stat pentru Problemele Organizării Muncii și Producției și ale Salarizării, Banca Națională, Direcția Centrală de Statistică și alte organe centrale vor prezenta Consiliului de Miniștri actele; normative corespunzătoare pînă la 30 septembrie 1967.
Se va introduce un nou sistem de salarizare și premiere care va spori cointeresarea lucrătorilor din sectorul de stat al a- griculturii în rezultatele muncii lor, va întări răspunderea, inclusiv materială, pentru modul în care își îndeplinesc atribuțiile încredințate. Salarizarea și premierea, veniturile specialiștilor și ale celorlalți lucrători din ferme și întreprinderi vor fi stabilite în funcție de aportul adus la realizarea planului de producție și de beneficii. Pentru specialiștii cu strdii superioare se vor introduce și grade prtfesionale.întreprinderile și femela vor dispune de

un fond de salarii corelat cu volumul producției marfă, pe care îl vor folosi în raport cu cerințele desfășurării producției. Economiile ce vor fi realizate în ferme și întreprinderi printr-o mai bună organizare a muncii, și o mai rațională folosire a bazei tehnice-materiale, vor permite creșterea veniturilor salariaților.Premierea va trebui să se bazeze pe o justă stabilire a sarcinilor de plan, astfel îneît acestea să stimuleze valorificarea cît mai eficientă a posibilităților existente în unități.Una din îndatoririle principale ale specialiștilor și ale celorlalți lucrători din ferme și întreprinderi este grija pentru folosirea chibzuită și păstrarea bunurilor unităților în care lucrează — bunuri ale întregului popor. Pentru întărirea răspunderii și disciplinei în muncă, pagubele ce vor fi pricinuite avutului obștesc din neglijență, nepricepere sau proastă gospodărire vor fi suportate de cei care le-au produs.Consiliul Superior al Agriculturii, prin Departamentul întreprinderilor Agricole de Stat, va lua măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață ale lucrătorilor din ferme și întreprinderi. Lucrătorilor permanenți din aceste unități li se vor acorda credite pentru construirea dp locuințe în localitățile unde Tucrează, pre- cum șl anumite cantități de produse sub formă de tain ; se vor crea condiții mai bune pentru ca copiii acestora să urmeze diferite școli din țară, precum și alte avantaje.Se va întări legătura dintre institutele de cercetări științifice și unitățile de producție, sporirea producției agricole, a productivității muncii fiind condiționată de aplicarea pe scară tot mai largă în practică a rezultateloi' științei și tehnicii avansate. Se va extinde rețeaua centrelor de cercetare .în întreprinderile agricole de stat, se vor organiza laboratoare care să permită specialiștilor să cerceteze Și să aplice în practica unităților rezultatele cercetărilor lor. ■ ' ■Ministerul învățământului și Consiliul Superior al Agriculturii vor lua măsuri pentru îmbunătățirea programelor de în- 'Vățămînt și a practicii studenților din in— 'stitutcle agronomice, peiftru ca viitorii 'specialiști, încă din timpul-anilor de studii, să lucreze efectiv în unitățile de producție, să învețe să mînuiască tehnica și să conducă procesul de producție agricolă. Totodată, se va dezvolta sistemul de completare și însușire a cunoștințelor profesionale pentru specialiștii agricoli cu studii superioare prin cursuri post-universitare. Se va îmbunătăți modul de organizare și funcționare a învățămîntului profesional agricol, programa de învățămînt și practica de producție pentru a se asigura pregătirea unor lucrători cu calificare mai largă, care să poată mînui întreaga gamă de tractoare, mașini agricole și instalații după nevoile muncii în ferme.Consiliul Superior al Agriculturii, Ministerul Industriei Construcțiilor și sfaturile populare trebuie să asigure folosirea judicioasă a fondurilor destinate investițiilor pentru dezvoltarea agriculturii de stat. Construcțiile și diferitele obiective agroindustriale trebuie să se realizeze—cu cheltuieli reduse, în termen scurt, pe baza unor soluții simple, moderne, care să permită introducerea unor tehnologii noi ; să asigure realizarea producției cu eficiență economică cît mai ridicată.Pentru realizarea construcțiilor agroindustriale, în cadrul Ministerului Industriei Construcțiilor se va organiza un sector pentru coordonarea și urmărirea realizării investițiilor agricole, precum' și formațiuni specializate pentru executarea acestor lucrări.

Ținînd seama de importanța pe care o are folosirea energiei electrice în procesul de producție pentru creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost, este necesar ca Ministerul Energiei Electrice și Consiliul Superior al Agriculturii, pe baza planului întocmit, să asigure extinderea electrificării în unitățile agricole de stat.în scopul satisfacerii cerințelor de transport, Consiliul Superior al Agriculturii, împreună cu Ministerul Transporturilor Auto, Navale și Aeriene, Ministerul .Industriei Construcțiilor de Mașini, Comitetul de Stat al Planificării și alte organe interesate, vor prezenta Consiliului de Miniștri măsuri cu privire la asigurarea mijloacelor de transport necesare agriculturii.Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini va trebui să realizeze programul de producere a tractoarelor, mașinilor, instalațiilor și utilajelor necesare diversificării mecanizării agriculturii și să asigure livrarea șirea și realizarea acestui program trebuie să se țină seama că pentru creșterea continuă a producției și productivității muncii, întreprinderile agricole de stat au nevoie de mașini de mare randament, universale și complexe, la nivelul celor realizate în ___ țările cu agricultură avansată.Ministerul Industriei Chimice va lua măsuri pentru diversificarea sortimentelor de îngrășăminte chimice, producerea de ierbicide și substanțe fitofarmaceutice cu acțiune rapidă, precum și a biostimulatori- lor, necesari în furajarea animalelor și tratamentul culturilor.

:arn agriculturii și sa asigi lor la termenele stabilite. în însu-

Pentru îndeplinirea sarcinilor mari care stau în fața agriculturii de stat este necesar să crească rolul și competența organelor și organizațiilor de partid. în centrul activității acestora vor trebui să stea problemele principale ale producției fermelor și întreprinderilor, organizarea în cele mai bune condițiuni a muncii, folosirea întregii capacități a mașinilor și tractoarelor, ridicarea calificării muncitorilor și a cadrelor de specialitate. O mare atenție trebuie acordată. educării membrilor de partid și sala- riaților .în spiritul răspunderii pentru îndeplinirea planului, pentru apărarea și dezvoltarea avutului obștesc. Va trebui întărită munca de îndrumare și control a organelor și organizațiilor de partid, astfel ca fermele și întreprinderile agricole de stat să poată asigura o productivitate a muncii și o producție cît mai înalte.Comitetele sindicale și organizațiile U.T.C. trebuie să-și aducă un aport sporit la organizarea și urmărirea întrecerii socialiste, la generalizarea experienței pozitive în producție, muncă. la întărirea disciplinei
★exprimă convingerea că

în
Plenara își ginerii, tehnicienii, toți oamenii muncii unitățile agricole de stat nu vor precupeți nimic pentru aplicarea în viață a hotărî- î-ilor Comitetului Central, menite să ridice pe o treaptă superioară munca și producția în agricultura socialistă de stat. în fața lor stă sarcina patriotică de mare răspundere de; a face din fiecare fermă, din fiecare întreprindere agricolă de stat model de exploatare agricolă, de organizare științifică a producției și a muncii, la nivelul țărilor cu agricultură avansată, contribuind astfel într-o măsură tot mai mare la dezvoltarea întregii economii naționale, la ridicarea nivelului de trai al poporului, la desăvîrșirea construcției socialiste, la înflorirea patriei noastre.

in- din

în regiunea Banat

TIMIȘOARA (coresponden
tul „Scînteii"). — Timpul priel
nic din luna martie a per
mis oamenilor muncii de pe 
ogoarele regiunii Banat sâ lu
creze cu toate torțele la arat 
și semânat, la alte acțiuni 
care se desfășoară în această 
perioadă. Pînă acum s-au în- 
sămînțât peste 96 100 ha cu 
culturi din epoca I, ceea ce re
prezintă mai mult decît s-a 
prevăzut în plan. S-a terminat 
semănatul mazării, ovăzu
lui, borceagului, trifoiului și 
al altor culturi. în prezent 
se lucrează la semănatul 
florii-soarelui, unde realiză
rile sînt de peste 30 la suta 
din suprafața stabilită, la în
treținerea ogoarelor de toam
nă si la pregătirea terenului 
în vederea însămînțării po
rumbului.

De curînd a avut loc o ple
nară lărgită a consiliului agri
col regional consacrată dez
baterii problemelor privi
toare la sporirea producției 
de porumb. Cu acest pri
lej s-au prezentat referate 
din partea unor stațiuni 
experimentale și cercetători.

fțîndu-se prețioase recoman- 
ăți pentru cultura porumbului 
îhșcest an. în prezent, consi
liu agricole și uniunile coo- 
Pe,tiste, prin specialiștii de 
car dispun, fac un control 
Per^inent în teren, dau indi
cații! ajută concret conduce
rile utăților agricole să în- 
depli\ască planurile operati
ve, sfțjiite din vreme, să în- 
lăture țnediat orice deficien
țe cai^jpar. Așa a fost cazul 
în rab^i Lugoj, unde execu
tarea caturilor se desfășura 
lent, nțrziind însămînțările 
din epța [. Măsurile între
prinse h dus la urgentarea • 
acestor.jcrdji. care au ajuns 
să se îadreze în grafic.

Paral6;u lucrările din cîmp 
s-au întrrjns largi acțiuni de 
hidroamS|rații, de curățire a 
pășunilor.e plantat al pomi
lor. în raiul Lipova, de pil
dă, prin oinjZarea unor ac
țiuni de isă pe șantierele 
de la Păuîisimbâteni, Bîrza- 
va, Cuvin \ au fost dislo
cați mii de ,tri cubi de pă- 
mînt, s-au să; canale pentru 
desecări și

U. C. M. Reșița și-a dovedit capacitatea

de a realiza utilaje de înaltă tehnicitate

NU ESTE ADMISIBILA
PERPETUAREA
PRODUCȚIEI UNOR

ANACRONISME TEHNICE
Din cîteva surse diferite am 

aflat că, în mod cu totul anacronic, 
pe lîngă mașini și utilaje de înaltă 
tehnicitate, cu care creatorii lor se 
pot pe drept cuvînt, mîndri (moto
rul Diesel de 2300 CP și boghiurile 
pentru locomotiva Diesel electrică, 

> turbine cu aburi, turbogeneratori, 
motoare electrice de construcții 
speciale, hidroagregate, 
cu mare putere de 
Uzinele de construcții de 
din Reșița continuă să se 
și produse depășite, vizibil 
în urma evoluției generale 
nicii : compresoarele de aer 
30 și 45 de metri cubi pe 
Deplasîndu-ne la Reșița pentru a 
verifica temeinicia acestor afirma
ții, am constatat că, într-adevăr, 
așa stau lucrurile ; în plus, am cu
les o serie de date și de informații 
bogate în semnificații, care, în to
talitatea lor, alcătuiesc ceea ce am 
putea numi „cronica unui caz con
cret de supraviețuire și perpetuare 
a anacronismului în tehnică'1.

macarale 
ridicare) la 

mașini 
fabrice 
rămase 
a teh- 
de 15, 

minut.

ORICUM-NUMAI

„SĂ MEARGĂ"?

La Reșița, fiind necesare pentru 
uz propriu cîteva compresoare sta
bile de aer, s-a trecut în urmă cu 
vreo 20 de ani la întocmirea de
senelor pe baza cărora aceste uti
laje să se poată executa. Intrucît 
nu era vorba de o fabricație de 
serie, ci doar de cîteva exemplare 
executate ocazional, cei care le-au 
conceput nu și-au pus atunci prea 
multe probleme de calcul și cons
trucție. Important era un singur 
lucru : să funcționeze, oricum, nu
mai să „meargă'*. Așa se face că pri
mul compresor de aer stabil con
struit în țară a fost o realizare oa
recare, care n-a însemnat nicide
cum un succes.

Cu toate acestea, în foarte scurt 
timp uzina reșițeană s-a văzut a- 
saltată de cereri pentru astfel de 
compresoare. Din motive greu de 
stabilit astăzi, după scurgerea atî- 
tor ani, pe baza cererilor s-a trecut 
pur și simplu la fabricația de serie 
a compresorului încropit în condi
țiile amintite mai sus. Și astfel, unui 
produs gîndit insuficient, care re
prezenta o întrebuințare nerațio
nală a unei însemnate cantități de 
metal, demodat încă din clipa aș- 
ternerii lui pe hîrtia de desen, i s-a 
făcut cinstea — 
cată — de a fi

cu totul nejustifi- 
fabricat în serie.

GREUTATE EXAGE

RATĂ = RISIPĂ DE

METAL
Abia după cîțiva ani, în 1951, 

după constatarea unor deficiențe 
funcționale, începe, în sfîrșit, o 
proiectare cît de cît judicioasă a 
compresoarelor fabricate la Reșița, 
iar în 1952 — fabricația în varianta

MINIERĂ „LA ZI"

TELIUC - EXPLOATAREA

(Foto : Sandu MENDREA)

Cu planul trimestrial 
îndeplinit

• Miercuri, industria minieră a îndeplinit planul trimes
trial la extracția de cărbune. Succesul se datorește creșterii 
vitezelor de avansare, a productivității muncii și a produc
ției pe fiecare post. Pe lista evidențiaților în întrecerea so
cialistă și-au înscris numele întreprinderile din Ploiești. 
Oradea și Cimpulung, cnrc au îndeplinit și depășit planul 
la principalii indicatori, objinînd și o bună corelație a lor. 
Potrivit calculelor, în următoarele două zile minerii vor 
extrage în plus circa 90 000 tone cărbune.

• întreprinderile aparținind Ministerului Industriei 
Ușoare au realizat, cu două zile mai devreme, sarcinile de 
producție pe primul trimestru. Calculele urată că față de 
trimestrul I al anului precedent, valoarea producției in
dustriei ușoare este cu circa un miliard de Iei mai mare.

