
În construcție

MAGISTRALA 
ELECTRICĂ 
CRAIOVA- 
TR. MĂGURELE

CRAIOVA (corespondentul 
„Scînteii"). — După cum este cu
noscut, la Turnu Măgurele se 
înalță unul din cele mai mari 
combinate de ingrășăminte chi
mice din țară. Acesta consumă 
cantități importante de energic 
electrică. Pentru cerințele pri
melor capacități de producție au 
fost construite două linii de 119 
kilovolți. O dată cu dezvoltarea 
combinatului a crescut și consu
mul de energie electrică. Pentru 
a se asigura satisfacerea cerin
țelor crescînde de energie, între 
centrala electrică din Craiova 
și Combinatul din Turnu Mă
gurele (distanța 130 km) au în
ceput de curind lucrările de 
construcție a unei magistrale 
electrice de 220 kilovolți. 
Noua magistrală va intra in 
funcțiune în trimestrul II al a- 
nului viitor și va asigura inte
gral cu energie electrică combi
natul dc îngrășăminte din Turnu 
Măgurele. Montată pc stîlpi me
talici noua magistrală par
curge de la stația de 220 kV a 
centralei electrice Craiova pină 
la Tr. Măgurele un drum mai 
scurt decît cea de 110 kV, con
struită mai înainte. In prezent 
se execută lucrări la fundațiile 
stilpilor metalici. Pentru a grăbi 
ritmul execuției, constructorii, 
au început concomitent lucrări
le de Ia Turnu Măgurele și 
de la Craiova.

PR OL ETA ei O IN TOATE ȚĂRILE. UNÎȚi-VĂ!
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In ziarul de azi

• Clauza primordială a civilizației ur
bane — curățenia • Reclamații, sesizări, 
răspunsuri • Obiectivitatea juriului de 
expoziție • Demonstrația științifică în 

școală

Un scurt schimb de păreri înainte de 
doborîtu! copacului (Întreprinderea 

Forestieră — Piatra Neamț)
Foto : Agerpres

Secretarul general al C.C. al P.C.R.,
Nicolae Ceausescu,

a primit pe
Secretarul general al Comitetului 

Central al Partidului Comunist Ro
mân, Nicolae Ceaușescu,. a primit 
miercuri dimineața' pe Richard Ni
xon, fost vicepreședinte al Statelor. 
Unite, ale Americii, care face o vi
zită particulară în țara noastră.

La primire au luat parte mi
nistrul afacerilor externe, - Corneliu 
Mănescu, și Andrei Păcuraru, șef 
de secție la C.C, al P.C.R.

Au fost de față Richard H. Dâ-

Richard \ixoii
vis, ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești, și Robert Ellsworth, consilier 
politic al lui Richard Nixon.

în timpul întrevederii, bare s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordia
lă, au fost abordate probleme ale 
relațiilor dintre Republica Socia
listă România și Statele. Unite ale 
Americii, precum și unele aspecte 
actuale ale situației internaționale. 

(Agerpres)

SARCINA TRASATĂ
DE PARTID ESTE
In primul trimestru, peste 20 la sută
din planul anual de investiții

PÎNĂ ACUM?
Ținînd seama de amploarea programului de investiții din 1967 și de 

importanța hotărîtoare, determinantă, pe care o are realizarea lui pentru dez
voltarea economiei naționale în întreaga perioadă a cincinalului, plenara C.C. 
al P.C.R. din decembrie anul trecut a subliniat necesitatea luării de măsuri hotă- 
rîte, eficace, în toate sectoarele economiei, pentru executarea în primul trimes
tru a peste 20 la sută din volumul anual de investiții. Cum au privit titularii de 
investiții și organizațiile de construcții-montaj îndeplinirea acestei importante 
sarcini ? Ce concluzii se desprind acum, spre sfîrșitul trimestrului, din activita
tea unor șantiere de construcții industriale din regiunile Argeș, Oltenia și Iași ?

Publicăm raidul-anchetă în pagina a Ill-a

Petroliștii 
din Moinești
AU REALIZAT

PLANUL 
TRIMESTRIAL 

ÎNAINTE 
DE TERMEN

BACĂU (corespondentul „Scin- 
teii"). — Petroliștii din cadrul 
trustului dc foraj Moinești au 
realizat planul pe trimestrul I 
al acestui an cu 10 zile mai de
vreme. De la începutul anului, 
sondorii celor două întreprinderi 
de foraj — Moinești și Tg. Ocna 
— au săpat peste prevederi 
aproape 7 000 m. Viteza de lucru 
a fost depășită pe trust cu 17,5 
la sută, iar productivitatea mun
cii cu 13,6 la sută față de plan. 
Totodată, ei au început să foreze 
înainte de plan 12 sonde.

Pentru trimestrul următor 
conducerea trustului a luat 
de pe acum măsuri care să con
tribuie la realizarea integrală a 
planului. Au fost aprobate son
dele noi care vor intra in pro
ducție și s-au întocmit grafice 
complexe de execuție a tuturor 
lucrărilor. In prezent se iau 
măsuri pentru mecanizarea 
lucrărilor de pregătire a 
sondelor în proporție de 70 la 
sută. Pentru scurtarea timpului 
de intrare în funcțiune, la 13 
sonde se vor folosi elemente 
prefabricate din beton la funda
țiile instalațiilor termice. Pentru 
mărirea vitezei de foraj se va 
extinde folosirea turbinelor cu
plate Ia sondele cu condiții de 
foraj vertical.

Hunedoara. Furnalul de 1 000 mc
Foto : S. Cristian

Pacientii
y 

nu sînt piese 
pe bandă rulantă, 
ci ființe sensibile 

y

prof. dr. docent Theodor ILEA
medic-șef al orașului București

în exploatare

UN IMPORTANT 
ZĂCĂMÎNT 
DE ARGILĂ 
REFRACTARĂ

Unul dintre materialele re
zistente la temperaturi înalte 
este așa-numita argilă refracta
ră. în tara noastră există un a- 
semenea zăcămînt de proporții 
mai mari la Suncuiuș, regiunea 
Crișana. întrucît cerințele side
rurgiei noastre cresc an de an, 
extracția anuală de argilă re
fractară va fi sporită de la 
350 000 tone în prezent, la peste 
500 000 tone în 1970. în principal 
se dezvoltă două mine mai mari., 
Banlaca și Recea.

Paralel se prevede și o îmbu
nătățire a calității minereului 
livrat. Astfel se fac investiții 
mai mari la lucrările de supra
față pentru organizarea fluxuri
lor tehnologice — adică îmbună
tățirea condițiilor de depozitare, 
clasarea pe sorturi, îndepărtarea 
sterilului și a părților ferugi- 
noase. Se prevede in viitor de
pășirea adîncimii maxime de ex
ploatare pînă la straturile de 
bază, calcaroasc, pe care s-a pre
cipitat cu cîtcva sute de milioa
ne de ani în urmă argila refrac
tară caolinoasă. Calitatea ci pen
tru siderurgiști este dată de așa- 
numitul indice pirometric, indice 
care arată pînă la ce tempera
tură rezistă cărămida sau șamo- 
ta din argila refractară fără a-și 
schimba consistența.

Principalii consumatori de ar
gilă refractară se află la Alba 
Iulia, Azuga, Comarnic, Re
șița, unde se produc șamofa și 
argilele refractare necesare in 
industria siderurgică, în meta
lurgia neferoasă, in sticlărie și 
alte industrii unde se folosesc 
cuptoare de topit cu temperaturi 

I înalte.

Controlul superficial,
ane he t a 
socială

de Victor VÎNTU

incompetent, 
fa vorizează

Telegramă
Excelenței sale 

Feldmareșalului MOHAMMAD AYUB 
KHAN

Președintele Pakistanului
ISLAMABAD

Cu prilejul celei de-a Xl-a aniversări a zilei națio
nale a Pakistanului, în numele poporului român, al 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste. România, al 
guvernului român și al meu personal, adresez cor
diale felicitări și cele mai bune urări de sănătate și 
fericire pentru Excelenta Voastră, de bunăstare și pro
gres pentru poporul pakistanez.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

într-unul din numerele 
anterioare ale ziarului 
„Scînteia", acad. prof. dr. 
Th. Burghele scria despre 
necesitatea comportării 
deosebite a personalului 
spitalicesc pentru a nu 
traumatiza psihicul bol
navului, ci, dimpotrivă, a-i 
grăbi vindecarea. De alt
fel soluțiile propuse de 
acad. Burghele și-au do
vedit din plin eficacitatea 
în cadrul spitalului Pan
duri.

Desigur, problema în 
discuție are nu
meroase laturi, 
cum ar fi : am
bianța genera
lă din spital, 
crearea unor 
bune condiții 
de confort și 
igienă, promo
varea esteticului în ca
drul spitalicesc etc. ; de 
asemenea sînt aspecte 
care se referă la regimul 
de viață al bolnavului în 
spital — liniștea și at
mosfera de destindere, o- 
rele de odihnă și somn și 
altele. (Uneori, bolnavul 
este constrîns să zacă în 
pat cînd ar putea umbla ; 
alteori este trezit de la 
ora 6 dimineața pentru 
curățenie sau pentru a i 
se lua în mod mecanic 
temperatura, cînd doarme 
profund după o noapte 
agitată. Lucrul acesta se 
întîmplă, din păcate, și în 
spitalele pentru copii).

O latură esențială a u- 
manismului medicinei în 
general o constituie rela
ția stabilită între medic 
și bolnav, între persona
lul sanitar și pacient. O 
atmosferă rece și distantă 
poate fi adesea dăună
toare evoluției bolii. Dim
potrivă, o atitudine plină 
de solicitudine va contri
bui la diminuarea ten
siunii emoționale care, 
de obicei, însoțește boala. 
Iată de ce socotesc că 
avem datoria să comba
tem, în toate împrejură
rile, tendința de a orga
niza asistența medicală 
„pe bandă", de a trans
forma pacientul într-un 
simplu număr, într-un caz 
impersonal.

