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Mecanizatorii de la gospodăria de sfat Popești Leordeni — București 
lucrează intens la pregătirea terenului în vederea însămînjării porumbu
lui, lucrare care va începe peste cîteva zile. Brigada de tractoare condusă 

de Vasile Pană a și discuit 165 ha din cele 250 ha prevăzute.
Foto : M. Andreescn

O sarcină urgentă
in ag ricultură:
GRĂBIREA
SEMĂNATULUI

In aceste zile, oamenii muncii de pe ogoare grăbesc 
lucrările agricole de primăvară. Din informațiile sosite 
la redacție rezultă că numeroase gospodării de stat și 
cooperative agricole, folosind din plin mijloacele me
canizate și atelajele, au terminat semănatul culturilor 
din prima epocă, au administrat mari cantități de în
grășăminte și continuă cu intensitate pregătirile pentru 
semănatul porumbului. în prezent există condiții ca, în 
toate regiunile, să se intensifice lucrările agricole. De 
maximă urgență este terminarea însămînțării culturilor 
din prima epocă, a sfeclei de zahăr și florii-soarelui.

UN „TITAN" DEBILITAT
DE UN FOARTE PROS

BUCUREȘTI

Agrotehnică
avansată... dar

REGIM ECONOMIC

1

LA HIDROCENTRALA

de pe argeș

A INTRAT IN

EXPLOATARE

Cea mai lungă 
aducțiune 
subterană

Constructorii de pe șantie
rele hidrocentralei „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej", situate în su
dul versantului Făgăraș, au 
dat în exploatare cea mai 
lungă galerie subterană din 
cadrul obiectivului hidroener
getic de pe Argeș — aducțiu- 
nea Doamnei. Pe un front de 
lucru în lungime de 20 km, ei 
au trebuit să învingă dese sur
pări de stîncă, infiltrații de 
apă și alte greutăți ivite în 
timpul excavațiilor. Pentru în
drumarea apelor pe aducțiune 
au fost construite două baraje 
și trei prize

Drăghina, 
Doamnei și 
pîraie, care 
în masivul 
poartă apele, din noaptea lui 
31 martie, pe o nouă albie, 
făurită din betoane, în inima 
muntelui. Prin aceasta, debitul 
de apă în lacul de acumulare 
format la pieptul barajului Vi- 
draru se dublează. (Agerpres)

de captare.
Bradu, Cernat, 

celelalte nuri și 
își au izvoarele 
Făgărașului, își

IN EDITURA

POLITICĂ

a apărut

Hotărîrea Plenarei 
C. C. al P. C. R. din 
27 — 28 martie 1967 
cu privire la îmbună
tățirea conducerii, 
planificării, finanțării 
și organizării gospo
dăriilor agricole de 
stat t r 

î

Un apel către tutore
Ministerul
Alimentare

în iulie 1965 a intrat în func
țiune întreprinderea de panificație 
„Titan“-București, o construcție 
modernă, înzestrată cu cele mai 
perfecționate linii tehnologice pen
tru fabricarea tuturor sortimente
lor de pîine, de specialități de pa
nificație și a unor produse noi cum 
sînt grisinele și stiksurile. Statul 
a învestit în acest obiectiv peste 
100 milioane de lei, multe din uti
lajele și instalațiile întreprinderii 
fiind aduse din import.

Care-i situația, acum, la această 
întreprindere ? Cum sînt fructifi
cate investițiile făcute ?

în studiul tehnico-economic, în
tocmit de un colediv al Institutu
lui de proiectări pentru industria 
alimentară, s-a prevăzut realizarea 
producției de 167 tone în 24 ore, 
contribuția întreprinderii la apro
vizionarea populației Capitalei cu 
pîine și produse de panificație fiind 
calculată să ajungă la aproape 
55 000 tone anual.

Atingerea parametrilor tehnici și 
economici proiectați a fost stabi
lită pentru 1 iulie 1966, adică la un 
an de la intrarea în funcțiune a 
întreprinderii. Dar această preve
dere a colectivului de proiectanți 
nu s-a realizat. Au trecut încă 
9 luni și întreprinderea tot
nu-și realizează indicatorii stabi
liți, iar în locul beneficiilor cu
care a fost planificată, ea înregis
trează pierderi însemnate. Trimes
trul IV/1966, prima perioadă pla
nificată cu beneficii, s-a încheiat 
cu o pierdere de 52 000 lei, în loc 
de beneficii de 2 915 000 lei, cît se 
prevăzuse. în trimestrul I al aces
tui an nu se observă nici un revi
riment • în lunile ianuarie și 
bruarie pierderile înregistrate 
ridică la peste 725 000 lei, față de 
beneficiul prevăzut, pe trimestru 
649 000 lei. în martie, nu numai 
nu s-a recuperat nimic din pierde
rile primelor două luni, dar s-au 
înregistrat și altele. Planul produc
ției globale nu se realizează, deși 
în întreprindere se înregistrează o 
depășire considerabilă a numărului 
de muncitori prevăzut în proiect.

Cine, cînd și cu ce a greșit, de 
s-a ajuns la această situație cu to
tul nesatisfăcătoare ?

Analiza cauzelor ne arată, în 
primul rînd, că studiul tehnico-e- 
conomic — întocmit de un colectiv 
condus de ing. Ioanid Aristotel — 
prevede un fond de timp anual de 
funcțiune a întreprinderii mai 
mare decît cel recomandat de fur
nizorii liniilor de fabricație și de
cît cel realizat de instalații simi
lare aflate la întreprinderea de 
morărit și panificație Constanța, 
în esență, aid este vorba de super
ficialitate, de nesocotirea altor rea-
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Industriei

lizărl din țară și străinătate. Ulte
rior, s-a constatat că fondul anual 
de timp optim pentru exploatarea 
unor astfel de instalații este de 
numai 295 zile și nu de 310 pentru 
liniile de specialități sau chiar 327 
zile pentru liniile de pîine, cum a 
fost prevăzut în proiect. Cînd s-au 
trezit la realitate, proiedanții au 
propus ministerului tutelar redu
cerea fondului de timp. Calculele 
arată că, prin aceasta, se ajunge 
la micșorarea volumului producției

Neculai CHEPTEA 
inspector principal 
în Banca Națională

(Continuare în pag, a IlI-a)

și excepții
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De la Consiliul agricol regional 
București am primit asigurări că, 
în această primăvară, sînt create 
condiții dintre cele mai bune pen
tru ca toate lucrările agricole să 
fie terminate la timpul optim și 
în condiții agrotehnice superioare 
celor din 
tractoare 
îmbogățit 
perioare, 
puse la punct din vreme, semin
țele sînt asigurate în totalitate. 
Intr-un cuvînt, totul e pregătit 
în cele mai mici amănunte.

Pînă în prezent au fost semă
nate aproape 230 000 ha cu sfeclă 
de zahăr, floarea-soarelui, culturi 
furajere, legume etc. Mai sînt de 
semănat circa 15 000 hectare cu 
floarea-soarelui, îndeosebi la unită
țile agricole de stat din lunca Du
nării unde solul are exces de umi
ditate.

în același timp s-a pregătit te
renul (pe o suprafață de 330 000 ha 
din cele 600 000 ha), ce urmează a 
fi semănat cu porumb și s-au e- 
fectuat lucrări de întreținere a cul
turilor de toamnă pe 285 000 ha. în 
acest an se dă o atenție deosebită 
aplicării măsurilor agrotehnice a- 
vansate. Pentru asigurarea densi-

(Continuare în pag, a V-a)

ancheta socială

COMUN I CAT 
privind vizita tovarășului Luigi Longo, 

secretar general al Partidului Comunist Italian, 
în Republica Socialistă România

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, între 31 martie și 
5 aprilie 1967, tovarășul Luigi 
Longo, secretar general al Parti
dului Comunist Italian, a vizitat 
Republica Socialistă România.

în timpul acestei vizite, tovară
șul Luigi Longo a avut convorbiri 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. La 
convorbiri au mai participat tova
rășii Emil Bodnaraș, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R.

în cursul convorbirilor, desfășu
rate într-o atmosferă tovărășească/ 
a avut loc un schimb de păreri asu
pra situației internaționale, asupra 
unor probleme ale mișcării comu
niste și muncitorești, precum și 
asupra relațiilor dintre cele două 
partide.

Reprezentanții P.C. Român și 
P.C. Italian, subliniind creșterea în 
întreaga lume a forțelor care 
luptă împotriva imperialismului, 
pentru pace, eliberare socială și 
națională, au scos, totodată, în re
lief agresivitatea crescută a cercu
rilor imperialiste și, în primul rînd, 
a imperialismului american, care, 
prin războiul împotriva Vietnamu
lui, prin lovituri de stat și complo
turi, încalcă independența și suve
ranitatea popoarelor și pun în pe
ricol pacea lumii. Ei au subliniat, 
de asemenea, pericolul pe care-1 
reprezintă cercurile reacționare din 
Europa, în mod special forțele neo
naziste și revanșiste din Republica 
Federală a Germaniei, care se opun 
procesului de destindere interna
țională.

■ în această situație crește. în toa
te. țările nemulțumirea populară și 
mobilizarea forțelor care luptă îm

potriva agresorului american și 
împotriva imperialismului, pentru 
libertatea și independența popoare
lor, pentru asigurarea în Europa a 
unui climat de securitate, de înțe
legere reciprocă și de cooperare in
ternațională. Necesitatea unei po
litici de pace și de securitate este 
tot mai mult înțeleasă de către 
forțe sociale de diferite convingeri 
politice, religioase și filozofice și 
chiar de cercurile cele mai respon
sabile din diferite țări care, în 
fața falimentului războiului rece și 
a scindării Europei în blocuri mi
litare opuse, înțeleg necesitatea u- 
nei schimbări radicale în viața po
litică internațională.

Cele două partide sînt convinse 
că pentru a aborda în mod con-

structiv problemele securității eu
ropene trebuie să se pornească de 
la recunoașterea realității actuale, 
în primul rînd a existenței celor 
două state germane, suverane și cu 
drepturi egale, de la inviolabilitatea 
frontierelor create după cel de-al 
doilea război mondial, ca și de la 
necesitatea relevată în Declarația 
de la București „ca toate statele să 
renunțe la orice fel de discriminări 
și presiuni, fie ele politice sau eco
nomice, față de alte țări, să colabo
reze pe bază de egalitate și să se 
stabilească relații normale între 
ele, inclusiv stabilirea de relații 
normale cu ambele state germa
ne". Ele consideră ca un factor de

(Continuare în pag. a V-a)

Miercuri, 5 aprilie, s-au încheiat 
convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, și tovarășul 
Luigi Longo, secretar general al 
Partidului Comunist Italian. La 
discuții au participat tovarășii 
Emil Bodnaraș, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., Paul Ni
culescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R.,

Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R.

în cursul convorbirilor, desfășu
rate într-o atmosferă tovărășească, 
reprezentanții celor două partide 
au hotărît să se dea publicității un 
comunicat.

în aceeași zi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a oferit un dejun în 
cinstea tovarășului Luigi Longo. 
Au participat membri ai Comite
tului Executiv, ai Prezidiului Per
manent și secretari ai C.C. al P.C.R.

anii anteriori. Parcul de 
și mașini agricole s-a 
cu utilaje calitativ su- 
cele existente au fost

Republicanii

americani

de George-Radu CHIROVICI

aș dori să

un om fără

V

Eugen PREDA

(Continuare în pag. a Ii-a) (Continuare în pag. a Vl-a)

darul politic iar răgazul existent 
este relativ scurt.

nu cred că a 
de așa ceva.

Șantierul naval Giurgiu. Se lucrează la un nou com
plet de șlepuri, destinat exportului

Foto i Agerpres
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si zestrea

electorala

Emblema unei
Există, dincolo de toate 

particularitățile și specifici- 
tățile fiecărui caz, o sumă 
de trăsături comune tuturor 
infractorilor a căror faptă, 
cu un termen consacrat, se 
numește delapidare. Profi
lul moral al delapidatoru
lui, împrejurările care îi fa
vorizează sau îi îngrădesc 
activitatea pernicioasă, mer
sul delapidării propriu-zise, 
finalul ineluctabil același 
— seamănă foarte mult. 
Ba chiar, situîndu-ne în- 
tr-un punct de vedere foar
te general, putem spune că 
sînt identice.

...Iată concluzia la care 
am ajuns studiind în ultima 
vreme un număr de „ca
zuri1’. Ne-arn oprit la unul 
dintre ele, încercînd să-l di
secăm, piesă cu piesă; o 
dată articulațiile desfăcute, 
ipoteza a fost confirmată 
întru totul. Povestea, ca 
toate poveștile, începe cu...

A FOST ODATĂ...
A fost odată un Făt-fru- 

mos. Cine nu-1 cunoștea 7 
O, foarte multă lume. Dar 
și cine l-a cunoscut, nu l-a 
uitat. Cu o fotografie în 
mînă, trecem prin cîteva 
restaurante. Luăm de o 
parte cîte. un chelner :

— îl cunoașteți ?
— Cum să nu... Domnu’ 

Gabi.

filozofii
„DACA

MERGE...*4

dau seama, 
fost capabil

— Vă asigur că a fost ca
pabil. Altceva ‘ '
discutăm; ați stat împre
ună zece ani, nu l-ați cu
noscut ca pe 
un suport moral puternic 7 

în ochii fostei soții apar 
lacrimile.

— E victima propriei lui 
slăbiciuni.

— în ce sens ?
Pe scurt : P-G.Ș. a hotă

rît, nitam-nisam, acum 
vreo 10—11 ani să se dedice 
„carierei literare". De unde 
pînă unde a ajuns la con
cluzia că este un om înzes
trat, nu se știe, destul că 
a rămas patru ani acasă „ca 
să scrie". (Să devansăm pu
țin lucrurile : reporterul a 
văzut o scrisoare de opt 
pagini expediată de Ș. în
tr-o împrejurare grea a vie
ții sale. Este un galimatias,

Alegerile prezidențiale din Statele Unite au loc în 
anii bisecfi. Cu toate că pînă la scrutin mai 
este un an și jumătate, liderii Partidului Republican au 
și început intense antrenamente de formare a mușchiu- 
laturii electorale. După opinia ziarului „New York 
Times”, „o atît de devreme și atît de intensă activi
tate poate să însemne numai că republicanii văd în răz
boiul din Vietnam, în disputa Lyndon Johnson—Robert 
Kennedy, în scăderea popularității personale a președin
telui, reflectată în sondajele opiniei publice și în grijile 
economice ale Administrației o posibilitate care le spo
rește perspectivele pentru 1968". De fapt, în rindu- 
rile oficialităților republicane se afișează părerea că ar 
fi suficient să desemneze un candidat potrivit și Casa 
Albă ar putea fi capturată. Aceasta este însă mai cu- 
rînd prima rîndunică a campaniei electorale, a cărei 
apropiere stimulează energiile în vederea drumului 
lung și accidentat pe care concurenfii republicani îl au 
de parcurs pînă cînd, în vara viitoare, Convenția parti
dului lor va stabili persoana care va porni în cursa 
prezidențială. Pentru republicani problema comportă 
un dublu aspect : să găsească o asemenea persoană 
și în același timp să cîștige, ca partid, teren în rîn- 
durile alegătorilor pentru a se putea opune candi
datului democrat care, după cum se conturează în 
prezent, va fi tot actualul locatar al Casei Albe.

Mecanismul politic american prevede pentru parti
dul care nu define Administrația o serie de puncte 
obligatorii mai . înaintea desemnării candidatului oficial. 
Conform tradijiei persoanele care aspiră la aceasta își 
vor arunca în mod public mănușa în arenă, la începu
tul toamnei. Va urma campania electorală între concu- 
renfi, care se va încheia în luna martie. Atunci vor 
avea loc alegeri preliminare neoficiale într-o serie de 
state, în cursul lor urmind a se verifica popularitatea 
diferifilor concurezi și va fi desemnată o treime din 
numărul delegațiilor la Convenție. In consecință, o a- 
tenfie tot atît de mare trebuie să acorde diferijii 
concurenfi asigurării pozițiilor în rîndurile aparatului 
local de care depinde compoziția a două treimi din 
delegații la Convenția nafională. între alegerile preli
minare și Convenție se vor desfășura marile manevre 
menite să impună candidatul la președinție. Toate a- 
cestea pot părea date de natură „tehnică". însemnă
tatea lor constă însă în faptul că ele eșalonează calen- 

între diferitele etape

— Gabi, și mai cum ?
— Domnu’ Gabi. Nu știu 

cum îl mai cheamă. N-a 
mai venit de mult.

— „Băiat de viață" 7
— Oho... (Și urmează a- 

mănunte pe care nu are 
rost să le reproducem, mai 
ales că se pot imagina u- 
șor).

Lui „domnu’ Gabi’ îi plă
ceau restaurantele de lux, 
îi plăceau băuturile costi
sitoare, îi plăceau — cum 
să le numim 7 — „compa
niile agreabile" si așa mai 
departe. însă pentru toate 
acestea trebuie bani și pen
tru bani trebuie să mun-

cești iar munca nu era 
chiar cea mai mare plă
cere a „domnului Gabi“« 
Și atunci...

...Dar să nu trecem cu 
ușurință mai departe. în 
această zonă a disecției 
noastre să incizăm ceva mai 
adînc. Stăm de vorbă cu 
fosta soție a lui (a venit 
timpul să-i spunem numele) 
PETRE-GABRIEL ȘONES- 
CU. S-ap despărțit în 1960.

Stăm de vorbă în holul 
friguros al unui bloc cen
tral.

— Ce credeți că l-a îm
pins să facă tot ce a făcut 7

— Nu știu, nu pot să-mi

SPORT
• VOLEIBALIȘTII DE LA RAPID 
S-AU CALIFICAT ÎN FINALA C.C.E. 
® Baschet feminin: ROMÂNIA - 
AUSTRALIA 60-46 • Fotbal: SUR
PRIZE ÎN OPTIMILE DE FINALA ALE 
„CUPEI ROMÂNIEI" ; JUNIORII RO
MÂNI I-AU ÎNVINS ?E JUNIORII 
BULGARI (in pagina a V-a)
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SESIZĂRI

® Imobilul din Tîrgu Mureș, 
str. Arany Ianos nr. 6 ' — ne 
scrie Anna Hudâk — a intrat 
in ziua de 12 ianuarie a.c. în re
parații. De atunci ^i pînă. acum, 
adică timj> de 3 luni, în cele 5 
■apartamente se.duce 6 viață de 
’șantier. Ne-am întrebat și noi de 
jee I.P.C.I. Tg; Mureș s-a grăbit 
jsă atace lucrarea de la începutul 
imului, în plină iarnă. Ni s-a răs
puns că pentru a o termina mai 
repede. într-adevăr. echipele tri- 
jmise la fața locului s-au dovedit 
foarte operative. La demolat; în 
cîteva zile au spart pereți, au 
burdușit planșee. Cînd a fost 
vorba de reparat, lucrurile au 
început să meargă mai încet. Nu 
după mult timp lucrările au fost 
sistate. Motivul : lucrătorilor le 
lipsesc țigla, cărămizile, ușile, 
cercevelele, țevile și alte mate
riale care trebuie puse în locul 
celor demolate. Ce-i lipsea oare 
conducerii I.P.C.I. Tg. Mureș 
astă iarnă, cînd a dispus înce
perea lucrării în asemenea con
diții ?

® Astă vară cetățeanul Vădu
va Ștefan din Miercurea Ciuc 
— str. Gării nr. 7 bis, et. 1, ap. 
8. nu s-a putut folosi de frigi
derul pe care-1 cumpărase. în 
luna martie 1966 a întrebat Uzi
na mecanică Sadu dacă-1 poate 
repara și i s-a răspuns afirma
tiv. Cooperativa „Oltul" din 
Miercurea Ciuc l-a expediat 
uzinei la 23 aprilie. La 31 au
gust, după 4 intervenții scrise, 
uzina a expediat frigiderul Ia 
Miercurea Ciuc. Cooperativa 
„Oltul" nici de data asta nu l-a 
putut pune în funcțiune. La 16 
februarie 1967 l-a expediat din 
nou la Sadu. De atunci poseso
rul frigiderului a trimis con
ducerii uzinei 4 reelamații. N-a 
primit nici un răspuns. Totuși 
omul este . curios : vrea să știe 
dacă în vara asta îi va funcțio
na frigiderul. După un an de 
la intrarea agregatului în re
parații, uzina poate că este în 
măsură să-i dea măcar această 
satisfacție.

® Dacă e adevărat că pentru 
un cui pierzi potcoava, caii de 
pe cuprinsul 'raionului Găești 

> au toate motivele să fie alar
mați. Numărul potcoavelor 
pierdute de ei ar trebui să fie 
de-a dreptul astronomic. între
prinderea comercială raională 
Găești — ni se semnalează în- 
tr-o scrisoare semnată de Gh. 
Manolescu, directorul acestei 
întreprinderi, — a încheiat un 
contract cu I.I.L. Medgidia 
pentru livrarea a 440 000 de 
calele în cursul trimestrului I 
a.c. Cu toate scrișprjle șL tele
gramele ce au urmat, la âăești 
n-au ajuns decît 40 000 de cuie 
de potcoave. Despre restul de 
400 000 nu se știe nimic. Așadar 
o mulțime de cai rămîn. nepotco
viți. De ce n-ar fi „potcoviți" 
cei ce nu și-au respectat con
tractul ?