Măsurile întreprinse pentru mai buna organizare a pro
ducției, pentru folosirea rațională a mașinilor și utilajelor 
și a forței de muncă — concretizate în depășirea cu 1,3 
la sută a productivității planificate — au fost factorii care 
și-au adus contribuția la acest succes. După cum anunță 
Direcții plan economic din ministerul respectiv, anul acesta 
toate întreprinderile se prezintă cu principalii indicatori de 
plan îndepliniți. Sc preconizează ca la sfîrșitul primelor trei 
luni bilanțul ministerului să înregistreze, peste plan, 300 000 
mp de țesături, 100 000 perechi ciorapi, 160 000 tricotaje, 
40 000 perechi încălțăminte, precum și diferite confecții în 
valoare de 45 milioane Iei.

• Marinarii de pe navele flotei noastre maritime comer
ciale au îndeplinit sarcinile de plan pe primul trimestru al 
anului la transporturile de mărfuri. La indicatorii de bază 
— tone/mile și venituri brute — pe întreaga flotă s-a în
registrat o depășire de 87 și respectiv 46 la sută, față de 
realizările din primul trimestru al anului trecut.

(Agerpres)
I

îmbunătățită. în afară de o serie 
de perfecționări constructive, care 
au dus la eliminarea deselor defec
tări. printr-o alegere atentă a ma
terialelor și a coeficienților de si
guranță, gabaritele au scăzut, iar 
greutatea specifică a noilor com
presoare s-a redus la 175—244 
kg/mc/min. Un compresor de 30 
mc/min, de pildă, era acum cu 630

kg mai ușor decît inainte. Deși ul
terior s-au mai operat și alte per
fecționări constructive, greutatea 
compresoarelor de 15, 30 și 45 mc/ 
min s-a menținut pînă astăzi — 
deci timp de 15 ani — aceeași: 
3 660, 6 090 și 7 875 kg. Luate izo
lat, aceste cifre nu spun, probabil, 
prea mult. Dar comparate cu reali
zări similare din alte țări ?

Caracteristici
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Debitul mc/min. 15 15,7 16,75 30 28,3 45 49,3
Greutatea speci
fică kg/mc/min. 244 210 149 203 145 175 134

Greutatea 
proprie 

kg 3660 3297 2496 6090 4103 7875 6606

Din tabelul alăturat rezultă că, 
în general, compresoarele U.C.M.R. 
sînt mult mai grele decît cele stră
ine de aproximativ același debit. 
Risipa de metal rămîne vizibilă 
chiar și aplicînd coeficienții de co
recție (destul de mici) impuși de 
diferențele de debit ale tipodimen- 
sîiinilor comparate și nesocotind 
pierderile tehnologice suplimenta
re de metal. Dar ea a fost trecută 
cu vederea pînă prin 1960, cînd, 
în fine, spiritele au început din 
nou să se agite.

în 1961, specialiștii uzinei au de
finitivat, după o destul de temeini
că documentare prealabilă, două 
studii țehnico-economice privind 
fabricația de compresoare în urmă
torii ani. în esență, în aceste lu
crări se demonstrează necesitatea și 
oportunitatea abandonării fabrică
rii compresoarelor de aer cu piston 
și asimilarea în fabricație, pe bază 
de licență, a compresoarelor eli- 
coidale de 25—160 mc/min. cea mai 
modernă și cea mai avantajoasă 
construcție existentă la acea oră 
(și pînă în prezent), precum și a 
compresoarelor centrifugale pentru 
debite cuprinse între 250 și 500 
mc/min, necesare în industria chi
mică și în uzinele mari. în legă
tură cu acestea din urmă, realiza
bile la Reșița pe baza experienței 
existente in construcția de turbo- 
mașini, nu s-a primit de la M.I.C.M. 
nici un fel de răspuns. în privința 
compresoarelor elicoidale, ministe
rul s-a arătat ceva mai interesat : 
la 5 ianuarie 1965 (deci după aproa
pe patru ani) solicită uzinei 
reactualizarea studiului, în funcție 
de cerințele economiei privind 
compresoarele de aer. în ședința de 
avizare a studiului refăcut (care a 
avut loc în minister) s-a recunos
cut, unanim, că compresoarele eli
coidale, utilizabile atît pentru aer 
cît și pentru alte gaze, sînt cele 
mai moderne, dar.se hotărăște... în
tocmirea unui proiect tehnic pen
tru un compresor îmbunătățit cu 
piston. (Pentru a preciza ce în
seamnă din punct de vedere 
al consumului de metal acest com
promis, arătăm că în timp ce un 
compresor elicoidal de 63 mc/min 
cîntărește circa 5 500 kg, cel mai 
modern compresor cu piston de 50 
mc/min nu poate coborî, ca greuta
te, sub 6 600 kg).

Cum se explică o atare hotărîre • 
iresponsabilă ? După părerea ing. 
șef adjunct de concepție al uzinei, 
Tudor Gerhardt, într-un singur fel: 
fiind vorba de achiziționarea unei 
licențe, s-a renunțat aprioric la so
luția tehnică optimă și s-a recurs 
la un compromis, la o soluție doar 
aparent avantajoasă din punct de 
vedere economic. După părerea 
mea, ne-a spus inginerul șef ad
junct de concepție, ceea ce facem 
acum este, cum se spune, o jumă
tate de măsură, o cîrpeală.

ClND SE VA ADOPTA

SOLUȚIA OPTIMĂ?

Proiectanții uzinei s-au confor
mat avizului ministerului și, pe baza 
propriilor observații, ca și a stu
diului asupra compresoarelor 
U.C.M.R. întreprins de conf. dr. 
ing. Virgil Barbu, de la Poli
tehnica din Timișoara, au întocmit 
proiectul tehnic pentru noile com
presoare : de 50 și 100 mc/min, la 
8 atmosfere suprapresiune, cu ga
barite și greutăți proprii micșorate, 
tot cu pistoane, dar nu în linie, ci 
în L, cu o serie de îmbunătățiri

constructive și cu un consum redus 
de energie și de ulei. Cele două 
compresoare modernizate vor avea 
greutăți specifice de numai 132 kg 
și, respectiv, 120 kg/mc/min ; ceea 
ce înseamnă, de pildă, că noul com
presor de 50 mc/min va fi cu 1 275 
kg mai ușor decît actualul compre
sor de 45 mc/min. Apoi s-a trecut 
la întocmirea proiectului de execu
ție, s-au lansat în fabricație prin
cipalele piese turnate, așa îneît pro
totipul compresorului de 50 mc/min 
va fi gata încă în acest an, iar al 
celui de 100 mc/min, în 1968.

Febrilitatea cu care se lucrează 
în uzină la proiectele și prototipu
rile noilor compresoare este expli
cabilă : asimilarea lor va însemna 
o economie anuală de cel puțin 375 
de tone de metal, adică echivalen
tul a peste 60 de compresoare de 
30 mc/min în construcția actuală, 
întrucît este vorba de o realizare 
meritorie, normal ar fi ca ministe
rul să sprijine uzina în ducerea ei 
la bun sfîrșit. Dar Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini 
nici măcar n-a precizat, explicit și 
oficial, ce hotărîre a luat: să se 
treacă sau nu la noua construcție ? 
Este adevărat, nici pînă astăzi în 
proiectul tehnic al noilor compre
soare nu se fac referiri la motorul 
electric de acționare și aparatura 
de protecție și pornire. Dar cine 
dacă nu ministerul avea datoria să 
ia măsuri de rezolvare a tuturor 
problemelor inseparabil legate de 
cea a compresorului propriu-zis? Pe 
bună dreptate își spun tovarășii din 
uzină : „S-ar putea ca într-o bună 
zi ministerul să ne comunice că 
propunerea noastră, totuși, nu s-a 
acceptat, adică c-am muncit de
geaba. Credem că strădaniile noas
tre merită mai multă considerație. 
In orice caz, cînd prototipul va fi 
gata și se va vedea că noul com
presor funcționează bine, toată lu
mea va trebui să-l accepte. Dar 
pînă atunci de ce să nu fim spri
jiniți ca în cazul asimilării oricărui 
alt produs nou ?“.

Credem că este necesar ca 
forurile de resort din ' Ministe
rul Industriei Construcțiilor de 
Mașini să examineze neîntîrziat 
propunerile făcute și să clarifice 
sarcina de modernizare a tuturor 
părților componente ale compre
soarelor, să stabilească obligațiile de 
colaborare ce revin altor întreprin
deri în realizarea prototipurilor, a 
viitoarelor compresoare. în scopul 
modernizării fabricației de compre
soare este de asemenea oportun ca 
ministerul să urmărească ' cu mai 
multă perseverență transpunerea in 
viață a propriilor sale hotărîri pri
vind asimilarea în fabricație a unor 
elemente moderne de comandă și 
reglaj, specializarea unei uzine în 
producerea de ventile și de alte 
piese specifice construcției de com
presoare, proiectarea părții electri
ce și de automatizare.

După cum s-a arătat la plenara 
C.C. al P.C.R. din decembrie 1966, 
perpetuarea fabricației oricăror 
produse supradimensionate, demo
date, care înglobează mai mult me
tal decît este efectiv necesar — 
deci și a compresoarelor de 15, 30 și 
45 mc/min fabricate la Reșița — 
este inadmisibilă. Uzinei și mai 
ales ministerului de resort le revi
ne obligația de a manifesta o ope
rativitate maximă în înlocuirea a 
ceea ce este vechi și perimat cu 
ceea ce este nou, modern, avanta
jos pentru economia națională. Alt
fel, la uzina din Reșița se vor irosi 
în continuare zeci și sute de tone 
de metal anual.

Ing. Adrian PRODAN
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CE LOC

OCUPĂ

CARTEA 

în viața d

anchetă cu
100 de persoane

Sîntem o țară în care 
accesul populației la car
te ne situează pe un loc 
fruntaș în statisticile mon
diale. Se citește în biblio
teci, acasă, in parcuri, 
în trenuri și tramvaie, în 
holurile gărilor, în sălile 
de așteptare, se citește 
seara, ziua, noaptea, în 
timpul liber sau la servi
ciu (în micile pauze ale 
lucrului), se citește în con
cediu la mare, la munte, 
în sta(iuni de tratament 
etc., etc.

Cunoscînd acest adevăr 
din observarea curentă a 
realității, cineva s-ar pu
tea întreba care este uti
litatea unei asemenea an
chete, răspunsul fiind evi
dent: cartea ocupă un loc 
foarte important în viața 
oamenilor. Și totuși an
cheta a dezvăluit o sea
mă de aspecte interesan
te, unele previzibile, altele 
surprinzătoare.

PRIETENUL DE
NEDESPĂRȚIT

Pe baza unor discuții a- 
vute cu diferiți cititori 
și a unui chestionar difu
zat la 100 de persoane (ju
mătate de gen masculin, 
jumătate de gen feminin), 
în întreprinderi, institu
ții, școli, printre munci
tori, tehnicieni, elevi și 
studenți, ingineri, cadre 
didactice și alte categorii 
de intelectuali, am putut 
ajunge la cîteva consta
tări a căror semnificație 
depășește cadrul pur sta
tistic. De pildă, la între
barea: „citiți în mod 
obișnuit sau ocazional?", 
90 la sută au răspuns 
„de obicei" și numai 10 
la sută „ocazional". La 
întrebarea „de ce citiți?", 
răspunsurile au fost mai 
diferite. 50 la sută au 
Tăspuns : „pentru lărgi
rea orizontului cultural și 
îmbogățirea cunoștințe
lor"; 23 la sută — „din 
plăcere' ; 10 la sută — 
„din necesitate"; 8 la sută
— „din pasiune”; 5 la sută
— „ca distracție, odih
nă, relaxare"; 4 la sulă 
n-au dat nici un răs
puns.

Unii dintre interlocuto
rii. noștri, trecind peste 
laconismul întrebărilor, 
au ținut să dea și expli
cații mai ample. Gheor- 
ghe Broșiu, strungar la u- 
zina „Tractorul" din Bra
șov, ne-a spus: „folosesc 
fiecare minut liber pen
tru citit; cele aproape 
două ore pe care le am 
între terminarea schimbu
lui și plecarea trenului 
spre Zărnești, unde locu
iesc, nu le pierd în res
taurantul gării (cum am 
observat că fac alții, n.r.), 
ci .1» folosesc citind".

concerte
Azi. la orele 20, are loc în studioul de concerte 

al Radiotcleviziunii, concertul orchestrei de studio 
a Radiotcleviziunii. Dirijor : Ludovic Baci. In pro
gram : Suita simfonică și Concertino în stil clasic 
pentru pian și orchestră de Dinu Lipătti. Solist : 
Cornellu Gheorghiu. Ciclul de lieduri : „Cîntecele 
unui drumeț4* de Gustav Mahler. Solist: Vasile 
Mieu. Uvertura tragică de Johannes Brahms.

Maiorul Nicolae Nicolae 
din București scrie: „este 
firesc să cuprindem în 
sfera preocupărilor noas
tre cotidiene și cartea. Nu 
spun o noutate afirmînd 
că prietenul de nedespăr
țit, cel mai bun sfătuitor 
spiritual al tuturor vîrste- 
lor șl din toate timpurile 
a fost și este cartea".

La întrebarea „cîte vo
lume cuprinde biblioteca 
dv. personală", răspunsu
rile date s-au grupat ast
fel: 12 la sută au între 
1—50 volume; 10 la sută 
au între 51—100 volume; 
22 la sută au între 101— 
200 volume; 26 la sută au 
între 201—500 volume; 
15 la sută au peste 500 
volume; 5 la sută nu au 
bibliotecă personală iar 
10 la sută nu au dat nici 
un răspuns. Firește este de 
admis că un coeficient de 
impreciziune s-a strecurat 
în aceste răspunsuri, dar 
dincolo de ele, fapte
le sînt fapte și eloc
vența lor nu poate 
fi contestată : o imensă 
parte din populația țării 
noastre a căpătat deprin
derea de a Citi și și-a 
creat gustul de a avea în 
casă cărțile pe care le 
iubește cel mai mult. (O 
precizare: elevilor și stu
denților le-am cerut să 
răspundă dacă au o bi
bliotecă a lor proprie în 
afara celei a părinților).

