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Important obiectiv industrial

în funcțiune
Construcția Complexului de cracare catalitică de 

la Brazi înaintează într-un ritm intens. O trecere 
în revistă a graficului de lucrări arată că pînă 
acum pianul de construcție pe structuri s-a reali
zat în proporție de 85 la sută. Unele din obiecti
vele planului fizic au fost date în folosință chiar 
înainte de termen. In prezent, constructorii de la 
I.S.C.M. Brazi lucrează de zor pe platforma de 
cracare. Se fac suduri aliate, se lucrează la con
strucția metalică a coloanelor instalației de hidro- 
finare a motorinei. De asemenea, se montează șl 
compresorul de gaze și tuburi suflante, precum și 
aparatele de măsură și control. Electricienii reali
zează montajul aparaturii electrice în stațiile de 
transformare și de pe platforma complexului.

Conducerea acestui important șantier de la 
Brazi a ușurat mult munca prin mecanizarea în 
întregime a lucrărilor grele de ridicare și trans
port. Un aport important la ritmicitatea lucrărilor 
îl aduc și întreprinderile furnizoare de utilaje din 
țară. Se remarcă prin promptitudinea livrărilor 
Uzina de utilaj chimic din Ploiești, precum și 
Uzinele „23 August" din Capitală. O mențiune 
deosebită pentru lucrătorii căilor ferate care rea
lizează o încărcare și descărcare operativă a utila
jelor ce sosesc din import.

Inginerul Ion Bivolaru, tehnologul șef al insta
lației de cracare catalitică, sublinia faptul că 
există o perfectă colaborare între proiectanți, con
structori și beneficiari. în cadrul Institutului de 
proiectări de instalații petroliere s-a constituit un 
grup special care se ocupă de marele obiectiv in
dustrial de la Brazi.

— Dorim, și acesta este și angajamentul con
structorului — spunea tehnologul șef — să punem 
complexul în funcțiune cu cel puțin 60 de zile 
înainte de termenul prevăzut. El va începe deci să 
producă în trimestrul III al acestui an. Lucrul 
acesta este pe deplin posibil. Am început deja 
revizia internă a coloanelor, de pe platformă și 
încercările de presiune la conductele tehnologice.

Constantin CĂPRARU 
corespondentul „Scînteii"

Mașini
și utilaje
pentru
agricultură

Planul de producție al uzi
nelor constructoare de mașini 
pe acest an prevede realizarea 
unui număr sporit de mașini 
și utilaje pentru agricultură. 
Față de anul precedent se vor 
realiza în plus, printre altele, 
1 085 semănători de precizie 
și combine de cereale, 270 
combine de' recoltat porumb, 
175 selectoare universale, 327 
batoze de porumb acționate 
mecanic, 298 vînturători me
canice, 2 182 prășitoare, 140 
mașini de adunat fîn și altele. 
La acestea se adaugă 17 500 
tractoare ce vor fi produse în 
acest an. Planul prevede, de 
asemenea, o creștere cores
punzătoare a producției de 
piese de schimb.

DIN BETON
CELULAR
AUTOCLAVIZAT

La stația nr. 2 a Trustului 
de utilaj greu din Capitală a 
fost construită, pentru prima 
dată în țară, o hală indus
trială cu pereți din beton ce
lular autoclavizat. Pereții au 
fost produși sub formă de pa
nouri mari, slab armate, Ia 
fabrica de la Doicești. Con
strucția halei a impus respec
tarea unei anumite tehnologii, 
verificarea amănunțită a ca
lităților fizico-mecanice, șl 
alte măsuri speciale de trans
port, manipulare și depozitare 
a panourilor. La realizarea a- 
cestei lucrări și-au adus con
tribuția atît cercetătorii insti
tutelor de specialitate din 
industria materialelor de con
strucții, cît și lucrătorii între
prinderii nr. 8 de construcții- 
montaj din București.

(Agetpres)
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catalitică de la Brazi
se apropie de intrare

Complexul de cracare

Perspectivă ieșeană Foto : Agerpres
Brazi : Complexul de cracare catalitică
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Un imperativ al muncii
de partid

PERFECȚIONAREA
Gheorghe CĂLIN 

prim-secretar al Comitetului 
regional Hunedoara 

al P.C.R.

CONTINUA A CONDUCERII
ACTIVITĂȚII ECONOMICE

Sectorul ovin al cooperativei agricole din comuna Stîngdceaua,. raionul Strehaia

« NEDREPTĂȚIAm construit un ca
dru social < 
tatea și cinstea, 
donate vechi ale spi
ritualității românești, 
au trecut în zona realității sociale. Orînduirea noastră socială este dreaptă. Cu atît mai mult 
distonează nedreptățile izolate, comise ici sau colo, de unul sau altul, actele ce vin în con
tradicție cu trăsăturile esențiale ale societății noastre.

în cercul dreptății
socială

de George-Radu CHIROVICI

Popa Florea era (scriu 
era pentru că acum este 
la închisoare) șef de echi
pă pe un șantier de con
strucții din Turnu-Măgu- 
rele. O vreme lucrurile au 
mers cum trebuie ; doar 
o vreme, fiindcă într-o 
bună zi Popa Florea a 
început să fure. Nu băga 
mîna în buzunare, nu 
spărgea casele oamenilor. 
Eroul nostru a început să

din avutul 
tovarășilor 
Procedeul : 

Lucrează

fure cu acte 
statului și al 
de muncă, 
pontare falsă.
15 oameni, iu, șef de e-
chipă, pontezi 18 și banii 
celor 3 îi bagi în buzu
nar. Popa Florea și-a 
pontat, luni de-a rîndul, 
nevasta și rudele, care 
n-aveau habar nici mă
car unde se află șantie
rul.

Dar el trebuia să jus
tifice banii încasați ca 
salarii cu lucrări. Aici nu 
mai încăpea nici o înșe
lătorie. Și atunci ? Sim
plu : aceleași lucrări (a- 
dică cele executate real 
de 15 oameni) le rapor
tezi ca fiind făcute de 18 
(ceilalți trei fiind nevasta 
și rudele). Astfel fiecare 
din cel 15 este păgubit 
de o 
bani.

Am 
cîțiva 
de acesta. Iată ce decla
ră ei :

— Mă miram eu că de 
ce munceam, banii erau 
tot mai puțini, 
întrebam pe șef 
asta-i norma, 
place, dacă nu,

sumă oarecare de

stat de vorbă cu 
muncitori frustrați

Cînd îl 
zicea că 
dacă-ml 

sănătate.

Acum cîștig mai bine și 
sînt mulțumit.

— Eu am văzut pe ne- 
vastă-sa pe ștat dar am 
tăcut. Mi-a venit mie așa, 
un iei de amar la inimă, 
dar Ce puteam să fac ? 
Una-două se supăra și 
zicea „mîine să nu te mai 
prind la lucru". Munceam 
cu inima amară.

— Dacă vedeam 
Popa își face de 
m-am descurajat, 
mi-era greu ; dar azi am 
alt curaj...

Sînt mai mult decît con
cludente aceste scurte de
clarații. O nedreptate a- 
duce alte nedreptăți, pa
gube materiale, neîncre
dere, descurajare.

(Continuare 
în pag. a Il-a)
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STUDENȚIMII
Profesor doctor docent D. BERCIU

decanul Facultății de istorie București

Ridicarea calitativă a întregii ac
tivități economice a devenit în e- 
tapa actuală un imperativ, o nece
sitate obiectivă. Plenara C.C. al 
P.C.R. din decembrie anul trecut 
a dezbătut în profunzime întreaga 
complexitate a problemelor legate 
de perfecționarea activității în 
toate compartimentele economiei 
naționale, stabilind direcțiile prin
cipale în care este necesar să se 
acționeze pentru a obține în in
dustrie, agricultură și în celelalte 
domenii O înaltă eficiență econo
mică. Urmînd indicațiile cuprinse 
în cuvîntarea la plenară a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, organele 
și organizațiile de partid anali
zează în spirit constructiv, multi
lateral, activitatea desfășurată în 
primul an al cincinalului, reflec
tează asupra- căilor și mijloacelor 
de îmbunătățire a întregii munci 
în domeniul economiei. O aseme
nea analiză a făcut și organizația 
regională de partid Hunedoara.

La ce concluzii s-a ajuns ? în 
anul care a trecut, în industria re
giunii s-au obținut rezultate su
perioare perioadei anterioare. Toți 
indicatorii de plan au fost înde
pliniți și depășiți. S-au produs pes
te plan zeci de mii de tone de căr
bune, minereuri, oțel și laminate. 
Calitatea produselor s-a îmbună
tățit, beneficiile realizate în plus 
însumează peste 92 milioane lei.

COMPARĂM
REALIZĂRILE CU
POSIBILITĂȚILE

Dintr-o privire de suprafață a- 
supra datelor statistice s-ar părea 
că există motive de mulțumire, că 
totul merge bine. O asemenea 
optică de a interpreta realizările 
obținute nu ne-ar aduce prea mult 
folos, n-ar fi mobilizatoare. Din
colo de realizările de ansamblu, de 
cifrele bilanțiere, pătrunzînd mai 
adînc în realitățile economiei re
giunii, constatăm o seamă de nea
junsuri care nu numai că au di
minuat realizările de pînă acum, 
dar — neînlăturate la timp — ar 
constitui o frînă în obținerea unor 
rezultate superioare.

Cînd facem aceste afirmații ne 
gîndim la faptul că întreprinde
rile noastre au încă serioase re
zerve și posibilități, a căror valo
rificare poate contribui nemijlocit 
Ia creșterea eficienței economice. 
Mi-aș propune ca în continuare să 
mă refer succint la cîteva din fe
nomenele negative din economia 
regiunii și pe care nu numai le 
consemnăm, dar acționăm cu toată 
energia pentru a le înlătura. Anul 
trecut, de pildă, în Valea Jiului 
s-au produs peste plan 42 000 tone 
de cărbune. Puțini sînt aceia care 
se gîndesc astăzi la ce s-a realizat 
și mult mai mulți la ce s-ar fi putut 
obține printr-o mai bună organi
zare și conducere a producției. Ex
ploatările din cadrul Combinatului 
carbonifer au suferit și în anul 
trecut de vechea boală a neritmi- 
cității producției. Numeroase bri
găzi și sectoare nu-și îndeplinesc 
sarcinile de plan; realizările au 
fost diminuate — numai prin ră- 
mînerile în urmă ale minelor Dîlja 
și Paroșeni — cu 15 000 tone de 
cărbune. Productivitatea muncii a 
fost mai mare decît prevederile, 
dar ea n-a crescut pe măsura efor
turilor materiale și tehnice făcute 
de stat în acest important bazin 
carbonifer. Consumul de forță de 
muncă, cu o pondere în prețul de 
cost de peste 60 la sută, este exa
gerat, numărul lucrătorilor nepro
ductivi menținîndu-se la două 
treimi din totalul salariaților.

Un alt exemplu ni-1 oferă Com
binatul siderurgic Hunedoara. Dacă 
am judeca numai după faptul că 
anul trecut s-au realizat peste plan 
29 000 tone fontă, 25 000 tone oțel 
și 31 500 tone laminate, iar econo-

(Continuare tn pag. a III-a)

Noi, dascălii, care a- 
vem misiunea instruirii 
corespunzătoare a stu
denților am citit cu inte
res ancheta „După ce re
cunoști specificul at
mosferei studențești ?*, a- 
părută în ziarul „Scîn- 
teia". In legătură cu 
această temă aș vrea să 
mă refer la problema tra
dițiilor studențești, care, 
reînviate, consider că ar 
contribui la formarea u- 
nui climat moral favora
bil creării intelectualului 
de mîine.

Au fost înființate aso
ciațiile studențești, a că
ror activitate se desfă
șoară în strînsă legătură 
cu U.T.C.-ul. Sînt de pă
rere că ele ar trebui să 
aibă mal multă Inițiativă 
proprie, să depășească 
acea obișnuință de a aș
tepta mereu „îndrumări". 
Au existat și pe vremuri 
asociații studențești. La 
facultatea de istorie era 
asociația „V. Pîrvan". în 
cadrul ei studenții orga
nizau conferințe cu o te
matică legată de unele 
momente importante ale 
istoriei patriei, pe care le 
țineau personalități de 
searnă ale vieții științifi
ce și culturale. Subiecte
le tratate țineau treaz 
sentimentul patriotic, 
prestigiul științei româ
nești și al studențimii în
seși. Cîți dintre foștii stu
denți ai facultății de is
torie, membrii unor ase
menea asociații, nu-și a- 
mintesc și azi cu emoție 
de cuvîntul vibrant al lui 
N. Iorga, de coborîrea a- 
cestuia în mijlocul lor și 
de îngrămădirea aces
tora în jurul lui, ca să 
vadă mîna care a scris 
Istoria Românilor I

La aceste conferințe cît 
și la reuniunile organiza
te de aceleași asociații, 
studenții nu puteau pă-

trunde într-o ținută neco
respunzătoare : fără cra
vată sau cu pantofii mur
dari, nebărbieriți ori ple- 
toși. Excluderea din sală 
a celor care nu luau în 
seamă aceste cerințe se 
făcea de către 
formată tot din

Cu atît mai 
mi se pare că 
acum problema 
conștiinței despre nobila 
misiune socială contem
porană a studențimii care, 
firește, impune tineretului 
o conduită la înălțimea 
cerințelor eticii socialiste. 
Unul din atributele care 
în zilele noastre pune în 
adevărata lui lumină ti
tlul de student, subliniin- 
du-i latura cetățenească 
a profilului său moral 
este dragostea față de 
patria socialistă, mîndria 
față de realitățile de azi 
pe care tineretul studios, 
clocotind de dorința de a 
fi cît mai de folos țării, 
este chemat să le ducă 
mai departe. Pentru a fi 
la înălțimea acestei che
mări patriotice se înțele
ge că studentul trebuie să 
fie în primul rînd un om 
instruit, să absoarbă ne
încetat cuceririle științei 
și culturii, făurindu-și tot
odată o personalitate 
care să vibreze, cu ace
eași neobosită sete de 
cunoaștere și seriozitate 
intelectuală și cetățeneas
că toată viața. Cum 
să nu fim revoltați azi, 
cînd în numele unei 
„originalități" și „liber
tăți" rău înțelese mai ve
dem pătrunzînd pe porți
le facultăților tineri cu 
părul crescut pînă din
colo de gulerele cămăși
lor și cu bărbi respingă
toare, așezîndu-se în 
bănci cu cămașa desche-

(Continuare 
în pag. a V-a)

o echipă 
studenți. 
pregnant 

se pune 
ridicării

Perspective

ZAMBIA
Maurice HOMMEL

publicist zambian

Zambia este nu numai țara cuprului ți a cele
brelor cascade Victoria și Kafue. Tinărul stat, 
care a apărut pe harta Africii libere doar cu doi 
ani în urmă, pățește pe calea lichidării moșteni
rii coloniale, marcind succese în dezvoltarea eco
nomiei, în consolidarea independenței. Prima mă
sură luată după cucerirea independenței a fost 
hotărîrea de a trece în competența guvernului 
toate drepturile de exploatare a resurselor mine
rale zambiene. Prin acest act s-a pus capăt privi
legiilor trustului „British South Africa", înfiin
țat în anul 1898 de către unul din „părinții colo
nialismului", Cecil Rhodes. Ulterior, s-au luat o 
serie de măsuri pentru „africanizarea" aparatu
lui de stat ți economic, fiind înlocuiți o serie de 
funcționari legați de fosta administrație. In în
treaga țară se înfăptuiește în prezent un program 
îndrăzneț de construcții. Se ridică întreprinderi 
industriale, se deschid mine, se lărgește sistemul 
de irigații, în numeroase orașe se conturează noi
le cartiere de locuințe. Articolul de față prezintă 
succint cîteva din preocupările actuale ale po
porului zambian.

Dacă, așa cum s-a spus de atîtea ori, Africa 
este continentul care cel mai recent s-a trezit și 
a pășit la o viață nouă, independentă, atunci se 
poate afirma cu certitudine că Zambia ilustrează 
in mod caracteristic acest proces, fiind una din 
tinerele țări africane care se dezvoltă cu o mare 
rapiditate.

lli fața majorității statelor africane stă sarcina 
lichidării grelei moșteniri lăsate de colonialism 
și a unei dezvoltări în ritm susținut a economiei,

(Continuare în pag. a Vl-a)
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Cum e 
mai bine?

Chemat tn fața instanței 
pentru abandon familial. Mir
ata Rățol din comuna Izvoru 
(Argeș) a declarat : „Mal bine 
fac închisoare decît să plă
tesc* (pensia alimentară pen
tru copil). La pronunțarea sen
tinței — șase luni închisoare 
corecțională — a sărit în sus : 
„Mal bine plătesc decît să fac 
închisoare*.

Ctnd nu știi cum e „mai 
bine*, te ajută instanța. Și nu-i 
rău.

Combustibil
...Și a plecat șoferul Constan

tin Cuciureanu (I.M.T.F. Falcău) 
la drum. La Rădăuți, In inte
res de serviciu. In satul Laura 
a hăut 100 gr. țuică. Din cauza 
zăpezii a făcut cale întoarsă. Și 
a continuat: în Straja — 100 gr. 
țuică, Falcău — 200 gr. Din 
nou la drum, spre Rădăuți. Și 
din nou țuică. în comuna Rilca 
—- 200 gr. Și a mers mai depar
te. Și a lovit o sanie. Și după 
clțiva kilometri a intrat în șanț, 
ȘÎ apoi într-un copac. Și n-a mai 
mers. Nu mai avea țuică.

Zece ani 
incognito

Titlul de inginer l-a atras și pe 
Gheorghe Vasileșcu din Craiova. 
Dar n-a vrut să învețe. Era greu. 
Atunci și-a procurat o diplomă 
falsă. Cu ea în buzunar s-a an
gajat la întreprinderea regională 
de electricitate Oltenia. După cît- 
va timp a fost avansat șef de sec
tor (I) Abia după zece ani, fiind 
iudecat pentru alte ilegalități, in
stanța a aflat că „inginerului* îi 
lipsesc studiile necesare. Cei de 
la I.R.E. n-ar fi știut niciodată ce 
hram poartă salariatul lor. Nu sînt 
curioși. Iar el îi regretă : „Ce oa
meni cumsecade I Aici aș fi ajuns 
departe'...

Cum se ratează o „carieră* I

Casa orelor
Casa de pe str. 1 Mai nr. 14 

din Cluj adăpostește o colec
ție originală de ceasuri (95 me
canisme) dattnd din diferite 
epoci. Aparține actorului 
Laszlo Kiss. Colecția cuprin
de, între altele, două ceasuri 
solare de buzunar dattnd din 
secolul al XVI-lea; „Moara 
olandeză" construită dintr-un 
lemn fin de un meșter ceasor
nicar olandez; diferite ceasuri 
cu orgă jf alte ceasuri muzi
cale. Cu atttea ceasuri (95 ț) 
timpul se scurge mai repede.

Aleluia!
Deși „blserleos* de felul său, 

C. lane nu s-a spovedit niciodată. 
Are domiciliul stabil In Timișoara, 
locuiește In Brăila șl „operează’ 
ia Bacău. Specialitatea : spărgător 
de mlnăstlri. (Un hot profilat I). 
Venise la Bacău să spargi două 
dintre cele mai vechi mtnistlri. 
N-a Izbutit. La anchetă a reieșit 
că în trei luni a jefuit opt bise
rici din regiunea Galați. In pre
zent se află „in grila’ organelor 
de miliție din regiunea în care 
și-a desfășurat... activitatea de 
bază. Acum se „spovedește* si
gur.

Din vina 
cui ?

Cabana Voina de lingă 
Cimpulung Muscel a ars pînă 
la temelie. Abia fusese înzes
trată cu mobilier in valoa
re. de citeva sute de mii lei. 
Incendiul a fost provocat, de 
un injector defect (tehnicienii 
de la I.G.O. Cimpulung n-au 
verificat starea utilajului). 
Cercetările continuă. Sperăm 
că vor ajunge și acestea pînă 
la temelie, dezvelind „cariile” 
din pricina cărora s-a năruit 
o splendidă cabană turistică.

De sezon
Andrei Toma, distribuitor de 

mărfuri la întreprinderea comer
țului cu ridicata pentru textile 
și Încălțăminte-București, a sus
tras din depozit 500 perechi cio
rapi din relon pentru femei și 
3 900 perechi ciorapi pentru 
copii. Marfa furată a fost 
vîndută prin intermediul A- 
nei Vohn și Elenei Serdin, ges
tionare la unitățile de galante- 
rie-mercerie nr. 10 și respectiv 
111 din cadrul O.C.L. Textila 2. 
Se spune că cei trei „lucrau" 
discret, la ciorapi. Dar au fost 
prinși și... încălțați. Normal: e 
iarnă.
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(Urmare din pag. I)

Popa Florea a fost 
condamnat la 2. ani în
chisoare pentru nedrep
tate : și-a, însușit munca 
altor oameni. Dar ce pe
deapsă merită pentru 
faptul că — măcar pen
tru o clipă — le-a clăti
nat încrederea în cinste 
șl în dreptate ?

„Sînt legi pe care Co
dul penal nu le consem
nează. Sînt, poate, cele 
mai profunde Codul ne
scris al dreptății și cin
stei are articole ca aces
tea : să nu fii nedrept, să 
fii om, respectă pe omul 
de Ungă tine...* — comen
tează prof. univ. Teodor 
Mărășescu.