© Cititorul Gheorghe Pecete I
din Capitală relata într-o seri- i
soare că s-a mutat într-un bloc . 
nou, din str. Ghirlandei nr. 60, I 
în care ar vrea să poată locui ' | 
ca om și nu ca fantomă'. Dacă 
el ar mișca puțin un scaun, ve- 3 
cinul din apartamentul de de- 5 
desubt i-ar auzi imediat scîrțîi- ! 
tul. Pe scurt, omul își expr.ijna... ■ 
uimirea față de o asemenea 1
izolație fonică interioară a u- '|
nui bloc nou. Sesizarea a fost 
trimisă Sfatului popular al 
orașului București. A ajuns la 

•secția tehnică de investiții care •
a întocmit un răspuns către 9
.Comitetul executiv al. Sfatului I
popular al orașului București.. | 
în acest răspuns se de- .
scrie structura pardoselei apar
tamentelor din cartierul res
pectiv. Se menționează apoi eă 1
pardoseala este „uzuală" și că j
nu s-au mai primit. astfel de t
reelamații, după care urmează 1
încheierea : „Față de ' această ■
situație vă rugăm a’ dispune...”.
Ce a dispus Comitetul executiv j 
al Sfatului popular al orașului 
București ? După aproape două ' | 
săptămîni, răspunsul în care i 
•era consemnată rugămintea de 
tmai sus a secției tehnice'de in- 9 
vestiții a fost înaintat -ziarului. | 
.Prin urmare,' acum sîntem noi ; 
rugați... să dispunem. Oare ee I 
dispoziție'să dăm? Nu ne-ar 8 
putea ajuta totuși în această 
privință Comitetul executiv al 
Sfatului popular al orașului 
București ?

Este un adevăr unanim admis că 
cei doi „poli" fundamentali ai bunei 
deserviri intr-o unitate de alimenta
ție publică sînt bucătarul și chelne- . 
rul. OTicît ar fi bucătăria de .excelen
tă, "mîncărurile gustoase, fl^că tiu sînt 
puse în valoare și de un serviciu ire
proșabil, impresia consumatorului nu 
poate să nu fie alterată; Ț,Căldura cu 
care ești primit și înconjurat în res
taurant sînt apreciate aidoma unui 
bun fel de . mîncare" — ne spunea 

.. ••tovarășul. .ION, DOGARU,. director 
general adjunct în Direcția marilor 
hoteluri și restaurante. E o definiție 
care exprimă plastic una dintre tră
săturile caracteristice ale activității 
chelnerului, respectiv

w >
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SCINTEIA

EA Un ajutor prețios
pentru gospodine

EMATIZA

servit ; iar la aceasta se mai adaugă 
și remiza suplimentară, plătită de 
consumator în virtutea inerției și, de 
asemenea, indiferent de calitatea ser
viciului.

E necesar să fie clar înțeles că 
problema unei bune deserviri nu e o 
chestiune facultativă, la cheremul 
bunăvoinței chelnerului; de -aceasta 
depinde într-o mare măsură atrage
rea consumatorilor, rentabilitatea 
unităților în care statul a investit 
multe milioane de lei și care nu fruc
tifică economic în măsura necesară 
datorită „concepției" 
și responsabili ce le 
prletate personală permițînd indo
lența, lipsa de amabilitate, iar une
ori chiar mojicia, în timp ce servi
ciul civilizat e socotit un hatîr.

unor chelneri 
consideră pro-

RALE
stabilește un contact direct între

fY

Pentru con
fecționarea u- 
nei rochițe sau 
a unui șorțuleț, 
a unor piese 
de lenjerie nu 
se cer cuno
ștințe de spe
cialitate. Multe 
gospodine, ca
re au în casă 
o mașină de 
cusut, econo
misesc în-acest 
fel sumele des
tinate confec
ționării piese
lor mai simple. 
Prin aceasta, 
prezența unui 
astfel de obiect 
în gospodărie 
este foarte u- 
tilă.

Magazinele de specialitate pun la dispoziția cumpărătorilor ma
șina de cusut „Ileana", în două variante — tip masă (2335 lei) și tip 
mobilă (2865 lei) — ambele acționate de pedală. ’ Cu ele se pqt exe
cuta orice fel de cusături simple. Pentru a fi cît mai accesibilă, ma
șina de cusut „Ileana" se vinde și ou plata în rate.

1
1
i
S3

spirit rutinier ? în țările capitaliste, 
unde regia afectează nemijlocit și 
direct buzunarul patronului sau al 
girantului, aspectul obișnuit, coti
dian, considerat pe bună dreptate 
ca normal, e acela ca unul din mem
brii familiei ce ține restaurantul să-1 
primească pe client, să-i investi
gheze cerințele și să-i dea sfaturile 
cuvenite, iar apoi să prepare felurile 
cerute și să i le servească la masă, 
fără interpuși sau curieri. De ce con
ducătorii întreprinderilor și trusturi
lor de alimentație publică nu anali
zează cu seriozitate și în profunzime 
aspectele eficienței economice a loca
lurilor, ale raționalizării muncii — 
care-și găsesc expresia și în umfla
rea personalului, formînd o pletoră 
de oameni de prisos ? (economia ar
ticolului nu ne permite să insistăm 
pe larg asupra diverșilor responsabili 
și subresponsabili care amplifică ar
tificial proporția personalului din 
unele mari restaurante nerentabile).

în concluzie, se poate spune că, 
astăzi, chelnerul multilateral a deve
nit o necesitate stringentă, impusă 
de viață. Prin măsuri organizatorice 
corespunzătoare și prin folosirea ex
perienței prețioase — ai cărei „trezo-, 
rieri“ sînt numeroși maiștri răspîn- 
diți în întreaga țară — se va ridica 
prestigiul unei profesii importante, 
legate nemijlocit de traiul cotidian 
al omului.

se
consumator și bucătar, corespunzător 
întru totul demnității și importantei 
muncii acestuia.

Aceste aspecte ale bunei deserviri 
sînt o pledoarie suplimentară împo
triva restaurantelor-gigant și în fa
voarea celor mai mici, mai intime. 
Dar, în prezent, chiar și în restau
rantele mici, bucătarul — a cărui ți
nută de multe ori e preferabil să n-o 
vezi, spre a-ți conserva pofta de mîn- 
care — stă strict la mașina de gătit, 
în timp ce 4—5 sau 8 chelneri pentru 
15—20 de mese nu fac altceva decît 
să... transporte farfuriile și mai ales 
să îngroașe cheltuielile de regie. De 

în asemenea restaurante însuși 
personalul de Ia bucătărie, cu 1—2 a- 
jutoare, să nu fie cel care să ser
vească la mese ?

Am făcut recent o. excursie la 
noul restaurant „Cetate" din Rîșnov. 
Modern, serviciu atent, amabil și 
politicos. Efectiv, nimic de reproșat 
personalului acestei bune unități. 
Dar, privind cu „ochi de econo
mist", îți puteai pune întrebarea : 
de ce felurile de mîncare trebuie 
aduse 
vaste (curată și luminoasă), la dis
tanță de 8—10 metri pînă la ghișeu, 
pentru ca apoi, de aici, să fie pre
luate și purtate încă 4—5 metri de 
grupul chelnerilor 1 Nu e oare evi
dent că aspecte ale eficienței econo
mice continuă să fie neînțelese, pri
vite într-un mod îngust și într-un

CUM E CONCEPUTAScena e clasică. O redăm- de la 
restaurantul ,,Unirea" de pe calea 
Văcărești, dar cîți dintre noi n-am 
întîlnit-o, în multiple variante, la alte 
restaurante din Capitală sau din pro
vincie ? Te așezi înfometat la o masă, 
cu speranța că vei fi servit rapid și 
bine. începe însă" așteptarea. Nimeni 
nu se interesează de existența tă. Ză
rești un chelner care moțăie în de
plină liniște și pace. îl rogi să te ser
vească. îți răspunde lenevos că „nu e 

• sectorul lui". Așteptarea continuă. 
După vreo douăzeci de minute își 
face, ,'în sfîrșit, apariția „chelnerul 
sectorului". Nu-ți aedrdă nici oaten-" 
ție; abia într-un tîrziu, după îndelungi 
insistențe, îți pune plictisit pe masă 
o listă ponosită, cu meniul identifi
cabil, nu atît după textul dactilogra
fiat șters, cît după petele care indică 
precis ce se ___ L Z_ _
scurge vreun sfert de oră și’ își aduce 
aminte să te întrebe, morocănos și 
plictisit, de parcă l-ai deranja: „Ei, ce 
se aude, ai ales ?". Și așa mai de
parte... Pînă la urmă părăsești res
taurantul nu relaxat, cum ar fi nor
mal, ci cir Un surplus de încordare 
nervoasă.

— Zîmbetul pe buze, ca expresie 
a unei ospitalități calde și atente, iată 
prima și cea mai elementară înda
torire a unui bun chelner — sub
liniază pe bună dreptate unul dintre 
veteranii cei mai apreciați ai profe
siunii, George Curcă, de la „Athe- 
nee Palace”, cunoscut de vizitatorii 
români și străini ai restaurantului 
sub apelativul, ce sună ea un titlu de 
distincție, „maître Georges". Desigur 
— continuă interlocutorul nostru — 
nu e vorba de zîmbet în sensul ce i 
se mai atribuie uneori în diferite ve
rigi ale deservirii, și anume .de „fi
gura comercială". Mă refer la întrea
ga atitudine a chelnerului, care tre
buie, difi momentul primirii clientu
lui, al așezării la masă, ăl oferirii 
listei și pînă la plecare, să degaje 
bună dispoziție, să creeze și să între
țină o ambianță plăcută.

Una dintre componentele esențiale 
ale acestei ambianțe plăcute este, ne
îndoielnic, ținuta civilizată, politețea, 
serviabilitatea, amabilitatea directă, 
sinceră, necontrafăcută. în „culisele" 
restaurantului „Athenee Palace” ni 
s.-a atras atenția asupra unui amă? 
nunt semnificativ : din bucătărie și 
de-a lungul culoarelor, pînă la ușa 
sălii de mese, șînt ■ fixate, ca un 
„aide-mâmoire", Inscripții tipărite cu 
textul concis: „Fiți politicos! cU 
clienții 1".

Sînt oare aceste exigențe obligato
rii numai pentru personalul de la 
„Athende Palace" sau „Ambasador", 
de la ',,Carpați“ din Brașov sau „Pa
lace” din Timișoara ?

— Greu să te înipaci.cu. o! aseme
nea părere-— -ne •-spune tovarășiii 
lancu lonescu, directorul comercial 
al T.A.P.L. Constanța. Și, totuși, din 
păcate, această mentalitate mai per
sistă. Paharele pot fi de cristal 
sau de sticlă obișnuită, tacîmurile de 
argint sau numai f'cromate, dar polite
țea și bunăvoința' nu sîrft decît de un 
singur fel, au aceleași’ Căfăte, 'Îtîâife- 
rent unde ți-ai exercita profesiunea, 
în centru sau în cartier. La noi, în 
oraș, datorită în primul rînd compor
tării personalului, și-a cîștigat un 
binemeritat prestigiu restaurantul 
mărginaș „Marea Neagră", situat 
lîngă fosta gară. E un fel de „Bum- 
bești" . constănțean...

„Bumbești". 1, Iată, deci, un restau
rant așa-zis „de cartier", care a de
venit, pe scara întregii țări, un au
tentic etalon ăl serviciului civilizat, 
într-adevăi-, căldură si amabilitatea 
cu care ești înconjurat'aici (alături, 
firește, de -alte > atribute, ■ ca bucătăria 
variată, grătarul excelent, salatele — 
model de,artă culinară), au făcut din 
acest local de nu prea mari dinjeii* 
siuni, cu un cadru intim, curat, plă
cut, un adevărat punct de ' atracție 
pentru bucureștcni și pentru vizita
torii Capitalei (dămn de subliniat că 
anul trecut „Bumbești" a adus cam 
tot atîtea--. beneficii cît și marele res
taurant .. „Lido" !).. Și -poate că 
nu există.,mai expresivă caracteri
zare a, calităților de gazde ale perso
nalului de aici decît aceste rînduri 
scrise de Un oaspete francez, pe nume 
Biliard, în „Cartea de onoare" (ală
turi de semnăturile atîtor iluștri com- 
patrioți ai săi : Jean Marais, Marina 
Vlady, Luis Mariano etc) : „Cu o a- 
semenea primire nu e dificil să 
revii. E dificil să pleci Dar cîte 
asemenea unități ca „Bumbeștiul" 
găsești chiar în cartierele Capitalei?

De ce o asemenea zgîrcenie în răs- 
pîndirea geografică a bunelor ma
niere, a bunei deserviri ? Fără îndo
ială că una din explicații stă în fap
tul că ospătarii nu sînt pur și sim
plu cointeresați într-un serviciu bun. 
Căci, automat, la notă se calculează 
remiza de 10 la sută, pe care con
sumatorul este nevoit s-o achite 
indiferent de modul în care a fost

servește la zi. Mai se

morocănos și

© Conducerea întreprinderii 
de industrie locală Măcin ne 
scrie că nu înțelege două lu
cruri : a) de ce este nevoie ca 
un electromotor care cîntărește 
300 kg să fie transportat cu un 
autocamion cu o capacitate de 
3,5 tone ; b) de ce pentru obți
nerea unei autorizații de trans
port pînă la Galați — cale de 
40 km — trebuie ca o altă ma
șină să parcurgă 200 km pînă 
la Constanța, unde se eliberea
ză autorizația respectivă. Pro
blemele sînt de specialitatea 
D.R.T.A. Dobrogea. Ce-și închi
puie însă necunoscătorii în 
materie ? a) cu un camion care 
are o capacitate de 10 ori mai 

, mare decît încărcătura dată, 
transportul e de 10 ori mai si
gur ; b) un drum de numai 40 
km știe oricine să-l facă ; celor 
40 km nu oricine se pricepe 
însă să le mai pună în spinare 

. alți 200. Dar ei s-ar putea să 
se înșele.

întreprinderea pentru colec
tarea metalelor achiziționează 
deșeuri metalice și metale 
vechi, care constituie o parte 
din materia primă necesară 
siderurgiei. . întreprinderile

FUNCȚIA DE CHELNER?
. .. Faptele dovedesc că, în cel mai 
bun caz, funcția de chelner s-a 
transformat în aceea de corect agent 
de legătură între consumator și bu
cătar. Un agent de legătură pasiv, 
mecanic, care înscrie ce s-a reținut 
din meniu, predă la bucătărie, de la 
ghișeul căreia preia apoi și duce la 
masă farfuria. Este vorba, efectiv, 
de o concepție care atribuie chelne
rului rolul unui curier. Or, a înțe
lege meseria aceasta în adevăratul 
ei sens, la adevăratele ei cerințe în
seamnă a face din chelner un factor 
activ în întreg procesul de deser
vire. în ce fel?

în primul rînd, chelnerul trebuie 
să fie acela care să descifreze gus
turile, preferințele consumatorului, 
să-l orienteze în „meniul" tipărit, 
să-i recomande la ce să se fixeze 
spre a fi satisfăcut. „Dacă nu faci 
toate astea — ne-a spus directorul 
■restaurantului și hotelului „Âthenee 
Palace", Iulian Vintilă — înseamnă 
că te consideri un simplu cărăuș de 
platouri între bucătărie și . masa 
clientului. Firește, .nu-U deloc lesne 
să-i satisfaci pe toți în egală măsură, 
însă strădania trebuie să fie vădită". 
E tocmai una din cerințele prin care 
chelnerul își poate îndeplini un as
pect esențial al muncii sale — acela 
de sfătuitor al clientului, de „consi
lier culinar" al acestuia.

De pildă, se așază la masă cineva 
care spune : „Dați-mi ceva, dar nu 
piperat, că sufăr de ulcer". Atunci 
rolul chelnerului ar fi să-i analizeze 
întreaga comandă făcută, să-l în
drepte pe client spre mîncărurile 
mai ușoare, mai indicate. Unii chel
neri însă, cînd li se cere ceva „mai 
ușor", înțeleg doar o reducere canti
tativă și, cel mult. îți propun ca în 
loc de 6 mici să-ți dea numai 2.

Dar, mai departe, care e con
tribuția chelnerului la realizarea 
gusturilor pe care le-a depistat ? 
Această contribuție nu i 
limita doar la predarea 
zii către bucătar.
intervină activ pe lîngă acesta, să-1 
îndrume, să-1 supravegheze, să-1 
orienteze în așa fel îneît mîncarea 
respectivă să iasă corespunzător gus
tului și cerințelor clientului. O ase
menea activitate presupune însă, fi
rește, cunoștințe culinare. „Pe vre
mea cînd am învățat noi, cei mai 
vîrstnici, meseria — arăta tovarășul 
Ștefan Vlasici, maître d’hotel la res
taurantul „Nord" — înainte de a 
ajunge „picoli" (ajutori de chelneri), 
făceam obligatoriu un stagiu, uneori 
de cîțiva ani, în bucătărie, ajutîn- 
du-i pe bucătari în toate fazele pre
parării mîncărurilor. în felul acesta 
deprindeam, practic, un șir întreg de 
elemente de bază ale gastronomiei : 
cunoșteam compoziția și gustul dife
ritelor feluri, învățam să facem sa
late. Din păcate, noile generații de 
chelneri nu au mai trecut prin aceas
tă.; „școală" a bucătăriei. în felul 
aeesta s-au pierdut unele deprinderi, 
care înainte făceau parte integrantă 
din arta serviciului într-un restau
rant : să se tranșeze în fața clientu
lui un pește, un pui, să se prepare 
sau să se finiseze pe loc o salată, să 
se ’flambeze un sufleu etc. Pre- 
parația pe loc, făcută adesea ca „o 
oficiere"; ca un „ritual" culinar, este 
deosebit de îmbietoare, deschide ape
titul clientului.

Este necesar ca toți chelnerii să fie 
îndrumați, puși să facă 
lucruri, pornindu-se de la 
că fiecare consumator are 
strict personală, unică, iar 
este acela care trebuie să 
jească ca aceste cereri să 
făcute nu prin produse de serie, ci 
în raport cu gusturile individuale.

se poate 
i comen- 

E1 trebuie să

asemenea 
principiu] 
o cerință 
chelnerul 
se îngri- 
fie satis-

ce

din fundul unei bucătării

(Urmare din pag. I)

o colecție de nerozii, 
pseudo-intelectualisme, 
prețiozități (fatal, ridicule).

Fosta soție, credincioasă 
— spre onoarea ei — unei 
imagini făurite acum 15 ani, 
nu poate admite că atunci 
a început degradarea mo
rală a viitorului infractor. 
Din nefericire pentru ea, 
viața, cu legitățile ei de fier, 
a dovedit încă și încă o 
dată că așa este. „Munca 
îl înnobilează pe om" — 
știu și copiii. Dar știu oare 
toți oamenii că reciproca 
este poate și mai puternic 
adevărată ?...

— V-ați mai văzut ?
— Rar... Ultima dată l-am 

văzut acum vreo zece luni,

de 
de

Marici BABOIAN 
Victor BIRLADEANU

poi trece in zonele conștiin
ței ; prima reacție a indivi
dului este frica. De abia pe 
urmă tentativa, D.M.-ul. Și 
dacă M...

Revenind la Ș. : discutăm 
cu ing. C. Burcea, directo
rul întreprinderii de pros
pecțiuni geologice și geofi
zice, și cu Nic. Stoicescu, 
inginerul șef al întreprin
derii.

— De ce i s-a acordat în
credere lui Ș. ?

— Era... cum să explic... 
un om foarte abil... știa să 
se descurce.

— Cum adică ?
— Era omul care obținea 

cel mai repede de la sfatu
rile populare regionale a- 
probările pentru activitățile 
noastre.

0 DIVIZIUNE
ÎMPINSĂ LA EXTREM

în practică, s-a ajuns ca diviziunea 
între profesiunea de chelner și cea 
de bucătar să fie împinsă Ia extrem 
și absolutizată, în timp ce în alte țări 
tocmai înlăturarea acestei diviziuni 
face farmecul unei mese într-un 
local. De ce nu se poate vedea și la 
noi cum bucătarul, în pitorescul său 
costum și tradiționala bonetă, cărora 
munca la bucătărie nu le știrbește 

’ albeața, vine el însuși să prezinte la 
masă ce vrea să prepare și apoi tot 
el servește mîncarea ca pe o fru
moasă realizare personală. Bucăta
rul nu ar mai rămîne un perso
naj obscur și nici tradiționalul „țap 
ispășitor" al neglijenței chelnerului, 
care invocă eterna scuză : „așa mi 
s-a dat de la bucătărie". Dimpotrivă,

care dețin astfel de deșeuri 
metalice sau diferite metale 
vechi le pot preda la depozite
le întreprinderii pentru colec
tarea metalelor. Plata se face 
prin virament.

deshidratataCeapa ■I

în magazinele de 
legume și fructe se 
găsește
„Ceapa deshidrata
tă", care
leași calități la gătit' 
ca și ceapa proaspă
tă. Folosirea de către 
gospodine a cepei 
deshidratate prezintă 
numeroase avantaje :

de vînzare

are ace-

economie de spațiu 
la depozitare ; eco
nomie de timp la gă
tit ; asigură păstra
rea condițiilor de 
igienă în bucătărie ; 
nu necesită eforturi 
la preparare, ceapa 
fiind curățată și tăia
tă. Un lucru foarte 
important — ceapa

deshidratată poate fi 
păstrată în bune 
condiții timp îndelun
gat. Prețul este con
venabil, 100 gr cectp# 
deshidratată, amba
lată în pungă de 
polietilenă, costă 
3,25 lei și reprezintă 
echivalentul a 1 200 
gr de ceapă proas
pătă.

formula astfel porunca a 
doua : „Atențiune, nu-ți 
poate fi de folos decît o e- 
vidență primară cît mai în
curcată ; caută fisurile sis
temului financiar; nu se 
poate lucra decît cu forme 
legale".. La I.P.G.G. există 
și astăzi metoda ca la di
ferite puncte de lucru să se 
strîngă un așa-numit „fond 
de alimente" pentru care nu 
există nici o formă legală 
de evidență. Ș., administra
tor la Secția II, Foraj, a 
simțit imediat punctul slab. 
Aici, în acest punct, a în
ceput să opereze, aici a a- 
părut magicul D.M. în via
ța sa.