— Puteți trăi fără să ci
tiți î

— Dai Dar în întune
ric.

Acest răspuns plin de 
adevăr l-am primit de la 
Ion Cernea, operator la 
întreprinderea Electro 
Centrale București. Iar e- 
leva Ana Maria Cîmpea- 
nu de la liceul „I. L. Ca- 
ragiale", răspunzînd la 
aceeași întrebare, a spus: 
„s-ar putea trăi fără cărți, 
dar o viață searbădă, 
săracă în frumusețe". Și 
totuși 7 la sută din cei 
chestionați au afirmat că 
se poate viețui departe 
de comorile cărților. La 
această întrebare, 12 la 
sută au răspuns „nu știu", 
ori au dat alte răspunsuri, 
în schimb 81 la sută au 
replicat categoric nu; unii 
dintre ei scriind negația 
cu majuscule și repetînd-o 
de trei ori.

„Nu pot concepe viata 
fără lecturi, ne-a spus in
terlocutoarea Claudia Zin- 
culescu, casnică din Cra
iova. Pentru mine cartea 
a devenit o hrană sufle
tească de care nu mă 
pot lipsi*. Răspunsuri si
milare au dat și mulți alți 
participanți la ancheta 
noastră. Am întîlnit și per
soane care ne-au declarat 
contrariul. G. B., din Bucu
rești, de pildă, șofer în 
vîrstă de 35 de ani, a re
cunoscut sincer că n-a 
mai citit o carte de cînd 
era elev in școala profe

sională, adică de mai bine 
de 15 ani. Citește în 
schimb zilnic presa cen
trală, la care este abo
nat.

Am avut prilejul să în- 
tîlnim și altfel de situa
ții. Iată una: într-o mare 
librărie din Capitală îl 
rugăm pe cetățeanul I.M. 
să ne îngăduie o scurtă 
convorbire.

— Pe ce temă?
— Ce loc ocupă cărtea 

în viața dv.
— Foarte însemnat: am 

acasă aproape o jumăta
te de perete cu rafturi 
pline de cărți, toate le
gate.

— Ce fel de cărți?
— Mai mult literatură.
— Cîte citiți într-un 

an?
— Stau prost cu timpul: 

cam una-două.
— Cu restul ce faceți?
— îmi mobilează casa. 

Cînd vine cineva, e fru
mos să vadă că ai bi
bliotecă.

De „frumos" ce e, am 
socotit că e mai bine să-i 
dăm numai inițialele nu
melui. I

CE CĂUTAȚI IN 

CĂRȚILE PE CA

RE LE CITIȚI ?
Firească, această între

bare a dus la colectarea 
unor răspunsuri dintre 
cele mai variate, în func
ție de nivelul intelectual 
al oamenilor, de profilul 
meseriei lor, de gusturi și 
înclinații personale.

Ion Bucur, controlor teh
nic la uzina „Emailul 
roșu" din Mediaș, spune: 
„Romane citesc puține, 
numai ca să mă destină. 
Caut îndeosebi cărți teh
nice, iar ce-i legat de a- 
viație mă pasionează".

Liana Simionescu, teh
niciană la Trustul regio
nal de construcții Oltenia, 
privește cartea din alt 
punct de vedere : „Caut 
în carte ceea ce aș dori 
să am în realitate ; cu ea 
îmi împletesc visele de 
viitor*. Cîtă dreptate avea 
Gorki cînd scria : „car
tea înaripează sufletul și 
mintea".

Studenta Viorica Barbu, 
de la facultatea Tehnolo
gia construcțiilor de ma
șini din Brașov, scrie: „Re
zerv pentru beletristică 
circa două ore pe zi, din
tre care jumătate pentru 
poșzii. Am constatat că 
după ce citesc poezii pot 
să rețin mult mai ușor for
mulele din manualele de 
specialitate". Deci poezia 
în slujba exersării memo
riei pentru disciplinele 
tehnice, iată un punct de 
vedere mai puțin obișnuit.

Olga Roșoga, directoa
rea școlii generale din 
comuna Malu Mare, re
giunea Oltenia, răspun
de : „După o zi de școală, 
cartea mă reconfortează, 
îmi completează cultura, 
mă ajută în pregătirea 
pentru lecții. Dragostea 
față de carte o transmit și 
elevilor, iar orele de lite
ratură le folosesc și în 
scopul de a le educa gus
tul pentru citit".

în slujba profesiei, ca 
stimulent pentru zborul 
minții, ca hrană spirituală 
și instrument pentru antre
narea facultăților intelec
tuale ori ca simplă des
fătare și recreație, cartea 
însoțește orice activitate, 
fiind de neînchipuit ab
sența ei acolo unde lu
crează și gîndesc colec
tivități omenești. Cartea 
este însăși oglinda mun
cii, a chipului omului în
cleștat în lupta cu igno
ranța, cu tainele și forțe
le naturii, pe care din tot
deauna a căutat să le cu

noască, să le domine, să 
și le facă utile. In pagini
le cărților omul se caută 
pe sine însuși, regăstn- 
du-se transfigurat poetic.

EVANTAIUL 

PREFERINȚELOR
Incercînd un sondaj al 

gustului public, am rugat 
pe cei cărora ne-am a- 
dresat, să răspundă la cî
teva întrebări de genul 
acesta : „ce autori citiți 
mai mult ?', „ce carte v-a 
plăcut în mod deosebit ?*, 
„cîte cărți citiți pe an ?*, 
„de cîte ori mergeți la 
teatru, la film, la meci în
tr-un an ?“

Dintre clasicii literaturii 
române, cei mai citiți scri
itori (zece) în ordinea pre

ferințelor exprimate, sînt : 
Sadoveanu, Eminescu, 
Coșbuc, Rebreanu, Cara- 
giale, Arghezi, Alecsan- 
dri, Camil Petrescu, 
Creangă, Topîrceanu. Este 
interesant de observat că 
gusturile nu sînt unilate
rale, printre cei am-inliti 
aflîndu-se și prozatori și 
poeți și dramaturgi. Din
tre scriitorii noștri de as
tăzi de cea mai adîncă 
pătrundere în mase se

cinema
• RĂZBOI ȘI PACE — film pentru ecran pano-
îamic (seria a Il-a) : PATRIA — 9; 11,15; 13,45;
16,15; 18,45; 21,15.
• DRAGĂ BRIGITTE — cinemascop : REPU
BLICA (completare „1907“) — 9,30; 11,45; 14; 16.30; 
19; 21,15, GLORIA (completare Despre noi) — 9,15; 
11,30: 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VALAN
CE : BUCUREȘTI — 8.45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21, AURORA - 10,15; 12,45; 15,15; 17,45; TOMIS
— 8,45; 11,15; 13,45; 16; 20.45, FLOREASCA — 9,30; 
12; 15; 18, FLAMURA — 9; 11,30; 15,30; 18; 20,30.
• CĂSĂTORIE In stil italian — cinemascop :
(completare Despre nof) LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18, 20,30. FESTIVAL (completare Ex
poziția „Dezvoltarea științei în România**) — 8,30; 
11,45; 14; 16,15; 18.45; 21,15, EXCELSIOR — 10,15
12,30; 14,45; 17,15; 20, FEROVIAR - 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21 (la ambele completarea Surîsul sfin
xului), MELODIA — (completare Cinci săptămini 
în balon) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, MODERN 
(completare Hieroglifele pămîntului) — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21.
• MICUL REBEL : CINEMATECA — 10; 12; 14.
• ZORBA GRECUL : CAPITOL — 9,15; 12; 14,45; 
17,45; 20,30. UNIREA — 15; 17,45; 20,30, MUNCA
— 15; 17,45; 20,30.
• INSULA : CENTRAL — 9; 11,30; 15,45; 18,15;
20,45.
• SCARA CURAJULUI : UNION (completare 
Despre noi) — 15,30; 18; 20,30.
« PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10.
• NU SINT DEMN DE TINE : DOINA — 11,15; 
13,45; 16,15: 18,45; 21.15 COTROCENI — 15,15; 18;
20.45.
• DACII — cinemascop : GIULEȘTI (completare
„1907“) — 11; 15,30; 18; 20,30, DACIA — 8,15—14,30 
în continuare ; 16,45; 19; 21, ARTA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18,15; 20.30 VOLGA — 9,15; 11,30; 14,15; 
16,30: 18,45; 21.
• RĂSCOALA : MOȘILOR — 18.
• APELUL — cinemascop : AURORA — 20,15, 
FLACĂRA — 15,30; 20,30.
• BĂTĂLIE PENTRU ȘANHAI și OGLINDA CU 
DOUA FETE : LUMINA — 9.30; 15; 19,15.
• ÎNAINTE DE RĂZBOI : TOMIS (completare 
Expoziția „Dezvoltarea științei în România**) —
18.45. FLOREASCA (completare Despre noi) —
20.45.
• CIULINII BĂRĂGANULUI : FLACĂRA — 18.
• MONDO CANE (ambele serii) : TIMPURI NOI
— 8,45; 12,15; 16,45; 20.
• JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ — cinema
scop : VICTORIA — 8,30, 10,45; 13; 15,30; 18, BU- 
CEGI (completare Despr» noi) — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30, RAHOVA — 10,30; 12,45; 15.30: 18; 
20,30, MIORIȚA (completare Surîsul sfinxului) — 
9,15; 11,30; 13,45; 16,15: 18,45; 21.
• TREIZECI ȘI TREI — cinemascop : VICTORIA
(completare Pe urmele unui reportaj) — 20,45,
LIRA — (completare Campionii Europei) — 15,30: 
18,15, 20,30.
• LEAC CONTRA DRAGOSTEI : GRIVITA (com
pletare Orizont științific nr. 1) — 9,30: 12: 15.45; 
18; 20.30.
• INTRE DOI : FERENTARI (completare Cîntec 
de leagăn) — 15.30; 18; 20,30.
• UN MARTOR ÎN ORAȘ : COLENTINA (com
pletare Jocul de-a carnavalul) — 15,30; 17,45; 20.
• EVADARE ÎN TĂCERE : PACEA (completare 
Zece minute în lumea fluturilor) — 15.45; 18; 20,45.
• UN FILM CU O FATĂ FERMECĂTOARE : 
DRUMUL SĂRII — 11: 15,30; 18; 20,30.

r

DE CE NU MERGEM
LA CINEMATOGRAF

tutrebafi pe craioveni de 
cite ori pe lună se duc la 
cinematograf. Răspunsul ca 
fi, în multe cazuri, stereotip: 
„N-am mai fost la un film, 
nu mai țin minte de cînd".

— De ce ?
— Nu-mi pot îngădui să 

pierd ore întregi pentru a 
obține un bilet — îmi spu
nea medicul primar Ion 
Roșculescu. L-am văzut în
tr-o zi pe Nicolae, șoferul 
spitalului, leoarcă de trans
pirație .și istovit, ieșind de 
la agenția de bilete. Stătuse 
la coadă, într-o înghesuială 
inimaginabilă, mai bine de 

bucură în special prozato
rii ; din rîndul autorilor 
preferați cităm G. Căli- 
nescu, Z. Stancu, ’ T. Po- 
povici, E. Barbu, M. Pre
da, Geo Bogza, N. Labiș, 
R. Tudoran, Th. Constan
tin, C. Chiriță ș. a. Dintre 
scriitorii străini, clasici și 
moderni (de asemenea 
zece), cele mai multe ade
ziuni le-au primit în ordi
ne : Balzac, Dumas, Hugo, 
Tolstoi, Shakespeare, Lon
don, Dickens, Cronin, 
Stendhal, Hemingway.

Cei mai mulți (64 la 
sută) citesc pînă la 50 de 
cărți pe an ; 10 la sută ci
tesc peste 50 de cărți, 5 
la sută nu citesc nici o 
carte, iar 21 la sută nu 
răspund. Meciurile de fot
bal sînt urmărite, pe sta
dion sau la televizor, de 
55 la sută dintre cei care 
au răspuns : 39 la sută nu 
sînt interesați de această 
distracție, iar 6 la sută nu 
fac nici o precizare.

Toate aceste cifre re
flectă o situație de tapt : 
repartizarea generală 
neuniformă a preferințe
lor, a pasiunilor, a încli
națiilor, iar raportate ia 
persoană, ele vorbesc 
despre alcătuirea armo
nioasă a universului de 
preocupări extraprofesio- 
nale ale membrilor socie
tății noastre. Printr-o 
amplă și complexă acti
vitate cultural-educativă, 
printr-o vastă rețea de 
instituții și acțiuni, se iz
butește treptat crearea 
profilului omului modern, 
multilateral, instruit, cult. 
Este o aspirație ce se 
cere sprijinită de către 
toate instituțiile care pot 
contribui la înfăptuirea ei.

Anchetă realizată de: 
Mihai FLOREA 
Nicolae MOCANU 
Victor DELEANU

t V

cuvîntul cititorului
două ore ! Mi s-a tăiat che
ful I

Alte cunoștințe, inginerii 
geologi Mariana Bîrzanca și 
Gh. Vulcănescti, mi-au con
firmat și ei că la agenfia 
centrală de bilete și la ca
sele cinematografelor este 
aproape cu neputință să-fi 
procuri un bilet fără să-ți 
sacrifici cîteva ore pentru a 
sta la rînd.

Intr-adevăr, în Craiova, 
datorită organizării nejudi- 
cinase a distribuirii biletelor 
de cinematograf, procurarea 
acestora a devenit o pro
blemă. Practic, cine n-are 
timp să stea ceasuri întregi 
la rînd, ori renunță cu totul 
la ideea de a vedea un film 
bun, ori apelează la servi
ciile unor speculanți de bi
lete, care s-au înmulțit, ne

„Viforul" de Barbu Ștefănescu-Delavrancea pe scena Teatrului Najionai din Craiova
Foto : Gh. Virați!»