După părerea mea, un 
medic bun trebuie mai 
întîi să se străduiască să 
înțeleagă bolnavul, să

UMANISMUL 
MEDICINEI

evite a-1 reduce la un e- 
lement minor, — infantil 
aș spune — fără consi
derație, sau să manifeste 
față de el un „aer" de su
perioritate. Unii medici se 
înconjoară de mister, su- 
punînd bolnavul în mod 
pasiv la o serie de acte, 
manopere sau analize, 
refuzînd să dea explica
ții sau dînd explicații ne
verosimile ; ei refuză să 
comunice rezultatele exa
minărilor și analizelor, 
transformîndu-se (după o 

expresie) în 
„magi în hala
te" care-și des
fășoară activi
tatea . într-un 
cadru plin de 
enigme. Atari 
situații au fost 
întîlnite în spi

talele . „Gh. Marinescu", 
„Brîncovenesc" etc. Cred 
că această atitudine ar 
trebui reconsiderată. Șe
derea în spital constituie 
pentru bolnav, prin însăși 
schimbarea modului 3ău 
obișnuit de viață și cu 
atit mai mult prin motivul 
care a determinat aceas
tă schimbare, un trau
matism psihic, care se 
poate repercuta negativ 
asupra evoluției bolii. 
Medicul, și mai ales sora, 
trebuie să-1 ajute pe bol
nav să treacă cit mai u- 
șor peste momentele grele 
intervenite în viața lor. 
în acest sens, ei tre
buie să dea dovadă de 
mult tact și înțelegere a 
temperamentului bolna
vului, să țină seama de 
întreaga personalitate a 
acestuia. Adeseori, nu 
așa se petrec lucrurile, 
în unele spitale, cum ar 
fi maternitățile „Polizu" și 
„Cantacuzino", cit și in 
destule policlinici din o- 
raș ca: policlinica Iancu- 
lui, din raionul 23 Au
gust, policlinica spitalului 
„Colțea", policlinica „Ba- 
sarab" din raionul 16 Fe
bruarie ș.a., s-au ivit u- 
nele cazuri care vădesc 
că personalul medico-sa- 
nitar nu acordă întotdeau
na, și cu destulă grijă, 
înțelegerea necesară și 
cuvenită bolnavilor.

Este o datorie elemen
tară a personaluluî me-

(Continuarc in pag. a V-a)

încălcarea legii
REVIZORII SEM

NEAZĂ PE CU-

VlNTUL... GESTI

ONARULUI
Se zice că ulciorul nu 

merge de multe ori la ape. 
lată însă că în următorul caz 
el a „mers" nestingherit vre
me de cinci ani : gestiona
rele a două unități de mer
cerie — Maria Popa (str. Șe
lari 3 B) și Eugenia Gheorghe 
(str. Lipscani 48) — au sustras 
suma de lei 122 728. 
Căutăm, la O.C.L. Textila 1, 
răspuns la întrebarea legiti- 
nă : cum a fost posibil î

— A, erau foarle abile ! 
In ajunul fiecărui inventar își 
împrumutau reciproc mărfuri, 
ca'să acopere golurile — ex
plică COnstantih Teodorescu, 
șeful magazinului „Curcu
beul". Conlucrau . ingenios, 
favorizate și de faptul că cele 
două magazine sînt foarte a- 
propiate. Cînd una trebuia 
să iasă basma curată, cealaltă 
îi strecura mărfuri în valoare 
de zeci de mii de lei, aduse 
într-o poșetă sau două.

Potrivit explicațiilor, agre
mentate cu amănunte de ro
man polițist, s-ar părea că a 
planat o fatalitate : fiind afît 
de igenioase hoațele, nu e 
de mirare că n-au putut fi 
prinse ani de zile. Chiar ai fi 
tentat să crezi, după o astfel 
de logică, a subtilității infrac
torului, că numai o fericită in-

le-afsrvenfie a hazardului 
putuf veni de hac.

—, Ca să-și po.ată „împru
muta" marfa la timp, se pre
supune că știau data inventa
rului.,.Le-o comunica cineva ?

— Nu. Dar o bănuiau.
—■ Cum așa ? Inventarele 

nu sînt, inopinate ? .
— Prin deducție. Ele .știau 

că trebuia să le vină rîndul 
cam odată ,la opt-zece tuni.

Și, ca și cum atit n-ar fi 
fost deajuns, infractorii au 
mai beneficiat și de o altă 
măsură la fel de... inteligentă: 
niciodată nu s-a făcut conco
mitent inventarul la cele două 
unități învecinate.

— Cum se explică acest 
mod defectuos de control ?

— Cine ar fi pufut bănui ?! 
exclamă cu naivifate (o naivi
tate scump plătită din buzu
narul statul ' ') Gherasa 
Musulis, șeful roului de re-

vizori. Adevărat, instrucțiunile 
prevăd inventare mai dese, 
in cazul celor două gestio
nare, ele erau foarte aprecia
te, aveau vechime în muncă, : 
ieșiseră bine la. toate revi- ; 
ziile anterioare.

Revizorii erau îneînfați..că 
n-au probleme, semnau . și 
plecau cu conștiința datoției 
împlinite. Iar în tot acest r£s- 
timp hoția înflorea nestînje- 
nită. Sub nasul lor se vin
deau și...mărfuri „particulare" 
furnizate de un oarecare Du
mitru Beligan. Om cu atelier 
clandestin în Capitală, dar la 
lumina zilei onorabil șef de 
atelier la o cooperativă din 
Ploiești. Au fost cazuri cînd, 
chiar în momentul inventaru
lui, se strecurau mărfuri în 
mercerie I

I-----------------------

I Retragerea Fran
ței din organis
mele integrate ale 

IN.A.T.O., care a
început prin hotă- 
rîrile anunțate în

I martie 1966, a re
prezentat un jalon 
în evoluția rela-

Ițiilor dintre parti-
. cipanții la Pactul 

I Atlantic, cu ■ ample
consecințe asupra relațiilor interoccidentale. Amba
sadorul american la Paris, Charles Bohlen, 

I spunea că „este probabil cel mai serios eveniment
din istoria Europei occidentale de la sfîrșitul celui 
de-al doilea război mondial". Iar ziarul „Neue 

IZurcher Zeitung" a calificat anul ce a trecut 
de-atUnci drept „anul crizei publice și spectacu
loase a N.A.T.O.“.

I Pornind de la rolul ce a revenit Franței în. stra
tegia unei alianțe concepute cu țeluri agresive, ob
servatorii occidentali se referă în primul rînd la 
aspectul militar al problemei. „Fără teritoriul Fran-

Iței, fără. forțele militare franceze, va fi extrem de 
greu să se elaboreze soluții pentru problemele (stra
tegice), care preocupă alianța N.A.T.O." —■ aprecia- 
Iză un expert, generalul-maior american Max John
son. „în aceste condiții — subliniază revista „U.S. 
News and World Report" — orice strategie trebuie 

I elaborată acum în plină incertitudine... Aceasta
este o complicație importantă și tin factor de slăbi
ciune. La aceasta trebuie să se adauge totalitatea 

I problemelor politice, economice și sentimentale care
macină structura vitală a N.A.T.O., fără a mai vorbi 
de atracția de a urma exemplul Franței'.

I Evacuarea unităților și echipamentului militar al 
S.U.A. va fi, probabil, încheiată la sfîrșitul acestei

UN AN DE
comentariu politic

FRĂMÎNTĂRll
ÎN N.A.T.O. |

luni. Comandamentul suprem (S.H.A.P.E.) va fi in
stalat la Casteau în Belgia, iar organismul politic 
— consiliul nord-atlantic — va fi transferat abia 
la toamnă tot în această țară. Alte comandamente 
și cartiere generale vor fi instalate la Blussun 
(Olanda), la Stuttgart (R.F.G.) și în alte părți — 
însăși această dispersare fiind un factor de per
turbare. Opt luni au durat negocierile privitoare 
la statutul forțelor terestre franceze aflate pe teri
toriul Germaniei occidentale care, prin acordul 
încheiat, au încetat să se mai afle în subordinea 
N.A.T.O. Nu mai puțin laborioase au fost negocie
rile dintre Franța și Statele Unite privind viitoarele 
relații dintre ele pe plan militar. Nici pînă azi n-a 
fost încheiat un acord în problemele principale, 
Parisul refuzînd să accepte o formulă în baza căreia 
S.U.A. să poată reocupa în mod automat „în caz de 
urgență" bazele din Franța pe care le-au evacuat.

Soluțiile de compromis care au fost adoptate 
într-o serie de probleme controversate au făcut pe 
avocații „atlantismului" să prezinte lucrurile ca și

Ion FÎNTÎNARU

(Continuare în pag. a V-a) 5’țg
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• Pentru a ajunge la parche
tul de exploatare din pădurea 
„Smeoaica", I. F. Băbeni avea 
două căi : una prin satul Viișoa- 
ra, cealaltă, prih satul Pădurețu. 
Toamna trecută.a fost adoptată 
prima variantă si a început con- 
struoția unui drum, forestier. 
După cîteva luni insă conduce
rea I. F. Băberii a socotit că e 
cazul să sisteze lucrările și să 
analizeze avantajele ambelor căi 
de acces. Au fost iuați în discu
ție toți factorii tehnici și econo
mici. Prima cale are o lungime 
de 1—1,5 km ; a iloua — 7 km. 
Prima nu prezintă aproape nici: 
o denivelare de teren," permite 
o coborîre lentă a masei lem
noase ; a doua traversează cite
va văi, are pante de peste 30°., 
Pentru primul traseu. bântui' Se 
află la 50» m : pentru ăl doilea 
— Ia 12 km. După ce a fost în
cheiată socoteală,- Conducerea 
I. F. Băbeni a ales a doua cale, 
adică pe cca mai neavanta,joasă. 
Are probabil bani și vrea să-i 
risipească. Cine-i permite ?

Constantin MUJA 
învăfător

• Am fost transferat de doi 
arii de la Piatră Neamț îă între
prinderea poligrafică din Bacău. 
Cu prilejul transferului, am fă
cut schimb de locuință cti ing. F. 
Popescu, care s-a mutat la Pia
tra Neamț. Pentru a-mi elibera 
ordinul de repartizare, spațiul 
locativ din Bacău mi-a cerut o 
dovadă din care să rezulte că 
ing. F. Popescu a primit locuin
ța mea din Piatra Neamț. Am 
reușit, după mai multe luni de 
așteptare, să obțin și o aseme
nea dovadă, eliberată de Comite
tul executiv al Sfatului popular 
al orașului P. Neamț. M-am pre
zentat cu că Ia spațiul locativ 
din Bacău. Mi s-a spus că nu e 
valabilă, deoarece nu este elibe
rată de... spațiul locativ din Pia-, 
tra Neamț. Oare la apest servi
ciu nu este valabilă obligația de 
a face dovada că aici se gîndește 
înainte de a pune oamenii pe 
drumuri ?