Ș. a încercat. A vrut să 
vadă D.M. și A.M. pentru 
că sistemul era vicios. în

filaxofii
stătea în ploaie, pe bulevar
dul. kiagheru, Cu capul gol, 
și m-am dus la el, și avea o 

. figură schimbată, spunea că 
• e nefericit,-și; i-am spus; „ce

naiba, Gabi, fii tare !" și 
peste cîteva zile l-a căutat 

... miliția.
...Destul de trist pentru 

un Făt-frumos. Dar, se pa
re, acești feți-frumoși căm 
așa sfîrșesc : în ploaie, cu 
capul gol, spunîndu-i „ei, 
cea de altădată" că sînt ne
fericiți.

a m
Cui aparțin aceste miste

rioase inițiale ? Să expli
căm; Cineva i-a povestit re- 

. porterului următoarea în- 
tîiriplare :

„Eram la mare, acum 
cîțiva ani, pe terasa unui 
restaurant, cîțiva ; prieteni. 
Am luat masa, am băut vin, 
am sporovăit ...A venit ora 
plecării. Chelnerul ne pre
zintă nota : „145 plus 14,50 
remiza 159,50 plus 25 D.M. 
total 184,50." „Ce înseamnă 
D.M. ?" Chelnerul începe să 
rîdă „simpatic" : „Dacă 
merge, dacă merge... Cu 
dumneavoastră văd că n-a 
mers !"

Exact ca în întîmplarea 
de mai sus (în paranteză 
fie spus, există un stil de 
viață la unii, o întreagă fi
lozofie a lui „dacă merge” 
— D. M. — dar asta e altă 
poveste) exact așa începe 
orice delapidare : 
D.M. Delapidatorul, ca ori
ce infractor, este 
un... timid. Nu 6 nici un 
paradox în această afirma
ție. Ar fi anormal să fie 
altfel. Presiunea legii, a sis
temului punitiv, a întregii 
organizări sociale este prea 
puternică; el nu poate avea, 
brusc, revelația călcării co
dului penal. Fapta se zămis
lește mai întîi subteran, a-

cu un

iniția]

. — Aprobări legale ? această clipă a devenit in-
— Desigur, peffect lega- fractor.

le... El le obținea repede. A- Poate că este și o doză 
vea felul lui, era inteli- de exagerare în rîndurile 
gent, stăruitor. Era abil.

— Și atîta „abilitate" cum 
îi spuneți, nu v-a dat de 
gîndit ?

— Era un om foarte poli
ticos, intervine inginerul 
șef. Respectuos. Știa să se 
poarte.

Dacă în închisoare, unde 
se află, Ș. ar începe să 
scrie, conform „chemării” 
sale; un „Manual al dela
pidatorului începător”, e 
mai .mult decît sigur că re
gula numărul 1 ar fi aceas
ta : „Creează-ți pfiri toate 
mijloacele o faimă de om 
corect, supus, punctual, de
votat întreprinderii. Peștele 
mare cu momeală mică se 
prinde". Delapidatorul nu 
poate acționa dacă nu 
creează o atmosferă propi
ce pentru faptele sale. Și 
prima condiție este ca el să ; 
fie' deasupra oricărei bă
nuieli. Ș. a aplicat regula 
la perfecție.

Extrase din dosar :
„Am fost asigurat că este 

cel mai bun administrator 
din cadrul întreprinderii". 
(Vulpe Gh., contabil).

„...deoarece Ș„ care se 
bucura de prestigiu...” (ing. 
Chirciu Alex.).

„...era cunoscut ca un ele
ment cinstit..." (maistru 
Stoian Nicolae).
Construirea și consolidarea 

ei sînt însă doar prima e- 
tapă în viața unui delapi
dator, etapa s-o numim așa, 
„morală". Urmează etapa a 
doua, „tehnică" : căutarea 
punctelor sensibile ale me
canismului economic-finan- 
ciar al unității.

Slavă domnului, I.P.G.G. 
— întreprinderea unde a lu
crat Ș. — i-a înlesnit cu 
prisosință înfăptuirea eta
pei secunde. Imaginarul 
manual redactat de Ș. ar

..care urmează, dar excep
țiile ce ni se vor aduce la 
cunoștință vor fi din regnul 
celor care „confirmă regu
la" : o delapidare este un 
vot de blam pentru unita
tea unde s-a efectuat, în 
întregimea ei.

ANATOMIA
UNEI DELAPIDĂRI

Să disecăm în continuare 
„cazul Ș.“ Pol'ta vine mîn- 
cînd ; de la găinăria cu 
banii pentru alimente, Ș. 
are revelația personalității 
sale. „Uite că sînt un dela
pidator priceput !“ — zice, 
își sumecă mînecile și în
cepe să lucreze serios.

'■ Era' acolo, la Secția II 
Foraj, un salariat pe nume
le său Nicolae Mariescu, 
tată a doi copii. Drept la a- 
locația de stat pentru copii 
nu avea întrucît venitul său 
depășea cuantumul legal.

— Lasă că-ți fac eu rost 
de alocație ! — i-a spus 
într-o zi Ș.

— Cum, că în adeverința 
pe care o am scrie că...

— Ia dă-o-ncoace !,.. A, 
e simplu. Să vii după alo
cație.

Peste cîteva zile, Maries
cu încasează 200 de lei, alo
cație pe prima lună și pe 
urmă în continuare încă 
7 400 de lei. Ce 
ia niște bani la 
dreptul. Ce nu 
lucruri : 1. Pe 
sa, acolo unde scria că are. 
un venit agricol de 2542 lei, 
Ș. a adăugat o nevinovată 
virgulă, venitul a devenit 
deci de 25,42 lei, deci se în
cadrează în prevederile le
gii, deci Mariescu primește 
legal alocația. 2; Pe primul

știa el ? Că 
care nu are 
știa ? Două 
adeverința

ștat, după ce Mariescu a 
semnat, pentru primirea a 
200 de lei, Ș. a adăugat un 
2 în. față (suma a 
2 200) și a băgat în 
2 000 de lei. (Banii 
teau retroactiv.) ’

în continuare, Ș. s-a dez
lănțuit. A început să măslu- 
iască pontaje, să falsifice 
ștate, să semneze în fals, să 
întocmească ștate fictive, 
ș.a.m.d., toată gama mîrșă- 
viilor cunoscute de delapi
datori. 53 302 lei au intrat 
în buzunarele sale.

Este legitimă întrebarea : 
cum de s-a putut ? Să lă
săm la o parte cunoscutul 
„uite că s-a putut 1“ și să 
cităm dintr-un document o- 
ficial, scrisoarea adresată 
de către instanță directoru
lui întreprinderii de pros
pecțiuni geologice și geofi
zice : „Amploarea infracți
unilor concepute și săvîrși- 
te de către inculpat (...) 
scoate în evidență că au 
existat unele lipsuri serioa
se în activitatea I.P.G.G."

Ș. a putut opera ca în co
dru numai pentru că s-au 
produs încălcări ale reguli
lor elementare de disciplină 
financiară. Iată cîteva :

— Nu era obligat să jus
tifice pe bază de ștat aloca
țiile de stat pentru copii. 
„Am profitat de această si
tuație și am obținut în plus 
sume de bani în mai multe 
rînduri". (Declarația lui Ș. 
în timpul cercetării penale).

— Cumula în persoana sa 
.funcții care nu se pot în
credința unei singure per
soane : el făcea pontajul, el 
întocmea ștatele, el ridica 
sumele de la casieria cen
trală, el plătea, el perfecta 
actele de plată.

— Controlul financiar in
tern a fost ca și inexistent.

Și a mai operat în voie și 
pentru că a fost înconju
rat de un număr apreciabil 
de gură-cască. Să-i luăm 
la rînd pe cîțiva :

Vulpe Gh., contabil-șef al 
secției : „Eu nu mai lucra
sem în munca de contabil- 
șef, ci de statistician la 
serviciul transporturi. După 
ce mi-am început activita
tea în cadrul secției am 
căutat să mă familiarizez și 
să cunosc sarcinile ce-i re
vin unui contabil șef de 
secție". Ce părere are con
ducerea I.P.G.G. despre 
salariații săi care abia 
după ce sînt numiți într-un 
post și încep să încaseze un 
salariu se apucă „să se fa
miliarizeze” cu îndatoririle 
de serviciu ?

Inginerul Chirciu Alex., 
șeful secției : „Nu întot
deauna am verificat since
ritatea și corectitudinea ac
telor întocmite de Ș.". ..Nu 
întotdeauna" este un eufe
mism ; nu le-a verificat 
niciodată ca și

Neagu Ioniță : ,,în lunile 
august și septembrie m-a. 
rugat să contrasemnez ac
tele de plată. Am fost asi
gurat de către Ș. că actele 
sînt întocmite în mod le
gal.Și a semnat. Parcă 
îl costa ceva ?

Lista s-ar putea lungi cu 
cei care l-au controlat și 
n-au găsit nimic, precum și 
cu cei care ar fi trebuit să-J 
controleze și nu și-au .făcut 
datoria. Singurul sanc
ționat de către conducerea 
I.P.G.G. este Vulpe Gh., re
încadrat ca statistician. A, 
și doi foști șefi ai lui Ș„ 
care s-au văzut păgubiți în
grozitor : li s-a redus cu 
25 la sută prima de pro
ducție pe trim. IV — 1966, 
„cu toate că în producție

devenit 
buzunar.
se plă-

au dat cele mai bune re- , 
zultate", spune, scuzîndu-se 
parcă pentru așa-zisa sanc
ționare, tovarășul director . 
Burcea. Sînt ridicole aceSte 
„măsuri", aceste sferturi de 1 

'prime care nu se dau etc. 
După opinia noastră, sfer- „ 
turile de măsuri sînt tot 
atit Je dăunătoare ca și 
lipsa de măsuri întrucît ele 
instaurează o atmosferă 
călduță de cocoloșire a gre
șelilor, de acoperire a vino- 
vaților, creează falsa impre
sie că orice ■ culpabilitate 
poate fi ocolită. Cei care 
nu iau măsurile ce se cuvin 
a fi luate sînt — din punct 
de vedere moral — compli
cii celor ce au călcat legea, 
ai celor ce au favorizat căl
carea ei.

Concluzia ? O aflăm for
mulată de tribunal în ho- 
tărîrea de condamnare a lui 
Ș. : „Dîndu-și seama că nu 
se exercită nici un control 
efectiv asupra actelor pe 
care le întocmește, incul
patul nici nu s-a mai stră
duit să camufleze falsurile 
prin întocmirea unor acte 
cel puțin aparent justifica
tive". Dacă nici asta nu se 
numește blam public...

$/ ACUM,
FINALUL

Iată și ultimele 
disecției pe care 
prindem. Ș. are

■ ■ A

3

piese ale 
o îhtre- ' 

,______ T. __ un final
demn de acțiunile sale.. în 
primăvara anului trecut se 
dă de firul acțiunilor sale 
(în paranteză fie spus,' nu 
C.F.I. și nici contabilitatea ' 
I.P.G.G. au fost descoperi
torii furtului). în luna mai, 
Ș. dispare. Atunci, în zilele 
care au precedat dispariția, 
este întîlnit plîngînd 
ploaie de către fosta lui so- ‘ 
ție. Dispare și începe să 
bombardeze cu scrisori în
treprinderea ; lacrimi de 
crocodil, încunoștiințărl că 
se va sinucide, imprecații 
la adresa destinului într-un 
stil de ucenic de frizerie. 
„Peste cîteva ore inima 
mea va înceta să bâtă..." — 
dar n-a încetat clelocj bate 
bine, mersi și astăzi.

Procesul s-a judecat în 
fața salariaților' întreprin
derii. Sentința : 11 ani
muncă silnică, 4 ani degra- . 
dare civică și confiscarea 
averii. Tribunalul Capitalei 
a confirmat Sentința. Un fi
nal previzibil, într-atît de 
previzibil îneît orice om 
normal își pune întrebarea', 
„dar el nu s-a gîndit că. va 
ajunge aici ?“ Anatomia pe 
care v-am prezentat-o' de
monstrează că nu.

Delapidatorul este, mai 
înainte de toate, un infirm 
în ordinea gîndirii.

*

D. M.... Sînt unii care în
cearcă marea cu degetul : 
„dacă merge...". Acolo unde 
găsesc terenul, slab, abolo 
unde M., totul este în or
dine pentru ei. Un timp ; 
un timp; pentru că aqestei 
„filozofii" i se opune uh Th- 
trinsec „N. M.”, „nu mer
ge !“, cuprins „in rebus", 
așa cum s-a văzut și din 
întîmplările lui Ș. Princi
palul este ca să nu se cre
eze posibilitatea infracțiu
nii, principalul este că sis
temul să fie într-atît de ju
dicios, de riguros pus la 
punct îneît automat să fie 
clar că N. M. Pentru ori
cine.

în
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UN TRIMESTRU BUN
LA HUNEDOARA

Pentru prima dată
obligațiile 
contractuale
au fost realizate

în multe, chiar foarte multe în
treprinderi industriale și șantiere 
din țară pe unde am trecut în anii 
din urmă am auzit cu diferite o- 
cazji, în ședințe, cuvinte de apre
ciere dar de cele mai multe ori ce
reri, pretenții, ba chiar și repro
șuri adresate siderurgiștilor hune
doreni. Aprecierea eforturilor ce se 
depun la Hunedoara pentru satis
facerea nevoilor crescînde de me
tal ale economiei naționale a fost 
făcută de curînd și prin aceea că 
acestui combinat i-a fost decernat 
Steagul roșu și Diploma de între
prindere fruntașă în întrecerea so
cialistă pe țară, pe anul 1966.

Hunedoara
Jpuri. Stima, 

. , țată muncii 
se desminte. 
trecute la plenara Comitetului oră
șenesc de partid Hunedoara și a- 
colo l-am auzit pe inginerul loan 
Niț.ă, directorul tehnic al combina
tului afirmînd că colectivul com
binatului, de la director general, de 
Ja primul la ultimul om, se simte 
angajat în realizarea pentru prima 
dată în istoria combinatului, a o- 
bligațiilor contractuale pe primul 
pătrar al anului integral, sută la 
sută, pînă la ultimul contract.

Hunedoara este furnizor de me
tal peptru peste 1 700 de benefi
ciari. îndeplinirea ritmică a obli
gațiilor față de acești beneficiari, 
respectarea riguroasă a disciplinei 
contractuale este sarcina de căpe- 

: tenie, fundamentală pe care con
ducerea de partid și de stat a pus-o 
în repetate rînduri în fața organi
zației de partid și a colectivului 
de siderurgiști hunedoreni.

In ziua următoare plenarei 
mitetului orășenesc de partid, 
combinat a avut loc analiza deca
dală a producției de către comite
tul de partid cu participarea tu
turor factorilor de răspundere : 
membrii biroului comitetului de 
partid din combinat, conducerea 
combinatului, secretarii comitetelor 
de partid din uzine și secții, șefii 
uzinelor și secțiilor. Din capul lo
cului secretarul .comitetului de 
partid din combinat a precizat că 
nu realizările vor constitui obiect 
de analiză, ci problemele majore 
ale combinatului, ritmicitatea, ca
litatea, eliminarea avariilor, res
pectarea disciplinei tehnologice și 
în primul rînd a disciplinei con
tractuale.

Sarcinile au fost defalcate pe zile 
pînă la sfîrșitul lunii. S-au cîntărit 
posibilitățile, resursele colectivului. 
O critică severă a adus inginerul 
șef cu furnalele, Oleg Bublic, sec
ției cocso-chimice arătînd că rea
lizările de. la furnale sînt dimi
nuate de calitatea de multe ori ne
corespunzătoare a cocsului, că aici 
,se dă bătaie pentru indici cantita
tivi și mai puțin pentru cei calita
tivi, că criticiie repetate de pînă a- 
cum. analizele, n-au» avut încă 
efectul scontat, întîrzie acțiunile 
practice pentru ridicarea re
zistenței mecanice a cocsului. „Lu
crez de decenii la furnale, 
dar așa cocs ca acum cîteva zile 
n-am primit niciodată. Nu a fost 
rău. a fost foarte rău. Analizele 
calității sînt denaturate, induc în 
eroare. Noi știm cum trebuie să fie 
cocsul bun. Nu trebuia să te mur
dărească pe mînă. Dar el este în 
uhele zile așa de prost îneît dacă-1 
atingi te speli de 7 ori. Din cauza 
cocsului s-a pierdut în două zile, 
jumătate din ce am realizat peste 
plan în trei săplămîni".

S-a spus : „La O.S.M. doi primi 
topitori sînt membri de partid. De 
ce nu a fost. îndeplinit aici planul

decadei ? Comitetul de partid din 
oțelărie trebuie să determine ridi
carea răspunderii personale a co
muniștilor".

Este pozitiv faptul că în analiza 
făcută a fost urmărit în amănunt 
felul în care s-au îndeplinit asigu
rările date la trecuta „decadă", 
cum și cu ce efect s-au aplicat 
măsurile preconizate atunci ; atitu
dinile de automulțumire, justifică
rile nefondate au primit o energică 
ripostă.

— Pentru laminorul de 800 un 
procent din sarcina de plan în
seamnă 1 500 tone de metal, adică 
2 000 000 lei — i-a spus șefului sec
ției laminor 800, inginerul Nicolae 
Agachi, directorul general al com
binatului. Contractele la laminorul 
de 800 se cer îndeplinite fără nici 
o rezervă. Să preluăm cu toată răs
punderea de care aici s-a dat do
vadă de atîtea ori, această sarcină. 
Pentru orice oră din zi sau noapte 
sîntem hotărîți să asigurăm acestui 
colectiv tot. sprijinul conducerii 
combinatului.

Analiza îndeplinirii obligațiilor 
contractuale a constituit elementul 
dominant al ședinței decadale. Nu 
s-a discutat „în mare", la general, 
ci despre fiecare contract și sorti
ment în parte, despre ce mai ră- 
mîne de realizat și practic cum se 
poate îndeplini acest lucru pînă la 
sfîrșitul decadei. Cîteva laminoare 
printre care cele de sîrmă, de pro
file fine, sînt cu contractele „la zi". 
S-a precizat că sînt. de netolerat, 
că trebuie lichidată practica livră
rilor în avans, înainte de îndepli
nirea riguroasă a tuturor obliga
țiilor contractuale și la sortimen
tele solicitate de beneficiari.

A luat cuvîntul inginerul șef cu 
laminoarele, Iosif Pîrvu. Referin- 
du-se la „contracte" a spus doar 
atît : „Nu se pun probleme" și s-a 
așezat. A fost întrebat : „Numai 
atît" ? La care a răspuns : „Dacă 
ne îndeplinim sarcinile ? Ce să mai 
adăugăm : acolo unde se vorbește 
mult, se lucrează puțin...".

Analiza decadală a producției la 
comitetul de partid a început la ora 
13 și s-a încheiat, cu stabilirea mă
surilor politice, tehnice și organi
zatorice, cu precizarea răspunderi
lor ferme pentru îndeplinirea a- 
cestora, după două ore. Acest lucru 
s-a întîmplat într-o unitate in
dustrială, cu peste 20 000 de sala- 
riați, cu mai mult de 80 de secții 
și sectoare mari. Adevărat, acolo 
unde se vorbește mult, se lucrează 
mai puțin. Și acest lucru este con
firmat de conciziunea analizei la 
care ne-am referit. Dar dincolo de 
această conciziune (poate și dato
rită ei) dezbaterile au fost mereu 
la obiect, pătrunse de un înalt spi
rit combativ, de exigență. O ase
menea trăsătură caracteristică a 
analizei decadale face dovada ho- 
tărîrii, fermității siderurgiștilor hu
nedoreni de a-și respecta întru- 
totul obligațiile asumate față de 
beneficiari, de a îndeplini exem
plar sarcinile de mare răspundere 
ce le-au fost trasate de partid.

P. S.
Rîndurile de mai înainte au fost 

scrise îndată după analiza decadală 
din 21 martie. Așteptam însă să ve
dem dacă ceea ce siderurgiștii hu- 
nedoreni și-au propus să realizeze 
se va împlini. Vinerea trecută, 
la orele prînzului, adică cu pu
țin înainte de încheierea lunii 
martie și a primului trimestru al 
anului, i-am căutat la tele
fon pe tovarășii Gheorghe Va- 
siu, ' ' ~prim-secretar al Comitetului

Realizări ale
Institutului de 
cercetări textile

Specialiștii de la Institutul de 
cercetări textile au stabilit rețete 
pentru filarea linurilor scurte în 
amestec cu fibre chimice. Rezul
tatele cercetărilor lor se experi
mentează în prezent pe scară in
dustrială. Aplicarea acestei rețete 
tehnologice va contribui la valo
rificarea superioară a unei canti
tăți de lină din care se pot pro

duce 2 milioane m.p. de țesături de calitate superioară. Calculele arată că, la 
fiecare kilogram de lînă scurtă prelucrată în amestec cu fibre chimice se poate 
obține un spor de beneficii de 48 lei.