Cultura generală 
a specialistului
(Urmare din pag. I)

nu se învăța temeinic matematică, 
fizică, chimie etc., ci îndeosebi 
pentru că astăzi, după părerea 
mea, în liceu se începe prea repe
de o anumită specializare în dau
na culturii generale, se trece cred 
prea repede peste principiul, ade
seori verificat de viată, că epoca 
formării culturii generale '“ste 
esențială pentru definirea unei 
personalități armonioase, iar fixa
rea ei în timp coincide cu perioa
da învățămîntului mediu și, aș 
zice, cu cea a școlii generale.

Probabil că planurile și progra
mele de învătămînt își au partea 
lor de contribuție la fixarea cultu
rii genetale a elevilor într-un ca
dru prea strimt în raport cu nece
sitățile existente. Dar cred că un 
factor nu mai puțin esențial se 
identifică în modalitatea cu care 
sînt selecționate și utilizate iz
voarele contemporane de cultură. 
De obicei,’ cînd se analizează 
mijloacele moderne ale difuzării 
culturii, mulți sînt înclinați să 
acorde prioritate televiziunii, cine
matografului, concepîndu-le ca po
sibilități capabile prin ele însele 
să ofere cunoștințele necesare de 
cultură. Nu puțini dintre copii, și 
chiar părinți ai acestora, înclină 
să substituie muncii de bibliotecă, 
asidue, rodnice, bine verificate 
de-a lungul timpurilor, frecventa
rea regulată a celor înfățișate în 
perimetrul marelui și micului ecran.

Să nu uităm însă că sistemul 
de a acumula cunoștințe exclusiv 
prin receptarea vizuală în dauna 
cunoașterii active, prin lectură, 
este o gravă primejdie ; el favori
zează gindirea comodă, superfi
cialitatea, deprinderea de a primi 
cunoștințe de-a gata, digerate de 
alții.

Pe de altă parte, există tendința 
tot atît de periculoasă, ca metoda 
de a recurge direct la operă să 
fie substituită prin utilizarea cu 
predilecție a rezumatului, compila
ției sau a lucrării de popularizare, 
sub motiv că acestea ar favoriza 
mai rapid însușirea unei culturi 
generale lărgite. După opinia mea, 
condiția esențială a trăiniciei unei 
culturi este să mergi direct la

operă și nu la rezumate. Este pre
ferabil să citești o singură carte 
pînă la capăt și să meditezi asu
pra ei decît, bunăoară, să frunză
rești zece rezumate. Pentru că a te 
rezuma la... rezumate este ca și 
cum o glandă, în loc să funcțio
neze continuu și prin mijloacele 
organice proprii, ar activa numai 
mulțumită unor medicamente ad
ministrate din cînd în cînd. Este 
clar că trebuie să preferăm func
ționarea naturală. Bine călăuziți 
la început, iar după aceea înar
mați cu suficiente metode de se
lecție, cred că elevii pot dobîndi 
un orizont de cultură mult mai 
larg decît în prezent și, în plus, 
mult mai bine, mai trainic înche
gat.

în zilele noastre, un număr tot 
mai mare de tineri se simt atrași 
spre studiul științelor exacte, spre 
problemele de tehnică, cărora epo
ca contemporană le conferă o stră
lucire nemaiîntîlnită. Este un lucru 
cit se poate de bun și de necesar. 
Dăunătoare este doar impresia, din 
păcate destul de extinsă, că pen
tru a deveni un bun specialist în 
domeniul științei, tehnicii nu e ne
voie să-ți bați capul cu probleme 
de artă, cu istoria sau cu cunoș
tințele de psihologie. Nu-mi propun 
să demonstrez aici un lucru clar 
pentru oricine își dă seama de 
sensul evoluției societății și gîndi- 
rii umane — anunțe că drumul, 
spre dobîndirea unei înalte specla-i 
lizări nu poate ocoli terenul însu-, 
șirii unei culturi generale bogate. 
Aș vrea doar să înfățișez cîteva 
exemple ilustrative pentru strinsa 
interdependență dintre cultura 
umanistică și cea tehnico-științi- 
fică.

în Italia, unde mi-am făcut o 
parte din studii, cei mai buni ma
tematicieni pe care l-am cunoscut 
nu erau cei ce făcuseră liceul real, 
ci cel clasic — și care știau foarte 
bine latinește. Pentru că gama de 
sensibilitate a minții omenești îm
brățișează deopotrivă geometria 
gramaticii și construcția logică a 
matematicii. Tot astfel, cel care 
știe mai multe limbi are mai multe 
șanse să devină un specialist, nu 
numai pentru că posedă mai 
multe posibilități de informare, dar

și pentru că implicit ele exercită 
o continuă gimnastică a minții. 
Profesiunea de arheolog presupu
ne, de asemenea, cunoașterea 
profundă a valorilor iilozofiei, lite
raturii și artei, o sensibilitate ca
pabilă să recepteze frumosul sub 
toate înfățișările lui. Și în general 
orice proces de creație științifică 
nu poate fi conceput fără ascu
țirea permanentă a inteligentei, 
fără dezvoltarea imaginației crea
toare. Iar literatura și arta, tradi
țiile gîndirii și ale vieții istorice 
constituie tot atîtea trepte necesa
re formării acestei inteligențe, cul
tivării capacității de a intui viitoa
rele forme ale dezvoltării.

Nu mă îndoiesc că dacă s-ar 
analiza temeinic posibilitățile con
crete de sporire a cunoștințelor de 
cultură generală predate în școa
lă, noi căi de influență și de in
struire a tinerilor ar putea fi iden
tificate. Dar toate acestea, în fond, 
nu iac altceva decît să reliefeze 
și mai pregnant rolul profesorului 
în cursul liceului, menirea sa de a 
constitui un adevărat ferment sti
mulator, o călăuză și un exemplu 
de ceea ce înseamnă cultura bo
gată, multilaterală.

18,00 — Pentru cei miei : — Filmul „Cinci săptă- 
mîni in balon".

18,10 — Pentru tineretul școlar : — Studioul pio
nierilor.

18.50 — Publicitate.
19.00 — Telejurnalul de seară.
19.20 — Buletinul meteorologic.
19,23 — „Mult e dulce și frumoasă..." — emisiune 

de limbă română contemporană. Prezintă 
lector univ. dr. Valeria Guțu.

19.35 — La ordinea zilei : Organizarea științifică a 
producției și a muncii.

20.00 — Teleglob. Emisiune de călătorii geogra
fice : „Parisul, intre două avioane".

20.20 — Program susținui de soliști și orchestra de
muzică populară a Ansamblului folcloric 
„Perinița" al Sfatului popular al orașului 
București. Dirijor : Ionel Budișteanu.

20.50 — „Bomboane muzicale** — film producție
DEFA Berlin.

21.20 — Dicționar de personaje — Litera „1".
21.50 — Seară de balet. întîlnire cu balerinii Ope

rei Române de Stat din Cluj.
22,30 — Telejurnalul de, noapte.

• Teatrul de Operă și Balet: 
LOHENGRIN — 19,30.
• Teatrul de stat, de operetă : 
SECRETUL LUI MARCO POLO
— 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : VEDERE 
DF. PE POD — 19,30. (sala Stu
dio) : PATIMA ROSIE - 19,30.
• Teatrul de Comedie : CAPUL 
DE RATOI — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra** (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : D-ALE CAR
NAVALULUI - 15,30, CLIPE 
DE VIAȚA — 19,30, (sala din 
str. Al. Sahia nr. 76 A) : CAN
DIDA — 19,39.
• Teatrul „C. I. Nottara** (sala 
Magheru) : HENRIC AL IV-LEA
— 19,30, (sala Studio) : ABSEN
ȚA UNUI VIOLONCEL — 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (la 
Sala Palatului) : OMUL CARE 
A VĂZUT MOARTEA — 19,30.
• Teatrul.,Barbu Delavrancea" ; 
TURCARFT — 19,30.
• Teatru) Mic : DOI PE UN BA
LANSOAR — 19,30.
• Teatru.' „Ion Creangă" : MON
STRUL DIN SAMARCAND —
9.30. FIIE DE TEATRU — 15,30, 
SÎNZIANA ȘI PEPELEA —
18.30.
• Teatrul evreiesc de stat: 
VIOARA LUI STEMPENIU — 
20.
• Siudioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. 
Catagirie” : CHIRIȚA ÎN IAȘI ; 
năpasta — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calfa Victoriei) : IARMAROCUL 
PITICULUI CLIP - 17.
4> rtatrul satiric-muzical „C, 
Tăiase" (sala Savoy) : PARADA 
RjȚlSTF.I - 19.30. (sala Victo
ri/ COLIBRI MUSIC-HAtL — 
1J0.
^Ansamblul artistic al Uniunii 
enerale a Sindicatelor : CU 
TCIOARELE PE PĂMÎNT — 

/o.
• Circul de stat : INTERNAȚIO
NAL *67 — 19,30.

stingherit, în ultima vreme. 
Cu 10—15 minute înainte 
de începerea filmului, in 
fața cinematografelor mișu
nă fel de fel de oameni 
fără căpătîi, în majoritate 
tineri, abia așteptînd să fie 
întrebați:

— N-aveți un bilet în 
plus ?

— Ba da — îți răspunde 
unul, mai mult în șoaptă, și 
făcîndu-ți semn discret să-l 
urmezi. Dar, știți...

Și uite-așa, volens-nolens, 
îți „ciupește" cîțiva lei în 
plus pentru fiecare bilet.

Cine sînt aceștia ? Iată 
cîțiva dintre ei, vechi 
„clienți" ai agenției de 
bilete: Dumitru Trăncu- 
lescu din comuna Măceșul 
de Jos, fost zugrav la 
T.R.C.-Oltenia, acum fără 
serviciu. Și-a făcut o ocu
pație din vînzarea cu 
suprapreț a biletelor de 
cinema. La fel — Ilea
na Matei din str. Bres
lei 15 ; Gheorghe Constanți- 
liescu din str. Rosini 21 ;

Nicu Gheorghe di/Lomuna 
Bucovăț; Ion Puc din str. 
Poporului 14 ; Mit Tranci 
șl Gheorghe Iord'le din 
str. Fața Luncii 3f-u- Lăsați 
de capul lor, fi suprave
ghere părinteal’ fugit 
de muncă ciUtd. Noua 
profesie: sp/danți de
bilete. Din )>~a acestor 
speculanți, <p se pos
tează din ''i 'n fața 
cinematograf^ fl cumpără 
un mare mj' de bilete, 
pe care le tr‘ apoi cu su
prapreț, oat/j'' care-și dră
muiesc tind sjnt nevoiți 
să renunțe! plăcerea de a 
vedea un f*-

Dar se l‘ întimplă și alt
fel. De nle or'’ încă de la 
deschide! casei, 1“ cinema- 
tograful[atria‘ te intim- 
pină pl/ta ■' „Pentru astăzi 
nu nuplnt bilete . Cum 
oare, /întrebi nedumerit, 
că ah s'u deschis casa ? 
FoartiimPlu' Casa de bi
lete cționează în biroul, 
nevă necunoscut de pu
blic’ responsabilului uni- 
tățiiul'an Trană. Acolo se 

1
I

vînd bilete pentru prieteni și 
cunoscuți de-ai responsabi
lului, pentru prietenii prie
tenilor, pentru cunoștințele 
cunoștințelor, ș.a.m.d.

Toți salariații întreprinde
rii cinematografice regionale 
Oltenia, în frunte cu direc
torul, Ștefan Groșii, cunosc 
bine aceste lucruri.

— Noi trebuie să ne fa
cem planul de casă — sus
ține directorul. Cui și cum 
sînt vindute biletele — ne 
interesează mai puțin.

Cine poate fi insă de acord 
cu o asemenea optică ? Pro- 
babil — doar cei care o tole
rează. Este de neînțeles de 
ce nu se distribuie bilete și 
prin comitetele sindicale din 
marile întreprinderi și insti
tuții ale orașului. Aceasta 
este, doar una din soluțiile 
care, îmbinate cu măsuri de 
sancționare exemplară a tra- 
ficanților de. bilete, ar duce 
la înlăturarea neajunsurilor 
cc mai dăinuie in această 
privință în oraș.

Radu PLAUR 
economist Craiova
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SOSIREA TOVARĂȘILOR TVIETIN MIATOVICI

SI LUKA SOLDICIOIN R. S. F. IUGOSLAVIA
J

Miercuri dimineața au sosit în 
Capitală tovarășii Țvietin Miato- 
vici, membru al Prezidiului C.C. 
al U.C.I., președinte al C.C. al 
U.C. din Bosnia și Hertegovina, și 
Luka Soldici, locțiitor al șefului 
Secției pentru relații externe a C.C. 
al U.C.I., care, la invitația C.C. al 
P.C.R., vor face o vizită prieteneas
că în țara noastră.

în Gara de Nord, oaspeții iugo
slavi au fost întîmpinați de to-

VIZITA UNEI DELEGAȚII

DE ACTIVIȘTI Al P. C. BULGAR
La invitația C.C. al R.C.R., 

miercuri a sosit în Capitală, în 
schimb de experiență, o delegație 
de activiști ai Partidului Comunist 
Bulgar, condusă de Goran Anghe- 
lov, membru supleant al C.C. al 
P.C.B., șeful Secției comerț și in
dustrie alimentară a C.C. al P.C.B.

La Gara de Nord, delegația a

SPORT J

FOTBAL
încă o echipă din 
„A“ eliminată din 
„Cupa României"
• MINERUL BAIA MARE -ț 

PETROLUL PLOIEȘTI 4—0

BAIA MARE (corespondentul 
„Scînteii"). început la 5 mar
tie, cină s-a întrerupt în minu
tul 13 — din cauza terenului 
impracticabil — meciul Mine
rul Baia Mare — Petrolul Plo
iești a continuat ieri și s-a în
cheiat cu scorul de 4—0 în fa
voarea localnicilor. Toate go
lurile au fost marcate în re
priza I. La 3 dintre acestea, 
M. Ionescu, portarul ploiește- 
nilor (și al naționalei 1), are 
cea mai mare vină. De altfel, 
el a fost cel mai slab de pe 
teren, fiind schimbat în minu
tul 46.