...Dar ce mal aduce 
după ea nedreptatea ?

O nedreptate aduce 
după sine și o tulburare 
a echilibrului intrinsec al 
lucrurilor. Ea nu se poate 
comite decît împotriva le
gii, deci strlcînd ordinea 
valorilor. Autorul nedrep
tății, mînat de dispreț față 
de lege, față de obiecti
vitate, instalează în locul 
lor propria sa voință, pro
priile sale concepții des
pre drept și datorie.

Așa s-a întîmplat la Ti
mișoara. Ani de zile, Sil- 
vian Puțlnelu, șef de ser
viciu la Direcția regională 
C.F.R., ajutat de un com
plice, a favorizat admite
rea în școala de mecanici 
de locomotivă a unor in
divizi care în condiții nor
male n-ar fi putut intra.

(Aloi trebuie, deschisă 
o paranteză. în geneza 
nedreptății găsim întot
deauna, cu o sumbră le
gitate, două elemente : 
1. Un obstacol legal și 
dorința de a-l eluda. 2. O 
nesocotire in general a 
legii, un dispreț pronun
țat pentru prevederile el 
și, ca un corolar, certitu
dinea caracterului excep
țional al celui ce înfăp
tuiește nedreptatea).

Mînzat Gheorghe șl Po- 
povici loan dăduseră 
examen în mal multe rîn- 
duri și căzuseră. Banii pe 
care i-au dat lui Puțlnelu 
au înlocuit cunoștințele 
cerute la admitere. Al- 
botă Gh. nu întrunea con
dițiile de școlaritate. Dar 
a dat bani și a intrat.

Nedreptatea în
locuiește criteriul 
valoric, singurul 
criteriu de promo
vare valabil în so
cietatea noastră, 
cu altele, arbitra
re, care nasc con
fuzie și derută. Ea 
face una din price
pere și nepricepe
re, valoare și non- 
valoare.
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— In ce constă îmbunătăți
rea asistenței medicale în poli
clinici 7

— Pentru a da un răspuns mai 
precis la această întrebare, por
nesc de la unele deficiente func
ționale, constatate de mai multi 
ani în activitatea policlinicilor re
gionale și raionale. Ele se referă 
la neasigurarea condițiilor pentru 
bolnavii dirijați de la policlinici 
îndepărtate, de a fi consultați în 
ziua prezentării, timpul de aștep
tare și de precizare a diagnosticu
lui prelungindu-se, iar medicii 
specialiști fiind supraaglomerați. 
Aceasta a dus la creșterea numă
rului de absențe ale salariațflor din 
întreprinderi și instituții, deoare
ce erau nevoliti să se prezinte la 
policlinici în timpul producției. 
Secțiunea de 
vederi sociale 
colaborare cu 
ganizare sanitară a Institutului 
medico-farmaceutic din Tg. Mu
reș, a căutat căi de îmbunătățire 
a funcționalității policlinicilor în 
baza indicațiilor Ministerului Să
nătății și Prevederilor Sociale. 
Pentru reducerea aglomerației, 
trebuie acționat tn primul riînd în 
sensul separării cabinetelor care 
deservesc orașul și celelalte loca
lități ale regiunii, această măsură 
constituind punctul de pornire 
pentru o programare mai raționa
lă a bolnavilor. Problema s-a re
zolvat prin reorganizarea policli
nicii nr. 1 din Tg. Mureș, care a 
fost destinată numai bolnavilor 
din acest oraș, în timp ce policli
nica nr. 2 rezolvă toate cazurile 
dirijate spre centrul regiunii de 
la policlinicile raionale. Pentru a- 
cești din urmă pacienti s-a intro
dus metoda prenotăril, rezolvîn- 
du-se telefonic data, numărul de 
ordine la fișier, precum șl consul
tațiile la unul sau mal multe ca
binete de specialitate. în funcție 
de necesități. Totodată, bolnavii 
domiciliat! în alte localități și re
chemați pentru control medical

sănătate și 
a regiunii, 

catedra de

pre- 
în 

or-

O experiență cu rezultate bune în organizarea activității

policlinicilor din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară

privitoare la RESPECTAREAJ

PACIENTULUI
Comitetul regional de partid al regiunii Mureș-Auto- 
consiătuire cu participarea reprezentanților institu-

Cu cîtva timp în urmă, 
nomă Maghiară a organizat o 
(iilor sanitare, a întreprinderilor industriale și unităților agricole, privind problemele 
de asistență medicală din regiune, tn spiritul concluziilor formulate cu această ocazie, 
s-a desfășurat o activitate intensă pentru îmbunătățirea asistenței medicale. L-am 
rugat pe dr. ZOLTAN AMBRUȘ, medic inspector ai secțiunii de sănătate și prevederi 
sociale a sfatului popular regional, să ne informeze, pe scurt, asupra măsurilor luate.

chiar după cîteva săptămîni sau 
luni sînt prenotati automat, asi- 
gurîndu-li-se bon de ordine la . fi
șier. Concomitent, la policlinica 
nr. 1 din Tg. Mureș și în alte po
liclinici raionale s-a introdus pro
gramul în două schimburi și s-a 
asigurat participarea la consulta
ții a cadrelor didactice de specia
litate de la I.M.F.

— Care este, după părerea 
dumneavoastră, eficiența acestor 
măsuri organizatorice 7

— în afară de importanta eco
nomie de timp pe care o realizea
ză pacienții, de asigurarea certitu
dinii că nu vin degeaba în oraș și 
că vor primi asistenta necesară, 
și baza materială a policlinicilor 
este utilizată mai intensiv, iar ca-

drele medlco-sanltare sînt antre
nate mult mai judicios în asisten
ța medicală a populației.- Lichidîn- 
du-se îndrumarea directă a bol
navilor din regiune la policlinici
le din Tg. Mureș, a dispărut, pe 
de o parte, supraaglomerarea a- 
cestor Instituții, iar policlinicile 
raionale sînt utilizate la capacita
tea reală. De asemenea, in urm 3 
introducerii sistemului de consul
tații de dimineața pînă seara, și 
medicilor specialiști li s-au creai 
condiții pentru o asistență de bună 
calitate.

— Care sînt planurile de 
perspectivă 7 Aveți în vedere 
perfecționarea acestor acțiuni 7

— în colaborare cu catedra de 
organizare sanitară din I.M.F., noi

Rubricfi redactata de
Ștefan ZIDĂRITĂ 
Ștefan DINICA

Cu sprijinul corespondenților 
„Seînteii".

Nedreptatea este și un 
grav act anti-social. Să 
lăsăm deoparte faptul că 
oamenii au intrat pe ne
drept în școală, lovind în 
interesele celor care me
ritau să o urmeze ; să-l 
lăsăm deoparte și să ne 
gîndim o clipă Ia conse
cințele pe care le poate 
avea activitatea unul ast
fel de viitor mecanic de 
locomotivă.

O nedreptate făcută 
unul om este o nedreptate 
făcută tuturor.

Așa cum s-a tntîmplat șl 
în oazul următor:

Constantin Dincă din 
BălcevU (raionul Oltețu, 
regiunea Oltenia), a ob
ținut ca fiica sa, Angela 
Dumitrașcu, să fie numi
te învățătoare într-o co-

NEDREPTĂȚI
în cercul
dreptății

mună oarecare. Decizia 
respectivă a fost devan
sată de „instalarea în 
funcție" a fiicei sale de 
către C. Dincă prin gonl- 
rea brutală a fostei titula
re a postului. Dar lucru
rile nu s-au oprit aici. Pof
ta vine mîncînd, spune 
proverbul. L-a confirmat 
și C. Dincă. Odată fiica 
„aranjată*, de ce nu l-ar 
aranja și pe ginere ?

Marin Dumitrașcu, gine
rele, este un șofer foarte 
bun, disciplinat, talentat 
artist amator, astă-vară 
și-a luat și bacalaureatul. 
E drept, cu notele 3 
la «arii, B la oral, 
peste alta media 
dar... l-a luat. Ce s-a 
dit socrul : N-ar fl bun de 
protesor ? De ce nu. De 
pildă la istorie și geogra
fie. Șl lată cum un exce
lent șofer devine, peste 
noapte, un prost profesor 
de istorie șl geografie la 
clasele a V-a —a VUI-a 
ale școlii generale din Bul- 
zești (comună „lipită* de 
satul Prejoiu, unde func
ționa soția sa), spre con
sternarea satului care-1 
cunoștea de mal mulți ani 
șl, probabil, spre bucuria 
elevilor chiulangii.

I-am pus lui Marin Du
mitrașcu cinci întrebări 
din Istorie și geografie. 
Iată răspunsurile : din 
Oceanul Indian se trece 
prin canalul Panama în 
Oceanul Atlantic, „Răz
boiul celor două roze* s-a 
purtat între nobilime și 
burghezie. Nu a știut să 
numească decît un singur 
membru al guvernului 
provizoriu de la 1848 din 
Muntenia, ceilalți doi fiind 
produsul fanteziei sale; 
n-a știut să numească pe, 
nici unul dintre ultimii trei 
domni munteni înainte de 
1821, iar ca state africane 
cu ieșire la golful Guineei 
a numit „Congo belgian 
și Republica Congo* 
(sic 1). Iată, deci, în suita 
nedreptății încă un cava
ler negru : impostura. Co
piii unui sat întreg sînt 
dați să învețe carte de 
la un „nea Marinlcă* oa
recare, uns peste noapte 
profesor.

La intervenția comitetu
lui regional P.C.R. Oltenia, 
„profesorului* Marin Du
mitrașcu i s-a desfăcut 
contractul de muncă 
odată cu sfîrșitul trimes
trului I. De asemenea, 
pentru abuzul săvîrșlt, C. 
Dincă a fost sancționat.

și 4 
una 
5,33, 
gîn-

Impostura, con
secință directă a 
unei nedreptăți, 
are darul să tul
bure conștiința, să 
deruteze pe oa
meni. Mutația de 
valori pe care o o-

perează poate să 
pună sub semnul 
întrebării, în min
tea unora, însuși 
echilibrul rapor
turilor de valori. 
Nedreptatea sfîr- 
șește prin a fi re
parată, dar efec
tele ei morale se 
sting mai greu.

Asocilndu-și și Impos
tura, nedreptatea își com
pletează portretul cu o 
trăsătură pe măsura celor
lalte : imoralitatea.

Iată un exemplu :
Pentru tot ce 1 se impu

tă (imoralitate, abuz de 
putere, lovirea personalu
lui în subordine, proastă 
gospodărire ș.a.), Platon

Emil, directorul adminis- 
tratiy al stațiunii Olănești, 
tițBuldT .înlbcuit de mulf. 
Ar fi fost un act de drep
tate. Nu s-a întîmplat așa, 
s-a comis deci o nedrep
tate ale cărei consecințe 
se perpetuează și astăzi.

Iată doar cîteva dintre 
isprăvile micului satrap 
de la băile Olănești : des
chide după miezul nopții 
ușa camerei de primire și 
în prezența a două bolna
ve o bate pe îngrijitoarea 
S. M. pînă la stnge. (Peste 
3 luni femeia a murit, poa
te fără nici o legătură cu 
bătaia respectivă). în do
sarul cazului există decla
rațiile martorelor și două 
declarații ale victimei. 
Prima, în care faptele sînt 
redate întocmai. A doua, 
tn care, cu dureroasă nai-

vltate, femeia scrie : „...re
cunosc că tov. director nu 
m-a bătut, dar declar așa 
ca să nu fiu îndepărtată 
din serviciu*. Alte bolnave 
s-au plîns că au fost ne
voite să Buporte avansu
rile impertinente ale ad
ministratorului (D. E., din 
Vaslui, e un exemplu). O 
salariată primește la 4 di
mineața vizita eroului, 
avîrid luni de zile după 
aceea neînțelegeri cu so
țul indignat. Beția, insulta, 
înjurăturile cele mai gro
solane, abuzurile sînt me
tode obișnuite „de lucru* 
ale lui Platon Emil.

Pentru că aceste abateri 
nu au fost odată pentru 
totdeauna sancționate 
prin singura măsură ra
țională și logică, îndepăr
tarea salariatului abuziv, 
răul a căpătat un fel de 
gir și s-a răspîndit. Cîțiva 
falariați ai. cantinei joacă 
zi de zi .iaiBut printre 
ciorbe și tocane ce dau 
in ioc; alții fură alimente. 
Hristu Elena, avînd la ac
tiv o condamnare penală, 
continuă, în calitate de 
salariat la I.R.E.B. Olă- 
nești, să comită falsuri 
mușamallzate. Berbece Se
ver e trimis, chipurile, ca 
„lucrător de cadre*, să 
aducă referințe compro
mițătoare pentru un alt 
salariat. Mașinile între
prinderii fac curse de a- 
grement sau negustorești 
(vin, păsări etc.), cu În
cuviințarea și din ordinul 
directorului. Ca într-un joc 
d» hocus-pocuB, un post 
• restructurat de vreo trei 
ori, numai și numai pen
tru a lovi un salariat a

cărui cinste este incomo
dă pentru cei abuzivi. 
Nouă locuri în cea mai 
bună vilă sînt scoase din 
planul de stat, trecute la 
rubrica „neutilizabile" pe 
de o parte, pe de altă 
parte declarate drept „ca
mere de inspecție”.

E cazul ca această at
mosferă de insanitate mo
rală să fie curățată. E 
inadmisibil ca acțiunile 
unui singur opl să degra
deze în asemenea hal ra
porturile de muncă și per
sonale din cadrul unei co
lectivități socialiste.

O nedreptate 
nereprimată este 
un germene care 
infestează pe zone 
cu atît mai largi 
cu cît e lăsată 
să acționeze mai 
mult. Eradicarea 
nedreptății e o în
datorire socială e- 
lementară. Neîn
țelegerea acestui 
comandament poa
te 
țe 
de

avea consecin- 
de tipul celor 
mai sus.

*
O nedreptate nu vine 

niciodată singură — pa
rafrazăm proverbul. Ea 
sosește cu un cortegiu de 
alte vicii morale, este în
soțită de alte fenomene 
de degradare a concep
țiilor noastre despre rela
țiile între oameni. Un 
motiv mal mult ca să fie 
stîrpită oriunde se arată.

“I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

am elaborat un plan care se va 
realiza în mai multe etape. In 
primul rînd vom spori, cu sprijinul 
sfaturilor populare, numărul cir
cumscripțiilor sanitare și al dis
pensarelor de întreprindere — u- 
nltăți ce constituie baza asistenței 
ambulatorii —. vom îmbunătăți do
tarea și încadrarea policlinicilor 
(între altele, în perioada cincina
lului se va da în folosință la Tg. 
Mureș și Tîrnăveni cîte o policli
nică modernă), se va extinde — 
așa cum sînt șl indicațiile — m&- 
toda prenotării bolnavilor la toa
te policlinicile din regiune, intro- 
ducîndu-se, într-o perioadă viitoa
re, chiar programarea bolnavilor 
la ore exacte. De asemenea, se re
organizează asistenta de urgentă 
din Tg. Mureș, prin lichidarea pa
ralelismului existent la ora ac
tuală între statia de salvare, clini
ca de urgentă și garda orășeneas
că. îmbunătătindu-se astfel 
tatea și promptitudinea 
serviciu.

— V-a0 referit la 
sfaturilor populare, tn 
menii solicitați încă ajutorul a- 
cestor organe 7

— Celula de bază a 
pe care ee sprijină 
muncă a policlinicilor 
cumscripția sanitară, 
circuitul omului bolnav porne 
te întotdeauna din cabinetu. 
medical de circumscripție. De 
ceea, întregul nostru sistem de 
reorganizare a policlinicilor se ba
zează pe bunul mers al tuturor u- 
nităților de asistentă ambulatorie. 
Or, o bună asistentă medicală am
bulatorie se poate asigura dacă u- 
nei circumscripții sanitare urbane 
îi revin circa 5 000 de locuitori. 
Este o cerință care..,s-a și realizat 
la nivelul orașelor raibnate din re
giune. Sperăm că ea se va reali
za și în orașul Tg. Mureș, asigurîn- 
du-se spatiile necesare pentru patru 
circumscripții sanitare, pentru care 
dispunem de cadrele necesare. Și 
desigur că în regitine mai sînt 
asemenea situații sau probleme 
de altă natură care își 
teaptă rezolvarea. în încheiere 
să accentuez că îmbunătățirea 
tivitătii policlinicilor depinde 
numai de preocuparea permanen
tă a personalului medlco-sanitar, 
ci și de sprijinul cetățenilor în
șiși. Preconizăm să întreprindem 
o largă propagandă sanitară, care 
va determina bolnavul să fie alia
tul nostru cel mai prețios atît în 
apărarea propriei sale sănătăți, 
cît și tn îmbunătățirea permanen
tă a organizării unităților sanitare.

cali- 
acestul

sprijinul 
ce do-

asistentei 
întreaga 

este cir- 
deoarece

a-

aș- 
tln 
ac- 
nu

Lorand DEAKI
corespondentul „Seînteii'

foileton

de Nicufă TÂNASE

Ați băgat de seamă că în ultima săp- 
tămînă am slăbit ? Șase kilograme am 
slăbit într-o săptămînă. Cu mine se pe
trece ceva. De cite ori pun capul fot 
să mă odihnesc, visez. Și am niște vise 
groaznice. Nu visez vaci slabe, ca-n 
biblie. Dacă aș visa șapte vaci slabe, 
în nopțile următoare m-aș culca cu nu-

mtna viitoare. Acesta era un vis, un vis 
frumos. Dar urma apoi altul.

Se făcea că am ajuns acasă și oă 
toți ai mei erau mulțumiți de cămașa 
de lină pe care o cumpărasem. Cînd am 
îmbrăcat-o însă, surpriză I Cămașa era 
de lînă, era bărbătească, dar butonierele 
și nasturii erau de-andoaselea. Ca la 
îmbrăcămintea de damă. Cit m-au certai 
ai mei. Mi-au spus că sînt gură cască, 
m-au făcut cu ou și cu oțet. Oțet de 12 
lei litrul.

De necaz m-am trezit șf l-am trezit 
din somn, tn miez de noapte, pe direc
torul I.C.R.T.I.-Bucurețti. I-am povestit 
visul. Știți ce mi-a spus P

— Păi cizmulița pe care am încer
cat-o e 39, iar cealaltă 43.

Se făcea că nu se mai putea opri din 
plîns. M-am trezit și iar l-am chemat 
la telefon pe directorul l.C.R.T.I.-ului 
și iar i-am povestit visul.

— Intr-adevăr, d-ta visezi realist. 
l.I.S.-„Arta modei" ne-a oferit spre vîn- 
zare 400 perechi de pantaloni de damă 
in valoare de 72 000 lei confecționați 
din stofă de rochii.

— Și cu cizmulițele P
— Uzinele chimice au vrut să ne 

trimită spre vînzare 2 100 perechi ciz- 
mulițe în valoare de 216 800 lei, cu 
dezlipiri la căptușeli și cu numere 
încrucișate.

Se făcea că...
treț sub pernă și le-aș îngrășa. Eu visez 
cu totul altceva. Am să vă explic ce am 
visat în ultimele nopți.

DUMINICA SPRE LUNI
Se făcea că am intrat într-un maga

zin să-mi cumpăr o cămașă de lînă pură. 
Vînzătoarea, încă de la ușă m-a luat 
tn primire și m-a condus la raionul res
pectiv. A scos pe tejghea 100 de cămăși 
de diferite culori și nuanțe. M-a lăsat 
să aleg. Pe urmă m-a întrebat ce mai 
doresc. M-a luat iar și m-a condus prin 
toate raioanele. Mi-a recomandat fier
binte mărfuri. Cămașa aleasă de mine, 
între timp a fost împachetată elegant, cu 
niște fundulițe pe care scria numele ma
gazinului și invitația de a-l mai vizita. 
Am achitat, am luat cămașa șt vînză
toarea mi-a urat s-o port sănătos, m-o 
sfătuit cu ce costum s-o port și în ce 
ocazii. M-a condus din nou pînă la 
ușă și la plecare mi-a dat un fel de 
carte de vizită a magazinului în care 
scria ce fel de mărfuri vor sosi săptă-

— Tovarășe, dumneata ai niște vise 
realiste. Chiar era să se întâmple poves
tea asta.

— Cum P
— Fabrica „Tînăra Gardă" a vrut să 

ne trimită spre desfacere cămăși băr
bătești de lină pură cu defectele visate 
de dumneata.

LUNI SPRE MARȚI
Se făcea că m-am dus cu soția mea 

să-și cumpere o pereche de pantaloni 
pentru excursie și niște cizmulițe de cau
ciuc. Am intrat într-un magazin, am 
cumpărat și cînd am ajuns acasă nevas- 
tă-mea a început să plîngă.

— De ce plîngi P
— Pantalonii sînt de damă, dar tn 

loo să fie confecționați din stofă de 
pantaloni, etnt confecționați din stofă 
de rochii.

Se făcea oă a început Să-și încerce 
și cizmulițele cumpărate. Iar plînsete.

— Acum de ce mai plîngi P

MARȚI SPRE MIERCURI
Nu m-am mai culcat. M-am plimbat 

la braț cu nevasta mea prin casă, Am 
făcut un sacrificiu. Nu pentru mine 
ci pentru directorul I.C.R.T.I. Cine știe 
ce mai visam și iar îl trezeam din 
somn.