Cercetătorii institutului au definitivat și tehnologia pentru utilizarea sor
turilor de bumbac cu fibră redusă. A început, de asemenea, fabricarea pe scara 
industrială a articolelor tricotate dintr-un amestec ternar din fibre naturale și 
chimice, după rețeta stabilită în institut. Pe această bază va spori producția de 
tricotaje cu circa 500 000 bucăți pe an, (Agerpres)

DE CE ÎNGHIT CONSTRUCȚIILE NOASTRE

Pentru că nu se aplică

unele tehnologii mo

derne

orășenesc de partid Hunedoara, ing. 
Nicolae Agachi, director general al 
Combinatului siderurgic, pe direc
torul comercial al combinatului, 
tovarășul loan Dobrin. N-a fost 
chip să vorbim cu vreunul din ei. 
De fiece dată răspunsul a fost ace
lași : „se 
platforma de expediție", 
tîrziu l-am 
Niculescu, 
de partid din combinat 
neață mai urmau să fie expediate 
5 000 tone de metal. Obișnuit, com
binatul livrează zilnic 5—6 000 tone 
de metal. Așa că se poate spune cu 
siguranță că în ziua de 31 martie 
combinatul siderurgic a încheiat 
trimestrul cu obligațiile contrac
tuale respectate".

In primele ore ale dimineții de 
ieri am chemat din nou Hunedoara, 
întrebărilor noastre le-a răspuns to
varășul loan Dobrin :

— Este un lucru cert care nu 
poate fi pus la îndoială. Pentru 
prima dată putem raporta că cele 
peste 1100 de obligații contractuale 
cu beneficiarii noștri din primul 
trimestru au fost'îndeplinite atît 
la blumuri, țagle cît și la finite. In 
plus, s-au livrat din contractele pe 
trimestrul II, 12 000 tone de lami
nate.

— Dar ritmicitatea ?
— După un ianuarie bun au ur

mat în februarie două decade în 
care s-au înregistrat unele restanțe, 
în martie însă, lucrurile s-au sta
bilizat în bine.

Este un prim trimestru bun, care 
arată capacitatea colectivului de si- 
derurgiști hunedoreni, creează pre
mise pentru rezultate superioare.

Calea cea mai eficientă 
de reducere a consumu-, 
lui specific de metal în, 
elementele de rezistență 
ale construcțiilor este u- 
tilizarea oțelurilor superi
oare pentru beton armat 
și folosirea betonului pre
comprimat. înlocuirea ar
măturilor din oțel obiș
nuit OL 38 cu armături 
din oțeluri superioare cu 
profil periodic de tip PC 
52 și PC 60 și armături 
din sîrmă trasă mată sub 
formă de plase sudate 
poate aduce o economie 
de oțel beton de cel pu
țin 20 la sută. Studiile și

cercetările întreprinse la 
ÎNCERC arată 
numite cazuri 
de metal pot 
mari. Așa, de 
înlocuirea armăturii
OL 38 și cu diametrul de 
6 mm din actualul pro- 

. iect al stîlpilor pentru 
șpalierii de viță de vie cu 
armături din sîrmă mată 
trasă, de diametru mai 
mic, ar contribui la scă
derea consumului de oțel 
beton cu 30 și 40 la sută, 
ceea ce la producția ac
tuală anuală a acestor e- 
lemente ar echivala cu o 
economie totală de peste

5 000 de tone. în țara 
noastră se utilizează încă 
în proporție insuficientă 
oțelurile superioare pen
tru armăturile de betoa
ne, ceea ce face să se 
mențină ridicat consumul 
de oțel beton, în special 
în construcții.

Uzinele noastre metalur
gice sînt încă de părere 
că nu primesc suficiente 
comenzi ; deci, nu au des
facere pentru atari oțe
luri superioare ; la rîndul 
lor, proiectanții și con
structorii arată că nu pot 
prevedea în proiecte și 
folosi aceste materiale în 
cantități corespunzătoare, 
deoarece se obțin cu des
tulă bătaie de cap și în 
prea mici cantități. Deci, 
mai la îndemînă sînt tot 
soluțiile clasice. Trebuie 
înțeleasă mai operativ de 
către siderurgia noastră 
necesitatea lărgirii gamei 
de sortimente pentru con
strucții.

Betonul precomprimat,

a doua cale eficientă 
reducere a consumului 
oțel beton în construcții, 
permite utilizarea unor 
oțeluri de înaltă rezisten
ță și care conferă calități 
deosebite de alcătuire, as
pect și comportare în ex
ploatare. Reducerea con
sumului de oțel beton 
este însoțită și de o eco
nomie corespunzătoare la 
prețul de cost. Practica a- 
plicării soluțiilor de struc
turi din beton precompri
mat confirmă eficiența a- 
cestei metode. Secțiunile 
tip de hale industriale cu 
deschidere de 18 și 24 m, 
proiectate la I.P.C.T. cu 
elemente din beton pre
comprimat, oferă un grad 
ridicat de industrializare 
și indici reduși de consum 
de oțel. Folosind acest e- 
xemplu, mi se pare inex
plicabilă afirmația tov. 
ing. Gh. Georgescu de la 
D.S.A.P.C. Constanța, că 
unele ferme de beton ar
mat executate pe șantier

ar putea asigura construc
ții mai durabile și eco
nomii sporite de oțel, în 
comparație cu fermele tip 
din panouri asamblate 
prin precomprimare. (A 
se vedea ancheta econo
mică din „Scînteia" — 14 
februarie a.c).

Pentru a lărgi domeniul 
de aplicabilitate a beto
nului precomprimat la 
structurile de rezistență, 
I.N.C.E.R.C. a elaborat noi 
procedee de precompri
mare. S-au creat și uti-’ 
lajele pentru introducerea 
în producție a acestor noi 
procedee.

în încheiere, reamintesc 
necesitatea specializării 
unor întreprinderi de 
construcții și încadrarea 
lor cu specialiști pentru 
executarea lucrărilor din 
beton precomprimat.

Pentru că există multă

rutină la unii construe

La Institutul de studii 
proiectări agricole 

(I.S.P.A.) s-au obținut și 
anul trecut o serie de re
zultate pozitive în direc
ția reducerii consumului 
de metal în construcțiile 
agrozootehnice. De exem
plu, la complexul de 
1100 de vaci de la G.A.S. 
„30 Decembrie11 de lîngă 
București, prin îmbunătă
țirile aduse proiectului de 
automatizare prezentat de 
furnizorul utilajelor, s-a 
realizat o economie de 110 
km cablu. Totuși, sînt 
încă destule cazurile în 
care consumul de metal 
se menține ridicat — 
chiar din faza de proiec-

tare. Unii proiectanți (și 
de 
ză 
guranță, au o adevărată 
slăbiciune pentru supra
dimensionări, etc. La com
plexul de sere de la 
G.A.S. Ploiești s-au pre
văzut niște utilaje (poduri 
rulante) exagerat de mari.

De cîțiva ani în țara 
noastră se construiesc sere 
de mare capacitate. In 
vederea elaborării unui 
proiect tip, în 1964 I.S.P.A. 
a cerut Oficiului de stan
dardizare și invenții 
(O.S.I.) să facă unele pre-. 
cizări privind solicitările 
datorate sarcinilor clima
tice, dar răspunsul primit

n-a fost clar ; ba, mai 
mult: era cu „transmite
re" de răspunderi (la 
proiectant și beneficiar). 
Problema a fost reluată 
și în acest an, dar O.S.I. 
nu ne-a dat încă un răs
puns precis, astfel că du
pă doi ani chestiunea a 
rămas tot la capitolul in
terpretări, încercări, ex
perimentări, deși anual se 
realizează circa 60 ha de 
sere cu un consum de 
metal de aproximativ 
1 000 de tone.

Proiectanții se strădu
iesc să înlocuiască unele 
laminate din import, cu 
altele indigene, 
blă îndoită la 
bricate la Uzina 
gică Iași. Din
noastre rezultă aici o e- 
conomie de 10 la sută la 
consumul de metal im
portat, adică circa 8—9 
tone pe ha seră. Cu alte 
cuvinte, o economie de 
mai bine de 50 de tone 
de oțel laminat din im
port pe an. Numai că pînă 
la punerea în practică a

fit'
■

- ■

Un colectiv de specialiști de la 
Institutul de cercetări tehnologice 
pentru construcția de mașini a de
finitivat un nou procedeu de 
strunjire a metalelor la cald. El 
constă în încălzirea prealabilă a 
stratului de metal din zona de lu
cru a cuțitului care prelucrează 
piesa respectivă. Cu ajutorul aces
tei metode s-au obținut rezultate 
bune în cazul prelucrării unor 
oțeluri cu duritate mare : s-a în

registrat o creștere cu 40—50 la sută a productivității muncii. Alte avantaje ale 
noului procedeu : reducerea uzurii sculelor așchietoare care prelucrează asemenea 
piese și asigurarea unor suprafețe netede. Procedeul este utilizat în prezent în 
oțelării, la cojirea lingourilor și debitarea capetelor acestora.

(Agerpres)

STRUNJIRE
LA CALD

fizice anuale cu circa 10 la sută 
față de capacitatea proiectată, bi
neînțeles cu consecințe 
supra indicatorilor de 
tate a muncii, preț de 
bilitate.

La această greșeală 
clusă în studiul tehnico-economic, 
trebuie adăugate și altele, printre 
care : insuficienta analiză a pon
derii fiecărui sortiment în volu
mul producției totale, în raport cu 
cererea de consum a populației din 
raionul pe care urma să-1 deser
vească 
nereale ale 
stabilirea cu multă aproximație a 
cheltuielilor de producție și, 
special, a celor de desfacere.

La greșelile proiectantului, con
ducerea întreprinderii își aduce și 
ea contribuția, făcînd și mai greu 
de realizat parametrii 
Iată un exemplu. Deși 
1965 nu se terminase 
probelor tehnologice la 
fabricație, iar la unele din ele, nici 
probele de rodaj, conducerea în
treprinderii se grăbește să semneze 
procesul verbal de punere în func
țiune. Ea a dezinformat Direcția 
generală a industriei panificației și 
conducerea ministerului asupra si
tuației reale de pregătire a între
prinderii pentru a intra în func
țiune și asupra posibilităților de a 
asigura cu produse centrele de des
facere ce i-au fost repartizate.

încălcarea normelor în vigoare 
privind punerea în funcțiune fără 
a se termina probele tehnolo
gice și, în unele cazuri, chiar pro
bele de rodaj și fără a se face re
cepția provizorie a liniilor de fa
bricație, a avut repercusiuni din
tre cele mai negative asupra indi
catorilor economici. Față de plan, 
stabilit pe baza volumului de pro
ducție ce trebuia obținut în fie 
care etapă pînă la atingerea capa
cității finale proiectate, în 1965 
nu s-a realizat o producție în va
loare de aproape 29 milioane lei, 
iar în 1966 — de circa 55 milioane 
lei.

Este de adăugat că pentru a pu-

calculelor noastre e încă 
o cale lungă, deoarece a- 
tît Ministerul Industriei 
Metalurgice cît și Uzina 
metalurgică Iași nu s-au 
preocupat de stabilirea 
caracteristicilor mecanice 
ale acestor profile pe ca
re deja le fabrică și le li
vrează altor beneficiari.

Promovarea tehnologii
lor noi se face uneori 
destulă greutate. Un 
xemplu concludent 
întîlnit atunci cînd noi 
propus înlocuirea
duetelor de oțel cu altele 
din p.v.c. care satisfac 
condițiile de exploatare 
specifice transportului de 
furaj lichid. La acest gen 
de lucrări se pot ob
ține economii F 
ca 200 tone 
I.S.P.A. a dispus 
mentarea acestei 
pentru început, 
grajd al complexului por
cin din Caracal. Era în 
1964. Beneficiarul (De
partamentul Gostat), con
siliul său tehnico-științi-

fie și C.S.C.A.S. și-au în
sușit în principiu propu
nerea noastră. Nu însă și 
executantul lucrării — 
Trustul de instalații nr. 
21 " ' 
lui 
lor
nu . _ _ _....... .
pună în practică această 
nouă soluție.

în ancheta economică 
publicată în „Scînteia" la 
14 februarie a. c. tov. 
Tudor Pateli, inginer-șef 
la întreprinderea con- 
strucții-montaj nr. 4 Iași, 
a fost de părere că un 
proiect al nostru. este 
neeconomic și face risipă 
de metal. Ținem să pre
cizăm : dacă s-ar fi con
sultat în prealabil cu 
proiectantul, constructorul 
și-ar fi dat seama de gre
șelile ce le-a introdus în 
ipotezele sale de calcul.

tea face față cererii de consum a 
populației, prin centrele ce i-au 
fost repartizate, fabrica „Titan" a 
fost nevoită să cumpere pîine — 
îndeosebi specialități de panifica
ție — de la alte întreprinderi, mă
rind astfel cheltuielile de transport 
și respectiv prețul de cost al pro
ducției realizate. Cu alte cuvinte, 
în loc să-și concentreze atenția spre 
punerea la punct a procesului de 
fabricație, întreprinderea și-a 
schimbat în anumite perioade pro
filul : din producător a devenit 
cumpărător.

Nu se poate spune că conducerea 
întreprinderii nu a întreprins u- 
nele măsuri pentru redresarea ac
tivității economico-financiare. Dar 
cum a înțeles ea să facă acest lu
cru ? Incercînd să suplinească omi
siunea din studiul tehnico-econo
mic privind cîteva zeci de posturi 
necesare, conducerea întreprinderii 
mărește în 1966 numărul munci
torilor de la 434, cît s-a prevăzut 
în proiect, la 646 muncitori, din 
care muncitorii auxiliari reprezintă 
360, cu tendință de creștere. S-a 
creat astfel o situație paradoxală. 
O întreprindere, avînd un înalt 
grad de mecanizare și automati
zare, folosește un număr mult mai 
mare de muncitori decît alte între
prinderi din sector, care încă nu 
au fost dotate cu instalațiile și uti
lajele existente la „Titan" și a că
ror capacitate de producție nu este 
mult inferioară. In aceste condiții, 
realizînd un volum de producție 
mai mic decît cel planificat și mă
rind numărul de muncitori prevă- 
zuți inițial, productivitatea muncii 
realizată în 1966 a fost la „Titan" 
de numai 63,2 tone/om/an, față de 
125 cît este prevăzut în proiect. 
Pentru 1 000 lei producție realizată 
în 1966 s-au cheltuit peste 1 000 de 
lei, față de 920 cît era prevăzut. Cu 
alte cuvinte lucrează cu deficit, nu 
își acoperă nici măcar cheltuielile 
de fabricație.

La rezultatele nesatisfăcătoare 
obținute de întreprindere contri
buie într-o măsură însemnată și 
alte neajunsuri pe care conducerea 
administrativă le tolerează cu bună 
știință. Timp îndelungat, aici nu a

fost ținută evidența rebuturilor, a 
cauzelor care le-au provocat, iar 
după introducerea acestei evidențe, 
o mare parte din valoarea pro
ducției rebutate a fost trecută pe 
costuri de producție, în loc să fie 
imputată celor vinovați. Totodată, 
numărul absențelor nemotivate și 
învoirilor se menține ridicat. A- 
ceastă situație nu alarmează pe di
rectorul întreprinderii, investit de 
stat să asigure buna gospodărire a 
fabricii, folosirea rațională a forței 
de muncă, care, așa cum. s-a arătat, 
depășește necesitățile producției. 
Ineficiența unor măsuri întreprin
se este determinată în principal de 
mentalitatea greșită a conducerii 
fabricii, care nici pînă acum , nu a 
înțeles necesitatea introducerii u- 
nei evidențe exacte, precise, a 
timpului lucrat de fiecare munci
tor.

Tratînd cu ușurință răspunderea 
ce-i revine pentru bunul mers al 
producției, neluînd măsurile nece
sare pentru evitarea cheltuielilor 
neeconomicoase, conducerea între
prinderii s-a „încadrat" în pierde
rile planificate cu destulă larghețe 
de minister, folosind ca dotații în
1965 suma de 3 667 000 lei,, iar în
1966 — 2 488 000 lei. Dacă la aceste 
pierderi adăugăm și pe cele înre
gistrate ca urmare a nerealizării 
producției planificate, avem imagi
nea completă a pagubelor provo
cate de această întreprindere eco
nomiei naționale.

Ajungem astfel la concluzia că 
insuficienta fundamentare a stu
diului tehnico-economic care a 
stat la baza proiectării acestei u- 
nități industriale, conjugată cu. ne
ajunsurile care stăruie în întreprin
dere sînt scump plătite. Dar de ce 
pagubele generate de lipsa de răs
pundere a unor proiectanți și a 
rectorului întreprinderii să fie 
portate de stat și nu de cei 
novați ?

Risipa de fonduri bănești șiRisipa de fonduri bănești: și de 
forță de muncă a devenit o plagă 
la această întreprindere, iar măsu
rile luate pînă acum de Direcția 
generală a industriei panificației 
din Ministerul Industriei Alimen
tare nu-și dovedesc eficiența scon
tată, ele nereușind să determine 
factorii de răspundere ai întreprin
derii să gospodărească cu grijă fon
durile și bunurile încredințate, să 
folosească în mod rațional forța de 
muncă, să asigure o eficiență eco
nomică maximă în activitatea a- 
cestui obiectiv al industriei alimen
tare. întrebarea care se pune este : 
cît timp va mai tolera conducerea 
ministerului situația care s-a creat 
la întreprinderea „Titan“-Bucu- 
rești ?

n
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Beneficiind de o tradifie 
cu adevărat prestigioasă, 
istoriografia noastră lite
rară a dobîndit în anii 
din urmă izbînzi impor
tante, materializate în 
studii monografice și de 
sinteză primite cu interes 
deopotrivă de specialiști 
și de publicul larg. Dar 
dincolo de aceste cu
ceriri durabile pe nume
roase și însemnate dimen
siuni, realizarea cea mai 
de preț este, incontestabil, 
climatul de deschisă și 
obiectivă dezbatere în ju
rul unor probleme com
plexe, asupra cărora, une
ori, s-au purtat discuții 
controversate.

De aceea apare șocantă, 
într-o atmosferă de rigoare 
și supunere la obiect, 
reanimarea unor modali
tăți caduce, chiar dacă 
numai în unele dintre tră
săturile lor caracteristice. 
Sîntem astfel martorii unei 
neîntemeiate îndoieli pri
vind viabilitatea operei 
critice și istoriografice că- 
linesciene sau a minima
lizării operei erudite a lui 
Tudor Vianu. Negreșit, o- 
pera oricărui cugetător 
trebuie supusă unui exa
men critic aprofundat, im
pus chiar de actul valori
ficării. Tot atît de neîn
doios e faptul că actele 
acestea analitice nu pot 
elimina aprecierile de va
loare, indiferent de presti
giul personalității asupra 
căreia se exercită, cum 
încearcă să facă pe un 
ton exclusivist unii critici 
(de pildă Adrian Marino), 
cu intenția vădită de a 
impune fără drept de apel 
un punct de vedere care 
singularizat nu epuizează 
posibilitățile actului critic. 
După cum e, de pildă, 
greu de crezut că se poa
te demonstra caducitatea 
modalităților călinesciene 
în două articole, chiar 
dacă sînt bogate în idei 
interesante, așa cum pro
cedează în Tribuna Ovi
diu Cotruș, un critic real
mente înzestrat care, alt
minteri, probează o fru
moasă cultură filozofică.