Repriza a doua, deși nu s-a 
mai înscris nici un gol, a fost 
mult mai frumoasă, cele două 
echipe prestînd un fotbal clar, 
punctat cu faze care au elec
trizat pe cei aproape 8 000 de 
spectatori prezenți în tribune.

în urma victoriei de ieri Mi
nerul s-a calificat în etapa ur
mătoare și va juca cu Chimia 
Suceava.

SELECȚIONATA 
UNIVERSITARĂ A 
FRANȚEI ÎNVINGĂTOARE 
LA CRAIOVA

Continuîndu-și turneul în 
țara noastră, selecționata uni
versitară de fotbal a Franței a 
jucat miercuri la Crdiova cu 
Universitatea din localitate. 
Fotbaliștii francezi au obținut 
victoria cu scorul de 2—1 
(1-0).

farul — Învins
LA SOFIA

SOFIA (Agerpres). — Ieri la 
Sofia, în cadrul „Cupei Balca
nice” la fotbal, echipa Loio- 
motiv a învins cu 5—1 (5—0)
pe Farul Constanța. Punctele 
gazdelor au fost marcate de 
Lucev (2), Georgiev, Cekov și 
Debîrski. Unicul punct al echi
pei Farul a fost realizat de 
Manolache în minutul 77.

în primul meci, disputat anul 
trecut la Constanța, Farul ob
ținuse victoria cu 4—1.

În cîteva rinduri
ILIE NASTASE, care participă la 

concursul internațional de tenis de 
la Aix en Provence (Franța), l-a eli
minat eu 6—4. 4—6, 6—1 pe Lihaciov 
(U.R.S.S.)
EINTRACHT FRANKFURT (R.F.G.) 

s-a calificat pentru finala „Cupei 
Europei centrale" la fotbal, învin- 
gînd pe teren propriu în meci retur 
formația poloneză Zaglebie Sosno- 
wiec cu scorul de 6—1 (4—0). în pri
mul joc, polonezii obținuseră victo
ria doar cu 1—0.

CONCURSUL DE MARȘ DE LA 
TARRASA (Spania) a fost ciștigat 
de italianul Pamich. care a străbătut 
15 km în lhl6’14”. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Delerue (Franța) 
— 1hl9'46” și Poretti (Elveția) — 
lh23’46”.

varășii Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Dumitru Lazăr, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Au fost de fată Iakșa Petrici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

fost întîmpinată de Simion Bu- 
ghici, membru al C.C. al P.C.R., 
Nicolae lonescu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

Au fost de față Gheorghi Bogda
nov, ambasadorul R. P. Bulgaria 1 
București, și membri ai ambasade

S-au încheiat „mondialele" j 
de hochei j

• U,R.S,S. - CfîlPIOflNĂ MONDIALĂ ȘI EUROPEANĂ • I 
POLONIA (LA EGMTATE CU ROMANIA) - PRIMA ÎN GRUPA .

B • F.UNTAȘA GRUPEI C : JAPONIA

După zece zile de /treceri pasionan
te, la Viena s-a încl"®t aseară cam
pionatul mondial de'00*16' Pe gheață.

în meciul lor di(C* de iert, cana
dienii și suedezii și-au disputat de 
fapt medaliile de ^int sau bronz, căci 
în mod practic hfheiștii sovietici e- 
rau campioni monla*i ?i europeni încă 
de luni seara, upă victoria asupra 
principalilor lor rivali — canadienii. 
Meciul îuediă—ănada, pe care l-am 
putut urmări și /oi la televizoare, s-a 
terminat cu vioria pujin așteptată — 
surprinzătoare hai «Ies prin proporfia 
scorului : 6—CO—0, 2—0, 1—0) — a 
echipei suedze.

Epilogul n/rii competiții, partida 
U.R.S.S.—Cefcslovacia, a prilejuit, după 
aprecierea âmentatorilpr, un joc de 
mare tensiiie, dinamic și spectaculos, 
pe alocuri dramatic. Scor final: 4—2.

Foto s M. Cioc
Aseară, echipa feminină de 

baschet a orașului Havana a în- 
tîlnit în sala Floreasca echipa 
Politehnica București. Baschetba
listele românce au obținut victo
ria cu scoria de 70—49 (31—15).

Astă-seară, de la ora 19, tot în 
sala Floreasca, are loc meciul 
amical România—Cuba.

• Dinamoviștii întîlnesc 
pe S.K. Leipzig

Voleibaliștii de la Dinamo Bucu
rești, deținători ai „Cupei campioni
lor europeni", susțin astă seară, în sala 
proprie din șos. Ștefan cel Mare, pri
mul meci al semifinalei loi din noua 
ediție a C.C.E. cu campioana R. D. 
Germane, S. K. Leipzig. Meciul în
cepe la ora 20.

Returul urmează să aibă loc la 
Leipzig, la 8 aprilie.

• Turneu international 
de handbal

Pe terenul Progresul din Capitală a 
început ieri un turneu internațional 
feminin de handbal. Iată rezultatele 
înregistrate: Progresul București—Tex
tila Buhuși 18—14 ; I.C.F. Bucu
rești—B.S.G. Halle (R. D. Germană) 
7-7.

Turneul continuă astăzi după-arniază.

Sosirea jvarășuliii 
Giusepe Avolio, 

membru*! Direcțiunii 
KI.U.P.

La inxM*8 G.C. a* P.C.R., 
miercuri /pă-amlază a sosit în 
Capitală ov- Giuseppe Avolio, 
membru* Direcțiunii Partidului 
Socialișt*a**an a* Unității Prole
tare, iliCtorul politic al -ziarului 
„Mondruovo“> care face o vizită 
în țarș,oastt'ă-

pe j’oportul Băneasa, oaspetele 
a ‘fost*11 impinat de tovarășii Bu- 

• jor S1’ membru supieant al C.C. 
a| pR., șef de secție la C.C, al 
p.C.i Andrei Ștefan, prim-ad junct 
de 7 de secție la C.C. al P.C.R., 
Gh/ghe Badrus, redactor șef- 
adjict al ziarului „Scînteia".

.1MPOZION
Consiliul pentru răspindirea cunoș- 
nțelor cultural-științifice, Universi- 

fitea populară București și Comitetul 
Irășenesc U.T.C. București au organi
zat miercuri un simpozion pe tema 
„Înalta responsabilitate a tinerei ge
nerații pentru viitorul patriei noas
tre".

Cu acest prilej au luat cuvîntul 
prof. univ. dr. Tudor Bugnariu, mem
bru corespondent al Academiei, prof, 
univ. dr. docent Alexandru Bălăci, 
membru corespondent al Academiei, 
și prof. univ. dr. Tudor Popescu.

6. Finlanda ; 7. R.D.G. ; 8. R.F.G.

locuri 
atras aprecierile specialiști- 

prezenfi în capitala Austriei, 
și aplauzele miiior de specta-

Clasamentul definitiv al grupei A 
aratg astfel : 1. U.R.S.S. — campioană 
mondială și europeană ; 2. Suedia; 3. 
Canada ; 4. Cehoslovacia ; 5. S.U.A. ;

>
în grupa B, selecționata Poloniei (în

vingătoare în ultimul meci, cu Austria, 
cu scorul de 7—2) s-a clasat pe pri- i 
mul loc, la egalitate de puncte (12) cu 
echipa României, dar cu un golaveraj 
superior.

Echipa României a avut o comportare 
bună la această ediție a campionatelor, 
reușind rezultate de prestigiu în fata 
unor echipe bine cotate pe plan inter
national. Jocul ei tehnic, subtilitățile 
tactice, precum și sportivitatea cu care 
și-a apărat șansele în partidele cu prin
cipalii pretendenfi la primele 
i-au 
lor 
cît 
tori care i-au urmărit seară de seară din 
tribunele de la Donauparkhalle.

lată clasamentul final al grupei B : 
1. Polonia 12 puncte (32—13); 2. Ro
mânia 12 puncte (34—18); 3. Norve
gia 10 puncte ; 4. Iugoslavia 7 puncte; 
5. Italia 5 puncte; 6. Austria 5 puncte; 
7. Elveția 3 puncte; 8. Ungaria 1 punct.

Au luat sfîrșif și meciurile din cadrul 
grupei C. Pe primul loc s-a clasat e- 
chipa Japoniei, urmata în ordine de 
Danemarca, Bulgaria, Franța și Olanda.

înaintea Jocurilor Olimpice de la 
Grenoble, cșle 16 echipe calificate (8 
din grupa A, primele 6 din grupa B, 
Japonia, cîștigătoarea grupei C, și Fran
ța ca fără organizatoare) vor susjine 
intre ele meciuri de baraj care vor de
cide departajarea pentru grupele A 
și B.

Castelele străvechi și casele să
tenilor din Casteau iți deschid 
porțile primăvara lăsind să le trea
că pragul copii cu flori culese din 
cringurile înmugurite. în fiecare 
primăvară grupuri de copii din 
Bruxelles și din împrejurimi veneau 
la Casteau în zilele vacanței. Anul 
acesta însă, puține au fost casele 
de la Casteau vizitate de copii. 
Pentru că este într-adevăr un risc 
să te strecori cu autobuzul printre 
autofurgoanele uriașe cu inscripția 
„SHAPE', care mișună pe șoseaua 
Bruxelles-Mons. Multe păduri din 
împrejurimi au fost defrișate de 
excavatoare. Liniștea legendară a 
acestor meleaguri este roasă de 
elicele elicopterelor.

S-a întîmplat ceva la Casteau. 
Aici se instalează un nou locatar 
ce se vrea stăpîn : SHAPE — Co
mandamentul suprem al N.A.T.O. 
pentru Europa. Cartea de vizită a 
noului locatar : „Coloana verte
brală a N.A.T.O. ; are în subordi- 
nea sa 7 000 focoase nucleare, 
ceea ce înseamnă cel puțin 5 000 
de Hiroșime, adică viața a 
50 000 000 de oameni". (Textul a- 
parține generalului american Max 
Johnson). Ziarul „New York Times" 
adaugă : „3 000 avioane de bom
bardament cu reacție, gata să de
coleze de pe aeroporturile din Eu
ropa, zeci de divizii cu mîna pe 
trăgaci, sute de care blindate și 
tancuri cu rezervoarele pline — 
toate acestea se pot exprima în 
cinci litere : SHAPE". în Belgia se 
plănuia mai de mult amenajarea 
șoselei care leagă Casteau de 
Bruxelles, pentru o mai bună asi
gurare a transportului turistic. 
A fost reamenajată, dar nu pentru 
turism, ci... pentru mașinile grele 
ale SHAPE, care acum cară la 
Casteau o bună parte din „zes
trea" noului locatar — 750 000
tone de material de război aflat 
pe teritoriul francez. Ceva mai 
mult, este aproape terminată a

Plecarea in R. P. Polonă a unei delegații 
conduse de ministrul industriei 

construcțiilor de mașini
J ->

Miercuri a plecat la Varșovia o 
delegație condusă de Mihai Mari
nescu, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, care, la invi
tația ministrului industriei grele 
din R. P. Polonă, J. Hrynkiewicz, 
va face o vizită de schimb de ex
periență în această țară.

La plecare, pe aeroportul Bă

PLECAREA DELEGAȚIEI PARTIDULUI
SOCIALIST ARAB BAAS

Miercuri, delegația de activiști 
ai Partidului Socialist Arab Baas, 
condusă de Mohamad Aii Haidar, 
secretar al comandamentului 
P.S.A. Baas pentru mouhafzatul 
(regiunea) Hamu din Siria, a pără
sit Capitala.

La aeroportul Băneasa, delegația

Cronica zile!
PLECAREA DEFINITIVĂ 

A AMBASADORULUI INDIEI

Miercuri, 29 martie, a părăsit de
finitiv țara noastră K. R. F. Khil- 
nani, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar ai Indiei în Repu
blica Socialistă România.

OAMENI DE ȘTIINȚĂ ROMANI 
ALEȘI MEMBRI 

CORESPONDENȚI AI
SOCIETĂȚII FRANCEZE DE 

PATOLOGIE COMPARATĂ
Societatea franceză de patologie 

comparată a ales ca membri cores
pondenți 22 de oameni de știință 
români, care activează în domeniul 
medicinii umane și veterinare. 
Printre aceștia se numără acad. 
Șt. Milcu, acad. I. Nițulescu, prof, 
dr. O. Costăchel, prof. dr. I. Dicu- 
lescu, prof, dr, Th. Ilea, prof. dr. 
I. Mesrobeanu, prof. dr. E. Rep- 
ciuc, conf. dr. N. N. Gheorghiu, 
conf. dr. Marcela Pitiș și alții.

*
La concertul de miercuri seara 

al Filarmonicii de stat din Tg. 
Mureș și-a dat concursul violonis
tul sovietic Semion Snitkovski. Ar
tistul oaspete a interpretat Con
certul în la major nr. 5 pentru 
vioară și orchestră de Mozart. Pro
gramul a mai cuprins o simfonie 
de Britten, Concertul pentru or
chestră de coarde de Remus Geor
gescu și Daphnis și Chloe, Suita a 
doua de Ravel. A dirijat Remus 
Georgescu. (Agerpres)

vremea
Ieri în țară : vremea s-a men

ținut călduroasă, cu cerul 
schimbător, mai mult acoperit 
în Transilvania, Crișana și nor
dul Moldovei, unde au căzut 
ploi temporare și sub formă de 
averse. Temperatura aerului, la 
ora 14, oscila între 8 grade la 
Ocna Șugatag, Sulina și Manga
lia și 20 de grade la București, 
Călărași, Tr. Măgurele, Alexan
dria, Budești și Giurgiu.