MIERCURI SPRE JOI
Și în noaptea asta am vrut să patru

lez prin casă. Dar n-am mai rezistat. 
Am adormit în fotoliu și...

Se făcea că eram la Cîmpina și că 
mîncam brînză de Vaslui. Că mîncam 
brînză de Vaslui la Cîmpina nu e cine 
știe ce. Dar cum o mîncam. Se făcea 
că dormeam, că mă legănam într-un 
hamac legat de două putini cu brînză. 
Mă legănam și mîncam brînză sărată. 
Am mîncăt pînă mi s-a făcut sete. M-am 
trezit, am băut apă, și de curiozitate 
l-am chemat la telefon pe inspectorul 
comercial de stat al regiunii Ploiești.

— Tovarășe Niculae Popescu, uite 
ce-am visat eu...

Șt i-am povestit.
— E ceva. Oficiul I.C.l.L. Vaslui a 

trimis la Cîmpina 120 de butoaie a 50 ' 
kg șt 20 de putini a 50 kg cu brînză 
telemea.

— Și P
— Butoaiele și putinile cu brînză 

stau tn stradă.
— De ce P
— Cîmpina nu vrea să le ia tn pri

mire pentru că transportului ti lipsesc 
actele. Pe o stradă din Cîmpina zac 
120 000 lei.

JOI SPRE VINERI
Se făcea că eram închis tntr-o ma 

gazie a stației C.F.R.-Buzău. Eram în- 3j’^ 
Chis de vreo patru zile. Mi-era o foa- 
me.. Se făcea că am dat în magazin 
aia peste niște lăzi cu bomboane. Se 
făcea că m-am hrănit 73 de zile numai 
cu bomboane. Mă apucase o durere de 8rn 
măsele... M-am trezit, am luat niște 
antinevralgice și i-am dat telefon tova- -V' 
rășului Popescu de la Inspecția corner- ' 
cială a regiunii Ploiești. >s

— Tovarășe Popescu, uite ce-am 1 
visat.

— Ai vise realiste. I.I.S. Delicia- :h 
București a trimis O.C.L.-ului AlfmSn- -rl- 
tara Buzău 33 de lăzi cu dulciuri. Din- 
tr-o încurcătură a actelor cele 33 de •-<- 
lăzi cu produse zaharoase, pe care le-ai 
visat dumneata, zac în stația C.F.R. 
Buzău de 73 de zile... Cum visezi dum
neata toate astea P ‘ "

— Cred că am fost influențat de 
scrisorile pe care le-am primit la re- '-u' 
dacție.

VINERI SPRE SÎMBATA
N-am visat nimic pentru că am scris 

acest foileton.

SÎMBATA SPRE DUMINICA

Am visat că s-au luat niște măsuri 
drastice împotriva acestor risipitori care 
nu risipesc din buzunarul lor...

La noapte ce voi visa ? La noapte 
nu voi dormi. Vreau să citesc răspun
surile pe care mi le vor trimite institu
țiile ce mi-au produs insomrtte.
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miile la prețul de cost s-au ridicat 
la 18 milioane lei, am rămîne cu 
impresia că aici lucrurile decurg 
excelent. Cit de deformată este a- 
ceastă imagine ne-o arată faptul 
că la oțelăriile Martin prin rebu- 
tarea unor șarje, combinatul a 
pierdut peste 30.000 tone de oțel. 
Evident, aceste pierderi au influ
ențat negativ asupra circulației 
metalului în economia națională, 
au provocat beneficiarilor greu- 

’tăți, depășirea consumurilor speci
fice în construcția de mașini.
'■ Anul trecut, printr-o organizare 
•mai bună a muncii pe șantiere, 
«prin întărirea colaborării dintre 
proiectant, constructor și benefi- 

"ciar, obiective importante cum sînt 
furnalul nr. 8 de 1 000 m c și altele 
au fost puse în funcțiune înainte 

-ție vreme și au atins, în scurt 
^imp, nivelul indicatorilor teh- 
-Hico-economici planificați. Cu toate 
acestea, activitatea în sectorul de 
investiții n-a fost satisfăcătoare. 
Ne referim îndeosebi la întîrzierea 
lucrărilor de deschidere a noilor 
cîmpuri miniere Teliuc-Est, Ghe- 
lar-Est și minei Dîlja, la nereali- 
Zarea în termenele stabilite a pa
rametrilor proiectați pentru uzi
nele de preparare a cărbunilor și 
minereurilor de la Coroiești și Te- 
liuc, noii fabrici de aglomerare de 
fa Hunedoara.

De altfel, este de arătat aici că 
unele din deficiențele amintite ar 
fi putut fi eliminate dacă contro
lul unor comitete orășenești și ra
ionale de partid s-ar fi exercitat 
sistematic, energic, urmărind nu 
numai înlăturarea temporară a 
neajunsurilor, ci și măsuri pentru 
prevenirea apariției lor, ar fi ur
mărit nu numai indicii cantitativi 
ai producției, ci mai ales cei calita
tivi. Asemenea neajunsuri se mai 
întîlnesc în activitatea Comitetului 
orășenesc de partid Petroșeni și a 
Comitetului raional de partid Orăș- 
tie.

ORGANIZAȚIILE 
DE PARTID 
ÎN ESENJA 
VIEȚII 
ECONOMICE

Se pun așadar în fața noastră 
sarcini calitativ poi, de a căror în
deplinire depinde în mod hotărî- 
tor finalizarea tuturor acțiunilor 
întreprinse. Calea de urmat este 
cunoscută. Este vorba de ne
cesitatea ridicării competenței și 
răspunderii activului de partid față 
de sarcini, întăririi rolului de con
ducător al organizațiilor de partid, 
si mai ales a celor din întreprin
deri și de pe șantiere. Proble
ma care se pune este de a ajuta 
organizațiile de partid să pătrundă 
cu mai multă profunzime in esența 
fenomenelor economice, să desci
freze cu o mai deplină maturitate 
pulsul activității de producție, să 
caute și să găsească soluțiile op
time de rezolvare a problemelor, 
organizînd temeinic munca pentru 
aplicarea lor. în fapt, aceasta este 
o chestiune a eficienței muncii de 
partid.

Existența unor aspecte negative 
în activitatea organizațiilor de 
bază pledează pentru ridicarea ni- 

. velului muncii de îndrumare și 

.control, pentru creșterea calitativă 
a sprijinului acordat organizații- 

Jlor de partid din’ unitățile econo- 
•mice. Este deosebit de important 
‘ca comitetele orășenești și raiona- 
" le de partid să-și facă mai simțite
• prezența, controlul și îndrumarea 
în organizațiile de bază, să mili-

’ teze perseverent pentru ridicarea
• competenței activului lor de partid 
țși a birourilor organizațiilor de 
.bază, să cultive spiritul de răspun- 
*dere al fiecărui comunist pentru 
{îndeplinirea întocmai a sarcinilor.

Concomitent cu aplicarea unor 
Jmăsuri menite să determine îmbu- 
jnătățirî imediate în activitatea în- 
îtreprinderilor, biroul comitetului 
^regional a trecut la efectuarea unor 
•studii și analize cu scopul de a 
{cunoaște pînă în cele mai mici a- 
jmănunte situația economică a fie-
• cărei unități și de a găsi soluțiile 
.optime de ridicare a activității în
treprinderilor la nivelul cerințelor 
’actuale și viitoare.
• Caracteristica esențială a acestor 
■studii este că ele se efectuează pe 
"ramuri și probleme de importanță 
{deosebită pentru ansamblul econo- 
îmiei naționale. La Combinatul si
derurgic Hunedoara se întreprin- 
‘de un studiu privind creșterea și 
^diversificarea producției de oțel și 
"laminate și gospodărirea mai bună
• a metalului; în Valea Jiului se ur
măresc problemele de bază ale fo

losirii forței de muncă și creșterii
productivității muncii. Un colectiv 

țlarg format din activiști de partid 
și specialiști examinează pe baza 
unei tematici întocmite de comi
tetul regional de partid posibili
tățile folosirii mai depline a utila
jelor, suprafețelor productive și ca
pacităților de producție în princi
palele întreprinderi ale regiunii.

Totodată, ne îngrijim de lichida
rea situației anormale existente în 
unele unități economice care lu
crează cu pierderi „planificate" (22 

■ întreprinderi de interes republican), 
ca și a situației din cele 25 de în-

• treprinderi nerentabile. în nici un 
caz nu mai poate fi tolerată per
petuarea unei asemenea situații.

PERFECTIO
9

NAREA
CONDUCERII
ACTIVITĂȚII

9

ECONOMICE
Recent, a fost constituită o comisie 
la nivelul comitetului regional 
condusă de un secretar, precum și 
comisii similare pe orașe, raioane 
și în întreprinderi, care cercetează 
posibilitățile de rentabilizare în 
timpul cel mai scurt,a fiecărei uni
tăți și ajută organizațiile de partid 
și economice la stabilirea celor mai 
corespunzătoare măsuri.

lor în toate direcțiile. Comitettil de 
partid de la oțelăria Martin nr. 2 
de la C.S.H. — spre exemplu — 
are în centrul preocupărilor sale 
perfecționarea tehnologiei de ela
borare a oțelului prin insuflarea 
oxigenului direct în baia de metal,

pe această cale asigurîndu-se spo
rirea în acest an a producției de 
oțel cu aproape 200 000 tone ; or
ganizația de partid de la Uzinele 
mecanice Cugir are în vedere ri
dicarea performanțelor tehnico- 
economice ale mașinilor unelte, iar 
comitetele de partid de la exploa
tările miniere Lupeni, Deva și Bar
za urmăresc creșterea productivi
tății muncii în abataje prin folo
sirea rațională a mecanizării și a 
timpului de lucru.

Totuși, la întreprinderea minieră 
Hunedoara, fabrica de produse re
fractare Alba Iulia, șantierele 
Trustului de construcții și mon
taje miniere și în alte unități or
ganizațiile de partid n-au reușit 
să-și cristalizeze punctul de ve
dere asupra direcțiilor principale 
în care trebuie să acționeze, nu 
s-au stabilit încă asupra celor mai 
eficiente căi și mijloace de îmbu
nătățire a muncii. Conducerea de 
către partid a economiei este încă 
înțeleasă și practicată pe alocuri 
doar prin ascultarea unor rapoarte 
sau informări neanalitice, necomba
tive din partea conducerilor admi
nistrative.

Ridicarea nivelului întregii acti
vități economice este un proces di
namic. Pe măsură ce se desfășoa
ră, el cîștigă în amploare și pro
funzime, aduce reale îmbunătățiri 
în toate compartimentele econo
miei. Tocmai de aceea organiza
țiile noastre de partid, folosindu-se 
de marile lor energii, de capaci
tatea creatoare, inițiativa și spiri
tul de autodepășire al comuniști
lor, se dovedesc adevărate promo
toare ale acțiunii de perfecționare 
a conducerii activității economice.

I Relatările inginerului Ion NEAMȚU
I
I
I
I
I
I
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I
I
I

directorul G. A. S. Huși

Izvoarele beneficiilor
Gospodăria noastră în

conjoară aproape ca un 
cerc orașul Huși. In oricare 
parte te uiți, cît poți cu
prinde cu privirea se înșiru- 
ie dealurile Dobrina, Coțoi, 
Ochi, Recea, Galbena și 
Dric. Toate acestea formea
ză bazinul viticol Huși, din 
care noi avem o mare par
te. Cînd în 1959 a luat 
ființă gospodăria noas
tră, ponderea nu o forma 
vița de vie, ci alte sectoa
re. Aveam numai vreo 150 
ha de vii, bătrîne și rare, 
care produceau circa 5 000- 
6 000 kg struguri la hectar. 
Chiar din primul an, secto
rul viticol s-a dovedit ren
tabil. Dar celelalte terenuri 
erau erodate, împînzite cu 
tufișuri ori cu pomi răzleți, 
fără prea mare valoare e- 
conomică. In fiecare an 
am plantat cîte 100—150 
ha. Paralel au fost refăcute

și viile bătrîne. Am reușit 
pînă acum să refacem și să 
organizăm plantații noi pe 
422 ha, care sînt în între
gime pe rod, iar alte 350 
ha sînt plantații tinere. Ac
țiunea de transformare a 
dealurilor în vii roditoare

plice corect lucrările de 
bază —■ în special tăierile 
și stropitul — și să coordo
neze culesul pe soiuri. Ei 
sînt cei care pun în apli
care, în mod calificat, indi
cațiile specialiștilor privind 
încărcătura judicioasă a

tribuna experienței
înaintate

VALOAREA STU-1
DIILOR SE VERI
FICĂ CU EFICA
CITATEA MĂSU
RILOR

Dar studii s-au mai făcut șl pînă 
acum. Ce e nou în aceasta ? 
Studiile despre care am' amin- 
tit se 
terioare 
resc probleme fundamentale și 
de perspectivă pentru ramurile de 
bază ale industriei regiunii, prin 
faptul că vizează nu o singură so- 
luție ci mai multe, din cafe să se 
aleagă cea mai rațională, în fine, 
prin aceea că la efectuarea lor par
ticipă numeroși specialiști nu nu
mai din cei care lucrează direct 
în producție sau în aparatul de 
partid, ci și cercetători științifici 
și cadre universitare. Desigur, ac
tivitatea noastră nu se mărginește 
la studii. Concluziile desprinse sînt 
minuțios analizate, sînt confrun
tate în ședințe de birou, în ple
nare ale comitetului, în adunări 
ale activului de partid, sugerîn- 
du-ne o bogată sursă de măsuri 
care stă la baza elaborării hotă- 
rîrilor ce se iau, a acțiunilor pe 
care le întreprindem. Fără în
doială munca noastră' nu se mă
soară în numărul de analize, șe
dințe, de studii întreprinse. Pro
ba calității acestora o dau rezulta
tele, efectele economice obținute.

în acțiunea de ridicare a efica
cității activității economice se in
sistă cu deosebire asupra valorifi
cării rezervelor interne, posibilită
ților locale. Combatem tendința u- 
nora de a căuta cu orice preț justi
ficări, „țapi ispășitori" în afara în
treprinderilor. Aceasta nu-înseam
nă însă că pe parcursul activității 
nu sînt de constatat mai ales în ra
murile de bază — siderurgie, mi
nerit, construcții de mașini — des
tule neajunsuri a căror înlăturare 
depășește - posibilitățile și compe
tența organelor locale. Comitetul 
regional de partid a inițiat un con
tact permanent cu conducerile mi
nisterelor respective — printre care 
Ministerul Industriei Metalurgice și 
Ministerul Minelor — și conlucrăm 
îndeaproape pentru soluționarea 
problemelor ce se ivesc.

DIRECȚIA 
PRINCIPALA

deosebesc de cele an- 
prin faptul că : urmă-

Hidrocentrala Moroeni în decorul iernii Foto : Agerpres

Construcția Centralei electrice
si de termoficare de la Com»

binatul siderurgic-Galați

tratative

A EFORTURILOR
Firește, nu pretindem că prin 

enunțarea unor probleme de prin
cipiu — cum am făcut pînă acum — 
ele au și fost rezolvate. O acțiune 
de mare amploare și complexitate 
cum este ridicarea calitativă a în
tregii activități economice presu
pune dinamizarea întregului po
tențial de care dispun organizațiile 
noastre de partid ; ea cere din par
tea organizațiilor de partid con
tinuitate, perseverență în ur
mărirea și rezolvarea proble
melor, competență, renunțarea 
la metodele învechite, la tot 
ceea ce este formal, șablo
nard, lipsit de eficacitate în con
ducerea economiei. Comitetele de 
partid de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara, din minele Văii Jiu
lui, de la uzinele din Cugir și de 
pe șantiere sînt ajutate îndeaproar 
pe să se concentreze asupra celpr 
mai esențiale probleme din uni
tățile respective, să abandoneze ve
chile practici de fărîmițare a forțe-

Centrala electrică și de termofi
care este unul din obiectivele prin
cipale cuprinse în planul general 
de investiții al Combinatului side
rurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej" 
din Galați. Potrivit graficului co
ordonator al constructorului — în
treprinderea de construcții și mon
taje siderurgice Galați (I.C.M.S.G.) 
— centrala electrică și de termofi
care amintită trebuie să intre în 
funcțiune în primul trimestru al 
anului 1968. Realizarea ei în ter
men are o deosebită importanță. 
Orice întîrziere față de grafia poa
te da naștere la grave consecințe. 
Conectată la sistemul energetic na
țional, C.E.T.-Galați urmează să 
asigure energia necesară dării în 
exploatare a oțelăriei, laminorului 
slebing și a furnalului de 1 700 mc, 
de producția cărora economia na
țională are mare nevoie în anul 
viitor. Totodată, stația de epurare 
chimică din cadrul centralei va 
trebui să asigure încă la sfîrșitul 
acestui an apa demineralizată pen
tru suflante, care condiționează, de 
asemenea, punerea în funcțiune a 
furnalului.

Am insistat, mai pe larg, asupra 
însemnătății realizării la termen a 
C.E.T.-Galați, întrucît, din păcate, 
constructorul ei — I.C.M.S.G. — a 
neglijat-o... chiar din momentul 
deschiderii șantierului. Anul tre
cut, planul de lucrări a fost înde
plinit numai în proporție de 72 la 
sută, iar în prima lună a acestui 
an realizările sînt infime. Potrivit 
datelor statistice, în această lună, 
s-a realizat numai 1,3 la sută din 
prevederile întregului an. Iată, de 
altfel, un tablou al rezultatelor 
„la zi“, Lucrările de construcție la 
stația de epurare chimică, care 
trebuiau predate la montaj, potri
vit graficului, în luna decembrie 
1966, sînt mult întîrziate. Nu s-a 
realizat nici 20 la sută din ele. Din 
calculele cele mai optimiste reiese 
că abia în trimestrul II se va pu
tea trece la montaj. Așadar, o în
tîrziere de cel puțin .4 . luni față 
de grafic, care pune sub semnul 
întrebării respectarea termenului 
de dare în funcțiune a stației de

epurare chimică. încă un fapt. Cu 
toate că termenul de predare la 
montaj a fundațiilor din sala ca- 
zanelor a fost 1 decembrie 1966, 
nici în prezent nu s-au terminat 
tencuiala și cofrarea lor. Și aici 
se întrevede o întîrziere de cel 
puțin 5 luni, dacă ritmul de lucru 
nu se va accelera. în rezumat, 
comparativ cu graficele, la princi
palele lucrări din cadrul centralei 
se înregistrează acum rămineri în 
urmă de aproximativ 5 luni.

Situația este, într-adevăr, alar
mantă. Cel puțin, așa ne-a dat să 
înțelegem tov. Iustinian Vlădescu, 
inginerul șef al șantierului de 
montaj :

— Nu ni s-a asigurat nici front 
de lucru. Dacă nu se intervine, in 
curînd vom fi obligați să închidem 
șantierul. Efectiv, nu mai avem ce 
să dăm de lucru celor citeva sute 
de muncitori de pe șantier. O bună 
parte din ei au și fost trimiși în 
alte locuri. Lunar, plătim sute de 
mii de lei amortizări pentru mij
loacele fixe care stau neutilizale. 
Va suporta oare Ministerul Indus
triei Metalurgice toate pagubele 
provocate ?

Redăm și alte puncte de vedere, 
despre cauzele acestor abateri fla
grante de la disciplina graficelor 
de execuție.

— întîrzierile înregistrate la exe
cuția construcțiilor — ne-a relatat 
tov. Alexandru Maratoș, activist al 
Comitetului
P.C.R. — se datoresc lipsei de pre
ocupare a 
I.C.M.S.G. ■ 
ritmului de lucru, asigurarea la 
timp cu forța de muncă necesară, 
aprovizionarea șantierului centra
lei cu materii și materiale, care au 
determinat folosirea incompletă a 
capacităților de producție.

Se conturează, deci, neglijența 
conducerii întreprinderii de con
strucții și montaje siderurgice Ga
lați, antreprenorul lucrării, care se 
face răspunzătoare de organizarea 
defectuoasă a șantierului centralei 
electrice și de termoficare. în ne
numărate rînduri, ing. loan Sores- 
cu, șeful șantierului de construcție

regional Galați al

constructorului — 
pentru accelerarea

lei beneficii, 
lei peste 
de plan, 

o constituie

cu 
pre- 
Sur- 
de-

urmare,

o continuăm în același ritm, 
pentru a ajunge în 1970 Ia 
o suprafață de 1 200 ha.

Anul trecut am realizat 
5 328 000 
1 200 000 
vederile 
sa lor
pășirea producției-marfă cu 
peste 300 tone de struguri, 
reducerea cheltuielilor !>i lu
crările de întreținere în vii 
cu circa 500 000 Iei și obți
nerea unei producții de ca
litate superioară. Acest lu
cru este confirmat și de 
faptul că, numai anul tre
cut, gospodăria noastră a 
obținut la concursurile re
gional și republican 10 me
dalii, din care 7 de aur, pen
tru strugurii de masă. Pen
tru toate cele 1400 tone 
struguri de masă valorificați 
anul trecut am incasat un 
spor de calitate de circa 
700 lei la tonă.