Se impune, din păcate, 
constatarea că atmosfera 
de principială dezbatere 
de idei este supusă și al
tor presiuni. Unii cercetă

Z, ORNEA
Gh STROIA

tori consideră că unica 
reacție posibilă la trecuta 
practică a anatemei este 
renunțarea deliberată la 
rigorile spiritului critic, în
locuit ad-hoc cu exaltarea. 
Potrivit acestor modalități, 
tot atît de nefondate ca și 
cele pe drept cuvînt bla
mate, opere, autori sau 
curente de idei sînt su
puse unor operații de „în
frumusețare" fie prin elu
darea prudentă a tot ceea 
ce ar reclama judecăți 
critice, fie pur și simplu 
prin transformarea acestor 
aspecte „dificile" în con
trariul lor. Cel mai eloc
vent exemplu îl oferă în 
această direcție unele in
tervenții în jurul operei lui 
Maiorescu. Un amplu stu
diu recent, datorat lui Mi
hai Drăgan, și-a propus — 
nu fără a izbuti — să re
leve rolul și locul lui Ma
iorescu în literatura na
țională. Studiul are meri
tul incontestabil de a evi
denția printr-o cercetare 
atentă, migăloasă aspecte 
caracteristice ale contri
buției maioresciene într-un 
domeniu de .mare însem
nătate, respingînd argu
mentat unele opinii rigide. 
Cei mai avizați exegeți ai 
lui Maiorescu (T. Vianu, 
E. Lovinescu, G. Călinescu, 
Al. Piru, G. C. Nicolescu, 
M. Zaciu etc.) au făcut 
întotdeauna distincție în
tre Maiorescu criticul, 
esteticianul și animatorul 
cultural pe de o parte și 
doctrinarul pe tărîm ideo
logic și social-politic, frun
tașul unui grup politic pe 
de altă parte. M. Drăgan 
încearcă să anuleze a- 
ceastă dihotomie, de esen
țială însemnătate în exa
menul analitic, propunîn- 
du-și să demonstreze nu 
numai viabilitatea unora 
dintre crezurile ideologice 
maioresciene, dar și ra
portul de corespondență 
între acestea și principiile 
sale estetice și culturale. 
Ne grăbim să menționăm 
că autorul recentului stu-

teatre
de operă și balet : DON CARLOS® Teatrul

— 19,30.
e Teatrul
— 19,30.
0 Teatrul
media) : DIN JALE SE ÎNTRUPEAZĂ ELEC
TRA — 19, (sala Studio) : CASTILIANA — 19,30.
O Teatrul de Comedie : CAPUL DE RĂȚOI
— 20.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din 
Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : MOARTEA LUI 
DANTON — 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr.
76 A) : SFÎNTUL MITICA BLAJINU — 19,30.
e Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : HEN- 
RIC AL IV-LEA — 19,30, (sala Studio) : ABSEN
TA UNUI VIOLONCEL — 20.
© Teatrul „Barbu Delavrancea" : VINOVAȚI 
FĂRĂ VINĂ — 20.
C Teatrul Mic : AMOOR — 19,30.
e Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
PĂCALĂ — 17, (sala Palatului Pionierilor) : AM
NARUL — 17.
9 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Sa
voy) : PARADA REVISTEI — 19,30, (sala Victo
ria) : COLIBRI MUSIC-HALL - 19,30.
e Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sin
dicatelor : PENTRU TOT CE-MI ESTE DRAG 
— 20.
® Circul de stat : CAVALCADA CURAJULUI 
— 19,30.

de stat de operetă : SÎNGE VIENEZ

Național „I. L. Caragiale" (sala Co-

diu respinge la obiect, 
cînd socoate necesar, opi
niile conservatoare ale lui 
Maiorescu. Dar, de fapt, 
preocvpările de acest or
din sînt periferice în aten
ția criticului. Intenția sa e 
de a demonstra pur și 
simplu raporturile ideolo
gice de apropiere între 
gîndirea și practica revo
luționarilor pașoptiști și 
cea a lui Maiorescu, cău- 
tînd stăruitor în scrierile 
acestuia probe (într-ade- 
văr existente) ale spiritu
lui democratic și progre
sist dar și... convingeri re
voluționare. („în „niște" 
idei dintr-un ciclu de 
„prelecțiuni populare" din 
cursul 
vedem 
vorbind 
ționar...")

Deconcertantă și cu to
tul inedită, demonstrația 
lui M. Drăgan privind fi- 
lopașoptismul lui Titu 
Maiorescu răstoarnă în- 
tr-adevăr tot ce s-a scris 
(și s-a scris mult 1) în a- 
ceastă materie nu numai 
în ultimele două decenii, 
dar și între cele două 
războaie mondiale și mai 
înainte. Toți cei care s-au 
ocupat de opera lui Ma
iorescu (autori nu tocmai 
oarecari pentru că se nu
meau G. Ibrăileanu, N. 
Iorga, E. Lovinescu, Tu
dor Vianu, G. Călinescu, 
Ștefan Zeletin, Pompiliu 
Constantinescu, Mircea 
Florian) au relevat deose
birea structurală, antiteti
că dintre ideologia pa
șoptistă și cea pe care 
a inaugurat-o Titu Maio
rescu. Venit într-un alt 
moment al evoluției poli
tice și culturale, 
rescu s-a 
principiile pașoptismului, 
postulînd ideile 
mului istorist. Pașoptis
mul și opera lui Maiores
cu (împreună cu aceea a 
lui P. P. Carp, Th. Rosetti), 
reprezintă două momente 
deosebite și antinomice în 
evoluția gîndirii ideologi
ce, social-politice a Ro
mâniei moderne (Tudor 
Vianu și Eugen Lovines
cu le-au denumit, nu o 
dată, etapa raționalismu
lui revoluționar și res
pectiv, cea a spiritului is
torist) și a le contopi, 
printr-o subiectivă elimi
nare a granițelor, e un 
act arbitrar.

în capitolul despre „Ju
nimea" din Istoria litera
turii române moderne (e- 
laborată împreună cu 
Șerban Cioculescu și Vla
dimir Streinu), Tudor Via
nu a demonstrat limpede, 
printr-un examen de o 
rară obiectivitate științi
fică, caracterul ideologiei 
maioresciene : „în jude
carea procesului revolu
ționar căruia i se datoreș- 
te ivirea României moder
ne, el (Maiorescu — n.n.), 
păstrează punctul de ve
dere al gînditorilor re
staurației. Noile înfățișări 
în viața politică i se par 
produse pe calea unei 
contagiuni pur ideologi- 

Maiorescu critică 
societatea vremii

anului 1868... îl 
pe Maiorescu 
ca un revolu-

Maio-
delimitat de

criticis-

ce... 
deci 
sale ca un gînditor al 
restaurației, dar o face

cu mijloacele kantiene, a- 
dică cu mijloacele în care 
culmina spiritul filozofic 
al veacului al 18-lea. Mai 
tîrziu, odată cu progresul
gîndirii istoriste, scăderile 
criticii maioresciene au,a- 
părut tocmai în latura 
neînțelegerii ei pentru de
terminările temporale ale 
fenomenelor criticate. O- 
poziția unui N. Iorga va 
releva aceste neajunsuri" 
(Op. cit. p. 195, 196). Eu
gen Lovinescu în al doi-, 
lea volum al Istoriei civi
lizației române moderne 
(deci în 1925) a subliniat 
analitic faptul incontesta
bil potrivit căruia „juni
mismul a lucrat ca un 
reactiv împotriva libera
lismului pașoptist... în 
fața revoluției liberale, 
junimismul s-a ridicat ca 
singura forță organizată 
a reacțiunii". (Op. cit. voi. 
II, p. 130—131).

De ce să investim așa
dar eforturi în operații de 
detectare a filopașoptis- 
mului în scrierile lui T. 
Maiorescu, să prezentăm 
fragmente dintr-un text 
(din 1881) în care condu
cătorul „Junimii" ar fi avut 
aprecieri calde și bine
voitoare față de revoluția 
din 1848, cînd în 1867 și 
mai ales în 1897 (prefața 
la vol. I din Discursuri 
parlamentare) opinia lui 
Maiorescu față de acest 
moment istoric e răspicat 
afirmată în termeni care 
exclud orice echivoc. Și, 
de fapt, căror scopuri i-ar 
sluji asemenea răsturnări 
interpretative în planul 
operei maioresciene ? Titu 
Maiorescu rămîne ca una 
dintre marile personalități 
ale culturii noastre și fără 
asemenea acte de... în
frumusețare.

Reamintind 
vidențiate la 
de cugetători 
fost denigratori ai lui Ma
iorescu, nu-1 minimalizăm 
de loc pe autorul Logicei 
și al celebrelor Critice, 
ci-1 restituim generației 
de azi așa cum a fost, în 
toată complexitatea per
sonalității sale.

Nici un cercetător se
rios nu a încercat vreo
dată să transforme con
cepția unui gînditor în o- 
pusul ei. Descartes nu a 
fost niciodată prezentat 
ca iraționalist, Nietzsche, 
Kirkegaard sau Nae Io- 
nescu drept raționaliști, 
Rădulescu-Motru ca un fi
lozof materialist, sau Di
mitrie Guști ca potrivnic 
sociologiei monografice, 
ș.a.m.d. Rigoarea științi
fică a interzis cercetăto
rului asemenea extrava
ganțe care ar putea inte
resa eventual numai ca 
joc al dialecticii gratuite.

Ar trebui spus că ope
rațiile acestea... repara
toare izvorăsc din fondul 
comun al unor opinii vul
garizatoare, care proce
dau prin falsificarea gîn
dirii unui filozof extrăgîn- 
du-se arbitrar citate izo
late, cărora li se confe
reau valori absolute. As
tăzi aceste practici sînt 
unanim repudiate, trium- 
fînd definitiv modalitatea 
științifică a înfățișării 
gînditorilor, a curentelor I 
de idei în autenticitatea i 
manifestării lor. Din fe- | 
ricire, exemplele nu lip- i 
sesc. Un recent medalion i 
închinat lui C. Rădulescu- 
Motru, datorat prof. Dan I 
Bădărău, a relevat valo- i 
rile operei filozofului ro
mân fără a-1 transforma, I 
evident, într-un gînditor , 
materialist, dimpotrivă 
menționînd idealismul și | 
conservatorismul aces- i 
tuia, iar S. Ghiță într-un 
articol comemorativ des
pre Rădulescu-Motru pu- I 
blicat în același ultim nu
măr al revistei „Ramuri" 
— dincolo de unele for- I 
țări interpretative, proce
da în același fel. Anul 
trecut o cercetătoare de | 
la Institutul
Clara Dan, 
interesantă 
pre Bergson

liniind Iraționalismul și e- 
lementele reacționare ale 
gîndirii filozofului fran
cez, a relevat analitic va
lorile operei sale, contri
buția adusă de aceasta 
în dezvoltarea gîndirii fi
lozofice a secolului XX. 
Intr-un amplu studiu des
pre Dimitrie Guști, publi
cat anul acesta în cîteva 
numere ale săptămînalu- 
lui Cronica, Ovidiu Bădi- 
na a ținut seama de une
le sugestii formulate pe 
marginea monografiei 
sale despre același gîndi- 
tor, relevînd — fără a 
considera că în acest fel 
îl minimalizează pe Guști 
— rolul important pe pla
nul sociologiei teoretice, 
categoriale, al operei u- 
nor sociologi ca Petre An
drei sau Mihai Ralea. 
Mihu Achim a publicat în 
„Revista de filozofie" un 
excelent studiu monogra
fic despre sociologia lui 
Spiru Haret, relevînd nu 
numai valorile dar și e- 
roarea transpunerii rigide 
a legilor mecanicii în or
dinea socială.

Renunțarea la exigen
țele spiritului critic, gra
ba, poza, abandonarea 
rigorilor obiectivitătii, a- 
natema și lipsa de reve
rență față de opera înain
tașilor nu au generat 
niciodată bune rezultate 
în cercetarea concepției 
unui gînditor. Aceste mo
dalități, odată izgonite, să 
nu le reintroducem, în i- 
postaze ușor modificate, 
pe scara de serviciu.

o RĂZBOI ȘI PACE — film pentru ecran panoramic (se
ria Il-a) : PATRIA (completare Nicolae Labiș) — 9; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
O SĂRMANII FLĂCĂI : REPUBLICA - 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21.
• RIO CONCHOS — cinemascop : BUCUREȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 16,30; 18,45; 21, LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, EXCELSIOR — 8; 10,15; 12,30; 15; 17,30; 20, FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30: 21. MODERN — 9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
e DRAGA BRIGITTE — cinemascop : AURORA (comple
tare Orașul interzis) — 8,30; 11; 13,30; TOMIS (completare 
Despre noi) — 9; 11,15; 13,30; FLOREASCA (completare 
Imprudenții) — 9; 11,30; 13,45; 16.
® ZORBA GRECUL : CAPITOL — 9,15; 12; 14,45; 17,45: 
20,30.
0 NUME STRAIN : FESTIVAL (completare „1907") — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, MELODIA (completare Orizont 
științific nr. 1/1967) — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 21.
« CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : VICTORIA (comple
tare Nicolae Labiș) — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, BU- 
CEGI (completare Comoara din Panag,jurist) — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, GLORIA (completare „1907") — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, FLAMURA (completare Hiero
glifele pămîntuiui) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
9 INAMICUL PUBLIC NR. 1 : CINEMATECA — 10; 
12; 14.
o UNCHIUL MEU : CENTRAL — 9; 11,45; 14,30; 18;
20,45.
® OMUL DIN RIO : UNION (completare Orizont științi
fic nr. 1/1967) — 15; 17,45; 20,30.
O ÎMPĂRATUL CIOC DE STURZ : DOINA — 9; 10.
e JUANA GALLO : DOINA — 11,30; 13,45; 16; 18,30;
20,45.
® OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VALANCE și 
EVADARE ÎN TĂCERE : LUMINA — 9,30; 15; 19,30.
• LEAC CONTRA DRAGOSTEI : AURORA (completare

Orașul interzis) — 16; 18,30; 21, TOMIS (completare
Despre noi) — 16,15; 18,30;
e ZILE RECI : FLOREASCA
18,30; 20,45.
• OMUL CARE L-A UCIS 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30, 
16; 18,30; 21, LIRA - 15,30;
• PALLADY - PETROL — 
CIOCÎRLIEI — ORIZONT 
TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
• NU SÎNT DEMN DE TINE : DACIA - 8.45—13,30 în 
continuare ; 16; 18,30; 21, PROGRESUL — 15,30; 18; 20,30. 
o BĂTĂLIE PENTRU ȘANHAÎ : BUZEȘTI - 15,30; 18,15; 
20,45.
• JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ - < ’
GRIVIȚA (completare Zece minute în lumea fluturilor) 
—9; 11,15; 13,30; 16; ----
» TREIZECI ȘI TREI : UNIREA (completare Ritmuri și 
imagini) — 15,30; 18; 20,30.
© EL GRECO — cinemascop : FERENTARI (completare 
Umbra) — 15,30; 18; 20,30.
O MOSHI, MOSIII — ALO, JAPONIA ! : COTROCENI 
(completare Cinci săptămîni în balon) — 15,15; 18; 20,45.
• ÎNAINTE DE RĂZBOI : VITAN (completare Prezintă 
pisica) — 15,30; 18; 20,30, PACEA (completare Romanțe 
aspre) — 15,45; 18; 20,15.
o SCARA CURAJULUI : ARTA (completare Campionii 
Europei) — 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30, VOLGA (com
pletare Bomboane muzicale) — 9,30; 11,45; 16; 18,15; 20,30 
® UN FILM CU O FATĂ FERMECĂTOARE : MOȘILOR
— 15,30; 18; 20,30.
• A FOST CÎNDVA HOȚ - cinemascop : MUNCA — 
16; 18,15; 20,30.
• DACII — cinemascop : POPULAR — 10,30; 15,30; 18; 
20,30; DRUMUL SĂRII - 11; 15,30; 18; 20,30, VIITORUL
— 15,30; 18; .20,30.
• OGLINDA CU DOUA FEȚE : FLACĂRA (completare 
Surîsul sfinxului) — 15,30; 18; 20,30, COSMOS (completare 
Muntele) — 15,30; 18; 20,30.
• ÎNTRE DOI : COLENTINA (completare Poveste pe un 
metru pătrat) — 15,30; 17,45; 20.
• CARTEA DE LA SAN MICHELE : CRÎNGAȘI — 15,15; 
18; 20,45.
tt APELUL — cinemascop : RAHOVA — 15,30; 18; 20,30.

tv
18,00 — Pentru cei mici : filmul „Corida".
18,10 — Pentru tineretul școlar : Studioul pio

nierilor.
18,50 — Publicitate.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,27 — Buletinul meteorologic.
19,30 — „Mult e dulce și frumoasă" : Emisiune 

de limbă română contemporană. Pre
zintă : acad. prof. Iorgu Iordan.

19,40 — La ordinea zilei : Organizarea 
fică a producției și a muncii.

20,00 — Interpreți de muzică populară : 
Aurel Ioniță și Sile

științi-

Olga 
Ungu-Stănescu. 

reanu.
20.15 - Teleglob

grafice :
20,45 — Dicționar
21.15 — Parada vedetelor.
21.30 - De la Giotto la Brâncuși. Valori uni

versale în muzeele din România (I).
22,00 — Armonii enesclene.
22.30 — Telejurnalul de noapte.

— emisiune de călătorii geo- 
Nepal.
de personaje — Litera J.

aprecieri e- 
vremea lor 
care nu au

de filozofie, 
a publicat o 
lucrare des- 
în care, sub-

EasKsras

Intr-o scrisoare adresată redacției, 
prof. Emanoil Cinteză, de la Liceul 
din Tg. Cărbunești, raionul Gilort, ne 
scrie : „în consiliile pedagogice ale 
școlilor, în materialele publicate în 
presă, în consfătuiri cu diriginții și 
în multe alte ședințe de analiză (din 
păcate destul de multe — dar fără 
efectele pozitive scontate) s-au căutat 
cauzele care mai determină unele 
abateri de la normele vieții școlare, 
s-au preconizat căi de remediere a 
unora dintre încălcările disciplinei 
semnalate în școli. Dar rezultatele 
bune în această direcție nu-și fac în
totdeauna apariția în măsura dorită".

De ce oare ?
Asupra problemelor ridicate de co

respondentul nostru voluntar am ce
rut părerea mai multor cadre didac
tice. în unanimitate, cei cu care am 
stat de vorbă au relevat faptul că, în 
ultimii ani, au fost elaborate de către 
forurile de învățămînt o serie de 
norme cu privire la disciplina șco
lară ; nu de mult un ordin al minis
trului învățămîntului a precizat în
datoririle elevilor și cadrelor didac
tice în legătură cu acest aspect im
portant al vieții școlare. Cunoașterea 
și aplicarea în practică a acestor nor
me de conduită școlară nu a fost ur
mată însă peste tot de o intensă ac
țiune de popularizare a lor, de o edu
cație a elevilor în spiritul respectării 
lor stricte, de măsuri organizatorice 
adecvate. Un raid prin cîteva școli 
ne-a furnizat 
acest sens.

Liceul nr. 2 din Suceava, după ora 
8 dimineața. împreună cu prof. Lu- 
țica Țintilă, directoarea liceului, fa
cem o vizită în școală. Pe coridoare, 
cîțiva elevi — Georgescu Nicolae și 
Puiu Silvia din clasa a Xl-a I, Cojo- 
caru Ifrim din clasa a IV-a — se 
plimbă, citesc, stau de vorbă, cu toa
te că în clase lecțiile au început. Con
form unei hotărîri a conducerii școlii,

numeroase exemple în

e
3HS53HÎ3S13SnEaBSSHS7EEa^SH

cei întîrziați nu mai au voie să intre 
în clasă după sosirea profesorilor, aș- 
teptînd pe sală pînă la ora a doua 
de curs. La Școala generală nr. 5 și 
la Liceul nr. 3 din același oraș am 
întîlnit în clase mulți elevi fără uni
formă, cu o ținută neglijentă — ne- 
tunși, cu hainele neperiate și necăl
cate, fără nasturi.

Albu Lelia, elevă în clasa a X-a C 
a Liceului „Unirea" din Tîrgu Mureș 
este „predestinată" — după expresia 
sa — să devină actriță. Ca atare își 
permite să vină la școală cu coafură 
și haine extravagante. cu unghii 
lungi, să întîrzie de la ore. cu toate 
că locuiește în apropiere.

Numeroși elevi ai Liceului „Vasile 
Alecsandri", ai Liceului nr. 2 din Ga
lați și ai unităților școlare din alte 
părți, au absențe de ordinul zecilor.

Abaterile de la disciplina școlară 
îmbracă și alte aspecte. în București, 
la Galați, Oradea, Iași și în alte orașe 
pot fi întîlniți în localuri, la ore des
tul de tîrzii, elevi de liceu, fumînd și 
consumînd diferite băuturi. Uneori 
chiar părinții sînt aceia care dau to
nul unor asemenea abateri de la dis
ciplina școlară, frecventînd împreună 
cu fiii lor restaurante, vizionînd fil
me nerecomandabile pentru elevi. $i 
la Craiova, și în București sau Brașov, 
au loc uneori discuții penibile între 
salariații întreprinderilor de tran
sport în comun și elevi care călă
toresc fără bilet, agățați pe scări sau 
remorci etc. Uneori, printre cei care 
oferă un bilet în plus la cinemato
grafele din diferite orașe sînt și elevi 
de liceu, de la școli profesionale etc.

Ce părere au profesorii, părinții, 
despre asemenea abateri de la disci
plina școlară ale elevilor 1 Iată cîteva 
opinii :

— Absențele nemotivate sînt fa
vorizate și de atitudinea unor cadre 
didactice — remarcă prof. Victor Ur
dea, șeful secției de învățămînt a

Sfatului popular al orașului Galați. 
La Liceul „Vasile Alecsandri“, de 
exemplu, unii profesori și chiar ca
dre din conducerea școlii întîrzie 
frecvent Ia lecții. La ora 8 dimineața 
ușa școlii se închide, dar elevii pro
fesorului întîrziat își prelungesc re
creația în clasă. Nu este de mirare 
că, după un timp, elevii întîrzie și ei.

La Liceul nr. 1 din Rădăuți, după

cum ne-a relatat secretarul organi
zației de partid din școală, numai 
49,5 la sută din elevii claselor a Xl-a 
sînt promovați după primele două 
trimestre. Majoritatea corigenților 
sînt — nu întîmplător — la matema
tici. Unii profesori — Traian Galan, 
Miroslav Hulubaș, Smărăndița Hurjui
— în loc să se ocupe temeinic în 
școală de pregătirea elevilor, și-au 
deschis acasă săli de meditație. Nu 
meditează decît elevi „buni", care 
nici n-ar avea nevoie de lecții supli
mentare, dar care constituie o sursă 
de venituri. Nu este aceasta în totală 
contradicție cu etica profesorală, cu 
calitatea de educator ?

— Evident, pentru comportamentul 
elevilor în școală și în afara școlii, 
este hotărîtor modelul pe care îl 
oferă elevilor profesorii — consideră 
prof. Valeriu Fărcaș, de la Liceul 
„Alexandru 
Tîrgu Mureș

— Uneori, 
notorii sînt
— spune prof. Niculina Burlui, din 
Galați. Nu e greu de prevăzut că 
asemenea „păsări" călătoare, de re
gulă elevi slabi la învățătură, certați 
cu disciplina, produc influențe edu
cative nedorite și în noile colective.