Timpul probabil pentru 31 

aa

nouă șosea între Mons și Casteau. 
Numele minusculei localități Cas
teau a început să figureze zilnic 
In rapoartele cifrate ale marilor 
cancelarii ale N.A.T.O.

De ce tocmai la Casteau ?

Oricît ar fi de curios, atotputer
nicul și uriașul SHAPE și-a căutat 
adăpost tocmai în mica și rustica 
localitate belgiană Casteau. „Tre
buie să ne găsim un adăpost, ori
cum ar fi el" — declara un pur
tător de cuvînt al generalului Lem- 
nitzer, comandantul suprem, după 
ce guvernul francez a pus în ve

dere lui SHAPE să evacueze subur
bia pariziană Rocquencourt. Ori
zonturile N.A.T.O. scăpărau de ful
gere rău prevestitoare : trebuia 
găsit un adăpost pentru SHAPE. 
Și nu numai pentru SHAPE.

Cererea guvernului francez ca 
comandamentele integrate ale 
N.A.T.O. să părăsească teritoriul 
acestei țări, deoarece ele nu co
respund principiilor independen
ței și suveranității naționale, a 
marcat pentru N.A.T.O. un test asu
pra sentimentelor ce le nutresc 
față de alianța atlantică și alte 
popoare din Europa. „Dacă Franța 
nu dorește comandamente inte
grate pe teritoriul ei, cine le va 
dori ? Iată întrebarea 1" — scria zia
rul „Le Monde". Avertismentul ca 
SHAPE să părăsească suburbia 
pariziană Rocquencourt a fost ur

„SHAPE" la Casteau

neasa, delegația a fost condusă de 
Ion Marinescu, ministrul industriei 
metalurgice, și alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față Wieslaw Sobie- 
rajski, ambasadorul R. P. Polone 
la București, și membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

a fost salutată de Vasile Mateescu, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
președintele Comitetului Executiv 
al Sfatului popular regional Bucu
rești, Ion Savu, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., secretar al Co
mitetului orășenesc București al 
P.C.R., activiști de partid.

Marile aniversări 
culturale 
ale anului 1967

La Comitetul National pentru 
Apărarea Păcii au fost discutate, 
împreună cu reprezentanți ai unor 
instituții culturale, acțiunile ce vor 
avea loc in legătură cu sărbători
rea in țara noastră a marilor ani
versări culturale pe anul 1967, re
comandate de Consiliul Mondial al 
Păcii.

Potrivit acestor recomandări, 
care prevăd sărbătorirea unor oa
meni de știință și cultură ale căror 
opere- au contribuit la promovarea 
progresului, păcii, înțelegerii și 
prieteniei intre popoare, s-a stabi
lit ca in anul 1967 să se organizeze 
în țara noastră sărbătorirea aniver
sării a 150 de ani de la nașterea lui 
Mihail Kogălniceanu, om politic 
democrat, istoric și scriitor ro
mân ; aniversarea a 100 de ani de 
la nașterea poetului și artistu
lui ceh Petr Bezruc, a fizi- 
cienei Mărie Curie Sklodowska, 
a pictoriței germane Kathe 
Kollwitz și a scriitorului australian 
Henry Lawson; aniversarea a 150 
de ani de la nașterea pictorului 
rus I. K. Aivazovski; aniversarea 
a 300 de ani de la nașterea scriito
rului irlandez Jonathan Swift; a- 
niversarea a 400 de ani de la naș
terea compozitorului italian Clau
dio Monteverdi și comemorarea a 
1 000 de ani de la moartea scriito
rului arab Aboul Faradj El-Espha- 
hani. (Agerpres)

martie, 1 și 2 aprilie. în țară : 
vreme în general instabilă și 
în răcire la începutul inter
valului. Cerul va fi schimbător. 
Vor cădea ploi locale. în regiu
nea de munte și în nordul țării 
lapoviță și ninsoare. Vîntul va 
sufla potrivit, cu intensificări 
trecătoare. Temperatura în scă
dere la început, apoi în creștere 
ușoară. Minimele vor fi cuprin
se între minus 2 și 8 grade, iar 
maximele între 5 și 15 grade, 
în București : vreme ușor insta
bilă, cu cer temporar noros. Vor 
cădea averse de ploaie. Vîntul 
va sufla potrivit din vest. Tem
peratura în scădere la început, 
apoi în creștere.

mat de reticențele vădite sau chiar 
de opoziția unor țări de a primi 
pe teritoriul lor comandamentele 
integrate. „Olanda vrea să-și re
ducă serviciul militar obligatoriu, 
ceea ce înseamnă o reducere a con
tribuției ei la N.A.T.O. și, implicit, 
o îndepărtare de alianța atlantică" 
(„Daily Telegraph"). „Punctul de 
plecare al considerațiilor pesimiste 
(pentru N.A.T.O. — n.r.) îl consti
tuie dorința belgiană de a-și re
duce obligațiile față de organiza
ție" („Neue Ziircher Zeitung"). „The 
Wall Street Journal" dădea alar
ma : „Pare normal să tragem con
cluzia că alianța atlantică se pră
bușește treptat".

După ce guvernul belgian a a

rătat că singurul loc pe care-1 poa
te pune la dispoziția sediului SHAPE 
este regiunea Casteau-Chiâvre, 
unul din generalii N.A.T.O. l-a 
întrebat pe Lemnitzer, comandan
tul SHAPE : „Nu cumva mutarea 
organismului numărul 1 al N.A.T.O. 
(SHAPE) din vecinătatea Parisului 
într-o regiune rurală sugerează a- 
tenția ce se acordă acum Organi
zației Atlanticului de Nord ?". Răs
punsul a fost edificator : „Trebuie 
să ne găsim un adăpost".

Iluzii spulberate

Totalul cheltuielilor de mutare 
a fost evaluat la suma de 
2 150 000 000 franci belgieni, dintre 
care Belgiei i se rezervă suma de

viața internațională

Congresul gospodăriilor 

agricole cooperative 

de muncă din Bulgaria 
Cuvîntarea tovarășului Vasile Vîlcu

SOFIA 29. — Corespondenții A- 
gerpres, C. Linte și Gh, leva, trans
mit : Miercuri, în sala Universia
da din Sofia au continuat lucră
rile primului Congres al gospodă
riilor agricole cooperative de mun
că din Bulgaria. Numeroși delegați 
la congres au participat la dezba
terile pe marginea raportului pre
zentat de tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria.

Congresul a fost salutat de con
ducători ai unor delegații de peste 
hotare. în ședința de dimineață a 
luat cuvîntul tovarășul Vasile Vîl- 
cu, președintele Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție din Republica Socialistă 
România. După ce a transmis parti- 
cipanților la congres cele mai 
călduroase salutări și urări de 
succes, vorbitorul a arătat că po
porul român se bucură din toată 
inima de succesele remarcabile ob
ținute de poporul bulgar în dez
voltarea industriei și agriculturii, 
în înflorirea științei și culturii, în 
ridicarea nivelului de trai mate
rial și cultural.

Tovarășul Vasile Vîlcu a vorbit 
apoi despre realizările obținute de 
poporul român în opera de desă- 
vîrșire a construirii socialismului, 
scoțînd în evidență succesele ob
ținute în dezvoltarea cooperative
lor agricole de producție, în creș
terea producției agricole vegetale 
și animale, sporirea contribuției a- 
griculturii la venitul național, Ja 
ridicarea bunăstării poporului. 
Vorbitorul s-a referit, în continua
re, la importanța și activitatea u- 
niunilor cooperatiste ale coopera
tivelor agricole de producție din 
Republica Socialistă România.

între poporul român și poporul 
bulgar, a spus în continuare vor
bitorul, există o profundă priete
nie frățească, făurită în lupta co
mună dusă de-a lungul secolelor

Întîlnire
L. Brejnev -
L. Longo

MOSCOVA 29 (Agerpres). — Leo
nid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., a avut o întîlnire 
cu Luigi Longo, secretar general al 
Partidului Comunist Italian, în 
cursul căreia au fost discutate pro
bleme referitoare la relațiile dintre 
cele două partide și la unele pro
bleme actuale ale mișcării comu
niste și muncitorești mondiale și 
ale situației internaționale.

La 29 martie Luigi Longo a pă
răsit Moscova pe calea aerului, 
fiind condus la aeroport de Boris 
Ponomariov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., și de alte persoane oficia
le sovietice.

1 118 000 000, plus cheltuielile pen
tru diverse amenajări ce-1 revin ca 
țară gazdă. „Ferice de regiunea 
Hainaut" (unde se află Casteau) 
— au scris unele ziare la început. 
E drept, la Casteau sînt în con
strucție 1 500 locuințe, în timp ce 
întreaga localitate nu are mai 
mult de 2 000 locuitori. Dar noile 
locuințe sînt destinate exclusiv 
funcționarilor comandamentului 
N.A.T.O. Și dacă pînă acum lo
calnicii obțineau anumite venituri 
din chiriile primite de la turiștii 
atrași de ambianța naturală, acest 
lucru nu mai este posibil. Numă
rul turiștilor scade mereu. Cui îi 
arde să plece din Bruxelles pentru 
a vedea la Casteau inscripții re

strictive : „Intrarea oprită", „Circu
lația interzisă" 1 La Casteau, ca și 
la Mons, sînt școli puține. Pînă în 
septembrie aici va fi construit un 
modern complex școlar. Dar nu 
pentru copiii belgieni.

Lucrările de construire a sedii
lor SHAPE ce se întind pe 200 hec
tare și a șoselei Bruxelles—Mons 
au necesitat un mare număr de 
muncitori, care au fost recrutați 
dintre cei 26 800 șomeri de la mi
nele apropiate din Borinage. A- 
ceștia, în marea lor majoritate, au 
fost folosiți ca muncitori necali’fi- 
cați, cu salarii medii de 7 000 de 
franci față de 300 000 de franci cît 
cîștigă pe lună un funcționar su
perior al SHAPE. După ce lucrările 
se vor fi terminat, scriu ziarele, 
muncitorii belgieni vor avea posi
bilitatea de a fi angajați ca... per^ 

pentru libertatea națională și so
cială ; ele sînt unite prin trainice 
legături de solidaritate în lupta 
pentru măreața cauză a socialismu
lui și păcii. Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție din Republica Socialistă 
România apreciază că o contribu
ție însemnată la dezvoltarea și în
tărirea acestor relații o are și ex
tinderea colaborării, a schimbului 
de delegații, pentru cunoașterea 
reciprocă a experienței și a rezul
tatelor obținute în diferite dome
nii ale agriculturii.

în încheierea cuvîn tării sale to
varășul Vasile Vîlcu’ și-a exprimat 
convingerea că, sub conducerea 
Partidului Comunist Bulgar, țără
nimea cooperatistă din R. P. Bul
garia va înfăptui cu succes sarci
nile prevăzute pentru dezvoltarea 
pe mai departe a agriculturii bul
gare. în încheiere, vorbitorul a urat 
țărănimii bulgare să înfăptuiască 
cu succes hotărîrile congresului, să 
obțină rezultate cît mai mari în 
dezvoltarea multilaterală a patriei 
si.ie. Poporul român își exprimă 
dorința sinceră de a întări și pe 
mai departe prietenia și colabora
rea cu poporul bulgar, spre binele 
ambelor popoare.

Aprobarea unor 

amendamente 

la Constituția 

R.S.F. Iugoslavia
BELGRAD 29 (Agerpres). — Ve

cea Executivă Federală a R.S.F. 
Iugoslavia a aprobat în ședința sa 
din 29 martie moțiunile privind in
troducerea unor amendamente la 
Constituția țării. La ședință s-a 
subliniat că adoptarea acestor a- 
mendarnente va menține în esență 
structura Constituției adoptate în 
anul 1963, precum și sensul prin
cipiilor ei de bază. Amendamente
le prevăd, însă, mărirea influentei 
Vecei Naționalităților, ca repre
zentantă în Skupștina Federală a 
celor șase republici și două pro
vincii autonome ale țării. Ele pre
văd, de asemenea, desființarea 
funcțiilor de vicepreședinte al re
publicii și de locțiitor al coman
dantului suprem al forțelor arma
te ale țării. în legătură cu a- 
ceasta, Vecea Executivă Federală a 
adoptat un proiect de lege cu pri
vire la Consiliul Apărării Națio
nale al R.S.F. Iugoslavia. Proiectul 
urmează a fi supus spre examina
re Skupștinei Federale. Potrivit 
prevederilor Constituției, președin
tele republicii este și președintele 
Consiliului Apărării Naționale.

sonal de serviciu al SHAPE. De 
fapt, suma cheltuită de Belgia 
pentru instalarea SHAPE pe teri
toriul său — spun economiștii bel
gieni — ar fi fost suficientă pen
tru construirea mai multor uzine, 
asigurînd, implicit, de lucru șome
rilor de la Borinage.

Orice iluzie a fost spulberată. 
Laptele, carnea, ouăle pe caro lo
cuitorii din Casteau sperau să le 
vîndă „musafirilor" vor fi aduse 
din Olanda. Nici cele patru cafe
nele, ai căror patroni s-au gră
bit să le pună firme ademenitoare 
pentru noii locuitori, n-au speran
țe de prosperitate. Planul de „con
strucții exclusiv pentru personalul 
SHAPE" prevede suma de 420 mi
lioane franci pentru un mare bar 
și mai multe cafenele. Deocam
dată, singurul mulțumit pare a fi 
proprietarul marelui castel cu tur
nuri gotice „Vilain al XlII-lea", 
unde va locui însuși Lemnitzer. 
(Chiria pe care o plătește lunar 
înaltul demnitar al N.A.T.O. echi
valează cu salariul pe un an și 
două luni al unui muncitor). Poate 
fi acesta un motiv de satisfacție 
generală ?