Ce a stat la baza acestor 
rezultate? Organizarea plan
tațiilor, în sisteme moderne, 
cu viță pe șpalier, ceea ce 
permite efectuarea lucrărilor 
mecanizate printre rînduri, 
buna organizare a muncii, 
executarea la timpul op
tim a tuturor lucrărilor. Ca 
să putem realiza acest lu
cru, noi am aplicat princi
piul permanentizării unui 
număr minim de lucrători 
(10—15) în fiecare brigadă. 
Aceștia, îndrumați îndea
proape de personalul tehnic 
și ingineresc, reușesc să a-

ciorchinilor pe butuc, des
frunzirea pentru ca strugu
rii să aibă cît mai mult 
soare, combaterea dăunăto
rilor. Cu alte cuvinte, ei 
asigură formarea calitativă 
a strugurilor. Ca
deși producția de struguri 
la export a crescut de 3 
ori față de 1962, niciodată 
pînă acum nu am avut re- 
clamații sau refuzuri de ca
litate. La obținerea unei ast
fel de producții contribuie 
mult și activitatea specialiș
tilor privind cercetarea și 
extinderea celor mai bune 
metode de tăiere a viței, a- 
plicarea celor mai potrivite 
lucrări ale solului, adminis
trarea diferențiată 
șămintelor chimice 
rale, în funcție de 
de starea de fertilitate a so
lului.

Rezultatele cele mai bune 
se obțin prin efectuarea 
mecanizată a arăturilor prin
tre rînduri, toamna ca și 
primăvara, atilicarea în me
die a circa 400 kg super- 
fosfat și 100 kg azotat de 
amoniu la ha. De asemenea, 
din 5 în 5 ani, prin rotație, 
aplicăm cîte 20 tone îngră
șăminte naturale la ha. E- 
fectuînd cu atenție și cele
lalte lucrări, în mod deose
bit tăierile și stropirile, am 
obținut rezultate îmbucură
toare. Brigăzile conduse de 
Gheorghe Salomeia, Alexan
dru Tapu și Mihai Băhnă-

potrivite

a îngră- 
și natu- 
soiuri și

reanu obțin de ani de zile 
producții între 11 000— 
14 000 kg struguri la ha. A- 
ceste brigăzi ne indică de 
fapt potențialul podgoriei 
Huși pentru strugurii de 
vin. Tn ceea ce privește stru
gurii de masă, potențialul 
producției îl oglindesc re
alizările brigăzii a 14-a, con
dusă de Teodor Blănaru. 
care de la soiurile Ceasla, 
Muscat, Hamburg și Coarnă 
neagră a obținut producții 
de peste 10 000 kg la hec
tar.

Rezultatele de pînă acum 
ne mobilizează să descope
rim, în continuare, noi re
zerve de sporire a produc
ției și reducere a prețului de 
cost. Pentru ca anul a- 
cesta să obținem rezultate 
și mai bune, am arat în 
toamna trecută întreaga su
prafață de vie și am apli
cat cîte 400 kg superfostat 
în medie la hectar. La une
le brigăzi s-a făcut a doua 
gunoire cu 20 tone la ha. 
Prin adaptarea unui număr 
de tractoare, vom reuși să 
grăpăm în primăvară, pen
tru prima dată, întreaga su
prafață. Aplicînd atent și 
celelalte lucrări, în acest an 
ne-am putut planifica pro
ducții sporite la hectar și 
scăderea cheltuielilor de la 
712 lei pentru 1000 lei 
producție-marfă, cît a fost 
anul trecut, la 685 lei. Cu 
prilejul dezbaterii cifrelor 
de plan, colectivul nostru 
de muncitori, tehnicieni și 
ingineri s-a angajat să mai 
reducă în medie aceste chel
tuieli cu cel puțin 15 lei. 
Rezerve de reducere a chel
tuielilor de producție mai 
sînt la încărcarea și descăr
carea a circa 3 000—4 000 
mc apă pentru stropit (lu
crare ce o facem ,lp, prezent 
manual) în cazul cînd Uzi
na de pompe București ne 
va înțelege și va accepta să 
realizeze comanda de pom
pe aplicabile pe tractoare.

Sîntem hotărîți să orga
nizăm cît mai bine produc
ția și munca, astfel ca gos
podăria noastră să realize
ze beneficii cît mai mari.

în umbra unor
ministeriale

a
I.C.M.S.G. 
neajunsuri care paralizau activita
tea constructorilor.

— Ca orice șantier de construcții 
— ne-a spus ing. loan Sorsscu — 
aveam mare nevoie, in primul rind, 
de beton. Or, anul trecut, noi am 
primit betonul cu... lingurița. în loc 
de 200—250 mc de beton, 
nevoie zilnic, parcă in 
am primit numai 15—20 
acesta lucrurile nu s-au 
dimpotrivă s-au agravat, ținind sea
ma și de faptul că montorii nu au 
front de lucru. în ianuarie, din 
2 000 mc beton aprobat de insăși 
conducerea I.C.M.S.G., am primit 
numai 460 mc.

Acum, este evident că șantierul 
centralei electrice a fost total pă
răsit de antreprenorul general — 
I.C.M.S.G. Anul trecut, a fost asi
gurat la acest șantier numai 29 la 
sută din necesarul de betoane, în 
timp ce la celelalte obiective s-a 
ajuns la un procent de peste 80 la 
sută. S-a urmărit unilateral acce
lerarea lucrărilor la o serie de o- 
biective, scăpîndu-se din vedere 
că punerea lor în funcțiune este 
totuși condiționată de întîrzierile 
de la centrală. Deficiențele în a- 
provizionare au ieșit la iveală și 
cu prilejul asigurării fierului-be- 
ton. Deși 
fost cerut 
zionare al 
na martie 
abia la sfîrșitul 
Dar, pe șantierul 
s-au manifestat și alte neajunsuri. 
Astfel, uneori, lucrul începe cu 
70—80 de minute mai tîrziu și se 
termină cu 40—50 de minute mai 
devreme. înseamnă că zilnic se 
pierd de către fiecare muncitor 
cîte 2 ore bune de lucru. Absen
țele nemotivate sînt, de asemenea, 
la un nivel ridicat. în fiecare zi 
lipsesc cîte

I.C.M.S.G. 
Industriei 
investițiilor 
derurgic. Dacă această întreprin
dere se considera incapabilă să 
coordoneze și șantierul C.E.T.-Ga-

centralei, a cerut conducerii 
să înlăture multiplele

cit aveam 
batjocură, 
mc. Anul 
schimbat,

fierul beton P.C.-25 a 
serviciului de aprovi- 

I.C.M.S.G., încă din lu- 
1966, el a fost procurat 

lunii noiembrie. 
C.E.T.-Galați

20—30 de muncitori, 
aparține Ministerului 

Metalurgice, titularul 
de la combinatul si-

lăți, atunci de ce nu a spus-o de 
la bun început? îmbrățișînd ati
tudinea conducerii I.C.M.S.G., Mi
nisterul Industriei Metalurgice 
a cerut recent ca șantierul de con
strucție a centralei să fie trecut 
în răspunderea Ministerului Ener
giei Electrice. S-au purtat discuții 
în acest sens la nivelul conducerii 
celor două ministere și s-a ajuns 
la concluzia că în comun să se 
analizeze posibilitățile de predare 
„din mers" a lucrărilor.

— Așa cum s-a văzut, față de 
grafic, întîrzierile sînt de 4—5 luni 
— ne-a spus tov. Paul Popa, ad
junct al secției economice a Comi
tetului regional Galați al P.C.R. 
Transferarea lucrărilor la Ministe
rul Energiei Electrice ar însemna, 
în esență, deschiderea unui nou 
șantier, cu toate lucrările necesare 
organizării lui. Ca urmare, la întîr
zierile amintite se mai pot adăuga 
alte 5—6 luni. Deci, termenul de 
punere în funcțiune a C.E.T.-Galați 
ar trebui să fie amînat cu aproa
pe un an. Cine va fi pînă la urmă 
constructorul, are mai puțină im
portanță. Nu este însă permis «a 
conducerea I.C.M.S.G. să neglijeze 
în continuare șantierul centralei, 
periclitînd respectarea termenului 
de dare în exploatare.

Ne-am adresat și tov. ing. A- 
drian Georgescu, adjunct al minis
trului energiei electrice.

— Din punctul de vedere al Mi
nisterului Industriei Metalurgice, 
totul este gîndit. Predarea lu
crării ar însemna eliberarea de 
o sarcină, de răspunderea deloc mi
noră, pentru care acum se caută 
un țap ispășitor.

— Cum apreciați propunerea Mi
nisterului Industriei Metalurgice ?

— Privind prin prisma efectelor 
negative, constatăm că propunerea 
are foarte multe neajunsuri. Amî- 
narea cu aproape un an a terme
nului de punere în funcțiune a cen
tralei, în cazul preluării lucrărilor 
de către ministerul nostru, va în
greuna însăși exploatarea furna
lului și a oțelăriei combinatului. 
Așadar, în prezent ar trebui să se 
găsească cea mai justă soluție, care

în nici un caz nu poate fi predarea 
lucrării. Noi putem acorda un aju
tor substanțial constructorului prin 
preluarea unor lucrări cu un spe
cific aparte, cum ar fi construcția 
turnurilor de răcire și altele.

Pe tov. ing. Mircea Popescu, 
adjunGt al ministrului industriei 
metalurgice, nu l-am găsit. Dar 
faptele arată că de actuala rămî- 
nere în urmă a lucrărilor la șan
tierul centralei electrice și de ter
moficare, pînă acum, se face răs
punzător Ministerul Industriei 
talurgice. Așa cum s-a spus, 
este atît de însemnat 
va coordona lucrările pe 
șantier. Important este ca ele să 
fie accelerate și aduse, în cel mai 
scurt timp, la stadiul înscris în 
grafice. Recent ministrul industriei 
metalurgice a apreciat în presă că 
neajunsurile de pe șantierul Com
binatului siderurgic Galați își aș
teaptă rezolvarea în cel mai scurt 
timp. Așa vor fi ele soluționate, prin 
pasarea răspunderii și a atribuții
lor ? Este absolut necesară o inter
venție energică în acest domeniu, 
îneît punerea în funcțiune a cen
tralei să fie asigurată necondițio
nat, cum la fel / 1 '
de pe șantierul cetății 
de la Galați.

i Me
nu 

cine 
acest

și celelalte lucrări 
metalului

★
în ziua de 13 februarie a. c. am 

vorbit din nou cu tov. Paul Popa, 
adjunct al secției economice a Co
mitetului regional Galați al P.C.R.

— S-a soluționat diferendul 
dintre cele două ministere ?

— Nu s-a luat nici o hotărîre. 
Tatonările continuă.

După cum mi s-a spus la Mi
nisterul Energiei Electrice, proba
bil în jurul datei de 1 martie se 
va definitiva clar cine urmează să 
coordoneze construcțiile la C.E.T. 
Galați. în felul acesta se menține 
în continuare un ritm scăzut de 
lucru, ignorîndu-se în mod flagrant 
indicația după care în primul tri
mestru trebuie să se realizeze pes
te 20 la sută din planul anual de 
investiții.

Viorel SALAGEAN
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Raid - anchetă în regiunile
Oltenia, Banat și Dobrogea

Cum intră absolventul
școlii profesionale

• Teatrul de operă și balet: LARME — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : CLOPOTELE DIN COB- 
NEVILLE — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale’ (sala Comedia) : 
MARIA STUART—19,30 (sala Studio): DINU PĂTU
RICA — 20.

• Teatrul de Comedie : UN HAMLET DE PROVINCIE — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : CEZAR șl 
CLEOPATRA — 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : NU SlNT TURNUL EIF
FEL — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : ACEST ANIMAL CIUDAT — 19,30, (sala 
Studio) : ABSENȚA UNUI VIOLONCEL — 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (la Sala Palatului) : ULISE ȘI COINCIDENȚELE — 19,30.
• Teatrul Mic : RICHARD AL II-lea — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : SlNZIANA și PEPELEA — 19,30 (premieră).
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : IARMAROCUL PITICULUI CLIP — 
18, (sala Palatului Pionierilor) : POVESTEA PORCULUI — 17.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase" (sala Savoy) : PARADA REVISTEI — 19,30, (sala 

Victoria) : COLIBRI MUSIC-HALL — 19,30.
• Circul de stat : INTERNAȚIONAL ’67 — 19,30.

CARTEA
DE SPECIALITATE
LA DOMICILIU

București o librărie care vine în aju- 
ce doresc să primească la domiciliu

Există în 
torul celor 
noile apariții din domeniul cărții de specialitate. 
Librăria „Cartea prin poștă" din Calea Șerban 
Vodă, nr. 43, raionul N. Bălcescu, expediază (Con
tra ramburs) lucrările solicitate. Celor interesați 
li se trimite la domiciliu, gratuit, material de in
formare bibliografică. Telefonul librăriei : 239705.

IN CADENȚA TEHNICII N0I717
Ur ■ mare bi

I prezente 
Primul popas l-am făcut muncitorilor aare-și reali- Dan — depun interes miatite, olt șl In altele, de învătămînt pentru o ■ ultimilorPrimul popas l-am făcut 

la Uzinele „Electroputere" 
din Craiova. La școala 
profesională și-au fă
cut ucenicia șl au de
venit muncitori calificați 
In industria electrotehnică 
peste 4 500 de tineri. Mulți 
dintre ei au continuat În
vățătura absolvind școli 
de maiștri, licee serale și 
facultăți de specialitate, 
devenind constructori prl- 
cepuțl de locomotive Die- 
sel-electrice, de motoare 
și aparataj electrotehnic.

— Sînt coridițll ca de 
pe băncile școlii noastre 
profesionale să iasă lu
crători de valoare — este 
de părere ing. RADU A- 
LEXANDRU, specialist din 
uzină. Există totuși unele 
lacune care trebuie înlă
turate cit mai grabnic. Ele 
aparțin atît școlii cît și 
uzinei. Prima și cea mai 
gravă este că practica e- 
levilor nu este organiza
tă la nivelul tehnicii la 
care q ajuns uzina. în 
școală, elevii au posibili
tăți limitate de a pătrun
de aspectele moderne ale 
meseriei, iar în uzină sînt 
adeseori ținuți departe de 
ele.

Este bine cunoscut că 
la „Electroputere"-Craio- 

. va se construiesc locomoti
ve Diesel-electrice, apa
rate electrice la care sînt 
folosite un mare număr 
de materiale noi și în 
special electroizolante. 
„Din păcate — ne spune 
ing. VICTOR STANESCU, 
directorul școlii profesio
nale, elevii noștri nu-și 
pot însuși temeinic acest 
capitol important al vi
itoarei lor meserii pentru 
că, dș. qnj de zile, de cînd ;n- 
ele sînt utilizate, nimeni 
nu s-a gîndit să le înscrie 
Intr-un manual școlar sau 
curs de specialitate" (Dar 
eare nu putea să se ma
nifeste și inițiativa școlii 
și uzinei în această direc
ție ? Specialiștii nu sînt 
cei mai în măsură să 
6 facă ?) Tot de ani 
zile, atelierele de practică 
ale școlii n-au mai fost 
înzestrate cu utilajul co
respunzător dotării tehni
ce a uzinei. Cîfeva strun
guri, freze șl raboteze 
vechi, uzate de mult din 
punct de vedere „moral", 
nu'ajung nici pe departe 
celor peste 1 500 de tineri 
să-șl însușească meseria 
în anii de școală. Pe de 
altă parte, în uzină, ca
drele cu înaltă calificare 
— muncitori, maiștri, ingi
neri — dau prea puțină a- 
tenție practicii elevilor 
școlii profesionale. La fa
brica. de aparataj, de e- 
xemplu, după cum ne-a 
relatat directorul adjunct 
al ’școlii profesionale, 
ȘTEFAN DUMITRU, mais
trul principal Marin Scrie- 
ciu, folosește pe ucenici 
nuinai la- munci auxiliare; 
aceștia ajung rar Ța mon
tajul pieselor, faza cea 
mai importantă a produc
ției, acolo unde își pot da 
cel mai bine seama cît 
sînt de stăpîni pe meserie. 
Astfel timpul de practică 
trece, iar tînărul rămîne 
cu o treaptă mai jos de
cît ar trebui pe scara ca
lificării sale.

Am consemnat și păre
rea irig. GHEORGHE PAS- 
CU, profeăor la școala 
profesională „Electromo
tor” din Timișoara : „Unii 
specialiști din școală și 
din întreprindere au con
cepția greșită că dacă 
elevul învață și știe să lu
creze la o mașină veche, 
cînd i se dă alta nouă 
va lucra «strună». Prac- 
tipa a arătat însă uneori 
contrariul”.

Consecințele ? In fieca
re an sînt necesare mari 
eforturi pentru ca noile 
promoții de muncitori ca
lificați Să intre în cadența 
celot mai vîrstnici. Despre 
aceste probleme ne-a vor
bit și tov. MARȚIAN FU- 
CIU, directorul Uzinei de 
strunguri din Arad.

— Anul trecut, am pri
mit din școlile profesio
nale 100 de absolvenți, 
rriuncitori Calificați. Le-am 
urmărit atent evoluția și 
am întocmit o mică statis
tică. In prima lună, ei și-au 
realizat, în medie, sarcini
le de plan în proporție de 
16 la sută, în cea de a 
ddud — 36 la sută, în a 
treia — 51 la sută etc. Așa
dar, previzibil, tinerii de 
care aminteam se vor 
putea încadra în rîndul

de

muncitorilor care-și reali
zează curent sarcinile de 
producție abia după o „a- 
comodare* de un an, la 
fel ca aceia care se cali
fică la locul de muncă.

Din păcate, situații mai 
mult sau mai puțin simi
lare pot fi întîlnite și în 
alte întreprinderi. Anali-,, 
zînd cauzele care le ge
nerează, mai mulți inter
locutori ne-au semnalat 
că dotarea școlilor profe
sionale cu utilaje moder
ne, corespunzătoare nive
lului actual al tehnicii, se 
face cu multă încetineală 
de către ministerele de 
resort; în lista de utilaje 
transferabile îri școli, 
figurează cel mai ade
sea piese cu totul de
pășite, care nu mai 
sînt de nici un folos în 
producție. După cum a 
reieșit dintr-o analiză e- 
fectuată de colegiul Mi
nisterului, Industriei Ușoa
re, deși au fost elabora
te hotărîri pentru mai 
buna dotare a qtelierelor 
școlare, nu toate direcțiile 
generale din minister 
își aduc contribuția la 
îndeplinirea ei. în anul 
trecut, de exemplu, direc
ția investiții-mecanic-șef 
nu a alocat sumele soli
citate pentru acest scop, 
cu toate că existau posi
bilități. Unele întreprin
deri — de exemplu, Fa
brica de postav din Bu- 
huși — și-au prevăzut să 
modernizeze atelierele- 
școală, dar prevederile 
au rămas numai pe hîrtie. 
Ceea ce înseamnă că ho- 
tărîrile preconizate pentru 
modernizarea procesului 
de pregătire a ținerilor 
muncitori calificați eu sîntqr 
aplicate perseverent »și <pu 
consecvență în viață.

Incontestabil că în a- 
cest proces de pregătire, 
de formare a noilor pro
moții de muncitori, școala 
și uzina — subordonate 
aceluiași minister de re
sort — urmăresc un sin
gur (el : ca tinerii mun
citori să dobîndească o 
calificare corespunzătoa
re, care să le permită să 
se încadreze rapid în pro
ducție. Pe alocuri însă, 
această conlucrare se 
reduce la căutarea u- 
nor justificări „teoretice" 
ale lipsurilor Un ase
menea exemplu am în- 
tîlnit la Șantierul na
val din Constanța. „în 
timpul școlii,, elevul nu 
trebuie să intre în 
mănunte — .consideră 
ing. GHEORGHE PUNGA, 
directorul școlii profesio
nale. Va avea timp să în
vețe despre noul proces 
tehnologic, despre organi
zarea modernă a pro
ducției etc., după absol
virea școlii și încadrarea 
în producție". Cu alte cu
vinte, pe seama șantieru
lui, a timpului de lucru. 
Atunci de ce-i mai sînt 
necesari trei ani de școa
lă ? 
de a 
tivă, i 
recte 
lor. „1 
au cunoștințele necesare 
— este 
AMIRA, 
strucții 
fierului, 
mis ca un tînăr muncitor 
să nu știe să citească un 
desen, să nu cunoască 
trasajul etc. Considerăm 
că atunci cînd vine în sec
ție, absolventul școlii pro
fesionale trebuie să fie 
un meseriaș bun, pregă
tit, capabil să execute 
orice lucrare. Desigur, a- 
ceasta ține și de buna 
organizare a practicii în 
producție. La începutul a- 
nului școlar ni se repar
tizează în secție un nu
măr de elevi, care sînt 
dați pe lîngă muncitori. 
Dar de la început și pînă 
la sfîrșitul anului, condu
cerea școlii nu se mai in
teresează de elevi, nu-i 
supraveghează. Mulți din
tre ei lipsesc nemotivat 
de la lucru, vin și pleacă 
atunci cînd vor. La sfîrși
tul anului școlar sîntem 
întrebați de profesorii 
școlii ce notă le dăm e- 
levilor pentru practică".