Alex. DUMITRESCU
Str. 8 Martie nr. 28 — Bacău

îi întîlnești în toate cartierele ; 
iarna curăță zăpada din curte si de 
pe trotuare, primăvara văruiesc fa
țadele, repară gardurile, plantează 
flori in curte, în jurul pomilor- de 
pe marginea străzilor, vara,— le 
udă și le îngrijesc, toamna adună 
frunzele și. sapă terenul, pregătin- 
du-1 pentru vjitbarea primăvară. 

' Este1 o manifestare a spiritului' <’i- 
vic, gospodăresc, a conștiinței cetă
țenești care înseamnă, între altele, 
înțelegerea faptului că, trăind in 
societate — nu izolat — bucurîn- 
du-te de înlesnirile vieții citadine, 
îți revine și obligația de a partici
pa activ la lucrările care asigură 

. curățenia. înfrumusețarea străzii. si 
a orașului.

în raidul nostru prin cîteva orașe 
— Bacău, Tg. Mureș, Buzău, Bucu
rești — am identificat însă multe 
aspecte care denotă absența spiri
tului 'civic al cetățenilor : locuințe 

..sluțite de vreme și de Intemperii, 
despre care se poate spune că n-au 
văzut, de la facere, mistria și bidi
neaua, curți și străzi pe care se în
grămădesc gunoaie de tot felul, res
turi de moloz,, și de pămînt — stră- 

.' zile Tineretului. T. Vladlmirescu, 
Hașdeu, Vadu) Bistriței și altele din 
Bacău; străzile Horia, Cuza Vodă, 
Belșugului din Tg. Mureș ; Agricul
turii, Piimăvdrii, Coloniei, micro* 
raionul Crîbfi, nou construit, din 
Buzău,

— Vecinul meu, Victor Floarea, 
, salariat la Filarmonică, cară în 

stradă toate gunoaiele — ne spunea 
muncitorul Constantin FnășOafe, fa- 
rătînd grămezile care te fac să oco
lești, la un moment dat, strada B.P. 
Hașdeu din Bacău). I s-a spus nu o 
dată, dar degeaba".

Firește, împotriva unor asemenea 
oameni certați cu curățenia trebuie, 
să. reacționeze prompt opinia publi
că. să ia atitudine hotărîtă toți lo
cuitorii străzii respective, deputății 
din circumscripții, organele de re
sort ale sfatului popular. Orice om 
care se respectă pe sine și pe cei din 
jur nu se poate simți bine dacă în 
curte sau pe. stradă, în fața casei 
sale, este murdărie.

Cu cîteva kilograme de var și o 
bidinea, un blin gospodar poate da 
o înfățișare plăcută casei în care 
locuiește ; cu o mînă de cuie și o 
cutie'de vopsea poât.e drege și vopsi 
un gard, tn primul rind, se Va bucu
ra el însuși că locuiește pe o stradă 
unde intră cu plăcere, înconjurat 
de priveliștea locului curat, bine în
grijit. Dar nu e vorba numai de fru
musețe, ci și de faptul că cerințele 
igienei, ale sănătății publice impun 
o astfel de atitudine.

Mentalitatea de gazdă neprimitoa
re, de proBt gospodar, se exprimă 
și în lipsa de preocupare pentru. în
treținerea spațiilor comune din ju-

A CIVILIZAȚIEI
»?
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CURĂȚENIA

• La o sesiiare din vara anu
lui trecut. Sfatul popular al ora
șului Tg. Jiu ne-a comunicat că 
„sau luat măsuri pentru repara
rea podului de peste apa Sușița 
și s-a restabilii transportul în 
cftmttn cu autobuzele I.G.O. pe 
ruta Tg. Jiu— Bălești—Tă .nă
șești". Corespondentul voluntar 
Ion SCOC,ei ne scrie acum din 
nou, ărătind că circulația pe 
ruta amintită este iarăși amenin
țată să fie întreruptă. Podul, 
care de astă vară s-a mal stricat 
de două ori, e gata să

• Buclucaș 
chip să 
popular !

• La ____
Țiglina I, II și III există, in pre
zent, peste 20 000 de locuitori. Ei 
sînt nevolțl să piardă o bună 
parte din timpul liber pentru 
cumpărăturile zilnice tntrucît 
cele cîteva unități comerciale 
existente în această parte a ora
șului Galați nu eînt suficiente. 
Cel mai mulți, vrlnd-nevrînd, 
trebuie să-și planifice în fieca
re zi, cel puțin o plimbare pînă 
In centrul orașului.

în cartierul Tigilna I, pe stra
da Brăilei, nu mai puțin de șase 
spații comerciale au fost scoase 
însă din circuitul comerțului. 
Intr-una dintre încăperi a fost 
instalat un atelier de aeromode- 
lism (!) ) alta a devenit punct de 
consultații. Alături de acestea se 
zice că ar funcționa nn club, iar 
o altă încăpere cică ar fi rezer
vată pentru felurite expoziții 
ocazionale. Prin fata acestor 
spatii, toată ziua închise, trec 
toți cei care se duc după cum
părături în eentrn. Treo și se în
treabă : cine a avut idee* de a le 
schimba destinația ?

Grigor* GROSU
Galafi, cartierul ȚÎQlina II

• Am cumpărat, nu de mult, 
un pachet de zarzavat deshidra
tat — ne eerie N. Spiegler, din 
București, str. Dumitru Racoviță 
2. L-am pus în supă și a fiert și 
iar a fiert,, dar nu se mai în- 
muia. La cîteva zile, am cumpă
rat un pachet de spanac deshi
dratat, 
putut r 
său nu era, în întregime deshi
dratat : operația respectivă avu
sese efect numai asupra spana
cului ; nisipul necurătat de pe 
acesta rămăsese intact. Cunoaște 
cineva o retetă de deshidratare 
a nisipului ? Ar trebui să o co
munice Departamentului pentru 
valorificarea legumelor și fruc
telor.

___ cedeze, 
pod ! Vrea cu orice 
joace festa sfatului

Galati în cartierele

Nici pe acesta nu l-am 
întrebuința. Conținutul

părăsită de demult ? Nu. „F,i- 
stăpînii sint prezenfi. Dovadă 

Absentează 
: ■ (clădirea 

nr. 23 de pe bulevardul Gnica Tei,

Casă 
zic",.
— pisica stînd de strajă, 
doar spiritul gospodăresc 
cu t... -I ,— L-l--------i,i

Aici a început o lucrare acum... un 
an și jumătate (strada Pescari din 
Galați). Dacă va continua în același 
ritm, vor avea de lucru și nepoții 

gospodarilor gălățeni

Avantaje ale depunătorilor

și ciștiguri în autoturisme
Ca urmare a, importantelor avantaje acordate depunătorilor, 

libretul de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme este 
,’ în prezent larg solicitat de populația de ia orașe și sate. Casa de 

Economii -și Cortsemnațiuni acordă la, depunerile pe aceste librete 
pe lingă dobinda anuală și cîștiguri în autoturisme prin tragere 
la sorți trimestriale.

E:'e important de reținut că numărul autoturismelor atribuite 
la tragerile la sorți crește de la trimestru la trimestru, odată cu 
soldul general al depunerilor. Astfel, la tragerea Ia sorți pentru 
trimestrul 1/1967, care va avea loc în Capital”, la 28 aprilie, se vor 
acorda 205 'autoturism^ din următoarele mărci : Fiat 1800, Re
nault 16. Renault 10 major și Trabant 601.

Depunătorii care doresc să participe la tragerea la sorți pentru 
al doilea trimestru al anului în curs, pot depune la Unitățile C.E.C. 
sumele necesare numai pîhă la data de 31 martie 1967;

rul blocurilor nou construite, aces
tea fiind considerate, chipurile, obli
gații exclusive ale administrațiilor, 
ale sfaturilor populare orășenești.

—• Prin cartiere, pe la toargine» 
orașului, cetățenii mătură curțile și 
străzile, string gunoiul, 
pomi șl flori ■— ie-a spus 
Stroe, președintele Sfatului popular 
orășenesc Buzău. în schimb, in cen
tru sau in noul microraion Crîng. 
locatarii ar dori să li se facă totul 
de către întreprinderea de gospodă
rie comunală.

Ce anume face să persiste aseme
nea mentalitate ? Discuțiile pe Care 
le-am avut cu reprezentanți al or
ganelor locale din orașele vizitate, al 
organizațiilor obștești, cu cetățeni, 
investigațiile făcute au pus în evi
dență două cauze principale : a) sla
ba preocupare a sfaturilor populare 
orășenești și a organizațiilor de rftasă 
de a lămuri oamenii âsțiprii uripr 
obligații cetățenești pe care unii în
cep să le uite, de ă organiza în acest, 
sens acțiuni concrete i b) neaiăl}carea 
sancțiunilor legale împotriva ace
lora care încalcă regulile privind sa
lubritatea ornșclot.

Cu ani In urmă, începuse să se 
formeze la noi o bună tradiție, ca de 
sărbătorile mai importante — 1 Mai, 
23 August — sau cu alte ocazii, depu
tății, comitetele de cetățeni și comi
siile de femei, mergînd din casă in 
casă, să antreneze pe cetățeni la di
ferite lucrări gospodărești, care Im- < 
prospătau aspectul orașului. ■ Firește, ■ 
nu se poate spline că asemenea 
acțiuni nu au loc și în prezent. Ele 
nu Ou căpătat însă forța de cuprin
dere a maselor de cetățeni, llmitîn- 
du-se la acțiuni unilaterale (de pildă, 

. văruitul pomilor pff "străzile princi
pale, practică curentă la Buzău și. 
care în treacăt fie spus, are uneori 
efecte estetice IndoIelKlce). Ascme-j 
nea acțiuni cuprind,~de altfel, mereu 
aceiași cetățeni inimoși, lăsîndu-i de 
o parte tocmai pe cțj. țâre ar trebui 
atrași in primul rind.

Ce ar împiedica oare permanenti
zarea unor initiative menite, să dea. 
tuturor orașelor, în toate anotimpu
rile, un aspect decent, civilizat ? 
Practic, nimic. Se cere doșir cg sfa
turile populare să abordeze această 
problemă cu mai multă convingere, 
să treacă la o activitate vie, bine 
gindită și organizată in acest scop. 
Este oare firesc ca la Bacău să se 
tat „muncească”, de la începutul a- 
nului, la întocmirea unui plan de ac
țiuni gospodărești și de înfrumuse
țare, iar în tot acest timp orașul 
să continue să fie murdar ? Cit pri
vește Buzăul, dacă s-ar fi cheltuit 
tot atîta energie pentru convin
gerea și antrenarea cetățenilor cit 
s-a cheltuit pentru întocmirea a dife
rite situații și referate privind gos
podărirea, ar fi djspărut, desigur, cel 
puțin jumătate din gunoaiele ce pot fi 
întîlnite astăzi pe străzile orașului.