SHAPE nu e dorit la Casteau. 
„Nu avem nevoie de nici un 
SHAPE. Dacă ar fi fost bun, n-ar 
ii fost expediat din Franța" — a 
declarat primarul satului Casteau, 
dr. Leborgne. Pînă și ziarul „Le 
Soir", care la început a aplaudat 
venirea lui în Belgia, încearcă 
să-și consoleze compatrioții : „In. 
definitiv SHAPE n-a venit aici pen
tru veșnicie".

...în gara Mons sînt cîteva sute 
de țărani. Ingîndurați, așteaptă 
trenul care-i va duce în alte părți 
în căutare de lucru. Ogoarele din 
Casteau, unde se cultivau roșii, 
sînt scormonite de șenile. Dar tre
nul lor întîrzie. Sosește întîi „Ex
press Europe". Pentru prima dată 
oprește la Mons. Din vagoane co
boară ofițeri din serviciul SHAPE.

Laurenjiu DUȚA



SK IB

în ceasul 

al 12-lea
Ieri a început la Geneva „mica 

conferință la nivel înalt” la care 
participă principalii negociatori ai 
„rundei Kennedy". Obiectivul re
uniunii este stabilirea procedurii 
ultimei faze a tratativelor tarifare , 
de la Geneva, care ar urma să se 
desfășoare fără întrerupere pînă 
la 30 aprilie.

Mu de mult, o telegramă din 
Bruxelles — unde se află sediul 
organismelor Pieței comune — 
anunța că s-ar fi ajuns la un „a- 
cord secret" între americani și 
vest-europeni asupra sectorului 
industrial al „rundei Kennedy". 
Spre deziluzia observatorilor op
timiști, știrea a fost dezmințită la 
scurt timp atît la Bruxelles, cit și 
la Geneva. Dezmințirea a arătat 
încă o dată că nici unul dintre ob
stacolele majore ale „rundei Ken
nedy” nu a fost încă depășit, 
deși pînă la expirarea lui „Trade 
expansion act” (30 iunie 1967) a 
mai rămas puțin timp.

Legea pentru expansiunea ex
porturilor („Trade expansion act”), 
promulgată de Congresul ameri
can în 1962, autorizează pe pre
ședinte să poarte discuții, în spe
cial cu „cei șase", în scopul re
ducerii liniare cu 50 la sută a ta
xelor vamale și al încheierii u- 
nor acorduri internaționale asupra 
mai multor produse agricole. Pre-

Poziția Ministerului de Externe 
al R. D. Vietnam față de planul 
lui U Thant privind rezolvarea 

problemei vietnameze
HANOI 28 (Agerpres). 

— Agenția V.N.A. trans
mite : Un purtător de cu- 
vint al Ministerului Afa
cerilor Externe al R. D. 
Vietnam a făcut precizări 
cu privire la știrile apă
rute în presa străină, re
feritoare la unele declara
ții ale secretarului gene
ral al O.N.U., U Thant, 
privind o așa-zisă „reci
procitate" în încetarea ac
țiunilor militare din Viet
nam, precum și cu privi
re la unele noi propuneri 
pentru soluționarea pro
blemei vietnameze. Aceas
ta se referă la apelul a- 
dresat de U Thant pentru 
o încetare generală a fo
cului, urmată de o reuniu
ne preliminară a mai mul
tor părți interesate pentru 
a discuta convocarea con
ferinței de la Geneva și, 
pînă la sfîrșit, la o recon- 
vocare a Conferinței de 
la Geneva.

Este limpede ca lumina 
zilei că Statele Unite co

mit o agresiune împotriva 
Vietnamului de sud și 
bombardează R. D. Viet
nam, iar poporul vietna
mez este victimă a agre
siunii — a declarat pur
tătorul de cuvînt. Deoa
rece S.U.A. .sînt vinovate 
de agresiune împotriva 
Vietnamului, calea justă 
pentru a reglementa pro
blema vietnameză impune 
S.U.A. obligației de a pune 
capăt agresiunii lor. Aces
ta este spiritul fundamen
tal al poziției în patru 
puncte a guvernului R.D. 
Vietnam și al declarației 
în cinci puncte a Frontu
lui Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud. 
Popoarele din întreaga 
lume sprijină întrutotul 
această poziție justă.

A adresa un apel ambe
lor părți, cerîndu-le să în
ceteze focul și să ducă 
tratative necondiționate, 
în timp ce Statele Unite 
comit o agresiune împo
triva Vietnamului și între-

Irakul îsi reafirmă 
poziția față 
de CENTO

comentariul zilei

zentată ca o nouă optică cu pri
vire la liberul schimb, „Trade ex
pansion act” este, în fapt, un gest 
de circumstanță destinat să solu
ționeze problema balanței de 
plăți americane și, în ultimă in
stanță, să asigure în continuare 
hegemonia S.U.A. în cadrul ali
anței atlantice.

Dezechilibrată încă din 1950, 
balanfa de plăți americană înre
gistrează în fiecare an deficite de 
2 pînă la 4 miliarde de dolari. 
Se știe că acest deficit este re
zultatul sumei algebrice dintre 
excedentul comercial, cheltuielile 
civile și militare în străinătate și 
ieșirile de capital particular sub 
formă de investifii în alte țări. 
Pentru a echilibra balanța de 
plăti, Casa Albă urma, deci, să 
aleagă între o reducere a chel
tuielilor și o sporire a intrărilor 
de devize. Formula lui Kennedy 
are însă în vedere, într-o anumită 
măsură, ambele variante. Prinfr-o 
reducere cu 50 la sută a tarifului 
exterior comun a! „celor șase" 
fostul președinte spera, pe de o 
parte, să nu piardă o piață care 
absoarbe anual produse industria
le și agricole americane în va
loare de 6 miliarde de dolari, 
iar pe de altă parte, să pon
dereze investițiile monopolurilor 
din S.U.A. în Europa. Dar repre
zentanții Pieței comune au repli
cat, arătînd că o reducere liniară 
cu 50 la sută ar avantaja în conti
nuare S.U.A., deoarece nivelul me
diu al tarifului vamal al Comuni
tății (11,7 la sută) este net infe
rior aceluia al Statelor Unite (17,8 
la sută).

Alte dificultăți au apărut în le
gătură cu unele sectoare indus
triale ale „celor șase", care nu sînf 
pregătite pentru o concurentă cu 
firmele americane. Țările Pieței co
mune cer pentru produsele acestor 
secloare excepții totale sau parția
le. Pe alt plan, ele condiționează 
reducerea taxelor vamale la unele 
produse ale industriei chimice de 
abolirea legii protecționiste cunos
cută sub numele de „American 
selling price". In virtutea acestei 
legi, vama americană calculează 
taxele sale luind ca bază nu va
loarea declarată de exportatori, ci 
prețul produselor similare de pe 
piața S.U.A.

Se pare, totuși, că sectorul agri
col al „rundei Kennedy" rămîne 
unul dintre cele mai dificile de ne
gociat. Inten(ia americanilor de a-și 
menține volumul actual al exportu
rilor de produse agricole în Comu
nitatea vest-europeană este consi
derată la Bruxelles incompatibilă cu 
politica agricolă comună a „celor 
șase". în același timp, cererea ță
rilor din Pia(a comună de a se 
„îngheța" nivelul subvențiilor acor
date de S.U.A. propriilor agricultori 
zace in sertarele Casei Albe, ne- 
fiind luată în considerație.

Unii comentatori, optimiști, in
vocă zicala : „nu aduce anul"... Al
ții, mai pesimiști, se întreabă dacă 
negociatorii de la Geneva vor 
reuși, fie și în „ceasul al 12-lea“, 
să scoată din impas „runda Ken-

Gh. CERCELESCU

Marți, la Bagdad, s-a 
dezmințit în mod oficial 
că guvernul irakian ar fi 
dispus să intre în comite
tul economic al orga
nizației tratatului central 
CENTO. Declarația pre
cizează, totodată, că 
„dacă Irakul depune efor
turi în direcția dezvoltării 
relațiilor cu țările vecine 
și cu alte state, aceasta 
nu înseamnă că el este 
dispus să se abată de la 
linia politicii sale ex
terne”.

După cum se știe, Orga
nizația de cooperare pen
tru dezvoltare din care 
fac parte Iran, Turcia și 
Pakistan a luat ființă în 
1964. Apariția ei s-a da

nedy

Lucrările sesiuni Uniunii 
interparlamentare
INTERVENȚIILE DELEGAȚILr ROMÂNI

torat noilor tendințe ma
nifestate în rîndul membri
lor asiatici ai CENTO 
care se pronunță pentru 
mutarea punctului de 
greutate în cadrul pactu
lui de la colaborarea mi
litară la colaborarea eco
nomică. Hotărîrea Iraku
lui de a nu i se alătura 
apare ca o reafirmare a 
politicii sale de neadera- 
re la blocurile militare. 
Ea reține atenția obser
vatorilor cu atît mai mult, 
cu cît Irakul a făcut par
te din pactul de la Bag
dad (actualul CENTO) pe 
care l-a părăsit imediat 
după răsturnarea regimu
lui monarhic în iulie 1958.

prind acțiuni grave în es
caladarea lor militară în 
ambele zone ale Vietna
mului, înseamnă a nu face 
nici o deosebire între a- 
gresor și victima agresiu
nii, a te abate de la reali
tate și a cere ca poporul 
vietnamez să accepte con
dițiile agresorului.

în încheierea declara
ției purtătorului de cu
vînt se subliniază încă o 
dată punctele de vedere 
ale guvernului R. D. Viet
nam, care a scos în evi
dență că problema viet
nameză nu privește Orga
nizația Națiunilor Unite 
și că O.N.U. nu are drep
tul să se amestece in nici 
un fel în problema viet
nameză.

★
NEW YORK 29 (Ager- 

pres). — în cursul unei 
conferințe de presă ținute 
marți la New York, secre
tarul general al O.N.U., 
U Thant, a declarat că 
primejdia extinderii răz
boiului dincolo de frontie
rele Vietnamului a sporit 
și că prelungirea acestui 
război „riscă să înăbușe 
O.N.U.". U Thant a arătat 
totodată, că el a propus 
oficial la 14 martie părți
lor în conflict, inclusiv 
Frontului Național de Eli
berare, un plan în trei 
puncte care prevede : un 
armistițiu general ; iniție
rea unor convorbiri preli
minare ; convocarea unei 
noi conferințe de la Ge
neva. Vorbitorul a relevat 
că suspendarea bombar
damentelor asupra Viet
namului de nord rămîne 
o condiție esențială a ini
țierii oricăror negocieri.

★
După conferința de pre

să a lui U Thant, Depar
tamentul de Slat al S.U.A. 
a anunțat că guvernul 
american a acceptat noul 
plan în trei puncte al se
cretarului general al 
O.N.U., cu privire la Viet
nam.

De asemenea, ministrul 
de externe al Angliei, 
George Brown, a dat pu
blicității o declarație prin 
care anunță că guvernul 
englez aprobă noua pro
punere a lui U Thant.

MADRID 29 (Agerpres). — La 
Pallma del Majorca continuă lucră
rile sesiunii Uniunii interparlamen
tare în comisii de studiu. Comisia 
pentru studiul problemelor politice, 
securității internaționale și dezar
mării a luat în dezbatere problema 
măsurilor concrete ce trebuie luate 
pentru a asigura, pe plan parla
mentar, aplicarea Declarației O.N.U. 
cu privire la interzicerea amestecu
lui în treburile interne ale statelor, 
apărarea independenței și suvera
nității lor. Din partea delegației 
române la acest punct, a luat cu- 
vîntul Ion Iliescu, secretar al 
Grupului român al Uniunii inter
parlamentare. Subliniind că prin
cipiul neamestecului în treburile 
interne ale statelor constituie o 
condiție fundamentală pentru crea
rea unui climat favorabil promovă
rii relațiilor de colaborare între 
state, indiferent de regimul lor so
cial-politic, vorbitorul a arătat, că 
Vietnamul este locul unde se în
fruntă azi, în modul cel mai brutal, 
politica de forță și amestec în tre
burile interne cu aspirațiile de 
independență și libertate.

BRUXELLES

Guvernul investit 
cu puteri speciale

Guvernul belgian de coaliție (so- 
cial-.creștin — liberal) al lui Van- 
den Boeynants a obținut din partea 
Senatului puteri speciale în vede
rea redresării economice și sociale 
a țării. în virtutea acestor puteri 
— scrie corespondentul ziarului 
„Le Monde" — guvernul va putea 
să perceapă noi impozite și să re
alizeze economii în sectoare consi
derate „bolnave". Votul din Senat 
coincide cu prima aniversare a 
guvernului, dîndu-i acestuia posi
bilitatea să-și continue activitatea. 
El intervine — scrie ziarul citat — 
după o lungă perioadă de incerti
tudini, marcate, începînd din ia
nuarie, de mai multe amenințări 
de criză guvernamentală. O parte 
din miniștri și-au exprimat teme
rea că măsurile ce urmează a fi 
luate în mai multe sectoare se vor 
repercuta pe tărîm social, în pri
mul rînd asupra situației oameni
lor muncii.

agențiile de presă transmit:

Poporul ș guvernul român, a 
spus vorbite^ condamnă cu ho- 
tărîre agresitța S.U.A. în Vietnam 
și _ stăruie^ jjțru reglementarea 
neîntîrziată aconfțjetului în con
formitate cu ^vederile Acorduri
lor de la GeneAțjin 1954. în înche
iere, vorbitoruLa adresat parla
mentarilor ameiftni prezenți la se
siune, cenndu-să asculte glasul 
opiniei publice iernationale si să 
insiste pe lingă uvernul S.U.A., 
determinîndu-1 sa}Uaa capăt răz
boiului din Vietim.

în Comisia pentistudiul proble
melor economice șSOciale au în
ceput discuțiile asua problemei 
privind sprijinirea ?ZVoltării co
merțului țărilor în os de dezvol
tare, prin stabilirea dprețuri echi
tabile și stabile la pr<use]e expor
tate și importate de a<țțe țări. Din 
partea Grupului româ\a juat cu
vîntul conf. univ. Conan;jn Stă- 
tescu. în cuvîntul său, brezentan- 
tul român a subliniat av^ajul în
cheierii de acorduri conrcja|e pe 
termen lung și de livrări > echipa
ment industrial pe creditcu ram
bursarea în mărfuri prod.c cu e- 
chipamentele livrate.