Nu e însă mai puțtn a- 
devărat că nici specia
liștii și muncitorii califi
cați de pe șantier nu se 
ocupă cu toată grija șl 
consecvența de elevii ce 
le-au fost încredințați. U- 
nii șefi de echipă — Du
mitru Sîrbu, Constantin

Dan — depun interes 
pentru pregătirea tineri
lor, viitorii lor tovarăși de 
muncă. Alții însă, cum ar 
fi Ion Buzoianu, îi folo
sesc numai la spălarea 
și transportul pieselor, iar 
la sfîrșitul practicii îl de
clară necorespunzător 
pregătiți în meserie.

Concluzia 
de la sine.

mlntlte, cit șl in altele, 
conducerile întreprinderi
lor — cu sprijinul concret, 
eficient, al ministerelor 
de resort — trebuie să 
acționeze neîntîrziat pen
tru adaptarea școlilor 
profesionale Ia cerințele 
actuale ale producției. 
Bineînțeles, conjugate cu 
preocupările și efortu- 

forurilor centrale

de tnvățămfnt pentru o 
mai operativă moderni
zare și îmbogățire a sor
timentului de manuale și 
lucrări de specialitate 
destinate elevilor-ucenici 
și tinerilor muncitori.

Raid-anchetă realizat de 
Victor DELEANU, Ion 
CHIUJDEA, Vasile MI
HAI

I
I
I

ntrlnd în expoziția de uleiuri, 
guașe și desene a Ligiei Ma- 

, covei ai, la început, impresia 
că te-ai afla la o retrospec
tivă. De obicei, numai expozi- 

retrospective cuprind o așa de 
bogăție de opere. Dar lucrările 

Dalles sînt rodul 
imensa lor majo- 
desene datează

prezentate tn rălile 
ultimilor doi ani, tn 
rltate, și doar ctteva 
din 1962.

Acestei pilduitoare
ti corespunde o forță spirituală, o con
tinuă efervescență a gtndirii șl imagi
nației, ca să nu punem la socoteală șl 
cultura plastică și literară, pe care o 
vădesc interpretările tn spirit și fac
tură contemporană, fie ale realității 
trăite direct de artistă, fie ale realității

puteri de munci

se impune 
în cazurile a-

<w

Foto : A. Cartojan

CANDIDA

la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra

în sala expoziției

de Bernard Shaw

a-

Concepția, departe 
râmîne pur declara- 
are repercusiuni di- 
în pregătirea elevi- 

,Mulți absolvenți nu

de părere ing. ION 
șeful secției con- 
navale a

Nu este
șan- 
ad-

Expoziția
Ligia Macovei

Petru COMARNESCU

Din categoria londajelor psihologice 
șl spirituale cu sens pozitiv, unde deci 
Intervin accentele de înțelegere și ad
mirație umanistă, menționăm chipul 
gînditor și grav al Ilenei, chipurile din 
tabloul Țărancă cu fata, cu note de 
duioșie peste aparenta asprime, cîfeva 
portretizări de tinere și tineri, prezen
tate în mijlocul naturii ori în interioare, 
cadru creator de atmosferă, ce le în
vederează stările sufletești și însăși 
identitatea morală. Și aici artista are 
încă de cîșțigat în privința unor expre
sii mai mlădioase, mai nuanțate.

Ligia Macovei nu poetizează cu ar
monii liniștite, calme, senine peisajele 
și florile, ci tot prin contraste. Uneori,

Pusă să aleagă Intre cei doi bărbați 
care o iubesc, Candida îl alege pe cel 
mai slab (slab în ciuda aparenței de vi
goare și curaj pe care acesta o oferă).

Povestit astfel, subiectul piesei lui 
Bernard Shaw nu spune mare lucru și un 
autor bulevardier ar fi făcut din el o co
medie amuzantă, cu mici popasuri senti
mentale și atîta tot. Dar marele drama
turg englez era dușmanul gratuității în 
artă ca și al sentimentalismului, pe ca- 
re-1 considera „o erezie care trebuie mă
turată din artă și din viață". Chiar 
atunci cînd scria piese „plăcute" pentru 
a-și acorda un răgaz de la hărțuielile 
suferite din partea celor nemulțumiți de 
severele sale critici, el nu se putea îm
piedeca de a oferi publicului larg, căruia

cronica
teatrală

1 se adresa, un prilej de meditație pro
fundă asupra vieții, asupra societății 
contemporane. De aceea, în forma acce
sibilă și atractivă prin care Shaw a cău
tat întotdeauna să-și apropie masele de 
spectatori, „Candida" ni se înfățișează 
ca un „mister" cu multiple semnificații.

Este desigur un poem al căsătoriei și 
un imn închinat feminității, cum au defi- 
nit-o unii. Farmecul invincibil al Candi
dei, care domină scena și cînd este și 
cînd nu este prezentă, cu tinerețea el vi
sătoare și maternitatea protectoare, face 
din ea un personaj unic în dramaturgia 
lui Shaw, caracterizată în general prin 
sarcasm și ironie la adresa femeilor, 
sau prin eroine hiper-raționale. Dar Con
flictul piesei ne poartă mal adînc, spre 
o luptă de idei și de mentalități, cu totul 
caracteristică epocii Bcrierii piesei 
(1894), dar totodată cu rezonanțe adînci 
rămase viabile pînă azi. Spiritul prozaic, 
egoismul drapat în haina de paradă a 
generozității și lașitatea în fața vieții, 
caracteristice pastorului Morell, se dez
văluie treptat, atingînd limita maximă în 
dramatica confruntare din actul al trei
lea, în care superioritatea morală și spi
rituală a poetului Marchbanks, incapabil 
să gîndească în termenii prozaici și mes
chini ai faptului brut, este evidentă.

Morell, însă, nu e un personaj simplifi
cat în aceste cîteva trăsături. El e un 
predicator sincer convins de eficiența 
predicilor lui, ca și de adevărul celor 
propovăduite. Față de indivizi venali, ca 
socrul său Burgess, el se poartă franc, 
respingîndu-le avansurile șl dezvăluin- 
du-le mobilurile interesate ale acțiunilor. 
Dar gîndirea lui mărgtnită de egoismul 
înnăscut, dezvoltat o dată cu viața în 
care a primit totul de fiecare dată, fără 
să dea nimic în schimb, au făcut din el 
un om slab. Aici se află cheia acelei 
optări, aparent paradoxale, a Candidei : 
înțelepciunea ei de femeie iubitoare și 
clarvăzătoare i-a dezvăluit demult ade
vărul despre soțul ei și despre nevoia 
permanentă de protecție pe care acest

om fericit o are. Paradoxal sau nu, toc
mai fericirea neîntreruptă a făcut din 
Morell un .om slab, dezarmat în fața vie
ții, în timp ce tînărul > poet, învățat din 

’fragedă copilărie cu nefericirea și singu- 
. lătatea, ,șl-a creat din ele acut și armă, 

cu care e gata să înfrunte viața.
G. B. Shqw vorbește despre dificultă

țile rolului Marchbanks, din pricina că
ruia prima reprezentație a piesei a tre
buit să fie multă vreme amînată. ,Nu 
simpla tinerețe a personajului, ci com
plexitatea vieții sufletești a poetului 
adolescent, constituie cea mai mare di
ficultate a rolului. In interpretarea sa, 
tînărul Ion Caramitru înscrie o reușită a- 
proape totală. „Aproape", pentrucă ela
nul adolescentului, candoarea, puritatea, 
mobilitatea personajului realizate cu un 
patos autentic și organic de tînărul ac
tor, sînt pe alocuri ușor umbrite de o 
pedală puțin prea apăsată pe ridicolul 
său, apropiindu-1 de terestru mai mult 
decît ar trebui. Ceea ce nu împiedică 
însă realizarea, la un înalt nivel artistic, 
a scenei capitale a piesei — scena de 
confruntare din actul al treilea, despre 
care am vorbit. Duelul Marchbanks — 
Morell (Caramitru — Septimiu Sever) se 
desfășoară la o tensiune crescîndă, de 
autentică valoare dramatică, cu Inflexiu
nile comice necesare.

în rolul pastorului Morell, Septimiu 
Sever a adus în scenă nu numai o pre
zență fizică impunătoare, cl și o compo
ziție minuțioasă și dezinvoltă, care ur
mează fidel indicațiile autorului, fără os
tentație.

Pivotul piesei este desigur Candida, 
despre care Shaw însuși spune că are 
„farmecul dublu al tinereții și materni
tății". Actriță de bogate resurse de 
dramă și de comedie și cu o îndelun
gată experiență scenică, Beate Freda- 
nov s-a salvat printr-o bună tehnică in
terpretativă de pericolul la care o hără
zea absența primului atribut indicat de 
Shaw. Interpretarea sa e sobră șl măsu
rată, sensibilă și nuanțată. Dar nu putem 
să nu regretăm unilateralitatea persona
jului realizat astfel, unilateralitatea care 
știrbește veridicitatea unor situații ale 
piesei.

O compoziție comică savuroasă în ro
lul Proserpine! Garnett ne-a oferit Ana 
Negreanu, în timp ce Gheorghe Aurelian 
în Burgess și Dinu Dumitrescu în Lexi au 
întregit corect tabloul, economicos con
struit, dar foarte expresiv, al societății 
engleze de la finele secolului trecut.

Piesă „de roluri", oferind fiecărui ac
tor putința unei creații, „Candida" a fost 
pusă în scenă tot de un actor. Calitatea 
regiei Iul George Carabln — în interio
rul expresiv de casă burgheză, confor
tabilă, creat de Ion Oroveanu, — constă 
în atenția acordată textului, în grija res
pectuoasă cu care se rostește flecare 
replică, momentele de crescendo fiind 
bine dozate. Textul marelui dramaturg se 
transmite ca o pledoarie pentru fran
chețe și demnitate în relațiile dintre oa
meni, chiar dacă finalul închis de dra
maturg între paranteze : „Se îmbrățișea
ză. Dar ei nu cunosc taina din inima 
poetului" — nu și-a găsit o expresie sce
nică.

Margareta BĂRBUȚA
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trăite de poeții ale căror opere le ilus
trează.

De la interpretări lirice, de certă 
poezie și cu autentic fior de omenie, 
artista frece la satiră, ironizare, demas
care. Registrele viziunilor ei cuprind 
unele dintre cele mal importante ca
tegorii etice și estetice, de la dragos
tea de omenie la compasiune, de la 
prinosul liric la simțămîntul dramatic 
al mizeriei umane și la sesizarea gro
tescului. Stăpînă pe variate mijloace 
de expresie, pe foarte diferențiate teh
nici, de la pictura în ulei la guașe, la 
tehnici mixte și la desenul în tuș, cu o 
fină liniatură, Ligia Macovei își mlădia
ză liniile și tonurile în funcție de stă
rile ei sufletești. Artista accentuează, 
dramatizează, iar, cînd este nevoie, 
caricaturizează pînă la grotesc expre
siile umane și atmosfera socială sau 
contemplarea naturii. Procedează în sti
lul expresioniștilor, și tn învederarea 
trăsăturilor morale și fizice ale perso
najelor, și In folosirea culorii cu sen
suri psihologice, și în vitalizarea liniei, 
își spune părerile față de oameni și 
lume, mai ales prin puternice accente 
și contraste. Rămtne ca artista să veri
fice necesitatea reală sau lipsa unei ase
menea necesități în ce privește striden
țele coloristice.

Unele dintre cele mai puternic ex
presive — și aici cu notă de caricatu
ral — considerăm compozițiile Sosirea 
la recepție, Trei pălării conversează și 
Sfîrșit de dineu, unde personajele, 
goale sufletește și fără adinei resurse 
intelectuale, se complac în ritualul 
mondenității și el prețiozităților vesti
mentare. In asemenea viziuni grotești, 
Ligia Macovei ajunge la pătrunderi 
psihologice și la analizări de tipologie 
socială, ce străbat expresia, ținuta, ges
tica personajelor și întreaga atmosferă 
înconjurătoare. Totul concură la son
darea adevărului dincolo de aparențe, 
dincolo de măști, iar pentru aceasta 
accentele liniare, contururile diforma
te, contrastele și chiar stridențele colo
ristice sînt susținute mereu de idee și 
sentiment. Totuși, și în această catego
rie de lucrări există unele insuficient 
construite, de pildă guașa „Femei de 
noapte", unde numai expresiile chipu
rilor sînt adîncite.

cronica
plastică

este
în care însă prin unele tonalități mai 
suave — rozuri, galbenuri, albastruri cu 
degradeuri, cu sclipiri de lumină — a- 
duse in contrast, viziunea este poten
țată și totodată rămîne adînc lirică.

Remarcabile în expoziție sînt peisa
jele trecute pe planul fabulosului, bas
mului, visării. Am menționa Micul goli, 
cu o fericită îmbinare de ape, munți, 
case, arbori, flori. Uneori, înșiși arborii 
și florile din natură susțin singuri pei
sajul, sensibilizat prin felurite ara
bescuri, unduiri, șerpulri de linii, ca și 
prin tonalități neașteptate.

Peisaje lunare, marine, colțuri de 
cetăfi, case pe dîmburi, cu elementele 
uneori prezentate 
etajat, capătă un 
ori, 
copii 
tife 
vine 
fabuloase, schimbînd proporțiile, evi
dențiind ca eroi florile, arborii, norii și 
constifuindu-se astfel o ordine afecti
vă, mai curînd imaginară sau de basm 
adînc trăit. Dintre peisajele, legate de 
visarea din basme, deci cu trans
figurări folclorice, cităm Cu smeul,
Fetița cu porumbei, Casă In cîmp, Pei
saj Italian, Case roz, Cînd se aprind 
luminile. Variate tehnici și procedee de

ceva aspru în aceste lucrări,

construcție șl compoziție, de aplicare a 
culorii, mai ales tn guașe și în tablou
rile lucrate în „tehnică mixtă", îi per
mit să sensibilizeze imaginea în totalul 
ei ca și în amănunte. Cu toate acestea, 
în unele peisaje prea marea bogăție de 
elemente dă impresia de aglomerare.

Uneori, finele liniaturi ale unor por
țiuni din tablouri aduc parcă o pă
trundere microscopică în ansamblul vi
ziunii, descoperindu-ne prezențe ne
știute și nebănuite, elemente ce-și cer 
dreptul de a fi admirate și ele, fie că 
sînt din lumea florilor, fie a gîzelor, 
fie a madreporelor. Foarte în gustul și 
preferințele vremi’ sînt explorarea ar
tistică a tuturor regnurilor, precum și 
sondajele în tainele materiei, ■ iar Ligia 
Macovei dovedește și ea aceste prefe
rințe, integrîndu-le însă unor viziuni 
de poetizare umană.

Operele lui Eminescu și Arghezi sînt 
„ilustrate” prin numeroase tablouri a- 
flate în expoziție — prin uleiuri, lu
crări în tehnică mixtă (apropiate de 
monotip și de unele procedee de a- 
runcare a culorilor, corectate apoi prin 
controlul cerinței de expresivitate) și 
prin desene în tuș. Ilustrațiile la unele 
importante poeme din opera celor 
poeți — Eminescu și Arghezi — 
seamnă, în cazul Ligiei Macovei, 
terpretări cu accente proprii, cu
mosferă sugestivă, cu reliefări de idei 
și imagini. Fără a cădea in greșala 
unora dintre ilustratorii de carte,' pen
tru care textul devine un pretext de 
jocuri decorative foarte convenționale, 
în care deci găsești prea puțin sau de
loc din valorile textului,' Ligia Maco
vei pornește de la adîncile adevăruri și 
semnificații ale poemelor pentru a le 
interpreta în sensul lor, dar și al prefe
rințelor ei. Uneori, artista evocă ideile 
poemelor, alteori atmosfera lor, după 
cum predomină în text gîndul sau ima
ginația, sentimentul precis sau sugestia 
mai labilă sau polivalentă.

Și prin registrul de cuprindere și in
terpretare a fenomenelor sociale, și prin 
darul de a tălmăci frumusețile vieții și 
ale naturii, și prin invenția picturală și 
grafică — Ligia Macovei se dovedește 
a fi printre cei mai înzestrați și mai la- 
borioși artiști ai noștri.. De pe acum, ar
tista a cuprins mult și esențial, cu ne- 
stăvilifu-i avînt creator, susținut de o 
neobosită căutare de a stăpîni valoroase 
și variate tehnici. Și-a dobîndit un stil 
propriu, legat de cerințele contempo
rane. Măiestria actuală poate fi și mai 
mult mlădiată, căci măiestria cere me
reu mai multă măiestrie.

doi 
in- 
in- 
at-

în adîncime, alteori 
aspect mirific. Alte- 
asemenea priveliști 
cu smeul sau fe

ri e-

apar în
jucîndu-se

cu porumbei, iar atmosfera 
a lor, a imaginației lor candide,

18,00 — Pentru cei mici : Ala-Bala. 
18,25. — Pentru tineretul școlar: 
Școli și tradiții: Vechi școli brașo
vene. 18,50 — Publicitate. 19,00 — 
Telejurnalul de seară. 19,20 — Bule
tinul circulației rutiere. 19,30 — 

ș Atlas folcloric : Depresiunea Oravi- 
țel. Prezintă : George. Deriețeanu. .20,00 — Săptămîna. 21,00 — Reflector. 
21,15 — Avanpremiera. 21,30 — Teleglob — emisiune de călătorii geo
grafice : „Thailanda". 21,55 — Steluțe de zăpadă — emisiune muzical- 
coregrafică. 22,40 — Telejurnalul de noapte.

tv

9; 11,30; 14;• DACII — cinemascop : PATRIA
16,30; 19; 21,15.
• OGLINDA CU DOUA FEȚE : REPUBLICA — 9,30;
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21,15; CAPITOL — 8,45; 11;
13,30; 16; 18,30; 21, GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,30; 
18; 20,30 (la toate completarea Ritmuri și imagini), 
TOMIS (completare Poveste pe un metru pătrat) — 
9; 11,15; 13,30; 16,
• UN MARTOR IN ORAȘ : BUCUREȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 16,30; 18,45; 21, EXCELSIOR — 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45 (la ambele completarea Poveste pe 
un metru pătrat), ARTA (completare A 6-a sesiune a 
Marii Adunări Naționale) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, MELODIA (completare Pe urmele unui repor
taj) — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21.
• DAMA CU CAMELII : CINEMATE
CA — 10 : 12 : 14.
• NU SlNT DEMN DE TINE : FES-
TIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
21, LUCEAFĂRUL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ;
16, FLACĂRA — 15 ; 17,45 ; 20,30.
• CELE DOUA ORFELINE : UNION
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII 1 DOI
NA — 9 ; 10.
O BĂRBAȚII : DOINA (completare 
cloni, fronturi) — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• ZEII LOCUIESC IN JUNGLA — CONSTRUIND — 
IN POARTĂ... IAȘIN I — BOMBOANE MUZICALE
— VULPEA : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
• ZILE RECI : LUCEAFĂRUL — 8,30; 21.
• MONDO CANE (ambele serii) : VICTORIA — 8,45; 
12,15; 15,45, DACIA — 9—12,30 în continuare ; 16,15; 
19,45, MIORIȚA — 9,30; 13; 16,30; 20.
O FIDELITATE : VICTORIA — 19,15; 21,15.
• DIMINEȚILE UNUI BAIAT CUMINTE : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• COMPLOTUL AMBASADORILOR : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE (completare Orizont științific nr. 8)
— 14; 16; 18; 20, CRlNGAȘI (completare Planeta enig
melor) — 15,15; 17,45; 20,15.
• MAICA IOANA A ÎNGERILOR : BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,30, TOMIS — 18,15; 20,30.
• RIDEM CU STAN ȘI BRAN șl NIMENI NU VOIA 
8A MOARĂ i LUMINA — 9,30; 15,30; 19,30.

cinema
Ciclon!, antici-

• NU SÎNT DEMN DE TINE și FIDELITATE : FE
ROVIAR — 8; 12; 16; 20, MODERN — 8,30; 12,15;
16; 20.
• LUMEA MINUNATA A FRAȚILOR GRIMM — 
cinemascop : BUCEGI — 9,30; 12,15; 15,15; 18; 20,45, 
AURORA — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15.
• NIMENI NU VOIA SĂ MOARA : AURORA - 
19; 21.
• CERUL ȘI IADUL : GLORIA (completare Ritmuri
și imagini) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, FLO- 
REASCA — 18,30; 21, FLAMURA — 9; 11,15; 1330;
15,45; 18,15; 20,30.
« FANTOMELE SE GRĂBESC : UNIREA (comple
tare Din pămint și foc) — 15,30; 18; 20,30

• NEVESTE PERICULOASE : FLO- 
REASCA — 9 ; 11,15 ; 14 ; 16,15, RA
HOVA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• PORUMBELUL DE ARGILĂ : VI- 
TAN — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• RIDEM CU STAN ȘI BRAN : MUN
CA (completare Ultima treaptă) — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
• ZORBA GRECUL: POPULAR — 
15 ; 18 ; 20,30.

DE LA SAN MICHELE : MOȘILOR —• CARTEA...............  _
15,30; 18; 20,30, DRUMUL SĂRII — 15,30; 18:^20'3(T
• ANUNȚ MATRIMONIAL : COLENTINA — 15 30-
17,45; 20, PACEA — 15,15; 18; 20,15. ’ ’
• GOLGOTA — cinemascop : COSMOS (completare
Doua orașe) — 15,30; 18; 20,30. P
Î„BL„GRE9O ~ cinemascop : VOLGA (completare 6 000 de ani) — 9,30; 12; 15,30; 18; 20,30.
SA^GaLICA- MARCHIZA „ÎNGERILOR” și MINUNATA ANGELICA : PROGRESUL — 15 ; 19
• OLD SHATTERHAND •— cinemascop : LIRA — 15,30; 18; 20,30.
• TUNELUL — cinemascop : FERENTARI (comple
tare Ultima treaptă) — 15,30; 18; 20,30.