înțelegtndu-și menirea de princi
pali gospodari, de organizatori ai 
activității și acțiunilor în acest do
meniu, sfaturile populare orășenești 
au îndatorirea de a colabora strîns cu 
cetățenii, care, în marea lor ma
joritate, vor răspunde chemării, înțe
leg necesitatea de a asigura orașului 
lor o stare de igienă corespunzătoa
re, șl care de obicei răspund cu 
tragere de inimă la asemenea ac
țiuni gospodărești. Pot face foarte 
mult în această direcție comisiile de 
femei și comitetele de cetățeni.

Arătam mal sus că neaplicarea de
ciziilor sfaturilor populare înlesnește 
celor certați cu regulile unei convie
țuiri civilizate abateri reprobabile. 
La Buzău nl s-au dat asigurări că 
decizia care stabilește obligațiile 
privind păstrarea curățeniei orașului 
și sancțiunile ce se aplică pentru ne- 
respectarea lor a fost popularizată 
larg prin stația de radioficare, cu 
ajutorul deputatilor, al comitetelor 
de cetățeni șl al comisiilor de femei. 
Dar ce folos dacă — atunci cînd si
tuația o impune — sancțiunile nu se 
aplică ? La Tg. Mureș, Bacău, în 
Capitală — aceeași situație. De i
altfel, acest fapt are o explicație : 
nu numai că nu se efectuează un 
control permanent, cuprinzător, pri
vind respectarea prevederilor le
gale, la care să fie antrenați lu
crători ai sfaturilor populare și ai 
organizațiilor de masă — dar chiar 
salariații cărora le revine in prin
cipal această sarcină sînt adesea 
puși în situația de a se ocupa de 
cu totul alte treburi, sau cînd fac 
acest control închid ochii cu „înțe
legere”. Pe lîngă întărirea controlu
lui din partea sfaturilor populare, 
se impune intensificarea controlului 
cetățenesc — controlul cetățenilor 
înșiși. Sint orașe în care cineva nu 
poate azvîrli pe jos un bilet de 
mașină fără ca primul om să nu-i 
atragă atenția că încalcă normele 
publice de curățenie. De ce n-ar fi 
peste tot la fel ?

Pentru că vorbim despre neaplica
rea deciziilor sfaturilor populare, tre
buie arătat că ele sînt încălcate 
permanent și pe scară largă chiar 
de întreprinderi subordonate sfaturi
lor populare — i 
altfel, principalele 
de șanțuri, gropi, noroaie și băl
toace, care sluțesc și murdăresc 
fața orașelor. De activitatea unora 
dintre aceste întreprinderi este chiar 
direct legat procesul de ridicare a 
nivelului urbanistic, ele avînd o uti
litate incontestabilă. Dar aceasta nu 
poate justifica în nici un fel negli
jența și delăsarea. La Bacău, Grupul 
I al întreprinderii de telecomuni
cații și întreprinderea de electrici
tate sparg străzi pentru instalații și 
nu le mai repară timp îndelungat; 
la Reghin, I.R.E. Mureș a pus un 
cablu în toamna anului 1965 și n-a 
mal refăcut trotuarele nici pînă azi. 
De ce oare nu se aplică amenzi ferme, 
care să determine conducerile între
prinderilor respective să înțeleagă că 
obligațiile lor nu încetează o dată ce

plariteszfc 
t.ov. Nicu

acestea fiind, de 
„producătoare"

au îngropat conducta sau cablul în 
pămînt, ci numai după refacerea stră
zii, așa cum a fost mai înainte ? Este 
oare o fatalitate ța sfatul popular , să 

‘j 'stftft paralizat în fața, unei intreprln- 
■ deți care, după ce a terminat o lu

crară sau o construcție, lasă terenul 
din preajmă sub forma unor depo
zite de materiale și gunoaie ?

Totuși, nu s-ar putea spune că
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(Urmare din pag. I)

In cazul ultimei revizii, fă
cute gestiunii Măriei Popa, 
inițial s-a descoperit o lipsă 
de 22 965 lei, pentru ca ul
terior, la gn-al doilea Inven
tar Sa se descopere Că pa
gubă reală se ridică la suma 
de 50 572 de lei. Cum a lu
crat revizorul de gestiune 
Eleha Negrea I In loc să facă 
o‘ identificare Corectă a în
tregului fond de Marfă, eă a 
luat de buhe, la majoritatea 
produselor, declarațiile... ges
tionarei.

Adevărul începe să iasă la 
suprafață. Cum a fost posibil ? 
Datorită „ingeniozității" celor 
două hoațe ? Ca ade
sea tn astfel de cazuri, Incom
petența și, munca de mîntu- 
ială a revizorilor, iscălind cu 
seninătate inventare făcute su
perficial, s-a conjugat cu o ă- 
titudine de gură-caScă, de îrt„„... 
credere exagerată ți ridicolă 
față de „calitățile" celor 
cotiți infailibili. Cum de 
s-a întrebat nimeni cum

sfaturile populare nu aplică și... 
sancțiuni. La Bacău, de pildă, între
prinderile amintite au fost amenda
te. Dar, ori au făcut contestație și 
pină la-urmă au găsit „înțelegere”, 
așa Că nu le-au mai plătit., ori le-au 
plătit, dar din buzunarnl statului, nu 
al celor vinovați. De, aceea, sancțiu
nile nici n-au avut eficacitatea 
scontatăi Pe lingă faptul că amenzile 
au oarecum un caracter simbolic (la 
Buzău, de exemplu, anul trecut ele 
au totalizat circa 25 000 lei, inclusiv 
cele date unor unități comerciale), 
die I. nu afectează Cu nimțe cîștigul 
cadrelor de conducere, ale, întreprin
derilor respective. Pare de necrezut, 
dar-..conducerea I.G.C, Buzău a Înca
sat’ prime (prin „derogare") chiar în 
condițiile neexecutărli, la timp și pînă 
la capăt a unor lucrări de reparații 
capitale la conducte de apă. De altfel, 
drept sancțiune pentru întîrziere, 
sfatul popular i-a aplicat o amendă 
de 5 600 Iei. Această Sumă a fost 
plătită, strada e răscolită, iar acum 
se caută niște „cauze obiective" 
pentru anularea amenzii sau. dacă 
altfel ’nu se va putea, o modalitate 
ca; ea. sa fie suportată de întreprin
dere.

Este o situație mai mult decît 
nefirească, căreia trebuie să i se 
pună capăt. Avlnd în vedere mai 
ales perspectiva — volumul lucrărilor 
de tot felul fiind în continuă crește
re — se impune cu stringență aplica
rea unor. " măsuri care să pre
vină din capul locului asemenea 
practici. Conducătorii întreprinderii 
căreia i se încredințează o lucrare 
trebuie să suporte direct consecin
țele nerealizării ei la timp și cu 
■spiritul gospodăresc necesar. E o 
■condiție principală nu numai pentru 
salubrizarea urbană,. dar și pentru 
salubrizarea morală a celor în cauză.

Nicolae ENUTA, Lorand DEAKI, 
Gheorghe BALTĂ

șă fie deferi}! organelor de 
urmărire penală, ei au fost 
aduți . blajin în fata comisiei 
de litigii. Tot atît de firesc se 
pune întrebarea : cum a ac- 
fionat controlul I Pe unul din
tre șantiere> la Călărași, .con
trolul preventiv — acest im
portant filtru al disciplinei fi
nanciare — a fost organizat 
Cu o întîrzifere de șapte luni. 
Iar controlul financiar intern " 
(șef Teofif Floreșcu), bun la 
Inimă, nu a aplicat, în nici 
unul dintre cazuri, sancțiuni 
Contravenționale celor vinovați 
de prejudicierea avutului ob
ștesc.

Cercetînd cauza și natura 
fiagubelor, Procuratura Orașu- 
ui BuCuIești sesizează con

ducerea întreprinderii. Care 
este răspunsul Semrlai dă di»; 
rectorul TEODOR GAVRILĂ și 
contabilul-șef MIRCEA PO
PESCU ? lată în eșență pozi- 

.. jia.,loru„.. . ■-
— O bună parte din valoa

rea . prejudiciilor est£ scoasă 
dirrtc-țțn. condei jq afară dbtdrț 
(iei pirmofiv "tă unul dintre
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In toate unitățile agricole, paralel cu celelalte rnunci cțe'sezon, 
se fac pregătiri pentru lucrările de irigații. Perttbu procurarea 
materialelor necesare, cei interesați se pot adresa întreprinderii 
de industrie locală „Vedea" din Roșiorii de Vede, str., Sunării 
103—105 care produce : dispozitive-de, acționare vane.pentru frigații, 
■clapeți de reținere și fluturi, redactori G.O.. G1 și"' G3, indicatori 
de poziție și intermediari, ramificații, reducții și cruci din fontă 
pentru îmbinare, tuburi de azbociment pentru irigații, construcții 
metalice pentru Captări și evacuări de apă. , v*

PRODUSE UTILE GOSPODARILOR
DE LA ORAȘE Șl SATE u«.

întreprinderea de industrie locală „11 iunie" din Călărași pro
duce o gamă largă de articole utile gospodarilor de la orașe $i sate. 
Dintre acestea amintim : șarete pentru un cal, docare cu două 
locuri, căruțe pentru doi cai, buccele pentru căruțe, piese turnate 
din fontă, perii mecanice adaptabile la autocamioanele SR sau trac
toare U 650. întreprinderea mai produce, de asemenea, mobilă pe 
bază de repartiții, coșuri din răchită.

fre care esfe X ridicat la 
cub îl" La adăpostul unei ast
fel de mentalități, neregulile 
înfloresc. Apoi, aceiași oameni 
se miră de apariția nereguli
lor și caută să le mușamall- 
zeze pe motiv că ar avea, de 
suferit prestigiul colectivului. 
In realitate își apără propriile 
slăbiciuni și caută să scape de 
răspunderea faptelor. Iar tou- 
șamalizarea e adeseori î/isb- 
țită de acțiuni de intimidare 
a celor care se ridică împo
triva necinstei.

—- Avefi la îndemînă un 
exemplu ?