După cum au subliniat interlocu
torii noștri, abaterile de la normele 
vieții școlare viciază climatul de dis
ciplină prielnic procesului instructiv- 
educativ. Atmosfera de indisciplină 
tolerată în unele școli are o influentă 
proastă asupra învățăturii și compor
tării elevilor. Chiar și elevii mai sili
tori și conștiincioși se lasă influențați 
defavorabil de exemplul chiulangii
lor, atunci cînd văd că se poate ab
senta. se poate veni cu lecțiile ne
pregătite fără a fi sancționați. „în
găduința" unor cadre didactice, a 
unor conduceri de școli față de ase
menea încălcări ale eticii școlare lo
vește direct în autoritatea școlii, a 
corpului profesoral. Iar dacă direc
torul școlii nu ia o atitudine hotărî- 
tă în această privință atunci se 
creează un climat propice dezertării 
de la obligațiile școlare, studiului de 
mîntuială, iar școala respectivă poate 
deveni un adevărat „paradis" al 
chiulangiilor.

Se propun actualizării și precizării 
unele dintre prevederile Regulamen-

Papiu Ilarian” din

elevii „indisciplinați" 
transferați la alte școli

tului școlilor de cultură generală, în 
multe privințe depășit de realitățile 
din școli. „Articolul 27 prevede dis
cutarea elevilor care lipsesc nemoti
vat în mod sistematic pînă la 30 de 
lecții, iar pentru cei care lipsesc mai 
mult de 40 de ore exmatricularea 
— ne-a scris, prof. Emanoll Cinteză. 
Consider că aceasta înseamnă prea 
multă toleranță. De asemenea, Anexa 
nr. 2, cu privire la ținuta obligatorie 
a elevilor nu e clară, nu face nici o 
deosebire între școlarii din primele 
clase și elevii din clasele mai mari”.

Toți profesorii cu care am stat 
de vorbă consideră necesară preci
zarea obligativității uniformei, a em
blemei școlii și chiar a numărului 
matricol pentru toți elevii. „Ar fi de 
dorit, ne scrie prof. Ion M. Dinu, 
directorul Liceului „Alex. Odobescu’ 
din Pitești, ca uniforma școlară — 
cu unele mici deosebiri de la un 
liceu la altul (șepci de culori diferitei . 
forma și culoarea emblemei ețc.) 4 A 
să devină un fel de tradiție a școMțj 
respective". „Pe această cale — con
sideră și elevul Ion Bordeianu, din 
clasa a IX-a A de la Liceul nr, 3 din 
Suceava, colegii noștri care au aba
teri disciplinare ar putea fi mai ușor 
identificați și sancționați".

Pe de altă parte, conducerile școli
lor, forurile de învățămînt nu trebuie 
să treacă cu vederea, nici cazurile de 
indisciplină ale unor cadre didactice, 
care nu sînt de natură să întărească 
autoritatea corpului profesoral. 
Dacă vor vedea că și față de conduita 
profesorilor se manifestă exigență și 
intolerantă, elevii își vor da și mai 
bine seama de importanța respectării 
cerințelor școlii, de obligația de a fi 
disciplinați. în această ordine de idei, 
prof. Victor Urdea propune „să se 
reglementeze aplicarea operativă 
de sancțiuni cadrelor didactice 
care se abat de la disciplina școlară, 
care nu-și fac corect datoria. Pentru 
o mustrare cu avertisment care se 
aplică în prezent unui cadru didactic 
de către Ministerul învățămîntului, 
se așteaptă nu mai puțin de 6 luni, 
diminuîndu-se cu totul efectul edu
cativ al unei asemenea măsuri" Dis
cutarea și sancționarea eventualelor 
abateri de la îndatoririle pedagogice 
ale cadrelor didactice să constituie în 
fiecare școală prilej de dezbatere a 
unor probleme de principiu, a unor 
norme etice ale vieții școlare.

Disciplina reprezintă un element de 
bază al vieții școlare, iar respectarea 
normelor sale este obligatorie pentru 
toți elevii, cît și pentru întregul corp 
profesoral. Rigorile disciplinei școlare 
sînt menite să creeze în fiecare uni
tate de învățămînt acel climat propice 
studiului intens, formării intelectuale 
și etice a promoțiilor de elevi. Corpul 
profesoral, conducerile școlilor, orga
nizațiile de tineret au datoria să asi
gure cu severitate îndeplinirea re
gulamentelor școlare, cultivînd în 
rîndurile tinerilor stima și respectul 
față de calitatea de elev, față de 
școală și profesori.

Florica DINULESCU, Nistor 
TUICU, Lorand DEAKI, A. 
RADU

Deschiderea Expoziției de pictură

și grafică a maestrului emerit

al artei din R. S. F. S. Rusă,

K. S. Petrov- Vodkin

Și

(Agerpres)

Socia- 
pictu- 

emerit
K. S
Expo-

Instantaneu la Muzeul regional de artă Dobrogea
Foto : Agerpres

Sub auspiciile Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
miercuri s-a deschis, în sălile Mu
zeului de artă al Republicii 
liste România, Expoziția de 
ră și grafică a maestrului 
al artei din R.S.F.S. Rusă, 
Petrov-Vodkin (1878—1939). 
ziția se înscrie în rîndul manifestă
rilor prin care poporul român săr 
bătorește semicentenarul Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.

La vernisaj, printre persoanele 
oficiale prezente, se aflau Pompi- 
liu Macovei, președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură 
Artă, Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Marin 
Florea-Ionescu, vicepreședinte a) 
Consiliului General A R.L.U.S. 
Octav Livezeanu, vicepreședinte al 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Au luat cuvîntul pictorul M. H. 
Maxy, maestru emerit al artei, di
rectorul Muzeului de artă, A. V. 
Basov, ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București, și N. A. Baraba
nova, colaborator științific al Mu
zeului de stat rus, care se află în 
țara noastră cu prilejul deschide
rii expoziției.

Opera artistului Petrov-Vodkin 
este apreciată în Uniunea Sovie
tică ca un fenomen original și im
portant, fiind păstrată cu grijă la 
Muzeul de stat rus, la Galeriile 
Tretiakov și în alte muzee sovie
tice. In cele 80 de lucrări cuprin
se în expoziție, artistul abordează 
compoziția, portretul, natura moar
tă și peisajul. Multilateralitatea ta
lentului lui Petrov-Vodkin se dez
văluie și in acuarelele și ilustra
țiile de carte prezentate, întreaga 
expoziție oferind o imagine defi
nitorie asupra personalității artis
tului.

Cele mai frumoase

cărți ale anului 1966 c<

în prezența unor oameni de cul
tură și artă din Capitală, a unui 
numeros public, miercuri s-a des
chis la Casa de cultură a Institu
tului român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea expoziția con
cursului „Cele mai frumoase cărți 
ale anului 1966", organizată de Cen
trala editurilor și difuzării cărții și 
Trustul industriei poligrafice. La 
vernisajul expoziției a vorbit Ale
xandru Bălăci, vicepreședinte 
C.S.C.A.

Aflat la cea de-a V-a ediție, 
tualul concurs reunește peste
lucrări politice, social-economice 
beletristice, științifice, tehnice și 
de artă, manuale pentru învăță- 
mîntul de toate gradele, cărți pen
tru copii, precum 
ilustrații, coperte și

Expoziția rămîne 
de două săptămîni.

al

ac-
600

și cicluri de 
supracoperte 

deschisă timp

(Agerpres)
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privind vizita tovarășului Luigi Longo,
DATEI ALEGERII UNUI DEPUTAT 
ÎN MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ

secretar general al Partidului Comunist Italian,

(Urmare din pag. I)

cea mai mare importanță pentru 
pace, destinderea încordării și în
sănătoșirea vieții politice în Euro
pa — intensificarea și lărgirea ra
porturilor economice, politice, cul
turale între state, indiferent de o- 
rînduirea lor socială. La acest scop 
ar contribui în mare măsură apli
carea unor măsuri, chiar parțiale, 
de dezarmare, de creare a unor 
zone denuclearizate, excluderea sub 
orice formă a accesului Germaniei 
Federale la arma nucleară, ca și 
depășirea împărțirii Europei în 
blocuri militare opuse.

Cele două partide reafirmă spri
jinul lor și deplina lor solidaritate 
cu lupta dreaptă a poporului viet
namez și subliniază necesitatea ca 
bombardamentele americane, pre
cum și orice altă acțiune agresivă 
împotriva R. D. Vietnam să încete
ze în mod definitiv și necondițio
nat, să fie respectat dreptul po
porului vietnamez de a rezolva de 
sine stătător problemele unității 
naționale și ale dezvoltării țării, 
corespunzător cu aspirațiile sale. 
Cele două partide exprimă solida
ritatea lor cu popoarele care luptă

pentru propria lor libertate națio
nală, pentru progresul economic 
și social.

P.C.R. și P.C.I. relevă importanța 
unității mișcării comuniste și mun
citorești pentru coeziunea tuturor 
forțelor antiimperialiste si pentru 
cauza socialismului și a păcii. A- 
ceaslă unitate, în condițiile de mare 
diversitate în care își desfășoară 
acum activitatea lor partidele co
muniste, nu poate să se bazeze de- 
cît pe consecventa respectare a in
dependenței și egalității în drepturi 
a fiecărui partid, pe neamestecul în 
afacerile interne ale fiecăruia din
tre ele, pe baza internaționalismu
lui socialist.

Pentru o mai bună înțelegere re
ciprocă între partidele frățești și 
pentru întărirea solidarității lor in
ternaționale, P.C.R. și P.C.I. recu
nosc utilitatea și importanța pe care 
o pot avea, în spiritul respectului 
reciproc, contactele și consultările 
între partide, schimburile de păreri 
și de experiență, în cele mai dife
rite forme și la orice nivel. Even
tualele divergențe de păreri și de 
poziții, care pot apare, nu trebuie 
să afecteze niciodată raporturile de 
solidaritate și de colaborare care, 
trebuie să existe între partidele co
muniste și muncitorești.

în acest spirit, cele două partide 
își reafirmă hotărîrea de a acționa 
în vederea lărgirii înțelegerii și co
laborării între partidele frățești, a 
căutării oricăror posibilități în a- 
cest scop și de a contribui astfel la 
depășirea dificultăților existente în 
mișcarea comunistă, la continua în
tărire a unității și coeziunii aces
teia.

în cursul convorbirilor, reprezen
tanții P.C.R. și P.C.I. și-au expri
mat deplina satisfacție pentru ra
porturile tovărășești care există in
tre cele două partide și pe care își 
propun să le dezvolte în continuare, 
în interesul reciproc, ca și în inte
resul unității comuniștilor din în
treaga lume.

Cele două partide au apreciat în 
mod pozitiv dezvoltarea favorabilă 
a raporturilor politice, economice, 
științifice și culturale dintre Româ
nia și Italia.

Vizita tovarășului Luigi Longo în 
Republica Socialistă România, con
vorbirile avute constituie un nou 
prilej de reafirmare a tradiționale
lor legături frățești dintre cele două 
partide, dintre poporul român și 
poporul italian, un aport la cauza 
socialismului și păcii.

Consiliul de Stat a stabilit prin 
decret data de 11 iunie 1967 pentru 
alegerea unui deputat în Marea 
Adunare Națională, în locul rămas

a Partidului Socialist
Popular din Norvegia

Miercuri a sosit în Capitală o 
delegație a Partidului Socialist 
Popular din Norvegia, formată din 
F. Gustavsen, lider al grupului par
lamentar al acestui partid, și K. G. 
Resi, redactor-șef al ziarului „O- 
rientering" din Oslo, care, la invi
tația I.R.R.C.S., va face o vizită în 
țara noastră.

(Agerpres)

vacant în circumscripția electorală 
nr. 11 Tileagd, din regiunea Cri- 
șana.

(Agerpres)

Casa de cultură a tineretului din 
raionul Nicolae Bălcescu din Capi
tală a găzduit miercuri după-amia- 
ză o adunare consacrată celei de-a 
XXII-a aniversări a eliberării Un
gariei de sub jugul fascist. Au luat

PARAFAREA ACORDULUI ROMANO-ELVEȚIAN
PRIVIND TRANSPORTURILE AERIENE CIVILE

în urma tratativelor care s-au 
desfășurat la București, la 5 apri
lie a fost parafat acordul între Re
publica Socialistă România și Con
federația Elvețiană privind trans
porturile aeriene civile. Acordul 
reglementează serviciile aeriene 
civile între cele două țări, contri
buind la dezvoltarea în continuare 
a relațiilor de colaborare în dome
niul aeronautic.

Se prevede acordarea pe bază de 
reciprocitate a unor înlesniri în 
traficul aerian și scutirea de taxe 
privind piesele de schimb, combus
tibil, lubrifianți, proviziile de bord 
importate temporar. De asemenea,

se stabilesc rutele ce vor putea fi 
exploatate de către întreprinderile 
de aviație civilă desemnate de par
tea română și cea elvețiană.

Acordul a fost parafat de către 
Constantin Șendrea, secretar gene
ral în Ministerul Transporturilor 
Auto, Navale și Aeriene, și Charles 
Albert Dubois, ambasadorul T‘ 
ției la București.

★
Tot în aceeași zi a avut loc i 

gurarea primei curse aeriene 
Zurich și București, deservită 
compania elvețiană Swissair.

București-Paris
5

inau- 
între 

i de

(Agerpres)

aeriene

GRĂBIREA
SEMĂNATULUI

(Urmare din pag. I)

Acad. Șt. S. Nicolau, directorul 
Institutului de inframicrobiologie 
al Academiei, a părăsit Capitala 
plecînd în Izrael, la invitația Uni
versității ebraice — școala de me
dicină Hadassah — din Ierusalim 
și a Academiei de științe din a- 
ceastă țară, unde va ține confe
rințe de specialitate.

(Agerpres)

Miercuri dimineața a părăsit Ca
pitala, plecînd spre Roma, tova
rășul Giuseppe Avolio, membru al 
Direcțiunii Partidului Socialist Ita
lian al Unității Proletare, directo
rul politic al săptămînalului 
„Mondo Nuovo", care, la invitația 
C.C. al P.C.R., a vizitat țara 
noastră.

în timpul șederii în România, 
oaspetele italian a fost primit la 
C.C. al P.C.R., la Uniunea Gene
rală a Sindicatelor, Uniunea Națio
nală a Cooperativelor Agricole de 
Producție, Institutul de studii isto
rice și social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R., la redacția ziaru
lui „Scînteia", a vizitat unități in
dustriale și agricole, obiective so- 
cial-culturale.

începînd de la 5 aprilie, a fost 
reluată exploatarea în comun a li
niei aeriene București—Paris de 
către companiile de navigație ae
riană „Air France" și „TAROM".

Această linie a fost inaugurată 
acum 45 de ani prin fondarea Com
paniei franco-române de navigație 
aeriană. Ea a fost prima întreprin
dere organizată de 
aeriene de pasageri 
exploata o linie care 
ropa de la Atlantic 
rient.

Cu prilejul reluării exploatării în 
comun a liniei aeriene, din partea 
companiei „Air France" și a în
treprinderii de transporturi aerie
ne civile — TAROM — au fost de
puse coroane de flori la monumen-

la aeroportul 
deschiderii li-

transporturi 
din lume și 
traversa Eu- 
pînă în O-

tul ridicat în 1922 
Băneasa, cu ocazia 
niei aeriene internaționale Paris— 
București—Constantinopol.

La solemnitate au luat parte 
funcționari superiori din Ministe
rul Transporturilor Auto, Navale și 
Aeriene, foști membri ai echipaje
lor acestei companii. A fost de față 
Jean Louis Pons, ambasadorul 
Franței la București.

(Agerpres)

parte general de armată Iacob 
Teclu, membru al Consiliului de 
Stat, reprezentanți ai organelor 
raionale de partid și obștești, nu
meroși cetățeni. Au participat Jo- 
zsef Vince, ambasadorul R. P. Un
gare la București, și membri ai am
basadei.

însemnătatea acestui eveniment, 
succesele poporului maghiar în 
construcția socialistă și prietenia 
dintre țările noastre, au fost rele
vate de Alexandru Boțea, directo
rul Casei de cultură, și Sandor Ar- 
gyelan, consilier al ambasadei R.P. 
Ungare.

A fost prezentat apoi un film ar
tistic, producție a studioului din 
Ungaria.

★
In cadrul manifestărilor consa

crate aniversării eliberării Unga
riei de sub jugul fascist, miercuri 
a avut loc în sala cinematografu
lui „Central" din Galați un specta
col de gală cu filmul maghiar „Zile 
reci".

Cu acest prilej a rostit o cuvîn- 
tare prof. Nicolae Itu, secretar al 
Comitetului regional pentru cultură 
și artă, și a prezentat publicului 
delegația de cineaști din R. P. Un
gară, care ne vizitează țara.

Printre numeroșii spectatori se 
aflau și reprezentanți ai ambasadei 
R. P. Ungare la București.

(Agerpres)

0 delegație 
de ministrul

alimentare
în R. P.

a plecat
Bulgaria
specialiști, con-O delegație de 

dusă de Bucur Șchiopu, ministrul 
industriei alimentare, a plecat 
miercuri în R. P. Bulgaria, unde 
va face o vizită, la invitația mi
nistrului industriei alimentare din 
țara vecină — Atanas Dimitrov.

tății la hectar, în raport cu clima 
și solul, au fost formate colective 
de specialiști care au studiat con
dițiile din fiecare unitate în parte.

Iată cum se desfășoară lucrările 
agricole în cooperativele agricole 
din raionul Giurgiu. Și aici s-a 
terminat semănatul culturilor din 
epoca întîi, pe o suprafață de a- 
proape 10 000 ha; au fost arate 
7 100 ha ; s-a pregătit terenul pen
tru semănatul porumbului pe 17 300 
ha din 37 800 ha planificate.

într-adevăr, pe ansamblu, situa
ția se prezintă bine. Dar între uni
tăți s-a creat un decalaj atît în 
efectuarea lucrărilor, cît și în cali
tatea lor. Cooperativele agricole 
Izvorul, Malu, Băneasa, Găujani, 
Gogoșari și Stoenești mai au de pre
gătit terenul pe circa 1 000 ha fie
care. Nu în toate unitățile se ur
mărește efectuarea unor lucrări de 
cea mai bună calitate. La coopera
tiva agricolă din Vlad Țepeș, din 
spirit de economie, s-au semănat 
anul trecut 60 ha cu sfeclă de za
hăr în teren necorespunzător. Lu
crarea a trebuit să fie refăcută de
oarece sămînța n-a găsit teren 
prielnic pentru a încolți. Din a- 
ceastă cauză producția a fost mai 
mică cu 10 000 kg decît media pe 
raion. Din păcate, președintele, tov. 
Dumitru Vasile, și inginerul agro
nom Irina Antonescu, n-au tras în
vățămintele necesare. Și în acest 
an au semănat 30 ha cu sfeclă de 
zahăr și 30 ha cu floarea-soarelui 
în teren care nu era bine pregătit 
și care nu asigură condiții optime 
de răsărire și dezvoltare a plante
lor.

Dacă și în unitățile unde există 
rămîneri în urmă în ce privește 
ritmul și calitatea lucrărilor se va 
interveni operativ, vor fi în
tr-adevăr condiții ca, în regiunea 
București, semănatul să fie termi
nat la timp și să se pună bazele 
unei, recolte bogate în acest an.

Florea CEAUȘESCU 
corespondentul „Scînteii"

nefolo- 
dis- 
Ga- 

pe 
mai

GALAȚI

Ritmuri inegale
în cooperativele agricole din re

giunea Galați, lucrările agricole de 
primăvară sînt în plină desfășu
rare. S-au arat pînă acum 
60 700 ha, adică peste 95 la sută 
din suprafața prevăzută La Con
siliul agricol regional se apreciază 
că. în 3—4 zile bune de lucru, a- 
ceastă lucrare va fi în linii mari 
terminată, exceptînd unele supra
fețe unde băltesc apele. De aseme
nea, culturile de prima urgență, 
care ocupă 59 600 ha, au fost însă- 
mînțate. Acum se lucrează la se
mănatul ultimelor suprafețe cu 
floarea-soarelui. în mai puțin de 
8 zile s-a realizat o suprafață da

peste 50 100 ha, ceea ce reprezintă 
peste 96 la sută din prevederi.

Trebuie arătat însă că există di
ferențe de la un raion la altul în 
ce privește ritmul lucrărilor agri
cole de primăvară. în timp ce în 
cooperativele agricole din raioanele 
Brăila, Făurei și Panciu s-au în
sămânțat cu floarea-soarelui 98— 
100 la sută din suprafețele stabi
lite, în raionul Tecuci s-a lucrat 
în ritm mai lent. Aci mai sînt de 
arat și unele suprafețe de teren. 
Sub posibilități se lucrează și în 
raionul Galați. Se motivează că 
sînt raioane situate mai la nord. Pe 
harta regiunii, raionul Bujoru are 
o poziție și mai nordică, dar rea
lizările la semănat și la celelalte 
lucrări de sezon sînt mai bune. 
Din constatările făcute pe teren 
rezultă că s-a pornit la treabă mai 
tîrziu, iar mijloacele de lucru nu 
sînt folosite rațional. La coopera
tiva agricolă Brăhășești, raionul 
Tecuci, din 150 hectare care ur
mează să fie însămînțate cu floa
rea-soarelui s-au semănat doar 50 
ha La Poiana, același raion, de-abia 
a început semănatul pe cele 
200 ha repartizate culturii florii- 
soarelui O situație similară am 
întîlnit în ziua de 3 aprilie la Fîn- 
tînele și Scînteiești, unde semăna
tul florii-soarelui a început, dar rit
mul de lucru este cu totul nesa
tisfăcător.