DIN, HEVSURSK - cinemascop : CO- 
2045^^ comP e^are Ora?nl interzis) — 15,15; 18;
• CIMARON — cinemascop : VIITORUL (completare 
Orizont științific nr. T) — 15,30; 18; 20,30.
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LENINGRADULVIZITELE MINISTRULUI
AFACERILOR EXTERNE

AL FINLANDEI
Joi dimineața, Ahti Karjalainen, 

ministrul afacerilor externe al Fin
landei, împreună cu persoanele 
care îl însoțesc, a depus o coroană 
de flori la Monumentul Eroilor 
luptei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism.

★
Ministrul afacerilor externe, Cor- 

neliu Mănescu, a primit joi dimi
neața pe ministrul afacerilor ex
terne al Finlandei, Ahti Karjalai
nen. Cu acest prilej au avut loc 
convorbiri privind dezvoltarea re
lațiilor dintre cele două țări.

La întrevedere au participat din 
partea română Mircea Malița, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Nicolae Vancea, ambasado
rul României la Helsinki, Cornel 
Bogdan, director în M.A.E., și alți 
funcționari superiori din acest mi
nister, iar din partea finlandeză 
Bjorn-Olof Georg Alholm, amba
sadorul Finlandei la București, 
Tankmar Horn, consilier consul
tant, M. J. Salomies, director ad
junct al Direcției afacerilor poli
tice, Ulf-Erik Slotte, secretar, func
ționari superiori în Ministerul Afa
cerilor Externe Finlandez.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială și de înțe
legere reciprocă.

★
Joi după amiază, ministrul co

merțului exterior, Gheorghe Cioa
ră, a primit pe ministrul afacerilor 
externe al Finlandei, Ahti Karja
lainen, cu care a avut o convorbi
re cu privire la relațiile comercia
le româno-finlandeze.

Cu această ocazie, a avut loc 
semnarea de către cei doi miniș
tri a Aranjamentului comercial pe 
termen lung între Republica So
cialistă România și Republica Fin
landa, valabil pe perioada 1967— 
1970.

Aranjamentul prevede o crește
re însemnată a schimburilor co
merciale și exprimă interesul re
ciproc pentru dezvoltarea coope
rării industriale și tehnico-științi- 
fice între întreprinderile și orga
nizațiile din cele două țări.

La semnare au fost prezenți 
Mircea Malița, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Vasile 
Răuță, adjunct al ministrului co
merțului exterior, Nicolae Vancea, 
ambasadorul României în Finlan
da, funcționari superiori din Mi
nisterul Comerțului Exterior și 
Ministerul Afacerilor Externe, pre
cum și Bjorn-Olof Georg Alholm, 
ambasadorul Finlandei la Bucu
rești, și persoanele oficiale care îl 
însoțesc pe ministrul afacerilor 
externe finlandez.

★
Seara, ministrul afacerilor exter

ne, Corneliu Mănescu, cu soția, a 
oferit un dineu în cinstea ministru
lui afacerilor externe al Finlandei, 
Ahti Karjalainen, și a soției d-sale.

Au participat Gheorghe Cioară și 
Constantin Scarlat, miniștri, Ion 
Pas, președintele Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Ni
colae Vancea, ambasadorul Româ
niei la Helsinki, funcționari supe
riori din M.A.E., precum și Bjorn- 
Olof Georg Alholm, ambasadorul 
Finlandei la București, membri ai 
ambasadei și funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe

al Finlandei care îl însoțesc pe 
oaspete.

în timpul dineului, Corneliu Mă
nescu și Ahti Karjalainen au rostit 
toasturi.

Salutînd prezența oaspetelui fin
landez, ministrul afacerilor exter
ne al României a apreciat vizita 
sa ca o nouă și importantă ma
nifestare a relațiilor prietenești 
statornicite între cele două țări și 
popoare, adăugind că Aranjamen
tul comercial de lungă durată sem
nat cu acest prilej constituie un 
cadru contractual adecvat pentru 
diversificarea cooperării lor eco
nomice. Schimburile de vederi în
cepute azi au conturat noi posibi
lități menite să ducă la o mai bună 
cunoaștere reciprocă a valorilor 
spirituale ale popoarelor noastre.

Țările noastre — a spus vorbito
rul — au putut să aducă o con
tribuție pozitivă la cooperarea eu
ropeană și sîntem convinși că vom 
reuși și pe viitor să găsim noi 
puncte de contact care să ne per
mită ca, în continuare, împreună 
cu toate celelalte state, însuflețite 
de aceleași idealuri, să servim în 
mod util cauza păcii și securității 
în Europa, a colaborării internațio
nale în general.

Corneliu Mănescu a toastat pen
tru prosperitatea și fericirea po
porului finlandez, pentru prietenia 
trainică dintre România și Fin
landa, în sănătatea președintelui 
Republicii Finlanda, Urho Kekko
nen, a primului ministru, Rafael 
Paasio, a ministrului afacerilor ex
terne al Finlandei și a soției sale.

Răspunzînd, A. Karjalainen a 
arătat că poporul finlandez a ur
mărit cu un viu interes opera de 
construcție națională înfăptuită de 
poporul român și politica externă 
a României, îndreptată spre spo
rirea contactelor între popoare și 
atenuarea tensiunii internaționale. 
Vorbitorul a amintit că Finlanda 
s-a alăturat inițiativei României 
pentru studierea posibilităților de 
apropiere între statele europene cu 
sisteme politice diferite, pentru 
promovarea unei colaborări inter
naționale active. Ministrul finlan
dez și-a exprimat apoi satisfacția 
că raporturile dintre cele două țări 
sînt în curs de creștere și dezvol
tare. El a amintit faptul că arta și 
cultura românească se bucură de o 
largă apreciere în Finlanda, după 
cum valorile culturale ale poporu
lui finlandez sînt apreciate de po
porul român. Relevînd îmbunătă
țirea continuă a relațiilor econo
mice, vorbitorul a declarat că în 
interesul celor două țări este de 
dorit o lărgire și mai accentuată 
a bazei relațiilor comerciale.

în ambele țări — a spus vorbi
torul — noi am învățat să ne o- 
rientăm politica externă către 
menținerea păcii și a bunelor re
lații cu țările vecine, către stabi
lirea Unor contacte internaționale 
active, indiferent de concepțiile 
ideologice.

în încheiere, Ahti Karjalainen a 
toastat în sănătatea secretarului ge
neral al C.C. al P.C.R., Nicolae 
Ceaușescu, a președintelui Consiliu
lui de Stat, Chivu Stoica, a pre
ședintelui Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a ministru
lui afacerilor externe al României 
și a soției sale, pentru întărirea 
prieteniei finlandezo-române.

(Agerpres)

Ședință de lucru 

în problemele turismului
în ziua de 16 februarie a. c. a 

■ avut loc la Consiliul de Miniștri o 
Ședință de lucru pentru analizarea 

• activității turistice desfășurată în 
anul 1966, precum și pentru dezba
terea sarcinilor ce revin Oficiului 
Național de Turism în anul 1967. 
Au luat parte membrii Colegiului 

- Oficiului Național de Turism, lu
crători cu funcții de răspundere 
din O.N.T., șefii agențiilor O.N.T. 
din întreaga țară, șefii birourilor 
O.N.T. din străinătate, directori și 

I alți lucrători din întreprinderile 
hoteliere și de alimentație publică, 
precum și reprezentanți ai presei 
centrale. •

$edința de lucru a prilejuit o 
dezbatere largă și aprofundată a

principalelor realizări și deficien
țe înregistrate în domeniul activi
tății turistice și a relevat măsurile 
ce se impun pentru ridicarea nive
lului deservirii turiștilor din țară 
și de peste hotare.

A fost acordată o atenție deose
bită posibilităților existente pentru 
extinderea și diversificarea gamei 
de servicii și prestații oferite turiș
tilor, precum și altor căi menite să 
asigure creșterea eficienței econo
mice a acestei activități. Au fost 
dezbătute, de asemenea, o serie de 
alte probleme privind lărgirea ac
tivității turistice.

în încheiere a luat cuvîntul to
varășul lanos Fazekaș, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri.

Cronica zilei
SOSIREA 

NOULUI AMBASADOR 
AL REPUBLICII GHANA

Joi seara a sosit în Capitală 
Kobina Daniel Gwira, noul amba
sador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Ghana în Repu
blica Socialistă România.

★
Consilierul comercial al amba

sadei Republicii Democrate Ger
mane la București, Erich Danz, a 
oferit joi seara un cocteil cu pri

lejul deschiderii Tîrgulul de pri
măvară de la Leipzig.

★
Firma „Interprogress Italiana" 

din Triest a organizat joi diminea
ța la Fabrica de mașini-unelte și 
agregate-București o prezentare și 
demonstrație practică de scule 
speciale, de fabricație proprie.

Au asistat reprezentanți ai Ca
merei de Comerț, ai unor între
prinderi românești de comerț exte
rior, specialiști din uzine bucu- 
reștene și din țară, precum și 
membri ai ambasadei Italiei la 
București. (Agerpres)

MANIFESTĂRI CU PRILEJUL I
ZILEI DE 16 FEBRUARIE !

în semn de omagiu adus eroilor 
ceferiști împușcați în dimineața zi
lei de 16 februarie 1933 la Grivița, 
delegații din partea Uniunii sin
dicatelor din întreprinderile de 
transporturi și telecomunicații, Mi
nisterului Căilor Ferate, Direcției 
regionale C.F.R. București, uzinelor 
„Grivița Roșie", Sindicatului sala- 
riaților depoului București-călători 
au depus joi dimineața coroane de 
flori la plăcile memoriale din in
cinta uzinelor „Grivița Roșie" și 
din fața Palatului C.F.R. Pionieri 
și școlari au depus jerbe de flori.

★
Joi după-amiază, în cadrul unei 

adunări festive, organizate de 
Consiliul sindical local al orașului 
București, au fost sărbătorite „Ziua 
ceferiștilor" și aniversarea eroice
lor lupte ale muncitorilor ceferiști 
și petroliști din ianuarie-februarie 
1933.

La adunarea festivă, care a avut 
loc în sala de festivități a Minis
terului Căilor Ferate, erau pre
zenți tovarășii Florian Dănălache, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., minis
trul căilor ferate, Gheorghe Dumi
tru, secretar al Comitetului orășe
nesc București al P.C.R., Alexan
dru Grecu, președintele Uniunii 
sindicatelor din întreprinderile de 
transporturi și telecomunicații, ce
feriști participanți la grevele și 
luptele revoluționare din 1933, ac
tiviști de partid, de stat și ai or
ganizațiilor obștești, muncitori din

unitățile C.F.R. și din alte între- I 
prinderi și instituții bucureștene. ■

Cuvîntul de deschidere a fost I 
rostit de tov. Gheorghe Borș, pre- I 
ședințele Consiliului sindical local ■ 
al orașului București.

Despre semnificația și importan- I 
ța evenimentelor din ianuarie- ■ 
februarie 1933, succesele cu care I 
ceferiștii întîmpină ziua lor, cît și I 
despre sarcinile ce le revin în îm- ■ 
bunătățirea activității în toate see- I 
toarele în lumina Directivelor I 
Congresului al IX-lea al P.C.R., a g 
vorbit ing. Teodor Căpriș, adjunct I 
al ministrului căilor ferate.

în încheierea adunării a fost pre- | 
zentat un program artistic susținut I 
de formațiile de amatori reunite I 
ale unor întreprinderi din raionul ■ 
Grivița Roșie.

★
Adunări consacrate acestui eve- I 

niment au avut loc la Cluj, Iași, I 
Timișoara, Brașov și în alte cen- ■ 
tre feroviare din țară.

★
Cu prilejul Zilei ceferistului, ■ 

pentru activitate rodnică desfășu- | 
rată în procesul de producție, a fost I 
acordată insigna „Pentru merit ce- g 
ferist" unui număr de 300 de lu- I 
crători de la Calea Ferată. Printre I 
cei care au primit această distinc- g 
ție se află mecanici de locomotive, | 
fochiști, acari, manevranți, impie- B 
gați de mișcare, șefi de stații și | 
depouri, lăcătuși de revizie, picheri, I 
electromecanici, proiectanți și con- ■ 
structori din acest sector. g

CONSFĂTUIRE PE ȚARĂ
PRIVIND CULTURA CARTOFULUI j
Joi a avut loc la Suceava consfă

tuirea pe țară privind cultura car
tofului, organizată de Consiliul Su
perior al Agriculturii și Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agri
cole de Producție.

Au luat parte președinți, ingineri, 
brigadieri din cooperativele agri
cole, directori și ingineri din gos
podăriile de stat și stațiunile de 
mașini și tractoare, cadre de con
ducere din consiliile agricole și 
uniunile cooperatiste, cercetători 
din stațiunile agricole experimen
tale, reprezentanți ai organizațiilor 
de valorificare.

Au participat Iosif Banc, mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Nicolae 
Giosan, președintele Consiliului Su
perior al Agriculturii, Ștefan Matei, 
șeful secției agrare a C.C. al P.C.R.

Organizarea la Suceava a consfă
tuirii a fost determinată de faptul 
că gospodăriile de stat și coopera
tivele agricole din această regiune 
au obținut anul trecut producții 
mari și au o bogată experiență în 
domeniul cultivării cartofului. Re

feratul prezentat de ing. Constan- ■ 
tin Păcuraru, președintele Con- | 
siliului agricol regional Suceava, a 0 
scos în evidență această experiență g 
valoroasă, oare a permis oa de pe I 
cele 42 300 hectare cultivate cu g 
cartofi să se realizeze o producție . 
medie de 19 200 kg la hectar, cu I 
aproape 8 700 kg la hectar mai g 
mult decît în 1965. De altfel, în - 
1966, în întreaga țară s-a obținut I 
o producție mare de cartofi.

Pe baza dezbaterilor s-a adoptat - 
un plan care prevede măsuri teh- I 
nico-organizatorice menite să ducă g 
la valorificarea mai bună a rezer- _ 
velor de care dispune agricultura I 
noastră pentru sporirea producției | 
de cartofi necesară satisfacerii ne- 
voilor crescînde ale populației și | 
industriei.

în cadrul consfătuirii au fost 
înmînate unui număr de 94 lucră- g 
torl și specialiști din agricultură | 
ordine și medalii conferite de 
Consiliul de Stat al Republicii So- I 
claliște România pentru rezultatele | 
deosebite obținute în sporirea pro
ducției de cartofi.

(Agerpres) ■

COTIDIAN
într-unul din palatele Leningra

dului — sediu al sovietului orășe
nesc — stăm de vorbă cu Nicolai 
Dimitrie Kristoforov, secretarul co
mitetului executiv, un bărbat plin 
de vioiciune, care-și însoțește de 
fiecare dată cuvintele cu gesturi e- 
nergice. Discutăm despre cetățea
nul Leningradului, despre felul în 
care îi vine în întîmpinare rețeaua 
de deservire, avînd în vedere dife
ritele lui ipostaze cotidiene : cum
părător, călător, pacient, locuitor al 
cartierului X etc. Căci în Leningrad, 
acest oraș-muzeu în care aproape 
fiecare clădire, piață sau stradă 
veche îți vorbește de istorie, tră
iesc peste 3 500 000 de oameni, 
făuritori ai istoriei de azi, cu gri
jile, cerințele și gusturile lor din ce 
în ce mai exigente.

La remarca noastră privind am
ploarea construcțiilor de noi car
tiere, Nicolai Kristoforov ne-a spus, 
surîzînd :

— Chiar cu ele voiam să încep, 
pentru că o dată cu crearea lor 
s-au lărgit și cale mai multe din 
preocupările noastre.

în ultimii ani s-a construit mult. 
Planul septenal a prevăzut în acest 
sens pentru orașul nostru o supra
față de 8 milioane mp de locuințe, 
adică 300 000 de apartamente, cifră 
destul de mare dacă ne gîndim că 
în 1917 întregul fond de locuințe 
al retrogradului era de 14 milioane 
mp. înseamnă, deci, ca noi în 7 ani 
să construim mai mult de jumătate 
din acest fond. în actualul cinci
nal, activitatea de construcție con
tinuă cu asiduitate. Apariția noilor 
microraioane a impus, de la în
ceput, o mai bună aprovizionare, 
crearea de centre comerciale noi, 
reorganizarea întreprinderilor de 
servicii publice, a transporturilor 
etc., încît cetățeanul mutat într-un 
cartier nou să albă la îndemînă tot 
ce-i e necesar.

Zilnic: 6 000 000 
de pasageri

De obicei, în orașe atrage aten
ția zgomotul. La Leningrad te im
presionează liniștea. S-ar părea 
chiar că orașul nu are o circulație 
prea intensă. Nicolai Kristoforov 
ne prezintă însă o situație cifrică : 
în oraș călătoresc zilnic aproape 
6 000 000 de pasageri. în ultimii ani 
liniile de transport s-au prelungit, 
au fost construite altele noi, me
troul a făcut și el legătura centru
lui cu raioanele industriale (în pre
zent se construiește o linie de me
tro între două raioane pe o dis
tanță de 24 km), într-un cuvînt în
treaga rețea de linii s-a lărgit și 
o dată cu aceasta s-a mărit consi
derabil și parcul de mașini pentru 
transportul urban.

Pe străzile și bulevardele mare
lui Oraș se întretaie clipă de clipă 
autobuze, troleibuze, taxiuri, tram
vaie... Dar liniștea ? Liniștea de 
care vorbeam își găsește explica
ția atît în modernizarea transpor
tului cît și într-o organizare bună 
a circulației. Totul pare a aluneca 
pe fața înghețată a unui lac. La 
Leningrad tramvaiele circulă fără 
zgomot, acesta fiind înlăturat prin 
înlocuirea șinelor mici cu altele

note de drum 
din U. R. S. S.

mari, sudate, și prin înzestrarea va
goanelor cu amortizoare.

— In sprijinul modernizării trans
portului urban — ne spune inter
locutorul nostru — am introdus la 
absolut toate troleibuzele, auto
buzele și tramvaiele aparate de ta
xat cu preț unic pe orice distanță. 
Aceasta a ușurat mult asigurarea 
unei călătorii comode, civilizate.

Cumpărătorul 
și cerințele lui

Rețeaua comercială a Leningra
dului cuprinde aproximativ 10 000 
de magazine și unități de alimen
tație publică. Cu un an în urmă 
cifra era mult mai mare.

— Pare paradoxal, surîde Nico
lai Kristoforov, am construit multe 
magazine noi și cu toate astea nu
mărul lor a scăzut. Și iată de ce : 
O dată cu locuințele, am construit, 
în noile raioane, complexe comer
ciale cu condiții de deservire mult 
mai bune ca cele oferite de maga
zinele din centru. Aici cetățeanul 
găsea tot ce-i trebuia fără să piar
dă prea multă vreme Pornind de 
la această experiență am trecut la 
reorganizarea întregii rețele urmă
rind, în primul rînd, specializarea 
magazinelor. Așa s-au creat cen
trele de comerț adică întreprinderi 
comerciale specializate. Iată un 
exemplu : pînă nu de mult, în Le
ningrad, stofele se vindeau în pes
te 100 de magazine, de diverse 
profiluri. Acum ele se vînd de către 
o singură întreprindere cu 100 de 
secții specializate. înainte, cele 
100 de magazine aveau fiecare cîte 
un șef ; acum cele 100 de secții au 
o singură conducere — aceea a 
centrului de comerț. în felul acesta 
decurg mult mai bine și mai sim
plu atît aprovizionarea cît și des
facerea. Cetățeanul nu mai e ne
voit să caute, el știe că produsul 
cutare se găsește la una din sec

țiile întreprinderii de comerț spe
cializate. Totodată dezvoltăm și 
rețeaua magazinelor universale...

După amiază am vizitat cîteva 
magazine. Magazinul universal 
„Primăvara* este destinat tinerilor 
căsătoriți. Un centru specializat cu 
peste 50 de secții stă la dispoziția 
celor ce se mută în casă nouă. 
Principala marfă la acest magazin 
este mobila. Tot aici se vînd frigi
dere, utilaj casnic, articole de me
naj. Secțiile centrului, răspîndite 
în tot orașul, se bucură de o boga
tă afluență. E și firesc : în Lenin
grad se mută în casă nouă, în 
fiecare zi, 100 de familii.

Cumpărătorul intră în posesia 
mărfii în modul cel mai simplu : 
alege mobila sau utilajul, plătește 
și lasă magazinului adresa cu ora 
cînd ele îi pot fi aduse acasă. 
Procedeul este întîlnit și la alte ma
gazine. La „Gastronom", gospodi
nele pot face comanda prin tele
fon. Magazinul vine și cu alte în
lesniri în întîmpinarea cetățeanu
lui ; la secția dietetică, de exem
plu, clienții pot găsi, pe mari afișe, 
lista alimentelor necesare alcătui
rii diverselor meniuri prescrise de 
medicul magazinului.