■— La I.C.M. 4, șeful servi
ciului. contabilitate, Nicolae 
Marinescu, a sesizat conduce
rii O fraudă în care era ames
tecat șeful contabil Aurel Bo
tez. Sei face o verificare și nu 
Se descoperă nimic. Ciudat 
lucru. Ca urmare, autorul se
sizării este sancjionat pe mo
tiv că 4-a calomniat pe conta- 
bilul-șef. Omul însă nu se lăsă 
infirtiidat și contribuie la des
coperea unei fraude de cî- 
tevă ori mai mare. Azi conta-

bucurîndu-se din partea uzi
nei de frumușica „pensie" 
de lei 11 000.

în ce a constat neregula. A- 
cești oameni nu au mișcat un 
deget pentru „Vulcan". Fie
care avea cite o rudă în pro
vincie, care, prin natura func
ției, trebuia să se ocupe de 
aprovizionarea uzinei bucu- 
reștene. Salariul „fantomelor" 
era ciubucul care se împărțea 
între complici. îndărătul Evei 
Erdely se afla în realitate soțul 
ei, Ofo Erdely, fostul șef al 
unei baze de aprovizionare 
din Cluj ; îndărătul lui lori 
Silvestru — fratele. său, E- 
mil, de la serviciul desface
re al combinatului din Hu
nedoara ;
Bustan 
salariat 
Turzii.

Cine

îndărătul Ilenei 
fiul ei, Nicolae, 

lâ uzina din Cîmpia

-angajat fantomele? 
controlat ? In sf'r- 
a -îngăduit acest

â
Cine le-a 
șit, „cine 
j.af ?.

— Habar n-sm evul că e- 
rau niște, angajați .fictivi. — 
declară cu esndpețej Ion „Șle

! ", «O.iCi l

pot permit* cele două bun* 
prietene cumpărături (covoa- 
re persane, frigidere, magne- 
fofoane) depășind eu mult 
veniturile lor ?

Dincolo de aspectele tale 
particulare, ce demonstrează 
cazul de mai sus, asemănă
tor multora ? Că la rădăcina 
fiecărei încălcări a legii se 
află cariile unor slăbiciuni 
care se dezvoltă tntr-un climat 
de toleranță. Fie că e vorba 
de păienjenișul unor Interese 
personale, al unor relații du
bioase, fie de nepăsare, in
competență sau indolență, 
răufăcătorul caută în jur ast
fel de slăbiciuni pentru a in
fecta țesuturile sănătoase. în 
loc să se fi alarmat la timpul 
cuvenit, adesea cei sub ochii 
cărora s-a comis fapta încear
că să se scuture de orice răs
pundere (chiar dacă nu pe
nală, există o răspundere mo
rală I) : „n-am văzut, n-am 
știut*. Dar cine trebuia s-o 
facă 7

ClND CONTROLUL

FINANCIAR SU-

FERĂ DE SENTI-

MENTALISM Șl

DIRECTORUL FI

LOZOFEAZĂ
Uneori încălcarea legilor e 

vizibilă, limpede, și totuși... 
Nici măcar nu există scuza 
„surprizei". S-a văzut, se știe. 
Boala e lăsată, sub priviri 
îngăduitoare, să avanseze. 
Cum e posibil ? De astădată, 
întrebarea e sugerată de un 
anume bilanț deloc liniștitor 
pentru conducerea întreprin
derii nr. 8 construcții-monfăj 
aparținînd de Ministerul In
dustriei Construcțiilor. în loc 
să scadă, pagubele în avutul 
obștesc au înregistrat anul tre
cut îngrijorătoare creșteri, 
lată cîteva capitole :

— plata nelegală a unor 
funcționari din fondul de sa
larii destinat muncitorilor — 
ăf 323 lei ;

— lemne de foc duse la 
unii salariați acasă și trecute 
drept cheltuieli pentru „pro
tecția muncii" — 15 880 lei ;

— sustrageri, abuzuri în 
serviciu, neglijență -— 194 688 
lei.

Firesc ar fi fost ca cer vi- 
novați să-și primească pe
deapsa cuvenită. Dar în loe

!

1

incompetent,
fa vorizează

încălcarea legii
șantier* a fost preluat de la o 
altă întreprindere de construc
ții ; se omito însă că, odată 
preluat acest șantier, timp de 
un an de zile pagubele cresc;

— carențele controlului 
preventiv ? „E o activitate 
în continuă schimbare dato
rită specificului de construc
ții-" ;

— în loc să se răspundă ce 
măsuri se vor lua împotriva 
tendinfelor de a se umfla a- 
paratul administrativ pe sea
ma fondului de salarii desti
nat muncitorilor, se consideră 
că suma este în realitate mai 
mică ;

— în sfîrșit, capitolul mă
suri I în afara angajamentului 
de „a prelucra" cele sesizate, 
o măsură teribil de drastică : 
„am sanefionaf pe șeful ser
viciului control financiar intern 
cu (... I) observație, cerîndu-i 
mai multă fermitate în execu
tarea sarcinilor de control".

Sporesc pagubele ? Condu
cerea privește fenomenul cu 
olimpiană nepăsare, ba chiar 
ca pe o dovadă de‘ netăgă
duit că acolo se muncește, 
nu glumă I Negru pe alb : „E 
adevărat că fafă de 1965 a- 
pare o creștere de 327 000 
lei (a pagubelor — n.r.). Dar 
fără a minimaliza sarcinile 
permanente în această direc
ție, vă informăm că activita
tea pe 1966 a crescut fafă de 
1965 cu 2,5 ori”. Cu alte cu
vinte, se propune un nou 
principiu filozofic, care ar 
suna astfel : muncești mai 
mult, păgubești mai mult I

— Există la unii o perni
cioasă grandomanie, trecută 
în contul statului — comen
tează procurorul Ion Tomescu. 
Cînd îi faci atenfi asupra pa
gubelor, ei îfi replică prin- 
tr-un fals raționament : „Ce 
contează paguba X fată de 
producția întreprinderii noas-

bilul-șef ți complicii săi, or
ganizați înfr-o veritabilă ban
dă, au primit condamnări gre
le. Dacă adevărul ar fi fost 
favorizat, la vreme, buruiana 
hofiei făcea pagube mai mici.

SCARA IERAR

HICĂ A ABUZULUI

LA UZINELE

„VULCAN"
Pe considerentul că are ne

voie de „emisari" permanent 
pe lîngă o serie de întreprin
deri furnizoare, pe care să le 
„pistoneze", uzina „Vulcan" 
a angajat cîfiva achizitori in 
diferite centre industriale ale 
tării.

Ce s-a descoperit însă, la o 
cercetare pe cîf de atentă, pe 
atif de neplăcută pentru cei 
în cauză? Exisfenfa unor fan
tome. Dar fantome cu salarii 
încasate vreme de luni și ani 
de zile I Așa-zișii achizitori 
au fost :

Eva Erdely, la Cluj. Fără să 
mișfe un deget penfru uzina 
„Vulcan", a primit în total 
suma de lei 30 000. In ,răs
timpul cîf a fost salariata uzi
nei, a făcut o școală de su
rori de ocrotire, ocupîndu-se 
apoi de ginecologie. Azi, 
condamnată,

Ion Silvestru, la Hunedoara. 
Din momentul angajării pînă 
la demisie a fost studenf la 
cursurile de zi ale Facultății 
de Drept din Capitală, bucu
rîndu-se din parfea uzinei de 
frumoasa „bursă” de lei 
18 469.

Ileana Bustan, la Cîmpia 
Turzii. De profesie casnică,

lan, adjunctul serviciului de 
aprovizionare.

— Nu vă surprindea că nu 
le transmiteafi lor sarcini
le, ci altor persoane,, ace
leași cu care afi colaborat și 
înainte de angajarea achizi
torilor ?

— Dacă treaba mergea...
— Pe una dintre cererile 

de angajare — mă adresez 
șefului serviciului aprovizio
nare, E. Mihailide — sub 
semnătura dv. stă scris : „pro
pun angajarea pe post de 
merceolog prin suplimentarea 
actualei scheme a serviciu
lui”. Știafi pe cine anga
jat' ?

— De unde să știu ? Mie 
această cerere mi-a daf-o to
varășul director comercial 
Vîlceanu, semnată gata. Am 
semnat și eu.

— 1-aji controlat vreodată 
pe acești angajafi ?

Aceeași 
•— n-am 
nuit — 
Popescu, ___,_____
la aprovizionare care a „achi- 
zifionat-o" pe Eva Erdely. 
■Nimeni nu i--a controlat 
pe achizitori, chiar și. unele 
cereri de angajare au fost 
scrise de mîini străine, iar a- 
cum, ca într-o comedie de sa
lon, se joacă farsa ingenui
tății I

variantă candidă 
știut, n-am bă- 

o alege și Gh. 
funcționarul de

Dar să mergem mai sus, 
poate știe ceva, om mai lu
minat, directorul comercial, 
losil Vîlceanu. >

— Afi fost personal de 
cîteva Ori la Hunedoara. Afi 
luat legătura cu achizitorul 
dv. Ion Silvestru ?

— Niciodată. Doar cu fra
tele lui, Emil. N-aș fi bănuit. 
De altfel nu era sarcina mea. 
Aprovizionarea trebuia să-l 
controleze. Cine l-a cocolo-

șit, pe el ca și pe Ceilalți, să 
răspundă J

în sfîrșit, pe scară ierarhi
că și în același timp de-a 
lungul unui lanț tot -mai strîns 
de abuzuri și ticluieli, — la 
directorul general al uzinei, 
Rovin Buslan. Da, cunoaște 
cazurile, e indignat de toate 
aceste nereguli și promite că 
va lua cele mai severe mă
suri împotriva celor vinovați.

— De ce n-ați făcut-o pînă 
acum ? Au trecut luni de zile.

— Trebuia să mai strîngem 
unele probe... (Pune mina po 
telefon și cere autoritar șe
fului C.F.I. să-i prezinte de 
urgență situația. „Chiar azil")

— Ce fel de probe, Că 
doar unii dintre ei sînt jude
cați și condamnați ?

întrebare fără un răspuns 
clâr. Poate din cauza pătrivi- 
rii de nume : Rovin BuStan... 
Nicolae Bustan..." Ileana Bus- 
făn? "

— Ea mi-e vâră, el nepot 
•— răspunde întunecat la fată 
d'irecforuf. O ferdele'."Șăfrînă, 

-ce treabă, jăutea ea'face ? De 
altfel lă ‘ Cîrnpiă . Turzii nici 

"ri-ărh.'‘fi ăVuf'.'hăQbîă 'de a- 
,'chizitor. '.