Sînt și alte aspecte ale
sirii mijloacelor de lucru. Pe 
tanța dintre Hanu-Conache și 
lăți, circa 40 km, am întîlnit 
șosea, în ziua de 4 aprilie, nu 
puțin de 30 de tractoare aparținînd
S.M.T.-urilor din Nănești, Vameș și 
Șendreni mergînd la stațiuni după 
piese de schimb, materiale sau în 
sate după alimente. „Reparațiile 
necorespunzătoare la unele trac
toare și mașini agricole, ne spunea 
ing. Cristache Moldoveanu de la 
cooperativa agricolă Șiretul, co
muna Piscu, au provocat întîrzieri 
în executarea lucrărilor".

Ritmul necorespunzător la semă
nat în unele raioane și unități se 
datorește și slabei preocupări pen
tru pregătirea terenului. Cooperati
vele agricole vor cultiva anul a- 
cesta cu porumb 186 000 hectare. 
Temperatura solului a crescut și se 
menține constantă, ceea ce înseam
nă, afirmă specialiștii, că peste cî- 
teva zile va începe semănatul a- 
cestei culturi. în timp ce tractoa
rele stau, acum cînd lucrările din 
prima urgență sînt pe terminate, 
pregătirea terenului se desfășoară 
anevoios. S-a pregătit pînă acum 
patul germinativ pentru porumb pe 
numai 48 la sută din suprafața pre
văzută.

în regiunea Galați există o ex
periență valoroasă în organizarea, 
îndrumarea și conducerea lucrări
lor în campaniile agricole. Toți 
specialiștii din consiliile agricole și 
uniunile cooperatiste sînt în per
manență pe teren. Prezența lor în 
aceste zile pe ogoare, îndeosebi în 
raioanele și unitățile agricole unde 
se constată rămîneri în urmă este 
imperios necesară. Organizarea ju
dicioasă a muncii, folosirea cu ma
ximum de eficiență a tractoarelor 
și mașinilor agricole va duce ne
mijlocit la intensificarea lucrărilor 
agricole, la terminarea lor în tim
pul optim și de bună calitate.

Radu APOSTOL 
corespondentul „Scînteii"

VOLEI

înființarea asociației

„Automobil Clubul Român"

„Trei — la — ze-ro, trei — la 
— ze-ro I — se scanda aseară 
în sala Floreasca înaintea meciu
lui de volei Rapid București — 
Ruda Hvezda Praga, al cărui re
zultat urma să desemneze pe una 
din finalistele ediției 1967 a „Cu
pei campionilor europeni'. Desi
gur, victoria la un asemenea scor 
era posibilă, 
zat, avînd în 
cunoscută a 
scorul (3—1) 
figaseră partida de la Praga. Mo- 
bilizindu-și admirabil forțele, spor
tivii români au obținut, la capătul 
unei dispute în care risipa de e- 
nergie s-a îmbinat armonios cu 
clarviziunea tactică, o victorie ca
tegorică : 3—0 (15—9; 15—2;
15—12), în numai 70 de minute 
de joc I

Conduși la începutul primului 
set, rapidiștii au egalat imediat și, 
surprinzîndu-și 
promptitudinea 
variajia și torta acțiunilor ofensive, 
au luat conducerea 
Unele momente 
de neatenție) au dat 
curaj și diferența 
un singur 
că nu trebuie pierdut nici un set, 
rapidiștii au pornit o avalanșă ire
zistibilă și în cîfeva minute au a- 
juns la 15—9. Menținînd în con
tinuare același ritm, ei au cîștigat 
setul următor detașat : 15—2 I

Îndîrjifi de spectrul eliminării 
din competiție printr-o înfrîngere 
categorică, oaspeții au dat o ri
postă foarte puternică în setul al 
treilea, reușind să conducă în 
mai multe rînduri. Echilibrul dispu
tei a durat pînă spre final, cînd, 
printr-o suită de atacuri viguroa
se și precise, rapidiștii și-au ad
judecat și acest set.

Printre primii care i-au felicitat 
călduros pe rapidiști s-au aflat ac
tualii deținători ai titlului de cam
pioni europeni, dinamoviștii bucu- 
reșteni. La felicitările lor, rapidiștii 
le-au răspuns prin urări de suc
ces și în partida-retur ce o vor sus
ține sîmbăfă la Leipzig, cu campi
oana R. D. Germane. După cum 
se știe, primul meci, desfășurat 
la București, a revenit dinamoviș- 
filor cu 3—1.

dar dificil de reali- 
vedere valoarea re- 

adversarilor, cit și 
cu care aceșfia cîș-

adversarii prin 
blocajelor, prin

cu 10—2. 
de relaxare (și 

oaspeților 
s-a redus la... 

punct. „Amintindu-și”

noastre au învins
Australia

Tot in sala Floreasca, a avut loc 
ieri întîlnirea amicală de baschet 
dintre reprezentativele Australiei 
și României. După un joc specta
culos, baschetbalistele noastre au 
cîștigat cu 60—46 (24—21).

■

IERI, ÎN OPTIMILE DE FINALA: Site patru echipe 
de A au părăsit competiția ® Trei victorii asigurate 
din penalti © Foresta Fălticeni, echipă din categoria 
C, se menține în cursă © Scorul zilei - ta Pitești

Consiliul de Miniștri a autorizat 
recent printr-o hotărîre înființa
rea asociației „Automobil Clubul 
Român" (A.C.R.). Asociația devine 
organul reprezentativ al automobi
liștilor din țara noastră. Ea va con
stitui totodată un instrument în ri
dicarea măiestriei membrilor săi 
în conducerea automobilului și 
pentru creșterea spiritului de res
pectare a legilor de circulație. Prin 
stabilirea și dezvoltarea relațiilor 
de colaborare cu organizațiile in
ternaționale care se ocupă de pro
blemele automobilismului și turis
mului auto, precum și cu celelalte 
cluburi și asociații similare din 
străinătate, se vor putea asigura 
membrilor A.C.R., care circulă pe 
șoselele altor state, precum și tu
riștilor automobiliști străini care ne

vizitează țara informații privind 
legile de circulație din diverse țări, 
precum și asistență multilaterală — 
tehnică, turistică, medicală, juri
dică etc. în activitatea de turism 
auto, A.C.R. va colabora cu Oficiul 
Național de Turism al Republicii 
Socialiste România. Asociația va 
funcționa conform unui statut a- 
probat de adunarea generală a 
membrilor săi.

Hotărîrea prevede, de asemenea, 
ca în cazul în care adunările gene
rale ale actualei Asociații a auto- 
mobiliștilor din Republica Socia
listă România și ale A.C.R. vor ho
tărî, potrivit legii, absorbirea Aso
ciației automobiliștilor în Automo
bil Clubul Român, această opera
ție de reorganizare să se considere 
autorizată.

Rezultate tehnice vremea
București : Progresul — Di

namo București 1—0 (1—0) ; 
Pitești: Rapid București — Mi
nerul Lupeni 6—0 (4—0) ; Re
șița : C.F.R. Timișoara — U.T.A. 
1—0 (0—0) ; Hunedoara : 
C.S.M.S. Iași — Universitatea 
Craiova 2—0 (1—0) ; Ploiești :

Foresta Fălticeni — Politehnica 
Timișoara 0—0 (după prelun
giri) ; Bistrița: Minerul Baia 
Mare — Chimia Suceava 1—0 
(1—0) ; Craiova : Farul — Cri- 
șul 2—1 (0—1) ; Brașov : Stea
ua — Medicina Cluj 1—0 (0—0).

E3EC

Timpul probabil pentru 
de 7, 8 și 9 aprilie. în 
Vremea va fi în general 
bilă și se va răci treptat.

zilele 
țară : 
insta- 
Cerul 

va fi mai mult noros. Vor că
dea ploi locale. în nordul tării

și regiunea de munte lapoviță 
și ninsoare. Vînt potrivit din 
sectorul nord vestic. Tempera
turile minime vor fi cuprinse 
între minus 4 grade și 6 grade, 
iar maximele între 4 și 14 grade, 
în București: Vremea va fi in
stabilă, cu cerul mai mult no
ros. Va ploua slab. Vînt potrivit 
din sectorul nord vestic. Tem
peratura în scădere spre sfîrși- 
tul intervalului.

Meciurile celei de-a doua etape 
a fazei finale a „Cupei României" 
la fotbal — care s-au consumat 
ieri, pe terenuri neutre — au prile
juit dispute deosebit de aprige. în 
bună parte acest lucru îl reflectă 
marea majoritate a scorurilor fi
nale : cinci din cele opt partide 
s-au încheiat. cu victorii Ia limită, 
iar una s-a terminat la egalitate. 
Performera zilei este fără îndoială 
Foresta Fălticeni, care, deși acti
vează în categoria C, a ținut în 
șah pe Politehnica Timișoara. Me
ciul a necesitat prelungiri, întrucît 
după două reprize scorul era alb. 
Beneficiind de prevederea regula
mentului, fotbaliștii din Fălticeni 
s-au calificat în sferturile de fi
nală ale „Cupei". în legătură însă 
cu acest meci este de precizat că 
fălticenenii au fost la un pas de a 
cîștiga chiar pe teren ; în minutul 
82 ei au ratat o mare ocazie de a 
înscrie, șutind în bară.

Extrem de dificilă a fost misiu
nea echipei Steaua, deținătoarea 
trofeului. Jucînd la Brașov în com
pania formației Medicina Cluj (din 
categoria C), steliștii nu și-au pu
tut asigura victoria decît 
unui singur gol. Autorul 
este fundașul Chiru ; el a 
mat imparabil penaltiul 
echipei sale în minutul 48 la un 
henț comis în careu de clujeanul 
Emerich. Din relatarea 
de la Brașov reiese 
fost foarte aproape 
min. 85 cînd, la un 
reluat bine mingea 
portarul Suciu a apărat.

Adevăratul derbi al „optimilor" 
a avut loc pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală : Progresul a 
intîlnit pe Dinamo București. Pri
ma formație a marcat golul victo
riei dintr-un penalti. Mateianu fu
sese faultat evident în careu de 
Nunveiller III la o acțiune pericu
loasă pentru dinamoviști. Decizia 
arbitrului N. Mihăilescu n-a con-

în urma 
acestuia 
transfor- 
acordat

telefonică 
că Medicina a 
de a egala în 
corner, Pop a 
cu capul, dar

testat-o nimeni : nici în tribune, nici 
pe teren. Golul a primit aplauzele 
cuvenite, pentru că, la urma-urmei, 
el a consfințit superioritatea netă 
a jucătorilor de la Progresul, care 
ieri au convins publicul că au 
reale posibilități fotbalistice. Dina- 
moviștii au fost forțați efectiv să se 
apere în permanență. La fel de a- 
devărat este însă că aceștia n-au 
contat mai deloc pe forța de pă
trundere și de șut a liniei de înain
tare.

A treia echipă care s-a calificat 
tot datorită unui penalti este C.F.R. 
Timișoara (în min. 80., timișoreanul 
Iancu a înscris din llm singurul 
gol al meciului).

Surprinde apoi dificultatea cu 
care Farul a întrecut pe Crișul (cu 
2—1, după ce fusese condus la 
pauză cu 1—0), ca și eșecul Uni
versității Craiova în fața codașei 
clasamentului, echipa ieșeană 
C.S.M.S.

Liderii categoriei A, rapidiștii, 
și-au onorat „cartea de vizită", în- 
registrînd la Pitești, în fața forma
ției Minerul Lupeni, un scor-record: 
6—0. Autorii golurilor : Kraus (3), 
Ion lonescu, Dumitriu II și Năstu- 
rescu — adică toți componenții li
niei de atac.

Fotbal-juniori

Komânîa — Bulgaria 2-0
Pe stadionul din Tîrgoviște, în pre

zența a 2 500 de spectatori, s-a dispu
tat 
tre echipele de juniori ale României 
și Bulgariei, 
turneul U.Z

Tinerii noștri fotbaliști au învins cu 
2—0 (1—0), prin golurile marcate de 
Coman și Neagu.

ta a 2 500 de spectatori, s-a dispi 
ieri meciul amical de fotbal din-

igariei, care se pregătesc pentru 
îl U.E.F.A.

viața internațională

VUITA DELEGAȚIEI R. P. POLONE

ÎN BULGARIA
VARNA 5 (Agerpres). — Dele

gația de partid și guvernamentală 
a R. P. Polone, în frunte cu Wla- 
dyslaw Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., și Jozef Cyran- 
kiewicz. președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone, a vizitat 
miercuri șantierele navale „Gheor- 
ghi Dimitrov" din Varna. Delega
ția a fost însoțită de Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P. C. Bul
gar, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria. Cu acest 
prilej a avut loc un miting la care 
au luat cuvîntul Wladyslaw Go
mulka și Todor Jivkov. .

în aceeași zi, delegația de partid 
și guvernamentală a R. P. Polone 
și Todor Jivkov s-au înapoiat la 
Sofia, unde au fost reluate convor
birile. Au fost discutate probleme 
ale colaborării bulgaro-polone, ale 
mișcării comuniste internaționale, 
ale păcii și securității în Europa și 
în lumea întreagă.

Seara, W. Gomulka și J. Cyran- 
kiewicz au oferit o masă în cins
tea C.C. al P. C. Bulgar și a Con
siliului de Miniștri al R. P. Bulga
ria. W. Gomulka și T. Jivkov au 
rostit toasturi.

HSe impune ca țara să meargă spre alegeri CC

PLENARA C.C. AL P.C. DIN GRECIA

ATENA 5 (Agerpres). — Ziarul 
„Avghi“ a publicat comunicatul 
celei de-a X-a plenare a C.C. al 
P.C. din Grecia. Plenara a analizat 
situația politică din țară și activi
tatea partidului pe baza raportu
lui Biroului Politic prezentat de 
Kostas Kolianis, prim-secretar al 
Comitetului Central. Plenara a scos 
în evidență importanța luptei popu
lare pentru normalizarea vieții po
litice în Grecia. Lupta 
făptuirea acestoi țeluri 
astăzi obiectivul politic

pentru în- 
constituie 
principal

al partidului. Se impune ca țara să 
meargă spre alegeri, să se ia mă
suri pentru desfășurarea lor fără 
violență și fără falsuri.

Subliniind extinderea și adînci- 
rea mișcării de legalizare a parti
dului comunist grec, plenara a 
chemat pe comuniști și pe cetățenii 
democrați să depună mai multe 
eforturi, astfel îneît această reven
dicare să se transforme în obiecti
vul de luptă al maselor largi și al 
forțelor democrate.
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Primirea de către
agențiile de presă transmit.

Extinderea
relațiilor

din est

WASHINGTON 5 
(Agerpres). — După cum 
informează agenția 
U.P.I., Consiliul național 
din S.U.A. pentru ex
pansiunea exportului a 
adoptat luni un raport 
în favoarea extinderii 
comerțului Est-Vest. A- 
cest consiliu este un or
gan consultativ care face 
recomandări Ministe
rului Comerțului al 
S.U.A. cu privire la pro
movarea exporturilor și 
în alte probleme legate 
de tranzacțiile interna
ționale. Raportul, întoc
mit de un grup de ex- 
perți condus de John R.

Kimberly, președintele 
societății ,,Kimberly- 
Clark Corporation", re
comandă adoptarea unor 
măsuri similare proiec
tului de lege propus 
Congresului anul trecut 
de președintele Johnson. 
Se cere în mod expres, 
potrivit agenției U.P.I., 
promovarea unor tarife 
nediscriminatorii, pre
cum și înlăturarea ur
gentă a obstacolelor care 
blochează în prezent ex
tinderea comerțului 
Est-Vest. în raport se 
menționează că „aliații 
și prietenii S.U.A. lăr-

gesc schimbul produse
lor și serviciilor lor cu 
țările socialiste".

în cadrul unei confe
rințe de presă, Cari A. 
Gerstacker, președinte
le Consiliului național 
pentru expansiunea ex
portului și președinte al 
societății „Dow Chemi
cal Company", a subli
niat necesitatea înlătură
rii obstacolelor care mai 
există în calea dezvoltă
rii comerțului Est-Vest, 
declarînd că „comerțul 
presupune schimbul de 
mărfuri din ambele sen
suri".

a iui G. Macovescu
VIENA 5. — Corespondentul A- 

gerpres P. Stăncescu transmite: 
George Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului Afacerilor Externe 
al Republicii Socialiste România, 
care face o vizită în Austria la 
invitația secretarului de stat al 
Ministerului Afacerilor Externe, 
Cari Bobleter, și a Asociației aus
triece de politică externă și relații 
internaționale, a fost primit 
miercuri de cancelarul federal, Jo
sef Klaus. A fost de față secretarul 
de stat, Cari Bobleter, precum și 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Viena, Gheorghe Pele. 
Cu acest prilej, a avut loc o dis
cuție, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

@ Sdptâmîna prieteniei cu România în Mexic
® Convorbiri cehoslovaco-iugoslave ©Greva
generală din Aden a fost prelungită

Noi critici
Consiliul ministerial al Uniunii 

Europei occidentale (U.E.O.) — or
ganism care grupează cele șase țări 
membre ale Pieței comune și Anglia
— s-a reunit marți și miercuri la 
Roma. Agenda întîlnirii, suficient 
de încărcată, reflectă în bună mă
sură actualele preocupări ale unor 
largi cercuri politice vest-europene.

Discuțiile au debutat în proble
ma relațiilor politice, oratorii refe- 
rindu-se îndeosebi la raporturile 
Est-Vest. „Continuarea contactelor 
bilaterale și multilaterale cu țările 
răsăritene este opinia unanimă a 
participanților la reuniunea U.E.O."
— relata marți agenția France 
Presse. Ministrul de externe al Ita
liei, Amintore Fanfani, care a prezi
dat lucrările sesiunii, a subliniat 
utilitatea întîlnirilor periodice din 
cadrul acestui organism „pentru 
dezvoltarea colaborării europene". 
Cuvîntul ministrului italian se în
scrie în sfera preocupărilor de mai 
mult timp evidente ale unor membri 
ai U.E.O. de a acorda o atenție tot 
mai mare discuțiilor pe tema lărgirii 
cooperării între toate țările continen
tului nostru, indiferent de orînduirea 
lor socială. La rîndul său, delegatul 
francez, Herve Alphand, a ținut să 
reamintească cunoscuta poziție a ță
rii sale în această problemă și să re
leve dorința exprimată în ambele 
părți de a promova relații noi între 
țările din est și vest.

Problema rapo 
U.E.O. și N.A.T.O.

(Agerpres).

raporturilor dintre 
___ — un alt punct 

de pe ordinea de zi — a fost, după 
părerea observatorilor politici, mai 
mult ocolită decît discutată. Atitu
dinea nuanțată a „celor 7“ în a- 
ceastă chestiune este interpre
tată în capitalele vest-europene ca 
un alt semn al procesului de ero
dare a alianței nord-atlantice.

Participanții la reuniunea de la 
Roma s-au oprit în schimb mai în
delung asupra problemei relațiilor 
dintre Piața comună și Asociația 
europeană a liberului schimb. La a- 
cest punct s-a remarcat inteivenția 
ministrului de externe britanic, 
George Brown, care a reafirmat 
„dorința politică și economică a An
gliei de a face parte din C.E.E." și 
a exprimat intenția Londrei de a 
„accepta condițiile comunității". 
Brown s-a referit totodată la even
tualele repercusiuni ale aderării la 
Piața comună asupra agriculturii și 
altor sectoare ale economiei brita
nice. Agențiile de presă rețin, de 
asemenea, intervenția lui Jean Rey. 
membru al Comisiei executive a 
C.E.E., care a făcut un larg tur de 
orizont al situației economice din 
țările Pieței comune.

Este de remarcat că, 
U.E.O. de la Roma, 
mult decît la oricare 
participanților a 
asupra problemelor vitale ale con- 

. tinentului nostru, „cei 7“ punînd 
’ un accent mai mare pe lărgirea co

laborării între toate țările europene.J

la reuniunea 
poate mai 

alta, atenția 
fost concentrată

Gh. C.

»„ ’ r « li

Îîl MSXÎC U aVlît Ioc Săptămîna prieteniei cu România, 
organizată sub auspiciile Ministerului Educației Publice de către 
Școala normală urbană federală din Morelia (statul Michoacan) și 
Asociația de prietenie și schimburi culturale mexicano-română. Cu 
acest prilej a fost prezentată expoziția de fotografii „Imagini din 
România" trimisă de I.R.R.C.S. și au avut loc mai multe conferințe 
consacrate educației, sportului și frumuseților turistice ale României.

SCRISOARE DE PROTEST A 
MISIUNII CUBEI LA O.N.U. Mi
siunea Cubei la O.N.U. a adresat 
secretarului general al O.N.U., 
U Thant, o scrisoare de protest 
în legâiură cu atentatul săvîrșit 
împotriva unui consilier al mi
siunii cubane, Nicolas Rodriguez. 
Consilierul a fost rănit de explo
zia unei bombe expediate prin 
poștă într-un pachet pe adresa 
misiunii Cubei.

co greviștii

Saigon,

— Politica vietnameză a guver- 
marți obiectul unor critici aspre

York ur. 
ca temă 

din Viet-

către președintele Johnson a lui 
ambasador al S.U.A. la

SPANIA

(Urmare din pag. I)

WASHINGTON 5 
nului american a făcut din nou 
in Comisia pentru problemele externe a Senatului S.U.A., întrunită 
pentru a discuta numirea de 
Ellsworth Bunker in postul de 
in locul lui Cabot Lodge.