De comerț se ocupă, în cadrul 
sovietului orășenesc, direcția dez
voltării comerțului, sprijinită de co
misiile permanente. Ni s-a părut 
interesant de notat o acțiune a co
misiei permanente pentru industria 
ușoară. încă din vară ea a studiat 
modul în care se îndeplinesc co
menzile pentru școlari (uniforme, 
rechizite etc.). Fabricile depind de 
ministere ; comisia a analizat însă 
situația din punctul de vedere al 
necesităților orașului Leningrad. 
Problemele ridicate de ea în fața 
ministerelor respective au ajutat 
la asigurarea îndeplinirii comenzi
lor și pentru alte orașe.

Alte comisii lucrează pe lîngă 
Direcția deservirii populației. în 
ultimul timp — ne spune Nicblai 
Kristoforov — am creat întreprin
deri care să ofere cetățeanului ser
vicii noi. Secțiile lor se află peste 
tot. Unele sînt grupate în gări. 
Vrea călătorul să-și calce costu
mul înainte de a ajunge la hotel ? 
Merge la secția specializată din in
cinta gării. S-au înființat centre de 
închiriere a obiectelor de uz cas
nic cu folosință temporară ; cîn- 
tare pentru copii, cărucioare etc. 
Există și un centru de închiriere a 
autoturismelor (mulți leningrădeni 
își petrec concediul făcînd excursii 
prin țară cu mașinile) etc.

Multitudinea noilor servicii, ală
turi de dezvoltarea transportului și 
a comerțului, răspunde devizei au
torităților locale : cerințele cetățea
nului — lege 1

Vasile BARAN

SPORT
AU ÎNCEPUT 

„MONDIALELE** 
DE BIATLON
• Gheorghe Cercel pe locul 
III în întrecerea de tineret

în localitatea Altenberg din R. D. Germană au 
început joi campionatele mondiale de biatlon. 
întrecerile au fost deschise cu proba de 15 kilo
metri, pentru campionatul de tineret, la startul 
căreia s-au prezentat 24 de schiori din 8 țări.

La această primă ediție a campionatului mon
dial de tineret, un frumos succes a obținut tînă- 
rul schior român Gheorghe Cercel, care s-a cla
sat pe locul trei, cucerind prima medalie obți
nută la un campionat al lumii de schiul româ
nesc.

Iată ordinea primelor locuri ale clasamentu
lui : 1. Tor Svendsberget (Norvegia) lh 10'34" (10 
minute penalizare) ; 2. V. Kalinicev (U.R.S.S.) 
lh 11'03" (7 minute penalizare); 3. Gheorghe 
Cercel (România) lh 11'34" (8 minute penalizare); 
4. A. Meischner (R.D.G.) lh 11'47" (7 minute pe
nalizare) ; 5. A. Rapacz (Polonia) lh 12'10" (10 
minute penalizare) etc. Astăzi se desfășoară 
proba individuală de seniori pe distanța de 20 
kilometri. (Agerpres)

Ieri în țară : Vremea 
s-a menținut rece, cu 

V r 6 IȚI 6 â cerul variabil, mai
mult senin în Ardeal 

MBMMMBB■■■im■HM șj Banat. Ninsori izola
te s-au semnalat în 

estul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și Moldova. Vîn- 
tul a suflat potrivit și a prezentat unele intensifi
cări în Banat și Dobrogea. Temperatura aerului, la 
ora 14, oscila între minus 9 grade la Joseni și Tg. 
Secuiesc, și 3 grade la Oradea și Răuț. în București: 
Vremea s-a menținut rece, cu cerul variabil. A nins 
slab. Vîntul a suflat pînă la potrivit. Temperatura 
maximă a fost de minus 2 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 18, 19 șl 20 fe
bruarie. în țară : Vremea se va încălzi în toate re
giunile țării. Cerul va fl mai mult noros. Vor că
dea precipitații locale, mai ales sub formă de ploa
ie, mai frecvente în jumătatea de vest a țării. 
Vîntul Va sufla potrivit din sud-vest. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între minus 10 și zero 
grade, izolat mai coborîte la începutul intervalului, 
iar maximele între minus 1 grad și plus 9 grade. 
Dimineața și seara ceață. în București : Vreme în 
încălzire ușoară. Cerul va fi temporar acoperit. Vor 
cădea ploi slabe. Vînt potrivit. Temperatura în 
creștere. Ceață.

Campionatele 
republicane 
de patinaj artistic

Campionatele republicane de patinaj artistic au 
continuat ieri la patinoarul artificial „23 August" 
din Capitală cu proba rezervată juniorilor mari. 
După efectuarea figurilor obligatorii, la feminin 
conduce Doina Ghișerel (Școala sportivă nr. 2), 
urmată de Constanța Ionescu și Adina Caima- 
can (ambele de la Constructorul). La masculin, 
pe primul loc se află Gh. Fazekaș (Dinamo Bucu
rești), secondat de Eugen Tăujan.

Pe scurt de peste hotare
• în orașul Halmstad (Suedia) a avut loc me

ciul masculin de handbal Suedia-Danemarca. 
După o repriză echilibrată, echipa daneză, vice- 
campioană mondială, s-a detașat cîștigînd cu sco
rul de 22—15 (11—11).

• La Kuibîșev s-a desfășurat un concurs de 
motociclism pe gheață la care au participat spor
tivi din Cehoslovacia, R. D. Germană, Bulgaria și 
U.R.S.S. Deși timpul a fost nefavorabil (ger și 
gheață tare), în tribunele stadionului „Dinamo" au 
luat loc peste 20 000 de spectatori. Victoria a re
venit lui Boris Malîhin (U.R.S.S.), urmat de Pavel 
Mareș (Cehoslovacia).

• Proba de 400 m liber din cadrul concursului 
de natație de la Sydney a fost cîștigată de austra
lianul John Bennett cu timpul de 4’16”2/10, urmat 
de colegul său Michael Wenden (4T7”4/10). Fran
cezul Alain Mosconi a fost descalificat deoarece 
a efectuat neregulamentar un viraj. Campioana 
europeană Christine Caron (Franța) â cîștigat 
proba de 100 m spate în l’10”6/10, întreeînd-o pe 
australiana Nan Duncan.

• La 22 martie pe ringul arenei „Madison 
Square Garden" din New York, campionul mon
dial de box la cat. grea Cassius Clay își va pune 
centura în joc în fața șalangerului său oficial Zora 
Folley. Intr-o declarație făcută reprezentanților 
presei, Cassius Clay a spus printre altele : „Sper 
că Folley va fi un adversar redutabil, așa cum a 
fost în trecut Patersson". La rîndul său, Zora 
Folley a declarat : „Voi lupta cu toate forțele 
pentru a cîștiga. Eu voi fi viitorul campion mon
dial".

• în vederea turneului internațional de fotbal 
U.E.F.A., reprezentativa de juniori a țării noastre 
va susține o dublă întîlnire cu echipa similară a 
Turciei. Meciurile vor avea loc la 21 și 23 martie 
în țara noastră.

• între 18 și 23 februarie vor avea loc la Moscova 
campionatele internaționale de tenis de masă ale 
U.R.S.S., unde vor fi prezenți și sportivii români 
Maria Alexandru, campioană europeană, Eleonora 
Mihalca, Dorin Giurgiucă, Gh. Cobîrzan șl Adalbert 
Rethi. După întrecerile de la Moscova, reprezen
tanții noștri vor participa între 2—4 martie la „in
ternaționalele” Angliei, programate la Brighton.

Efigia 
studențimii

(Urmare din p& D

iată și mînecile suflecate, 
alături de studente în 
costume indecente? După 
tradițiile vechi ale uni
versității nu erau primiți 
la cursuri aceia care 
călcau demnitatea de 
student. Trebuie să amin
tim cu această ocazie și 
colegilor noștri mai tineri 
că pe vremuri și ținuta 
profesorilor care urcau la 
catedră contribuia la în
tărirea demnității și res
pectului.

La reuniunile și balurile 
studențești (organizate de 
asemenea de către stu- 
denți), recunoșteai de o- 
dată stilul studentului de 
înaltă cultură generală și 
artistică străbătută de 
acel cald patriotism care 
se manifesta în asemenea 
împrejurări prin prețui
rea moștenirilor venite 
din trecut, de la părinții, 
bunicii și străbunicii noș
tri. Nouă ni se umple 
inima de bucurie cînd 
constatăm că din ce 
în ce mai mult — sub 
înțeleaptă îndrumare a 
partidului — se valorifi
că moștenirea progresis
tă a trecutului nostru. în
demnul pe care l-a 
adresat studențimii noas
tre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al C.C. al P.C.R., cu 
ocazia deschiderii festive 
a anului universitar 
1966—1967 : „Prețuiți în
făptuirile părinților și 
strămoșilor noștri, munciți 
iară preget pentru a 
dezvolta opera minunată 
pe care o moșteniți" — a 
avut un puternic răsunet 
în inimile tinere ale stu
denților, cît și în acelea 
— tot tinere prin căldura 
lor — ale profesorilor.

Asociațiile studențești 
de azi pot organiza ex
cursii pentru vizitarea 
monumentelor istorice, a 
locurilor memoriale lega
te de istoria P.C.R. și de 
lupta pentru libertate na

țională și socială a po
porului nostru. Anul aces
ta se împlinesc 60 de ant 
de la răscoalele țărănești 
din 1907, iar în anul viitor 
se vor sărbători 50 de ani 
de la închegarea deplină 
a statului nostru național 
unitar, eveniment de o 
deosebită importanță în 
viața noastră națională.

în tradițiile bune ale 
universității românești 
existau asemenea mărețe 
reculegeri ale studenți
mii și dascălilor ei pe 
locurile în care străbunii 
s-au jertfit pentru ca ge
nerațiile viitoare să ducă 
mai departe făclia unui 
popor cu așa de minu
nate calități, pe care 
partidul le cultivă și le 
dezvoltă în condițiile noii 
societăți. Firul de azi și 
viziunea idealului de inli
ne al unei Românii și mai 
înfloritoare trebuie lega
te cu tradițiile sănătoase 
ale tineretului universitar.

O altă tradiție care 
cred că ar trebui reluată 
— deși sporadic asocia
țiile studențești și U.T.C.- 
ul au și trecut la unele 
realizări pozitive — este 
în legătură cu necesitatea 
unei sudări mai puterni
ce și dinamice cu satele 
noastre. Cei în vîrstă își 
amintesc cu mîndrie de 
studenții care veneau în 
sate, dînd serbări sau ți- 
nînd conferințe cu subiec
te din istoria sau literatu
ra națională ori legate de 
evenimentele trecutului 
locului respectiv. Studen
tul adevărat se bucura de 
un respect deosebit : el 
era student, era cineva în 
satul lui 1

Este un fapt care, în 
contextul preocupărilor 
majore ale societății 
noastre, capătă adevăra
ta iul strălucire. Contribu
ția studentului la răspîn- 
direa culturii în mase, la 
sate și la orașe, nu poate 
fi considerată altfel decît 
<■ obligație morală de 

ordin, o condiție e- 
tlă pentru a deveni

un ferment al progresului, 
un veritabil reprezentant 
al intelectualității noastre 
de mîine. Se cuvine 
ca studenții care trăiesc 
vremurile noi de azi să 
aibă și mai mult con
știința demnității, a per
sonalității reale, a simțu
lui răspunderii față de ei 
înșiși și față de societate, 
față de misiunea lor, de 
sarcina de a se ridica 
mereu, cît mai sus dea
supra liniei mediocrității, 
de a face din necesitatea 
de a învăța fără încetare 
o supremă datorie. Multe 
dintie marile noastre per
sonalități din trecut s-au 
aiirmat încă de pe bănci
le universității. Aici au 
dobîndit pasiunea și focul 
sacru al căutării adevă
rului, pe care uneori îl 
scrutau și la pîlpîirea, în 
noaptea tîrzie, a lămpii 
cu petrol din săracile 
lor mansarde. Voim deci 
să îndemnăm pe studenții 
noștri de azi să se dedice 
și mai mult studiului indi
vidual și să frecventeze 
cu mai multă regularitate 
bibliotecile facultăților.

Tradiția bună, iubiți 
studenți, este o forță, este 
seva care face ca pomul 
să dea roade în fiecare 
an și tocmai de aceea 
realizările de azi ale re
gimului nostru kebuie le
gate de rădăcinile cele 
mai adinei și mai sănă
toase ale moștenirii mi
lenare a poporului nos
tru. Păstrați pe de o parte 
contactul cu generațiile 
ce v-au precedat și cu 
dascălii voștri, întărind 
mereu solidaritatea dem
nității dintre noi, dar nu 
uitați să luați chiar de pe 
acum legătura cu pionie
rii noștri la care am des
coperit totdeauna o rară 
sensibilitate și fierbinte 
dragoste față de patria 
noastră, și pe care voi 
și noi, profesorii, nu a- 
vem decît s-o întreținem 
și s-o îmbogățim în con
ținutul ei.



viața internațională
REZULTATELE
F" 1

SCRUTINULUI

DIN OLANDA
HAGA. Au fost date publicității re

zultatele definitive ale alegerilor le
gislative din 15 februarie. Potrivit da
telor biroului central de numărătoare a 
voturilor, rezultatul scrutinului este ur
mătorul :

Partidul catolic : 42 de locuri (față 
de 50 în vechiul parlament) ; partidul 
socialist 37 (fafă de 43) ; partidul li
beral 17 (unul mai pufin) ; partidul 
antirevoluționar 15 (fafă de 13) ; noul 
partid „Democrații-ăă11 7 ; partidul co
munist 5 (unul mai mult), Partidul țără
nesc 7 (fafă de 3) alte partide — in 
total 21 mandate.

★
Comentind rezultatele, agenția France 

Presse subliniază că „regresul net al 
partidului popular catolic pare a fi tră
sătura dominantă a alegerilor olande
ze ; partidul socialist, de asemenea, 
suferă un regres, in timp ce se con
stată înaintarea noului partid „Demo- 
crafii-66" și, intr-o anumită măsură, a 
partidelor țărănesc, comunist și cal
vinist antirevoluționar. Infrîngerea par
tidului catolic este mai cu seamă sen
sibilă in provinciile din sud, cu o 
majoritate totuși catolică, unde a jucat 
un rol uzura puterii. Declinul socialiș
tilor confirmă un proces vechi de 15 
ani. După primele rezultate, o majori
tate guvernamentală nu pare să poată 
fi găsită decît prin formarea unui gu
vern de coaliție cvadripartit".

EȘUAREA 
TRATATIVELOR 

DINTRE SIRIA 

Șl „IRAQ 
PETROLEUM*

DAMASC 16 (Agerpres). — 
Negocierile care au avut loc la 
Damasc între membrii guver
nului sirian și reprezentanții 
companiei occidentale „Iraq 
Petroleum11 au eșuat, a anun
țat miercuri seara agenția 
M.E.N. Consiliul de adminis
trație al companiei, precizează 
agenția, a refuzat să accepte 
un proiect de acord definitiv 
în cursul săptămînii trecute, 
în urma convorbirilor dintre 
guvernul sirian și Ch. Dalley, 
directorul general al I.P.C.

Vestea că negocierile pentru 
soluționarea crizei au eșuat 
din nou din vina companiei a 
provocat o vie iritare nu nu
mai la Damasc, ci și în capi
talele irakiană și libaneză, am
bele afectate de disputa pe
trolieră dintre Siria și I.P.C. 
Totodată, însă, directorul ge
neral al companiei, Dalley, care 
a plecat din Beirut spre Lon
dra, a dat asigurări guvernului 
irakian că pomparea petrolului 
va fi reluată în cel mult 48 de 
ore. Graba cu care a fost făcu
tă această declarație, ca și ple
carea precipitată a lui Dalley 
la Londra, a fost pusă în legă
tură cu faptul că guvernul ira
kian a avertizat anterior com
pania că, dacă aceste negocieri 
vor eșua, va adopta măsuri 
hotărîte pentru a asigura trans
portul petrolului său spre Ma
rea Mediterană.

Cei ce nu vor asculta de

vocea rațiunii vor fi
inevitabil infrinți
DECLARAȚIA M. AJ E. AL R. 0. VIETNAM CU PRIVIRE
LA REÎNCEPEREA BOMBARDAMENTELOR AMERICANE
HANOI 16 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvînt al Ministerului A- 
facerilor Externe al R. D. Vietnam 
a făcut miercuri o declarație, în 
care a arătat că ordinul de suspen
dare a ostilităților militare pe timp 
de o săptămînă,' dat de F.N.E. din 
Vietnamul de sud cu prilejul Anu
lui nou lunar, și declarația din 28 
ianuarie a ministrului de externe 
nord-vietnamez făcută -ziaristului 
W. Burchett, au fost sprijinite de 
guvernele și popoarele iubitoare de 
pace din întreaga lume. In fața 
presiunilor exercitate de opinia 
publică mondială, S.U.A. au ac
ceptat, aparent, se amintește în de
clarație, un armistițiu de patru 
zile, dar în realitate au căutat să 
folosească orice mijloc pentru a-1 
sabota. Declarația precizează că 
în cursul acestor patru zile trupe 
americane, ale sateliților și ale ad
ministrației saigoneze au lansat nu
meroase atacuri în Vietnamul de 
sud, iar avioane americane au vio
lat. fără încetare spațiul aerian 
Vietnamului de nord.

în continuarea declarației, 
spune că „într-o încercare de a .. 
ni ști și a induce în eroare opinia 
publică, Statele Unite au recurs , la 
înșelăciunea unei așa-numite „pre
lungiri temporare a pauzei în bom
bardamentele împotriva Vietnamu
lui de nord, pentru a aștepta un 
răspuns din partea Hanoiului11. De
clarația relevă că aceasta a consti
tuit un ultimatum american, care 
a cerut poporului vietnamez să ac
cepte tratative în condițiile impuse 
de S.U.A.

Amintind că stratagema „prelun
girii temporare a pauzei în bom
bardamente a durat doar două 
¥le“, după care președintele John
son a anunțat hotărîrea sa „de a 
relua ostilitățile cu toată amploa
rea11, declarația arată că în dimi-

neața zilei de 14 februarie avioa
nele americane au reînceput a- 
tacurile împotriva unui mare nu
măr de localități. din R. D. Viet
nam. Declarația subliniază că re- 
1 starea bombardamentelor ameri
cane a provocat indignarea guver
nelor, politicienilor și popoarelor 
iubitoare de pace de pe cele cinci 
continente, inclusiv a unor pături 
largi ale poporului american.

„In condițiile în care S.U.A. vor 
să-și intensifice războiul de agre
siune în Vietnam, poporul vietna
mez le va da, cu siguranță, un răs
puns potrivit. Agresorii sînt acum 
mai izolați ca oricînd. Dacă nu as
cultă de vocea rațiunii, ei vor suferi 
în mod inevitabil o 
litoare11, se spune 
declarației.

înfrîngere umi- 
în încheierea

al

se 
li

★
NEW YORK 16 

Secretarul general 
Națiunilor Unite, U 
convins că primul pas pentru cre
area unei atmosfere favorabile re
zolvării conflictului vietnamez este 
încetarea necondiționată a bom
bardamentelor americane asupra 
R. D. Vietnam. Această declarație 
a fost făcută de purtătorul de cu- 
vînt al secretarului general al 
O.N.U. în cadrul unei conferințe 
de presă.

(Agerpres), — 
al Organizației 

Thant, este

PLENARA C.C.
AL P.M.S.U

al 
un

BUDAPESTA 16 (Agerpres). — 
La Budapesta a avut loc o Plenară 
a Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar.

Zoltan Komocsin, secretar 
C.C. al P.M.S.U., a prezentat
raport în legătură cu unele proble
me internaționale actuale. Bela 
Biszku, secretar al C.C. al P.M.S.U., 
a informat pe participanții la ple
nară despre pregătirile în vederea 
alegerilor în Adunarea de Stat și 
în sfaturile locale.

Plenara a adoptat, de asemenea, 
hotărîri în alte probleme de partid.

O PREDARE 
SIMBOLICĂ

PARIS 16 (Agerpres). — 
Autoritățile militare america
ne au transmis guvernului 
francez cheile simbolice de la 
tabăra militară din Bousaque, 
ce urmează a fi evacuată de 
trupele americane. Evacuarea 
efectivelor militare ale S.U.A. 
aflate pe teritoriul Franței se 
desfășoară la cererea guvernu
lui francez, ca urmare a re
tragerii Franței din organis
mele integrate ale N.A.T.O.