— Atunci.,, da ță a|i ,an- 
gajaf-o ?

• — EU ? Habar n-am avut. 
Ba nu. A venit o dată la mine 
șeful cadrelor cu propunerea 
s-o angajăm, l-am. -interzis 
s-o facă I i

— Contrar dispoziției dv. ? 
E posibil ?

— Da. Peste capul meu I
Ciudată indisciplină... Cine 

și-ar fi îngăduit ? $i de ce ’ 
Era oare o specialistă absolut 
indispensabilă uzinei ? Poate : 
are o clasă de liceu I

Directorul comercial, I. Vi'- 
ceanu, știe tnsă altceva :

— Amintiți-vă, tovarășe 
director general. Dv. perso
nal mi-ați dat. în mină cererea 
de angajare a Ilenei Buslan 
și mi-ați spus că nu e „foto
genic" s-o iscăliți. Drept care, 
ați adăugat, s-o semnez eu si 
tovarășul Ene.’

De față și el la această 
confruntare, directorul telin c 
al uzinei, Ene Lațhe, confir
mă :

— Da, știu c(rjg a ven t 
fpv. Vîlceanu la mine cu ce
rerea. Eu i-am răspuns : do 
ce n-o istălește țovară.-ijl 
Bustan? infîi n-anj„vrut 
semnez, dar a doua,Zi 
„fie"... St.

E greu să recunoști un 
buz. Există ’ însă o 
(29 982 din 10 mai, -1965), ,o 
Decizie de încadrare a Ilenei 
Bustan — cu prilejul unor 
majorări de salarii — care 
poartă distinct semnătura Ro
vin Bustan.

Greu, spinos și scrișnit e 
drumul adevărului,■ rătăcit în 
hățișul abuzurilor I Cum de 
s-a tolerat ani de,.zile acest 
păienjeniș de relafii obscure, 
de conlra-servicil, de tăceri 
diplomatice pe scară ierarhi
că, de complicități — iată ce 
rămine de aflat. Ceea ce, 
dintr-un anumit punct de ve
dere, e mai important chiar 
decîf factorul care a declan
șat : istoria posturilor-fanto- 
mă.

„N-am văzut, n-am auzit* 
iși călită unii salvarea, arbo- 
rînd mina candorii și a nai
vității. Ce se poate ascunde 
îndărătul ei — mentalități și 
apucături • străine climatului 
nostru social — cazurile de 
mai sus o demonstrează 
prisosință. O slăbiciune, o 
minciună, o neregulă se lea
gă una de cealaltă — acolo 
unde înfîlnesc terenul ’slab _
și declanșează in lanț încăl
cări din ce in ce mai vio
lente ale legalității socialiste. 
'>>cvați sînt cei care săvîr- 
șesc ăslfel de .abuzuri, care 
întind mina spre buzunarul 
statului, care provoacă pagu
be materiale (și morale I). Pot 
fi însă absolviți de răspun- 

-deri cei ce le tolerează — 
din interes, din lașitate, din 
nepăsare ? Nu,; nu trebuie io- 

JeiațL toleranții .răului 1
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Responsabilul șantie
rului de la Rm. Vilcea 
nu vede sau... închide 
ochii 
întrebări urgente a- 
dresate unor ministere

Combinatul chimic, a- 
, flat în plină construcție 

la Rm. Vîlcea, se numără 
printre obiectivele de in
vestiții importante ale a- 
nului 19Ș7. Aici se vor 
realiza, prin valorificarea 
superioară a unor resurse 
naturale, produse solicita
te în mod deosebit de e- 
conomia națională: sodă 
caustică, policlorură de 
vinii, alcool prin oxosin- 
teză și altele. Grăbirea rit
mului de construcții-mon- 
taj și respectarea terme
nului de intrare în func
țiune a combinatului se 
pun cu o deosebită acui
tate. Care este stadiul 
actual al execuției lucră
rilor la acest obiectiv?

Ing. Tiberiu Carp, di
rectorul grupului de șan
tiere, ne spune: „Lucrările 
se desfășoară conform gra
ficelor. Rămineri în urmă 
■sini doar la priza de apă 

■ de pe malul Oltului și 
asta din lipsa mijloacelor 
de transport. Ne-am mo
bilizat de la începutul a- 
nului, am luat numeroase 
măsuri". Prin urmare, in
terlocutorul nostru s-a a- 
rătat foarte mulțumit de 
activitatea șantierului. 

. Există însă- cu adevărat 
motive de automulțumire?

Să examinăm lucrurile 
pe rind. Ni s-a vorbit des
pre grafice, dar tovarășul 
director a omis să preci
zeze că ele au fost întoc
mite abia în ultimul timp 
și nu pentru toate obiecti
vele. Nu de mult, alar
mată de întîrzierile la 
construcția halei de elec
troliză și deminerali- 
zare — unde s-a prevăzut 
ca la 1 aprilie să înceapă 
montarea utilajelor — 
conducerea grupului a în
tocmit în pripă un grafic. 
El prevede, în principal, 
concentrarea unor forțe 
sporite la execuția halei 
și introducerea lucrului 
în două schimburi. De ce 
abia acum, cind se apropie 
scadența terminării lucră
rilor de construcții ?

Fapt este că conducerea 
grupului de șantiere nu a 
dovedit răspunderea cuve
nită pentru organizarea și 
desfășurarea ritmică a lu
crărilor, a concentrat for
țele în primul rind la exe
cuția lucrărilor cu valori 
mari: pe șantier nu se ți
ne o evidență clară care 
să permită cunoașterea, în 
orice moment, a stadiului 
lucrărilor. Cum eră și fi
resc, această practică nu a 
dat cîștig de cauză cons
tructorilor în competiția 
lor cu timpul : la majori
tatea obiectivelor sînt se
rioase rămineri în urmă.

Pe șantier se reclamă 
lipsa unor utilaje, înde
osebi a mijloacelor de 
transport. Atît conducerea 
grupului și întreprinderea 
de șantiere construct: i- 
montaj Brașov, care-1 tu
telează, cît și ministerul 
de resort nu au acționat 
cu hotărîre pentru ă rezol
va această problemă. Nu 
mai vorbim că utilajele 
existente sînt folosite cu 
mult sub capacități, diri
jarea lor la punctele de 
lucru fiind defectuoasă. 
Deși pe șantier există o 
stație de betoane de ma
re capacitate, măi mult de 
3 000 mc de betoane au 
fost preparate manual, 
consumîndu-se peste 7 800 
ore. Totodată, forța de 
muncă este insuficientă, 
organizarea șantierului 
poartă încă amprenta pro
vizoratului, aproviziona
rea cu materiale se desfă
șoară anevoios. Toate a- 
cestea provoacă întîrzieri 
în execuție, pierderi de 
timp.

Conducerea grupului de 
șantiere s-a îneîntat prea 
repede. Cît de fragil este 
suportul acestei atitudini 
liniștitoare se desprinde 
din următoarea situație : 
în primele două luni ale 
anului, la instalația de 
sodă caustică și policloru
ră de vinii nu s-a reali
zat decît 2,2 la sută din 
planul anual, la cea de 
alcool — 0,8 la sută, iar 
Ia lucrările comune — 
4,6 la sută. Procentul de 
îndeplinire a planului pe 
ianuarie, februarie și pri
ma jumătate a lunii mar
tie este. nesatisfăcător: 
nu s-a cîștigat avansul ne
cesar pentru îndeplinirea 
ritmică a planului anual 
de investiții. Se motivea
ză că vremea friguroasă 
ăr fi stânjenit mersul lu
crărilor pe șantier. Dar 
cum explica conducerea 
grupului că realizările din 
decembrie — tot lună de 
iarnă — au fost cu_ 50 la 
sută mai mari decît în 
ianuarie, cînd potențialul 
șantierului a fost același?

Pierderile de timp pe 

șantier au și alte cauze. 
Slaba asistență tehnică 
determină execuția inco
rectă a unor operații. La 
fabrica de alcool, de pildă, 
unele axe au fost trasate 
la distanțe mai mici față 
de prevederile planului de 
fundații ; la stația de aer 
comprimat nu s-au respec
tat cotele din proiect în 
ce privește lățimea și a- 
dîncimea fundațiilor; la 
unele puncte de lucru s-au 
turnat betoane necores
punzătoare, s-au executat 
zidării cu rosturi mai mari 
etc. Din această cauză 
s-au folosit zile și chiar 
săptămîni pentru reface
rea acestor lucrări, distră- 
gînd astfel forțe de mun
că care puteau să avanse
ze stadiul de execuție la 
alte obiective.

Discutăm cu tov. ing. 
Victor Poltarițki, directo
rul combinatului. Părerile 
exprimate nu concordă cu 
automulțumirea conduce
rii grupului de șantiere : 
„Stadiul lucrărilor este 
nesatisfăcător. Se putea 
realiza mai mult, totul de
pindea de constructor. Dar 
in organizarea producției 
și a muncii pe șantier e- 
xistă lipsuri mari. Rămi- 
nerea în urmă va putea 
să fie cu greu recuperată 
și se va răsfrînge negativ 
asupra mersului lucrărilor 
în lunile următoare".

într-adevăr, construc
torul a avut condiții pen
tru a asigura un ritm sus
ținut de lucru: proiecte, 
amplasamente, materiale 
și utilaje. Dacă ar fi ac
ționat mai energic, con
ducerea șantierului putea 
să-și asigure și forța de 
muncă necesară. Condi
țiile nu au fost însă 
fructificate, iar timpul s-a 
scurs „printre degete".

O mare răspundere pen
tru -activitatea necores- 
punzătoare a șantierului 
au, și forurile de resort ale 
cofistructorului și benefi
ciarului, Programele de 
lucru lunare, stabilite 
pe baza unor fișe în
tocmite de șantier, ,sînt> 
inferioare volumului de 
investiții prevăzut prin 
planul de stat. Această a- 
nomalie a fost sesizată. 
Nu înțelegem însă de ce 
Ministerul de Construcții 
pentru Industria Chimică , 
și Rafinării tărăgănează 
rezolvarea acestei proble
me. Constructorii ne-au 
solicitat să întrebăm și 
conducerea Ministerului 
Industriei Chimice : cît 
va mai ■ amina asigurarea 
repartițiilor pentru con
strucțiile metalice nece
sare șantierului ?