Congresul 
Confederație, 
Sindicale 
congoleze

BRAZZAVILLE 29 (Agerpres). — 
în capitala Republicii Congo (Braz
zaville) au început lucrările celui 
de-al doilea Congres al Confede
rației sindicale congoleze. La lucră
rile congresului participă peste 250 
de delegați din partea diferitelor 
organizații sindicale din țară, pre
cum și reprezentanți ai sindicate
lor dintr-o serie de țări ale Asiei, 
Africii și Europei.

Delegația țării noastre, prezentă 
la Congres, este condusă de către 
Victor Berea, membru al Comitetu
lui Executiv al Consiliului Central 
al U.G.S.R., președintele Comite
tului Uniunii sindicatelor din co
merț și cooperație.

Președintele Republicii Congo 
(Brazzaville), Alphonse Massemba 
Debat, a adresat un salut partici- 
panților la congres.

Rezervele de aur ale S.U.A. sînt la cel mai scăzut nivel din 1938 CREAREA
UNUI COMITET JAPONO-BULGAR PENTRU COMERȚ 
parlamentul indian în semn de protest m

Acțiunile întreprinse de muncitorii din Țara Bascilor (nordul Spaniei) în 
semn de protest împotriva arestării unor membri ai comisiilor muncitorești, 
aflate in ilegalitate, s-au solda! cu o victorie. Cei 143 de muncitori arestați de 
autorități la începutul lunii martie, pentru activitatea desfășurată în cadrul 
comisiilor muncitorești, au fost eliberați. Muncitorii de la uzina constructoare 
de motoare a companiei „Ferkins" din Madrid au obținut, de asemenea, în 
urma acțiunilor lor greviste, satisfacerea unor revendicări privind majorarea 
salariilor.

Comunicatul comun japono-bulgar dat publicității la 
încheierea vizitei în Japonia a ministrului comerțului ex
terior al R. P. Bulgaria, Ivan Budinov, arata că părțile și-au 
exprimat dorința de' a dezvolta în continuare relațiile eco
nomice și comerciale dintre cele două țări. Comunicatul preci
zează că volumul comerfului japono-bulgar a crescut la aproximativ 40 milioane 
de dolari în 1966. La o conferință de presă Ivan Budinov a declarat că s-a 
convenit în principiu să se încheie un acord în domeniul navigației și să se 
înființeze un comitet comun pentru problemele comerțului dintre cele două 
țări. Una din formele de colaborare dintre cele două țări — a adăugat ministrul 
bulgar — va fi crearea unor companii mixte bulgaro-japoneze.

Criminalitatea 
în S.U.A.

„Criminalitatea a 
devenit o problemă 
națională a Statelor 
Unite", a declarat mi
nistrul Justiției, Ram
sey Clark. El a men
ționat că procentul, 
crimelor depășește pe 
cel al natalității în 
S.U.A. Peste 600 de re
prezentanți ai organe
lor judiciare și poli
țienești studiază posi
bilitatea aplicării re
comandărilor împotri
va criminalității comi
siei speciale create de 
președintele Johnson. 
Luna trecută, această 
comisie a prezentat 
președintelui un raport 
in care sînt inserate 
peste 200 de recoman
dări în această pro
blemă.

Festivalul literaturii sovietice, consacrat celei 
de-a 50-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie a fost inaugurat la Moscova. Pro
gramul festivalului, care va dura șapte luni, cu
prinde întîlniri ale poeților și prozatorilor cu citi
torii, discuții literare și altele.

150 de mii de persoane au participat la mitingul 
din piața Municipalității din Frankfurt (R.F.G.) des

fășurat sub lozinca „Dezarmare și destindere"

Deputății 
Zilele filmului

La 29 martie și-a început lucră
rile la Paris, plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Francez. Georges Marchais, mem
bru al Biroului Politic al P. C. Fran
cez, a prezentat raportul : „Sarcinile 
partidului după alegerile parla
mentare". Lucrările plenarei vor 
dura două zile.

în cadrul programului de schim
buri culturale între Republica So
cialistă România și Republica Ita
lia, „Unitaliafilm" a organizat în 
sala cinematografului „Archimede" 
din Roma, „Zilele filmului româ
nesc". Programul cuprinde filmele 
„Dacii", „Duminică la ora 6", „Hai
ducii" și „Pădurea spinzuraților", 
precum și filmele documentare 
„Hora", „Calatis", „Voroneț", „Ma
maia" și „Spre cer".

In prezența generalului de 
Gaulle, miercuri a lost lansat 
la apă la șantierele de Ia 
Cherbourg primul submarin 
nuclear francez ,,Le Redou- 
table". Submarinul are o greuta- 
1e de 5 200 de tone, o lungime de 
128 metri și lățime 10,60 metri. „Le 
Redoutable" va fi terminat com
plet la începutul lui 1969 și va in
tra în funcțiune în 1970, după un 
an de probe.

Rezervele de aur ale S.U.A. au 
înregistrat în luna februarie 1967 
o scădere de 41 milioane dolari, si- 
tuindu-se la cel mai coborît nivel 
(13 161 000 000 dolari) din anul 1938.

Ministrul afacerilor externe al 
R. D. Germane, Otto Winzer, a 
sosit miercuri la Budapesta intr-o 
vizită oficială în R. P. Ungară, 
la invitația ministrului de externe 
al acestei țări. La sosire, el a fost 
întîmpinat de Janos Peter, minis
trul afacerilor externe al R. P. 
Ungare, și de alte persoane oficia
le.

opoziției au părăsit 

românesc la Roma
Vicepreședintele Consiliului Su

perior al Agriculturii, prof. dr. 
David Davidescu, care face o vi
zită oficială la Rabat, a avut o 
convorbire cu Mohamed Zeghari, 
vice-prim-ministru al dezvoltării, a- 
griculturii, reformei agrare și afa
cerilor economice din Maroc. Con
vorbirile s-au referit la dezvoltarea 
colaborării între România și Ma
roc în domeniul agriculturii.

Deputății partidelor de opoziție 
din parlamentul indian au pă
răsit marți sala dc dezbateri în 
semn de protest față de insisten
țele partidului Congresul Național 
Indian — partid de guvernămînt 
— de a alege în funcția de preșe
dinte al Camerei Inferioare pe un 
membru al său. în absența depu- 
taților opoziției, în această funcție 
a fost desemnat totuși R. K. Kha- 
dilkar, membru al partidului de 
guvernămînt.

Ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., Andrei Gromîko, a sosit 
miercuri la Cairo într-o vizită prie
tenească. Oaspetele a fost întîmpi
nat de Mahmud Riad, ministrul de 
externe al R.A.U., și de alte persoa
ne oficiale. Programul Vizitei minis
trului sovietic în Republica Arabă 
Unită prevede convorbiri în legă
tură cu problemele de interes reci
proc pentru Uniunea Sovietică și 
R.A.U.

O DELEGAȚIE GUVERNAMEN
TALĂ COMERCIALĂ A R. P. CHI
NEZE A PĂRĂSIT MIERCURI PE
KINUL ÎNDREPTÎNDU-SE SPRE 
FINLANDA, anunță agenția China 
Nouă. La Helsinki, membrii delega
ției vor avea convorbiri cu oficiali
tățile finlandeze în legătură cu sem
narea acordului comercial dintre cele 
două țări pe anul 1967.

După 
instalarea 
președintelui 
Costa e Silva
Cuvîntul care acum se 

aude cel mai des în Bra
zilia este „renovare'. Deși 
cu sensuri multiple, el este 
asociat cu schimbările, pro
mise de noul președinte al 
țării, mareșalul Costa e Silva, 
atît în discursul rostit cu 
prilejul instalării sale, cît și, 
îndeosebi, la prima ședință 
a noului cabinet. Observa
torii de aici relevă, ca 
primă constatare, un lim
baj deosebit în unele 
privințe față de cel utilizat, 
în Brazilia în ultimii trei ani, 
adică de verbul dur și sec al 
actelor instituționale. Iată 
cîteva din angajamentele for
mulate de noul președinte

La rîndul său, noul mi
nistru de justiție, Gama e 
Silva, a admis posibilitatea 
unei revizuiri a ansamblului 
de legi drastice, promulgate 
de ex-președintele Castello 
Branco, dintre care două — 
legea siguranței naționale și 
legea presei — au făcut și 
fac obiectul unor critici ve
hemente nu numai din par
tea opoziției, ci chiar în rîn- 
durile grupării oficiale 
„Arena".

A trezit, de asemenea, in
teres precizarea făcută de 
președintele Costa e Silva 
în sensul că „politica exter-

Corespondență din Rio de Janeiro 
de Ia Vasile Oros

și care au avut ecou în opi
nia publică. Mai întîi, șeful 
statului a subliniat că nu 
dorește să solicite „sprijin 
necondiționat" și să aștepte 
„consens unanim" față de 
acțiunile puterii executive, 
că „a sosit momentul unei 
împărțiri echitabile a răs
punderilor : poporul supor
tă încă o greutate superioa
ră puterilor sale" — a re
cunoscut președintele. Gu
vernul a promis că va iniția 
un dialog . cu cercurile largi 
ale opiniei publice, că vor 
fi multiplicate eforturile în 
direcția lărgirii rețelei de 
nvățămînt public, a pro- 
ramului construcției de lo- 
oințe, spitale etc. Politica 
emomico-financiară va ur
niri să fortifice „in mod 
sprial întreprinderile na- 
țiohle" și să creeze noi 
locn de muncă. Monopolul 
de S/t ea fi menținut con- 
form'egii. Fără ca noul gu
vern ț fi adoptat pînă acum 
vreo măsură concretă, at- 
mosfer politică din Brazilia 
se resnte în sens pozitiv 
după ittalarea noului pre
ședinte.

nă va trebui să fie expresia 
aspirațiilor unei țări decise 
să-și accelereze dezvoltarea". 
Pe această linie, recent, la 
conferința celor 18 de la 
Geneva, reprezentantul Bra
ziliei a susținut necesitatea 
ca un eventual program de 
dezarmare generală să țină 
seama de nevoia imperioasă 
de dezvoltare economică a 
țărilor subdezvoltate. Mulți 
comentatori atribuie noului 
guvern intenția de a lărgi 
colaborarea economică și 
tehnică nu numai in limitele 
continentului, ci și în afa
ra lui.

Așadar, cite ceva pare să 
se fi modificat în ambianța 
politică a Braziliei. Tot atît 
de adevărat este că actualul 
optimism se bazează mai ele, 
pe promisiuni și speranțe.

Ziarul „Jornal do Brasil" 
observa că este exclusă con
cilierea între o promisă re
novare și răminerea în vi
goare a legislației excepțio
nale. Întrebarea la ordinea 
zilei este, deci, dacă noul 
guvern va avansa realmente 
spre acțiuni concrete pe linia 
angajamentelor anunțate.

„Farfurii zburătoare"... 
în laborator

Un grup de oameni 
de știință americani au 
anunțat că sînt pe cale 
de a dezlega misterul 
farfuriilor zburătoare 
— scrie revista „U. S. 
News and World Re
port". Din cercetările 
efectuate de ei a reieșit 
că farfuriile zburătoare 
ce se credea că ar pro
veni de pe alte planete 
nu sînt altceva decit 
simple fenomene fizice. 
Prin aprinderea vapo
rilor de amoniac la o 
seînteie produsă de o 
mare diferență de ten
siune, se obține o masă 
de gaz incandescent

care iaforma unei far
furii în^arse. (Vezi fo
tografia dc jos). Masa 
aceasta de gaz in
candesces are înfăți
șarea atlbuită miste
rioaselor farfurii zbu
rătoare și se comportă 
ca atare : uneori pla
nează nemicată deasu
pra unui punct fix, 
alteori se declasează cu 
viteză foarte mare, iar 
în unele iazuri se 
„sparge" sat își mă
rește dimensunile. Ea 
poate fi referată cu 
ajutorul radarului și 
produce prrturbații 
transmisiunilor radiofo

nice. Dr. Powell, șeful 
grupului de cercetări, a 
arătat că gaze asemănă
toare celor cu care s-au 
efectuat experiențele se 
pot găsi libere în na
tură, în special dea
supra mlaștinilor și a 
ogoarelor peste care 
s-au împrăștiat de pu
țin timp îngrășămin
te, iar seînteia necesară 
incendierii lor poate 
proveni de la un fulger 
sau de la o linie de 
înaltă tensiune. Powell 
precizează că pînă in 
prezent nu s-au efectuat 
asemenea experiențe în 
natură.

MAI EXISTĂ Și... EXCEPȚII
„Orice sclav care sosește pe te

ritoriul Marii Britanii se bucură de 
statutul de om liber. Dacă i se 
refuză libertatea el are dreptul să 
facă apel la actul Habeas-Corpus 
(legea fundamentală a statului en
glez, adoptată în 1679)“. Cuvintele 
aparțin procurorului regal englez, 
Elwyn Jones, care, săptămîna tre
cută, a răspuns astfel în Camera 
comunelor unei interpelări a depu
tatului laburist Whitaker. Acesta 
pusese întrebarea de ce procurorul 
regal nu a întreprins nimic pentru

a elibera o tînără sclavă pe care 
ministrul apărării a Federației A- 
rabiei de sud, sultanul din Lahej, 
a adus-o recent cu el la Londra.

Dar, în ciuda răspunsului de 
principiu primit la întrebare, mă
suri pentru eliberarea sclavei din 
Arabia de sud tot nu s-au luat. 
Ceea ce arată că de la principiile 
din Habeas-Corpus se mai fac și 
excepții; îndeosebi atunci cînd e 
vorba, ca în cazul de față, de ma
rionetele colonialismului.
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