Dezvoltarea țărilor 
continentului negru

economice 0. N. U
pentru Africa

ca-LAGOS 16 (Agerpres). — In 
pitala Nigeriei continuă lucrările 
Comisiei economice a O.N.U. pen
tru Africa. In cadrul reuniunii de 
miercuri s-a subliniat faptul că 
deși au fost realizate anumite pro
grese, din punct de vedere econo
mic situația Africii continuă să ră- 
mînă deficitară, întrucît n-a fost 
lichidată grava înapoiere lăsată ca 
moștenire de regimurile coloniale. 
Este necesar, s-a subliniat la con
ferință, un mare efort pentru a a- 
juta țările continentului negru 
să-și exploateze resursele, să-și 
poată forma un personal cu o înal
tă calificare industrială.
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(Urinare din pag. I)

După etapa Bonn

I
I
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CHEIA SE AFLA LA PARIS ?
Premierul Harold Wil

son și-a încheiat ieri 
convorbirile exploratorii 
de la Bonn. Dacă pre
mierul britanic a lăsat 
pentru a două rundă a 
deplasărilor sale pe con
tinent capitala vest-ger- 
mană, n-a făcut-o 
simplă întîmplare. 
mal, misiunea lui ' 
la Bonn urmărea 
leași scopuri ca 
Roma, Paris sau 
Ies : sondarea terenului 
în vederea unei eventu
ale aderări a Angliei la 
Piața comună. De ase
menea, exista părerea 
că consimțămînful gu
vernului vest-german nu 
putea fi pus la îndoială. 
Luni, la Bonn, un purtă
tor oficial de cuvînf a- 
mintea chiar că guvernul

din 
For- 

Wilson 
ace- 

și la 
Bruxel-

Marțî noaptea, trecînd foarte aproape de suprafața Lunii, sate
litul „Lunar Orbiter" 3 a luat numeroase fotografii. Developate 
la laboratorul din Pasadena (California), ele înfățișează o re
giune de cratere de diferite dimensiuni și pete negre presupuse 
a fi j-oci provenite din meteoriții căzufi pe Lună. In ansamblu, 

terenul pare a fi omogen

vest-german fine la prin
cipiul „ușilor deschise" 
în comunitatea vest-eu- 
ropeană. „Situația expor
turilor R.F.G. în țările 
Pieței comune și ale 
Zonei liberului schimb 
— completa „Frankfurter 
Allgemeine” — impune 
această linie guvernului 
federal".

Totuși, premierul en
glez a avut de întîmpi- 
nat la Bonn o situație 
mai complicată decît în 
capitalele vizitate pînă 
atunci. Cu ceilalți parte
neri comunitari discuțiile 
s-au purtat mai mult a- 
supra unor principii și 
intenții. In cadrul convor
birilor cu interlocutorii 
săi vest-germani, Wilson 
a fost nevoit însă să a- 
bordeze o serie de pro
bleme mai vechi și mai 
complicate, sau cel pu
țin să le inventarieze. 
Chiar în prima zi a con
vorbirilor anglo—vest- 
germane ziarele informau 
că în cercurile oficiale 
de la Bonn se manifestă 
puțin interes față de ce
rerea mereu reînnoită a 
Londrei de a primi o 
compensație anuală de 
cîteva sute de milioane 
de mărci pentru stațio
narea trupelor britanice în 
Germania occidentală.

Totodată discuțiile 
evidențiat prudența 
vernului vest-german față 
de reacțiile posibile ale 
Franței, foarte susceptibi
lă la orice încercare de 
a se deschide Angliei ușa 
de intrare în C.E.E. După 
cum se exprimă presa, 
guvernul vest-german s-a 
arătat dispus pentru o „in
tervenție rezonabilă și o- 
biectivă în favoarea An
gliei pe lîngă ceilalți par
teneri din Piața comună’ 
(„Die Welt"), nu însă 
înainte de a primi sufi-

eu
gu-

ciente informații penfru a 
putea stabili „cit de mare 
este dorința britanică de 
a accepta hotărîrile de 
pînă acum ale Consiliului 
ministerial al C.E.E." 
(„Suddeutsche Zeifung"). 
„Posibilitățile R.F.G. de 
influențare sînt limitate 
de Franța constată „Die 
Welt", iar guvernul fede
ral nu este interesat să 
dezlănțuie în această pro
blemă o criză deschisă în 
comunitatea vest-euro- 
peană". Penfru ziarul bri
tanic „Daily Telegraph” 
este clar că , premie
rul Wilson și cancelarul 
Kiesinger au ajuns la con
cluzia că încercarea Marii 
Britanii de a intra în co
munitatea „celor șase" în- 
tîmpină ^dificultăți excep
ționale". Aceste dificultăți, 
conchide cotidianul con
servatorilor, ar putea întîr- 
zia candidatura Angliei la 
Piața comună cu „mai 
mulți ani’. Ziarul „Daily 
Express’ consideră însă 
că nimic nu va fi cunoscut 
înainte de întîlnirea din
tre președintele de 
Gaulle și cancelarul Kie
singer, care va avea loc 
în luna iulie.

în scurta conferință de 
presă care a încheiat șe
derea sa la Bonn, pre
mierul Wilson s-a limi
tat să declare că „între
vederile au fost «foarte 
utile» și au privit an
samblul problemelor le
gate de o eventuală a- 
deziune a țării sale la 
C.E.E.’. Cu același prilej, 
premierul britanic a re
afirmat că Marea Brita
nie dorește să devină 
membru al Pieței comune, 
dar în condițiile în care 
se va ține seama de in
teresele sale și ale 
Commonwealthului.

Petre STĂNCESCU
.Viena, 16 februarie.
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Cum so poate îndeplini mai bine 
și mai repede această sarcină — 
este problema care preocupă în 
mod vital popoarele africane, care 
își dau seama că eficiența și suc
cesul lor vor fi judecate nu după 
numărul partidelor politice care 
ființează într-un stat sau altul, ci 
după numărul copiilor care frec
ventează școlile, după numărul 
oamenilor vindecați de maladiile 
endemice, al țăranilor ce-și cultivă 
mai bine pămîntul și, în genere, 
după progresele obținute în ridi
carea nivelului material 
tual ăl oamenilor.

Este o axiomă de mult 
tă că viitorul fiecărei țări 
diționat în cea mai mare 
resursele sale umane și 
și de . priceperea de a le pune în 
valoare. Noi considerăm că în 
Zambia există întrunite aceste con
diții pentru o dezvoltare economică 
rapidă.

Cu o 
pătrate 
mativ 4 
cinîndu-se cu Congo (K), Tanzania, 
Malawi, Mozambic, Rhodesia, An
gola și Botswana, dispunînd de im
portante resurse naturale, Zambia, 
care nu a împlinit decît doi ani 
de la proclamarea independenței, 
are în față frumoase perspective. 
Intențiile guvernului în domeniul 
economiei s-au concretizat în pri
mul plan național de dezvoltare a 
țării pe perioada 1966—1970. Gu
vernul își propune să facă în acest 
răstimp investiții din surse guver
namentale și particulare totalizînd 
429 000 000 lire sterline. Zambia are 
o poziție excepțională printre sta
tele africane prin aceea că ea 
își poate finanța proiectele 
de dezvoltare aproape în întregi
me din resurse interne.

Obiectivul principal fixat prin 
acest plan este sporirea produc 
ției și diversificarea în ansamblu a 
economiei, concentrată în prezent 
mai ales asuprq industriei cupru
lui.

Planul are de asemenea ca scop 
să asigure baza materială pentru 
o nouă etapă importantă, cea de 
după 1970. Planul de dezvoltare 
1966—1970 include, între altele, 
proiectul centralei hidroelectrice 
de la Kafue, construcția Universi
tății din Lusaka, a principalelor 
șosele și o cale ferată între Tanza
nia și Zambia.

In ceea ce privește agricultura, 
Zambia dispune de resurse impor
tante încă nevalorificate. Pămîntul 
este fertil, iar soarele și ploaia sînt 
din abundență. Astfel, vom putea 
cultiva porumb suficient pentru a 
acoperi nu numai necesitățile țării, 
dar și pentru export. In cadrul pla
nului, agriculturii i s-au alocat cele 
mai mari investiții — aproape 
44 000 000 lire sterline. Explicația 
este limpede. Avînd în vedere con
dițiile existente, acest sector va ju
ca un rol central în atingerea 
scopurilor ce ne-am propus. Și a- 
ceasta nu numai pentru că majori
tatea oamenilor sînt ocupați în a- 
gricultură, ci și pentru că prin a- 
ceasta vom reuși să absorbim o 
mare cantitate de forță de muncă, 
ce nu-și are plasament în prezent. 
In momentul de față se urmărește 
o producție sporită de bumbac, a- 
rahide, porumb, tutun, fructe, legu
me, lapte, porci și lucernă.

In prezent economia Zambiei 
depinde în mare măsură de expor
turile de cupru. Țara își propune 
să asigure și alte produse care 
pot fi oferite la export și în schim
bul cărora să importe mărfurile de 
care are nevoie.

Zambia are norocul să dispună

și spiri-

accepta- 
este con- 
parte de 
naturale

suprafață de 290 586 mile 
și o populație de aproxi- 

milioane de locuitori, înve-

■ BERNA. Agenția Reuter relatează că volumul 
schimburilor comerciale dintre Elveția și ță

rile din estul Europei a cunoscut în anul 1966 o 
creștere cu 30 la sută față de anul 1965. In ceea 
ce privește importul, acesta a crescut în anul 1966, 
în comparație cu anul precedent, cu 18 la sută.

■ CONACRY. Au luat sfirșit convorbirile poli
tice iugoslavo-guineene prilejuite de vizita 

unei delegații parlamentare iugoslave în această 
(ară. în cadrul convorbirilor delegațiile conduse 
de președintele Republicii Guineea, Seku Ture, șl 
de președintele Skupștinei Federale a R.S.F. Iugo
slavia, Edvard Kardell, au constatat evoluția pozi
tivă a relațiilor dintre cele două țări.

■ MOSCOVA. Vaclav David, ministrul de externe 
al R.S. Cehoslovace a sosit joi seara ca invitat 

al guvernului sovietic.

■ NEW YORK. Reprezentantul permanent al 
Cambodgiei la O.N.U., Huot Sambath, a dat 

publicității o scrisoare adresată președintelui Con
siliului de Securitate în care protestează împotriva 
acțiunilor provocatoare ale trupelor tailandeze îm
potriva Cambodgiei.

■ NEW YORK. Asociația presei străine din
Hollywood a decernat miercuri seara distinc

ția „Globul de Aur" filmului american „Un om 
pentru toate anotimpurile", considerat cel mai bun 
film al anului*1966. Acest film a obținut încă două 
premii „Globul de Aur" pentru cel mai bun actor 
de dramă (Paul Scofield) și pentru cel mai bun 
regizor (Fred Zinneman).

■ PEKIN. Au fost semnate acorduri cu privire la 
cooperarea comercială, economică, tehnică și 

culturală dintre R.P. Chineză și Mauritania. Docu
mentele au fost semnate de Cen I, vicepremier și 
ministrul afacerilor externe al R.P. Chineze și de 
Birane Mamadou Wane, ministrul afacerilor externe 
și al planificării al Mauritaniei.

■ ALGER. între 11 și 15 februarie, o delegație 
a R. P. Mongole condusă de L. Toiv, prim- 

adjunct al ministrului afacerilor externe, a făcut 
o vizită în Algeria. Delegația mongolă a fost pri
mită de Houari Boumedienne, președintele Consi
liului Național Revoluționar al Republicii Alge
riene Democratice și Populare. Houari Boume
dienne a acceptat invitația lui Jumjaaghiin Țeden- 
bal, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Mongole, de a face o vizită oficială în Mongolia.

■ DAMASC, 
miercuri a 

s1
. Agenția Reuter relatează că 

- miercuri au avut Ioc noi Incidente Ia frontiera 
o-izraeliană. într-o regiune situată la nordul 
aiul Tiberiada.

■ WASHINGTON. In urma morții lui Jack Ruby,
Curtea Supremă a S.U.A. a închis dosarul de 

apel al ucigașului lui Oswald, asasinul prezumtiv 
al președintelui Kennedy. Dosarul s-a încheiat 
fără ca Ruby să fi fost recunoscut în mod legal vi
novat de crima săvirșită.

■ RIO DE JANEIRO. La Belo Horizonte, un tri- 
“ bunal militar a început procesul Intentat unui 
număr de 568 de cetățeni brazilieni, învinuițl de 
„activitate subversivă11. După cum anunță cores
pondentul ziarului „Correio da Manha11, printre 
aceștia se află 155 de muncitori, 197 de studenți, 
40 de profesori, scriitori, ziariști, oameni de artă 
șl cultură.

de avuții minerale deosebit de Im
portante, care deschid în fața ei 
mari perspective. Țara este cel 
de-al doilea mare furnizor de cupru 
din lume. Industria minieră, care 
ocupă multe brațe de muncă, cre
ează disponibilități de export și re
prezintă o sursă importantă de va
lută. Exploatării cuprului i se dato
rează construirea marii uzine elec
trice de la Kariba, apa dirijată prin 
conducte, șoselele. Tot în legătură 
cu aceasta au apărut fabricile de 
ciment, cîteva turnătorii, fabrici de 
confecții, mobilă, faianță și mase 
plastice. Există, de asemenea, o 
uzină de țevi și o mare rafinărie de 
zahăr, o uzină de asamblat auto
vehicule.

In Zambia se produce cupru in 
valoare de 160 000 000 lire sterline 
anual, ceea ce reprezintă 94 la 
sută din valoarea totală a expor-

versltate a țării, care și-a deschis 
porțile doar cu un an în urmă, este 
pe cale să devină un important 
centru de răspîndire a culturii. Nu
mărul studenților înscriși inițial a 
fost de 300 ; dar se crede că în 
1970 va atinge 2 000. Funcționează 
facultăți de științe naturale, studii 
sociale și umanistice, educație, a- 
gricultură, construcții de mașini, 
drept, medicină și administrație. 
Există, de asemenea, o secție de 
studiu prin corespondență, lucru 
nou în Africa.

Fără îndoială, realizarea scopu
rilor pe care ni le-am propus prin 
planul național nu este un lucru 
ușor; ea cere mari eforturi din 
partea întregului popor, înlătura
rea unor greutăți și obstacole ce 
ne mai stau în cale. Declararea 
unilaterală a independenței de că
tre regimul rasist al minorității albe

PERSPECTIVE
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ÎN ZAMBIA

tulul acestei țări și peste 50 la sută 
din produsul intern net.

In dorința de a nu se rezuma ex
clusiv la producția de cupru, ne 
propunem valorificarea și a altor 
avuții ale subsolului. Astfel, în 
mai 1965 a fost înființată Comisia 
națională pentru aprovizionarea 
cu cărbune, care se ocupă cu des
coperirea și exploatarea surselor 
de cărbune. A fost luată hotărî- 
rea de a întreprinde prospectări 
miniere la Nkandabwe. Probele 
luate aici au depășit așteptările în 
ce privește calitatea cărbunelui. 
Se apreciază că rezervele de la 
Nkandabwe pentru a satisface ne
voile interne sînt suficiente pentru 
a înlocui cărbunele importat. în
tre timp, au continuat într-un ritm 
intens cercetările geologice pentru 
descoperirea unui cărbune de o 
calitate și mai bună. Un nou zăcă- 
mînt a fost găsit la Siankandoba, 
la 20 de mile de Nkandabwe. Ex
ploatarea acestei mine pe baze co
merciale este în prezent în plină 
desfășurare.

Pentru dezvoltarea economiei 
avem nevoie de cadre bine pre
gătite, de o nouă generație instrui
tă și cultă. De aceea guvernul zam- 
bian își concentrează eforturile și 
în domeniul educației și învăță- 
mîntului. Un masiv program de e- 
ducație, pentru care se vor inves
ti 48 000 000 lire sterline, își pro
pune să asigure realizarea sarci
nilor în domeniul învățămîntului 
elementar general cu 10 ani înain
tea datei fixate inițial. Numărul e- 
levilor înscriși în școlile secundare 
crește continuu, astfel că el va fi 
în curînd de două ori mai mare 
decît în Ghana și Kenya, țări care 
au aproximativ același număr de 
locuitori ca și Zambia. Prima uni-

din Rhodesia, a avut, desigur, u- 
nele consecințe nefavorabile asu
pra Zambiei. Așa cum a arătat 
scurgerea timpului, acestea nu au 
reprezentat însă mai mult deqît o 
ușoară rană, caro va fi și ea le
cuită în cadrul eforturilor pentru 
realizarea planului. In legătură di
rectă cu aceasta, are o mare în
semnătate realizarea proiectului 
de a construi o nouă cale ferată 
care să permită ieșirea spre mare 
prin Tanzania, înlăturîndu-se astfel 
greutățile pe care ni le creează în 
legăturile noastre cu lumea exte
rioară regimul de la Salisbury.

Zambia este o națiune unită. A- 
vem condiții prielnice de dezvol
tare, între care oameni muncitori, 
capital adecvat din surse interne, 
un sistem bun de comunicații, un 
climat plăcut și numeroase obiec
tive turistice. Și, lucrul cel mai im
portant, există entuziasm și energie 
pentru valorificarea acestor resur
se sub conducerea unui președinte 
considerat ca unul din liderii afri
cani de prestigiu.
determină poporul Zambiei să pri
vească cu încredere viitorul.

Tocite acestea

ECRAN

Premiera mondială
la Paris
Ieri, la Paris, a avut loc o 

„premieră11 europeană și mon
dială de un gen deosebit. Pa
rizienilor șl turiștilor le-a fost 
oferită spre vizionare, pe o 
perioadă de cinci luni, celebra 
statue a faraonului egiptean 
Tutankamon care, după trei 
mii de ani de legendă, și-a 
părăsit pentru prima oară 
locurile unde a fost descoperită. 
Expoziția a fost inaugurată de 
ministrul culturii, Andră Mal- 
raux.

După cit se pare, nici o altă 
descoperire arheologică n-a 
suscitat vreodată atîtea ecouri 
ca aceea pe care, într-o zi de 
noiembrie a anului 1922, au 
făcut-o doi englezi — egip
tologul Howard Carter, care 
conducea săpăturile începute 
cu 13 ani înainte în Valea 
Regilor pentru a da de un 
singur mormînt : al lui Tu
tankamon, și lordul Carnavon, 
care-1 finanța pe arheolog. Cel 
doi erau tocmai pe cale să 
abandoneze cînd, în timpul 
unei ultime lovituri de tîrnă- 
cop, Carter a descoperit o 
treaptă : prima din cele 16 
care duceau la mormîntul zi
dit al copilului-rege. Deschi
derea mormîntului a avut loc 
la 22 noiembrie,. și în fața lor 
apăru cel mai fabulos tezaur 
din toate timpurile : o grăma
dă de aur, fildeș, alabastru, 
bronz admirabil sculptate, pa
turi funerare, statui, cuferc, 
bijuterii și obiecte ale vieții 
cotidiene — aproape 2 000 de 
piese, a căror clasare și trans
port la muzeul din Cairo a 
durat șase ani. Toate acestea, 
fără a enumera mumia tînă- 
rulul faraon protejată de trei 
sarcofagil puse unul în altul.

*

Pentru a descoperi chipul Iul 
Tutankamon cel doi englezi nu 
mai erau acum... decît unul: 
lordul Carnavon a murit în 
anul următor, după ce a fost 
înțepat de o insectă misterioa
să. La puțin timp au avut a- 
ceeași soartă fiica și infirmie
ra acestui mecena, ca și 17 
savanți care pătrunseseră în 
mormînt. Astfel a luat naștere 
legenda, întreținută de inscrip
ția de pe mormînt : aripile 
morții îl vor atinge pe cel 
care va tulbura liniștea fa
raonului... Expoziția din Paris 
cuprinde 45 de obiecte, dar 
interesul principal se îndreap
tă incontestabil spre masca 
funerară care acoperă capul 
mumiei. Lucrată dintr-o sin
gură foiță de aur, încrustată 
cu pietre scumpe, ea are o 
strălucire care îi fascipează 
pe privitori și astăzi ca și 
acum 34 de secole.

Aicî încep cele 16 trepte...

SATELIȚI 
VAGA
BONZI 
văzduhuri 
trei sateliți... 
perați mai demult prin radar, 
caracteristicele lor nu se cu
prind în acelea ale sateliților 
artificiali cunoscuți. Pină a- 
cum supozițiile sînt în număr 
de trei: ar fi vorba de meteo
riți, de sateliți lansați fără 
publicitate, de părți detașate 
ale unui satelit catalogat, evo- 
luind în spațiu independent. 
Autorii de romane 
fantastice își

Pe lingă sutele 
de obiecte cos
mice a căror 
lansare a fost 
de fiecare dată 
anunțată, in 

vagabondează și 
neobișnuiți. Re-

ascut
științlfico- 
pana...

SONDAJ
mal re- 

anchetă
Cea 
centă 
Gallup in Ma- 

dă un spor derea Britanie
11,5 la sută popularității labu
riștilor, față de aceea a con
servatorilor. Din martie tre
cut, graficul este oscilant: 
vansul laburiștilor era atunci 
de 7,5 la sută, pentru a scădea 
în ianuarie 1967 la 3 la sută. 
Precizări ulterioare ultimei 
anchete au acționat ca un duș 
rece la cartierul general labu
rist: procentajul de 11,5 la 
sută se datorește, de fapt, ți
nui transfer 
valoare spre

a-

de voturi conser- 
liberali...

AVIZ 
FUMĂTO
RILOR
— subliniază 
torităților sanitare americane. 
Numărul cazurilor mortale de 
bronșită cronică și emfizem 
la fumători este de 6 ori mai 
mare decît la nefumători. Cine 
fumează peste un pachet pe 
zi, are „șansa" să se situeze 
între cei pentru care riscurile 
cresc cu 70 la sută. Statistica 
este necruțătoare ! în ultimii 
10 ani cazurile mortale ale a- 
ceștor boli au crescut cu 400 
la suta de pe urma fumatului.

„Furrtul de ți
gări este una 
din cele mai 
mari primejdii 
pentru sănătate 
in secolul XX" 

: un raport al au-
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