Se desprinde, deci, 
că între faptele rela
tate de directorul 
grupului de șantiere 
Rm. Vîlcea și reali
tate este o mare dis
crepanță. In loc să 
se frămînte pentru si
tuația care există, să 
fie pătruns de gravi
tatea neajunsurilor, 
să fie preocupat de 
găsirea soluțiilor și 
modalităților practi
ce pentru a îmbună
tăți starea de lu
cruri de pe șantier, el 
a prezentat un tablou 
roz, a părut foarte se
nin, foarte liniștit. 
Aceasta arată ori că 
directorul respectiv 
este în afara realită
ții — și atunci nu 
este capabil să des
fășoare o activitate de 
conducere responsa
bilă — ori că, pur și 
simplu, vrea să înșele 
opinia publică, să in
ducă în eroare ziarul 
și forurile respecti
ve. Noi nu am între
bat doar pentru cu
riozitatea noastră 
personală care este 
situația reală de pe 
șantier. Ci pentru că 
orice conducător de 
întreprindere, de șan
tier are datoria să 
dea socoteală în fața 
societății, să relateze 
exact organului de 
presă al C.C. al 
P.C.R., în legătură cu 
modul în care unita
tea pe care o condu
ce își îndeplinește 
sarcinile trasate de 
partid. O asemenea 
atitudine față de rea
litatea de pe șantier 
este cu totul anorma
lă și nu prezintă nici 
o garanție că direc
torul grupului de 
șantiere este hotărit 
să ia măsuri pentru

necesar ca Ministerul 
de Construcții pen
tru Industria Chimică 
și Rafinării să tragă 
la răspundere pe a- 
cest director pentru 
comportarea lui.

Pe șantierul Termocen
tralei electrice Craiova 
s-a hibernat destul! 
Ritmul nou, alert, tre
buie menținut și in
tensificat !

pectate de către construc
tor. Coșul de fum — înalt 
de 200 metri — trebuia să 
fie gata, potrivit termenu
lui prevăzut în grafic, la 
15 martie 1967. Cu apro
barea conducerii Ministe

SARCINA TRASATĂ
DE PARTID ESTE:
în primul trimestru

. I . ............................... ....................................................... ......................................... ....................................................................... .

peste 20 la sută 
din planul anual 
de investiții

CÎT AȚI REALIZAT
PÎNA ACUM?
raid-anchetă pe citeva șantiere industriale 

din regiunile Argeș, Oltenia și lași

Sarcina pe care partidul a trasat-o cu privire Ia exe
cuția ritmică, chiar de la începutul anului, a lucrărilor 
de construcții-montaj pe șantiere, la realizarea în pri
mul trimestru a peste 20 la sută din planul anual de in
vestiții nu este o sarcină facultativă, ci o obligație 
pentru toate ministerele și organizațiile de construcții. 
Ea trebuie să exercite o autoritate de lege în munca 
tuturor care au răspunderi în realizarea planului de in
vestiții. Această sarcină pornește de la cerințele reali
tății, e legată de interesele vitale ale dezvoltării eco
nomiei naționale.

Din raidul-anchetă se desprinde însă că, în unele 
cazuri, această sarcină a fost tratată cu superficialitate 
și lipsă de răspundere. Ea nu a determinat pe unele 
șantiere măsuri concrete, acțiuni eficiente, o activitate 
responsabilă din partea conducerilor șantierelor respec
tive și, după cum arată viața, nici din partea unor mi
nistere cu sarcini de construcții sau titulare de investi
ții. Investigațiile făcute arată serioase rămineri în urmă 
la trei dintre șantierele unor importante obiective de 
investiții prevăzute în planul pe acest an și ceea ce 
este de neînțeles este faptul că aici s-a practicat în 
primele luni un joc tolerant de-a termenele. Aceasta 
este o manifestare foarte gravă, ea reduce prestigiul pe 
cate îl au termenele ca obligație de plan ; ea submi
nează disciplina de producție și de muncă pe șantiere, 
autoritatea pe care o are planificarea.

Din analiza activității celor trei șantiere reiese că 
principalele cauze ale rămînerilor în urmă în realizarea 
planului de investiții constau în proasta organizare a lu
crărilor și a muncii pe șantierele respective, în nefolo- 
sirea rațională a utilajelor și a forței de muncă, în ma
nifestările de indisciplină în producție, în executarea 
de lucrări de calitate necorespunzătoare, care apoi au 
trebuit refăcute, în aprovizionarea neritmică cu anumite 
materiale. Ceea ce este de neînțeles e faptul că unele

cadre de conducere ale acestor șantiere nu sînt con
știente de gravitatea lucrurilor, prezintă o imagine falsă 
a realității, încearcă să inducă în eroare și nu dovedesc 
că ar fi hotărîte să curme neajunsurile prin măsuri ho- 
tărîte și imediate.

Apare cu toată claritatea că nici ministerele titulare 
ale investițiilor respective nu au intervenit ferm pentru 
a determina o execuție ritmică a lucrărilor. S-au făcut 
multe analize, șantierele au fost vizitate des de diferiți 
specialiști din aceste ministere, au fost stabilite nume
roase măsuri. Dar volumul de muncă depus pentru în
drumarea și controlul șantierelor respective nu are co
respondent în rezultatele obținute, ceea ce înseamnă că 
nivelul calitativ al acestei munci a fost scăzut. Cum vor 
justifica ministerele titulare de investiții și întreprinde
rile de construcții neîndeplinirea indicațiilor conduce
rii partidului privind realizarea în primul trimestru a 
peste 20 la sută din planul anual de investiții ?

,,Radiografia" activității celor trei șantiere indică un 
diagnostic precis : intervenția urgentă, activă și hotărîtă 
din partea forurilor de resort ale Ministerului Industriei 
Chimice, Ministerului Energiei Electrice și Ministerului 
Economiei Forestiere, precum și a conducerilor între
prinderilor constructoare și a organelor lor tutelare, 
pentru recuperarea integrală și grabnică a rămînerilor 
în urmă. Ele au obligația să întărească controlul asu
pra acestor șantiere și să aplice sancțiuni celor vino- 
vați de încălcarea disciplinei de plan. Este normal ca 
rezultatele nesatisfăcătoare determinate de lipsa de in
teres și răspundere pentru bunul mers al lucrărilor să 
aibă consecințe materiale pentru șefii și celelalte ca
dre de conducere de pe șantierele respective. Trebuie 
precizat că întreaga răspundere pentru orice eventuală 
nerespectare a termenelor stabilite la aceste obiective 
de investiții revine conducerilor ministerelor respec
tive.

înlăturarea lipsurilor 
într-un timp scurt. 
Ea contravine cu pro
filul unui conducător 
de unitate de pro
ducție socialistă și, 
de aceea, considerăm

Pe șantierul Termocen
tralei electrice din Craio
va, inginerii Marin Picu- 
lescu și Emil Pîrvulescu 
ne-au prezentat dosare 
voluminoase de grafice 
care nu au fost res

rului Energiei Electrice, 
termenul a fost prelun
git cu două luni în alte 
grafice. Lucrările de be
toane în sala mașinilor 
urmau să fie terminate la 
10 decembrie anul trecut; 
printr-un alt grafic s-a 
admis ca aceste lucrări 
să fie gata pînă la 20 mar
tie a. c. (la această dată 
nu erau decît parțial ter
minate). Stația de pompe 
pentru evacuarea zgurei 
și a cenușei, cu termen de 
predare la 3 septembrie 
1966, a fost terminată a- 
bia la 10 februarie. După 
cum se vede, graficele au 
fost încălcate.

Se pune întrebarea: pe 
acest șantier nu au existat 
condiții pentru a se lucra 
ritmic și a se executa lu
crările potrivit unei eșa
lonări raționale ? Faptele 
confirmă că da. Numai că 
situația se prezintă astfel : 
în timp ce montorii nu au 
front de lucru, constructo
rii sînt rămași în urmă. 
La turnurile de răcire, 
care condiționează pune
rea în funcțiune a primu
lui grup de 315 MW, exis
tă o întârziere de circa 100 
de zile față de termenul i- 
nițial de predare la mon
taj. Sau un alt e- 
xemplu. Potrivit grafi
cului de execuție, la 1 

martie construcția gospo
dăriei de cărbune trebuia 
să ajungă la cota 31, iar 
la 15 martie să fie predată 
la montaj. La această dată, 
șirul „B“ se află doar la 
cota 13,5, iar șirul „C“ la 
cota 16. întârzieri serioase 
există și la turbina nr. 2, 
unde fundațiile aferente 
trebuiau terminate pentru 
a se începe montajul încă 
la 10 martie.

O cauză principală a ne- 
realizării integrale a pla
nului pe primele două 
luni constă în slaba pre
ocupare a șefilor de șan
tiere și de lot, cit și a 
maiștrilor, pentru organi
zarea muncii, pentru stu
dierea din timp a docu
mentației tehnice, pregăti
rea judicioasă a execuției 
și urmărirea permanentă 
a mersului lucrărilor după 
grafic. Toate acestea au 
însemnat, în final, pier
deri mari de timp, neexe- 
cutarea în ianuarie și fe
bruarie a unor lucrări în 
valoare de 5 milioane lei, 
iar în primele două decade 
din luna martie s-au rea
lizat lucrări a căror va
loare este mai mică cu 
4,5 milioane lei față de 
prevederi. Conducerea 
șantierului motivează ast
fel rămînerile în urmă : 
„Furnizorii cu care am în

cheiat contracte pentru a- 
provizionarea cu agregate 
nu și-au respectat cuvîn- 
tul“. E adevărat, balastie
ra Zăvideni, aparținînd 
Ministerului Industriei 
Chimice, nu și-a îndepli
nit în întregime obligați
ile asumate prin contrac
te.

Multe din cauzele rit
mului nesatisfăcător de 
construcții-montaj la 
C.E.T. Craiova nu depă
șesc însă poarta șantieru
lui. Pe șantier se mani
festă, sub privirile îngă
duitoare ale conducerii 
punctelor de lucru, o in
disciplină condamnabilă, 
începerea lucrului la mon
taj întîrzie adeseori cu o 
jumătate de oră. Lunea, 
mulți salariați vin la lu
cru cu întârziere, iar sîm- 
băta părăsesc locurile de 
muncă cu o oră-două mai 
devreme. Pe șantierul nr. 
3 al centralei, tovarășii 
din conducere nu cuno
șteau situația prezenței la 
lucru a muncitorilor din 
schimbul I. Indisciplina, 
dezordinea sînt alimenta
te și de organizarea defec
tuoasă a muncii. La gos
podăria de cărbune a vi
itoarei centrale, muncito
rii sînt schimbați în 
cursul zilei de la un punct 
de lucru la altul, fără 
nici o justificare. A- 
semenea cazuri au fost 
constatate și la sectorul 
cazane.