La întrebarea 
misiei, William 
arătat că îi sînt neclare scopurile 
politicii americane în Vietnam, 
Bunker a pretins că „S.U.A. urmă
resc ca obiectiv major acordarea 
dreptului populației sud-vietname- 
ze la autodeterminare". Răspunsul 
a provocat protestul senatorilor. 
„Aceasta este o fățărnicie", a repro
șat imediat senatorul Wayne Mor
se. „Atîta timp cît guvernul ame
rican a sabotat ținerea unor alegeri 
în Vietnamul de sud în 1956 în con
formitate cu prevederile Acorduri
lor de la Geneva, a spus Morse, a- 
firmația că astăzi dreptul poporu
lui vietnamez la autodeterminare 
este apărat cu ajutorul armelor nu 
poate fi calificată altfel decît ca un 
act de ipocrizie".

La rîndul său, William Fulbright 
a declarat că afirmația noului am
basador al S.U.A. la Saigon nu 
poate fi considerată satisfăcătoare.

★
Președintele S.U.A., Lyndon 

Johnson, a semnat marți legea pri
vind alocarea în anul fiscal 1966— 
1967 a unei sume suplimentare 
de 12,2 miliarde dolari pentru fi
nanțarea războiului dus în Vietnam.

La 10 aprilie se va ține în sala

președintelui co- 
Fulbright, care a

Hunter College din New 
proces sui-generis avînd 
războiul de agresiune 
nam. Ca judecători vor fi desem
nate diverse personalități america
ne. și străine. La proces au fost 
invitați, de asemenea, senatorii 
americani Ernest Gruening și Ja
cob Javits, precum și alte perso
nalități politice și religioase.

mit 
US-Krfeg 
in Vietnam!

Demonstrație 
de solidaritate

MADRID 5 (Agerpres). — Peste 
5 000 de persoane au participat 
la demonstrația care a avut loc 
pe străzile orașului Bilbao în 
semn de solidaritate cu muncito
rii de la laminoarele Echevarri, 
care se află în grevă de aproape 
patru luni. Aceasta este cea mai 
lungă grevă din ultimii ani din 
Spania. Autoritățile au mobilizat 
unități de poliție care au atacat 
pe demonstranți cu bastoane de 
cauciuc. Mai mulți muncitori au 
fost răniți. Peste 30 de partici
pant la demonstrație au 

; arestați.

„S.U.A. să înceteze 
războiul din Viet
nam" — este una 
din lozincile sub 
care s-a desfășurat 
recent marșul de 
primăvară, pentru 
pace, din Berlinul 

occidental

Sesiunea

5.
Eugen Ionescu

Miercuri

CINE E R. REAGAN?

DEPUTATI COMUNIȘTI ÎN 
BIROUL ADUNĂRII NAȚIO
NALE FRANCEZE. Printre mem
brii Biroului Adunării Naționale 
franceze aleși la începutul se
siunii acestui for parlamentar fi
gurează, pentru prima dată din 
1958, deputați din partea P. C. 
Francez. Este vorba de Marie 
Claude Vaillant-Couturier, aleasă 
vicepreședinte, și de alți trei 
membri ai grupului parlamentar 
comunist aleși secretari.

VIZITA LUI M. TODOROVICI 
IN CEHOSLOVACIA. Antonin 
Novotny, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, a 
primit miercuri pe Mialko Todo- 
rovici, secretar al Comitetului 
Executiv al C.C. al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, care se 
află în vizită în Cehoslovacia. Cu 
acest prilej au fost examinate 
probleme privind relațiile reci
proce ale celor două țări și co
laborarea dintre P. C. din Ceho
slovacia și U.C.I. De asemenea, 
s-a făcut un schimb de păreri cu 
privire la problemele actuale ale 
mișcării muncitorești internațio
nale.

SE EXTINDE MIȘCAREA 
REVENDICATIVA A FERO
VIARILOR ENGLEZI. Greva 
declarată luni de feroviarii 
britanici, care revendică îmbu
nătățirea salarizării, se extin
de. în fața primejdiei unei 
perturbări serioase a circulației 
feroviare, ministrul muncii, 
R. Gunter, a convocat de ur
gență o reuniune a reprezen
tanților direcției căilor ferate 
britanice și ai sindicatului na
țional al feroviarilor, în încer
carea de a reglementa acest 
conflict.

S.U.A. AU RESPINS CEREREA 
FILIPINELOR DE RESTITUIRE 
A UNEI BAZE MILITARE. Surse 
din Washington au anunțat că 
S.U.A. au respins o cerere a gu
vernului filipinez de înapoiere a 
j----------------------- --- ----------------

bazei militare „Sangley Point" 
către forțele militare ale Filipi- 
nelor. Se crede că problema va 
fi examinată din nou la mijlocul 
lunii aprilie cu prilejul conferin
ței miniștrilor afacerilor externe 
ai țărilor membre ale pactului 
S.E.A.T.O.

UN CANDIDAT COMUN AL 
PARTIDELOR DE OPOZIȚIE 
IN ALEGERILE PREZIDEN
ȚIALE DIN INDIA. Liderii 
partidelor de opoziție din par
lamentul Indiei au căzut de 
acord să-1 desemneze drept 
candidat comun la alegerile 
prezidențiale de luna viitoare 
pe Koka Subbarao, președin
tele Curții Supreme a Indiei. 
Ei au adresat primului minis
tru Indira Gandhi o scrisoare 
în acest sens semnată de lide
rii partidelor comunist, socia
list, Swatantra, Jan Sangh și 
ai altor partide.

LA ADEN SITUAȚIA SE 
MENȚINE ÎNCORDATĂ. 
Conducerea Frontului de Elibera
re a Sudului ocupat al Yemenului 
(FLOSY) a prelungit pînă sîmbătă 
ordinul de grevă generală în 
Aden. Activitatea orașului este pa
ralizată. In cursul 'zilei de miercuri, 
membrii misiunii O.N.U. care se 
află în Aden au vizitat cunoscuta 
închisoare Al Mansura în care se 
află întemnițați numeroși deținuți 
politici. In clișeu : La Aden mili
tari britanici controlează trecă
torii.,.

salutată hotărîrea Mi-

luni de un purtător de cu- 
al Ministerului de Justiție, 
a declarat că s-a renunțat 
se mai cere Curții Supreme

DECLARAȚIA P.C. DIN S.U.A. 
— Partidul Comunist din S.U.A. 
a dat publicității o declarație în 
care este
nisterului de Justiție de a înceta 
urmărirea partidului în baza legii 
McCarran. Hotărîrea a fost anun
țată 
vînt 
care 
de a
a S.U.A. anularea deciziei Curții 
de Apel. Declarația subliniază, 
totodată, că P.C. din S.U.A. se 
pronunță pentru dizolvarea Comi
siei Camerei Reprezentanților 
pentru cercetarea activității anti- 
americane.

Perspectivele colaborării economice dintre Iu
goslavia și R.F.fi. au fosf evocate de ministrul economiei și trans-i 
porturilor al landului Bavaria, dr, Otto Schedl, într-un interviu acordat trimisului 
special al ziarului iugoslav „Privredni Pregled". Declarînd că „există mari 
posibilități pentru dezvoltarea colaborării economice între R. F. a Germaniei 
și Iugoslavia". Otto Schedl și-a exprimat încrederea că apropiatele tratative 
economice iugoslavo—vest-germane vor marca un pas înainte în dezvoltarea 
colaborării economice dintre cele două țări. Totodată el a subliniat că există 
largi posibilități pentru colaborare industrială, atît în ceea ce privește livră
rile reciproce cît și colaborarea pe piețe terțe.

tant, cercul intim al lui Reagan acțio
nează intens pentru ca el să devină 
candidat la președinție".

Ascensiunea lui Ronald Reagan este 
poate cel mai bizar aspect al actualei 
scene politice americane. Pînă acum 
trei ani, Reagan era cunoscut doar ca un 
actor mediocru cu vederi de dreapta. 
Acum el apare ca o „reîncarnare a lui 
Goldwater" (Economist). După copleși
toarea înfrîngere a lui Goldwater în ale
gerile prezidențiale din 1964, aripa de 
dreapta a republicanilor n-a dezarmat. 
Ea a început să caute cu febrilitate o 
persoană care să practice un goldwate- 
rism fără Goldwater. Alegerea a căzut 
se pare pe R. Reagan și primul pas a 
fost făcut prin masivul sprijin financiar

niei din 1962. Pentru un om politic de 
carieră astfel de Infringed constituie, de 
obicei, în Statele Unite, un mare obsta
col. Suporterii săi pedalează însă pe 
faptul că este singurul republican care 
a avut contact cu problemele naționale 
și internaționale.

Guvernatorul George Romney are 
aureola americanului „care a reușii în 
viață". înainte de a deveni guvernator 
ai statului Michigan, trecînd astfel direct 
în domeniul politicii, a fost vreme în
delungată președintele companiei Ame
rican Motors, a patra firmă producătoare 
de automobile din Statele Unite. In ra
port cu aripa de dreapta este consi
derat un moderat. Dar poziția sa gene
rală în problemele politice principale nu

mari societăți, fiind posesorul unei averi 
de mai multe milioane de dolari. El 
aparjine „noului soi" de republicani 
care au intrat în Congres în urma ale
gerilor din toamna trecută, cînd nemul
țumirea provocată de politica Adminis
trației a dus la un serios recul al numă
rului de locuri deținute de către demo- 
crafi în Senat și Camera Reprezentan
ților. Din această categorie de oameni 
politici sub 50 de ani, care după opinia 
presei americane posedă „magnetismul 
imaginii", mai fac parte senatorii Mark 
Hatfield, singurul candidat care și-a ba
zat campania pe opoziția împotriva a- 
gresiunii în Vietnam, și Edward Brooke, 
primul negru ales în camera superioară 
a Congresului în decurs de un secol.

melor partidelor democrat și republican 
relevă puține deosebiri importante". 
Caruselul guvernamental alcătuit din a- 
cesfe două partide prezintă, pentru ini
țiatorii lui, avantajul că împiedică dife
rențierile politice după criterii de clasă 
și ale unor ideologii deosebite. Se pă
rea că la ultimele alegeri prezidențiale, 
prin candidatura senatorului Goldwater 
s-ar fi modificat radical elementele a- 
cestui carusel, prin faptul că platfor
mele celor două parfide s-au deosebit 
cel mai mult. Dar lecția alegerilor din 
1964 n-a constat numai în repudierea 
platformei de tip Goldwater, ci și în 
faptul că platforma pe baza căreia a 
fost obținută victoria electorală a fost 
curînd pusă la dosar. In prezent 
„administrația este nepopulară 
pentru că face ceea ce a promis în 
1964 că nu va face... Problema cri
tică ce se pune republicanilor este 
dacă ei vor oferi poporului un can
didat care să-l convingă că poate 
găsi o cale de ieșire din încurcătura 
din Vietnam, care va reda națiunii 
ceea ce războiul îi ia — 
banii, nu numai viețile 
săi, dar și capacitatea 
de a 
priile
(Walter Lippmann). Republicanii n-au 
însă deocamdată nici un program 
coerent pe care să-l opună Admi
nistrației, ei limitîndu-se doar la acțiuni 
de hărțuială. Marea lor speranță este că 
în rîndurile democraților se va produce 
o sciziune sau ca cel puțin vor pufea 
specula dificultățile administrației care 
se vor acumula pînă la alegeri. Este ca
racteristic din acest punct de vedere ce 
s-a înfîmplat la recenta conferință a gu
vernatorilor de la Casa Albă, în legă
tură cu problema numărul unu a vieții 
politice americane : războiul din Viet
nam. Președintele a intenționat ca, la 
fel ca și în anii precedenți, să obțină 
o rezoluție de sprijinire a politicii sale. 
Pentru a înlălura orice dificultate a fost 
pregătit un text care relua ideile formu
late în privința agresiunii în Vietnam în
tr-o rezoluție din decembrie a Comi
tetului de coordonare a Partidului Re
publican. Ideea a fost abandonată de
oarece, deși asupra fondului nu exista 
vreo diferență, guvernatorii republicani 
au indicat că nu vor să-i ofere pre
ședintelui un cec în alb într-o problemă 
care ar pufea constitui principala temă 
electorală din 1968.

Dacă în duelul verbal cu democrații 
senatorul C. Percy a formulat acuzația 
că ei privesc „viitorul Statelor Unite în
tr-o oglindă retrovizoare", nimic nu lasă 
deocamdată să se întrevadă că republi
canii ar proceda într-alt fel.

Expresia aparține politicianului Cali
fornian Harvin Unru, și ea sintetizează 
cea dintîi prevedere a fiecărui abecedar 
electoral în Statele Unite. In urmă cu 
o lună la Washington a avut loc pri
mul banchet de strîngere de fonduri, 
banchet la care un facîm a costat 500 
de dolari. In fața celor 2 000 de invi
tați, liderii republicani au căutat să pre
zinte un spectacol de unitate., Pe foto
grafia oficială, larg distribuită în presa 
americană, erau prezente următoarele 
persoane : Richard Nixon, guvernatorii 
George Romney și Ronald Reagan, se
natorul Charles Percy. Nici una dintre 
aceste persoane n-a anunțat deocam
dată că se consideră virtual candidat 
pentru Convenția republicană din vara 
anului viitor ,dar fiecare acționează de 
pe acum în această direcție. Fostul vi
cepreședinte Richard Nixon a declarat, 
la mijlocul lunii martie, că nu a luat 
încă o hotărîre asupra activității sale 
politice viitoare. In același timp el și-a 
dat consimțămîntul pentru constituirea 
unui comitet „Nixon la președinție", 
inițiat de unul din sprijinitorii săi din 
Washington. Simultan, Leonard Hall, 
care a deținut funcția de președinte al 
Comitetului național al Partidului Repu
blican, a stabilit în capitală cartierul ge
neral al comitetelor „Cetățenii pentru 
Romney". „îngerii financiari" ai acestei 
organizații, cărora li s-a încredințat mi
siunea de a sfrînge fonduri, sînt mag
nați ai petrolului din Detroit și doi oa
meni de afaceri din Washington. Intr-o 
convorbire cu reporteri, milionarul pe
trolist din California, Henry Salvatori, 
care a fost de altfel și unul din „îngerii 
financiari" ai lui Barry Goldwater în tim
pul campaniei prezidențiale din 1964, a 
afirmat : „Desigur, sînt un bun și vechi 
prieten al lui Dick Nixon. Dar acum el 
este pentru mine numărul doi. Ron Rea
gan este numărul unu — pentru a de
veni președinte sau orice altceva ar 
dori”. Comentînd această declarație, zia
rul „Washington Post" scria : „Faptul 
că Henry Salvatori îl împinge pe gu
vernatorul Reagan să candideze reflec
tă două schimbări importante în rîndul 
dreptei republicane. In primul rînd, e- 
lementele conservatoare mai militante 
îl preferă pe Reagan lui Nixon. In al 
doilea rînd, și aceasta este mai impor-

Corespondentul 
trans- 

început la 
de-a 14-a 
Naționale

PRAGA
Agerpres 
mite :
Praga lucrările 
sesiuni 
a R. S. Cehoslovace. A fost pre
zentat un proiect de lege guverna
mental privind înființarea' Ministe
rului Agriculturii și Alimentației al 
R. S. Cehoslovace, precum și atri
buțiile acestui minister. Proiectul 
a fost adoptat în unanimitate.

în continuarea lucrărilor a fost 
prezentat raportul Comisiei centrale 
de control popular cu privire Ja 
activitatea organelor de control 
popular în perioada 1963—1967. De
putății au ales apoi pe cei 30 de 
membri ai noii Comisii centrale de 
control popular.

au 
celei 

a Adunării

„Runda Kennedy 
patinează

a

Miercuri s-au reluat la Geneva lucrările „micii conferințe la nivel 
înalt" a „rundei Kennedy", la care participă reprezentanții S.U.A., 
Pieței comune, 
și Austriei.

Angliei, grupului țărilor nordice, Canadei, Japoniei

REPUBLICANII AMERICANI
Șl ZESTREA ELECTORALĂ
ocult care i-a înlesnit alegerea ca gu
vernator al celui 
rican, California,

mai populat stat ame- 
în noiembrie 1966.

Înaintea aruncării
ZARURILOR

se ocupa 
sale probleme

nu numai 
oamenilor 
și voința 

de pro- 
urgente"

„Runda Kennedy" se 
învîrtește pe loc. Aceas
ta este părerea comen
tatorilor ce urmăresc 
tratativele tarifare de la 
Geneva. Agenția France 
Presse relevă că nici 
după „mica conferin
ță la nivel înalt", 
care s-a ținut săptă- 
mîna trecută, nu a in
tervenit vreo schimbare 

cunoscute 
din 
ale

în pozițiile 
ale „celor șase" 
Piața comună sau 
Angliei și țărilor nor
dice. Se observă doar 
o anumită suplețe a tac
ticii delegației ameri
ca: a. Punctele cele mai 
critice ale negocierilor 
continuă să fie reduce
rea tarifelor vamale în 
domeniul produselor 
chimice și siderurgice ; 
iar pe plan agricol —

problema organizării u- 
nei piețe internaționale 
a cerealelor.

In ce privește produ
sele chimice poziția „ce
lor șase” rămîne fermă: 
membrii Pieței comune 
condiționează realizarea 
unui acord în acest do
meniu de suprimarea 
obstacolelor netarifare 
ridicate de S.U.A. în 
calea importurilor de 
produse chimice din ță
rile vest-europene. Re
feritor la negocierile în 
jurul otelului și al pro
duselor siderurgice, di
ficultățile provin din 
faptul că Anglia doreș
te, din motive de concu
rență, să mențină un 
tarif vamal mai mare în 
medie cu doi la sută 
decît acela al țărilor 
din Piața comună. In-

transigența manifestată 
de britanici surprinde 
oarecum pe observatorii 
de presă occidentali, 
care subliniază că a- 
ceasta nu concordă cu 
intenția Angliei de a 
intra în comunitatea 
vest-europeană. în le
gătură cu organizarea 
unei piețe internațio
nale a cerealelor, exis
tă o părere larg rășpîn- 
dită în presa străină, 
potrivit căreia de fie
care dată cînd se în
cearcă să se avanseze 
într-un punct al discu
țiilor se dă înapoi în 
altul.

în concluzie, proble
mele aflate în suspen
sie se dovedesc greu 
negociat, iar pînă 
scadentă (30 aprilie) 
pot număra și orele.

de 
la 
se

Un recent sondaj indica faptul că Ri
chard Nixon ar fi preferat lui George 
Romney drept candidat al Partidului 
Republican. Același sondaj arată insă că 
Romney ar fi în pozifia de a obfine mai 
multe vofuri în alegeri decît Nixon. Ca 
și ceilalți pretendenji, ambii caută să-și 
consolideze poziția și să sfrîngă cît mai 
multă zestre electorală. Fostul vicepre
ședinte Nixon, unul din principalii ani
matori ai campaniilor republicane din 
ultimul deceniu și jumătate, evaluînd 
ponderea pe care o va avea politica 
externă în alegerile din 1968, între
prinde un turneu de patru luni pe a- 
proape toate continentele pentru a cu
lege informajii. Ei continuă să aibă un 
însemnat sprijin în rîndurile Partidului 
Republican deși a fost înfrînt în alege
rile prezidențiale din 1960 și în cele 
pentru postul de guvernator al Califor-

este încă cunoscută. După un turneu în
treprins recent în cinci state vestice, în 
presa americană a fost pusă în circulație 
următoarea glumă-parabolă : „O per
soană trece pe lingă locul unei adunări 
și se interesează despre ce vorbește 
oratorul. Răspunsul : — încă nu ne-a
spus". Prudența cu care Romney abor
dează problemele de politică externă 
și folosirea în cuvîntări a unor clișee în 
funcție de auditoriu sînt interpretate 
drept încercări de a nu-și dezvălui 
cărțile înainte de momentul oportun.

De altfel și ceilalți concurenți republi
cani acționează în această perioadă cu 
maximum de prudență în ceea ce pri
vește definirea pozițiilor lor. Concomitent 
desfășoară o activitate care să atragă a- 
supra lor atenția opiniei publice, pentru 
a putea tezauriza capital politic în vede
rea rundelor următoare. Printre aceștia 
noul senator Charles Percy este consi
derat un viitor „cal negru” — termen 
care în argoul politic american definește 
pe candidatul de schimb pentru cazul în 
care Convenția nu reușește să se pună 
de acord asupra unei persoane dintre 
principalii favorifi. „Copil minune" al 
lumii de afaceri, Percy a deținut o im
portantă poziție în conducerea unor

Ei sînt considerafi candidafi posibili la 
vicepreședinfie în vederea „echilibrării" 
listei republicane în cazul în care Con
venția va desemna drept candidat la 
Casa Albă o persoană din rîndurile ari
pii conservatoare.

REPUBLICANII
ȘI-AU CRISTALIZAT
PROGRAMUL?

Candidaful republican va trebui să 
nu îndepărteze o parte a aderenților, 
cum a făcut-o Goldwater în 1964, să 
aibă destui „îngeri financiari” și sufi
cient sprijin din partea aparatului local, 
să fie telegenic, să aibă apel la tînăra 
generație care domină corpul electoral, 
să se prezinte cu o alternativă la poli
tica Administrației etc, etc... La începu
tul deceniului nostru, în volumul „Poli
tical Handbook of the World", editat 
sub auspiciile influentului Consiliu pen
tru relațiile internaționale din New York, 
se indica : „Nu există deosebiri funda
mentale între cele două partide princi
pale din Statele Unite — republican și 
democrat... Examinarea atentă a progra-
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