Indisciplina în muncă 
pe acest șantier se mani
festă și în alt mod. Este 
suficient să arătăm că nu
mai în luna ianuarie s-au 
pierdut 4 071 zile-om (din 
care 1 775 au fost absențe 
nemotîvate). La aceasta se 
mai adaugă pierderea de 
timp prin nerespectarea 
pauzei pentru masă, ple
carea de la locul de mun
că cu sau fără învoirea 
maiștrilor, precum și plim-

bările frecvente de la un 
loc de muncă la altul.

Mai trebuie • adăugat și 
un alt fapt. In lunile no
iembrie și decembrie din 
anul trecut, cînd pe șan
tier nu au fost cerințe 
prea mari de betoane, sta
țiile mai mult au stagnat, 
în schimb, în luna februa
rie, cînd se putea lucra din 
plin, una din stațiile de 
betoane a fost oprită, mai 
mult de o săptămînă, pen
tru revizii și reparații. 
Totodată, potrivit celor 
spuse de Dan Giurgea, 
șeful proiectului etapei a 
doua a termocentralei, pe 
acest important șantier 
lipsesc o serie de mate
riale, fără de care lucră
rile nu pot înainta în mod 
mulțumitor.

Situația nesatisfăcătoare 
existentă pe șantierul Ter
mocentralei electrice Cra
iova este bine cunoscută 
de conducerea Mini
sterului Energiei Elec
trice. Dar conducerea 
ministerului nu a acționat, 
ca titular de investiții, 
pentru realizarea ritmică 
a lucrărilor la acest im
portant obiectiv indus
trial. Prezența frecventă 
a tovarășului Adrian 
Georgescu, adjunct al mi

nistrului energiei electrice, 
pe acest șantier, ca și a 
altor cadre de conducere 
din minister, nu a deter
minat multă vreme o 
îmbunătățire a activită
ții de construcții-mon- 
taj. Forurile de resort 
ale ministerului nu pot fi 
absolvite de răspundere 
pentru că nu au asigurat 
șantierului repartiții, sufi
ciente pentru aprovizio
narea cu anumite mate
riale, nu au predat Ia ter
men documentațiile teh
nice pentru unele lucrări 
prevăzute să înceapă in 
februarie.

în ultimul timp, 
conducerea Ministe
rului Energiei Elec
trice a luat un șir 
de măsuri pentru im
pulsionarea ritmului 
de execuție a lucră
rilor pe acest șantier. 
Se observă un oare
care reviriment: a 
crescut volumul de

Cine permite jocul de-a 
termenele pe șantierul 
de la Vaslui?

în discuția avută cu to
varășii din conducerea 
șantierului Fabricii de 
mobilă din Vaslui, despre 
realizările din lunile ia
nuarie și februarie, ni s-a 
vorbit despre o situație 
bună. Dar, au precizat in
terlocutorii noștri, numai 
în ce privește îndeplini
rea planului valoric. S-au 
înregistrat chiar și unele 
depășiri : 202 000 lei la 
construcțiile executate de 
întreprinderea de con
strucții-montaj și 156 000 
lei la lucrările efectuate 
de șantierul 214 instalații 
Iași al Trustului 2 con
strucții București.

în mod firesc, îndepli
nirea planului valoric ar 
trebui să-și aibă cores
pondentul în realizarea 
planului fizic. Care este 
însă stadiul fizic al lu
crărilor față de grafi
cele stabilite ? — am în
trebat pe ing. Mircea 
Ceaușu, șeful șantierului.

— In cazul acesta se 
schimbă situația — a pre
cizat interlocutorul. Din 
1966 am rămas cu re
stanțe serioase la o serie 
de obiective, dintre, care 
unele nu au fost recupera
te nici pînă în prezent. 
Hala de fabricație trebuia 
închisă complet încă de la 
20 noiembrie. In lunile 
următoare trebuia să o fi
nisăm, iar în ianuarie să 
o predăm pentru montaj. 
S-a stabilit un nou ter
men de închidere a halei 
— 31 ianuarie a.c. — care 
iarăși nu a fost respectat, 
așa că recent s-a fixat al
tul : 20 aprilie.

— Cum explicați acest 
„joc" de-a termenele ? 
Cine se face vinovat ?

— Principala cauză a 
nerespectării termenului 
de execuție o constituie 
lipsa tîmplăriei metalice. 
Aceasta se confecționează 
în atelierele întreprinderii 
noastre (I.C.M.-Iași) și nu 
văd de ce se tărăgănează. 
De fiecare dată ni s-a 
spus să așteptăm. Noi res
pectăm aceste indicații 
ale conducerii întreprin
derii de construcții-monta- 
je lași, dar timpul se 
scurge, iar lucrările întir- 
zie.

Se desprinde deci că 
desfășurarea anormală a 
lucrărilor împinge pe con
structori spre realizări 
valorice, în detrimentul 
stadiilor fizice ale obiecti
velor de bază. Neputîn- 
du-se avansa lucrările 
principale, șantierul re
curge la fel de fel de ar
tificii pentru a se înscrie 
în planul valoric. în func
ție de artificiile construc
torului, care în mar
tie a efectuat unele lu
crări de drumuri, deni
velări în curte etc., pre
văzute pentru mai târ
ziu și care pînă la urmă 
vor mai trebui refăcute, 
caută să-și replieze acti
vitatea și instalatorii, izo
latorii și ceilalți subantre- 
prenori. Termenele de 
execuție se încalcă, iar 
beneficiarul nu primește, 
conform graficului, spa
țiile necesare pentru 
montaj.

Ing. Valentin Covaliu, 
dispecer din partea Mi
nisterului Economiei Fo
restiere, precizează că 
stadiile fizice planificate 
la obiectivele „la zi“ nu 
au fost respectate din cau
za unor deficiențe de or
ganizare a fluxului teh
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lucrări executate pe 
șantier, iar la monta] 
se depășește ritmic 
planul. Aceste rezul
tate nu trebuie să 
ducă însă la automul
țumire, întrucit se a- 
preciază că din pla
nul trimestrului I vor 
rămîne nerealizate 
lucrări în valoare de 
circa 7 milioane de 
lei. Trebuie luate in 
continuare măsuri e- 
nergice și urmărită 
pas cu pas aplicarea 
lor, pentru ca reviri
mentul care a început 
aci să se facă simțit, 
să nu rămînă „un foc 
de paie“, pentru a se 
asigura cu adevărat 
un ritm alert de exe
cuție, care să permită 
recuperarea grabnică 
a rămînerilor în 
urmă existente în 
mod real pe șantier.

nologic de execuție a lu
crărilor pe șantier. Este 
cu totul nepermis ca la 
un șantier cu organizare 
centralizată a sectoarelor 
auxiliare să se ajungă ca 
în unele perioade, chiar 
de cîte 6—7 zile, să nu se 
poată lucra zidărie, betoa
ne sau tencuieli, din cauza 
lipsei de cărămidă, pie
triș sau nisip. De fiecare 
dată cînd a mai apărut 
cîte un vagon de balast, 
abia că s-a lucrat cu 30-40 
la sută din capacitatea 
betonierelor.

E adevărat că în ultima 
vreme se desfășoară o 
activitate mai intensă 
pentru recuperarea rămî
nerilor în urmă la prin
cipalele obiective. Dar 
lipsește asistența tehnică. 
Oamenii lucrează în gru
puri mici, fără nici o su
praveghere. Maistrul Mir
cea Sorohan, șef de lot, 
ne arată că în schemă mai 
are un post de maistru, 
care însă nu este ocupat. 
„Ne-ar fi de mare ajutor 
încă un maistru măcar 
pentru două luni, pînă 
vom ieși din hală. Dar 
noi spunem, noi auzim. 
Tovarășii din conducerea 
întreprinderii ne sfătuiesc 
mereu să descurcăm sin
guri lucrurile". Alți con
structori, care s-au re
ferit la posibilitățile de 
grăbire a ritmului de 
execuție a lucrărilor, 
au subliniat necesita
tea organizării de ur
gență a schimbului II, 
deoarece forță de muncă 
este suficientă, urgentării 
livrărilor de utilaje teh
nologice de către Ministe
rul Economiei Forestiere. 
Concomitent, trebuie asi
gurate toate condițiile ne
cesare realizării unei pro
ductivități a muheii mai 
înalte la fiecare punct de 
lucru.

Rămîne totuși des
chisă problema jocu
lui de-a termenele. 
Cu aprobarea cui 
s-au admis schimba
rea termenelor de în
chidere a halei de 
fabricație, încălcarea 
datelor stabilite pen
tru atingerea anumi
tor stadii fizice la alte 
obiective? După cum 
am aflat, s-a procedat 
în felul următor: șe
ful șantierului a ce
rut decalarea unor 
termene, conducerea 
întreprinderii de con- 
strucții-montaje Iași 
a acceptat, iar Mini
sterul Industriei Con
strucțiilor, ca for de 
resort, a aprobat. 
Cum se poate tolera 
și încuraja indiscipli
na de plan? Tovară
șii care au aprobat au 
mers pe calea cea mai 
ușoară, ei nu s-au 
gîndit că, prin schim
barea termenelor, lip
surile se acoperă, se 
perpetuează. In loc 
să tragă la răspun
dere pe cei care se 
fac vinovați, să inter
vină hotărit cu mă
suri pentru înlătura
rea neajunsurilor, ei 
dau mereu dispense 
pentru lipsa de ritmi
citate în execuția 
lucrărilor.
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puncte de vedere

Marile expoziții de artă, la care 
participă majoritatea artiștilor unei țări, 
sint o necesitate spirituală absolută. A- 
cesie expoziții colective însă, spre a 
îndeplini un rol atît de important, tre
buie să aibă la bază o selecție bine 
organizată, făcură cu competență și, 
mai ales, perfect sinceră și o.biectivă. 
înțeleg prin acest ultim cuvînt o o- 
biectivifate indiscutabilă și al cărei* re
zultat să nu poată fi contestat și pus 
la îndoială.

Evident și la expozițiile noastre de 
artă la aceasta se tinde și în apa
rență acesta ar fi cazul. Am între
buințat expresia „în aparență', fiind
că, dacă intrăm înlr-o analiză mai a- 
mănunțifă, s-ar înlimpla ca rezultatele 
să nu ne apară întotdeauna atît de in
contestabile pe cît s-ar cuveni. Nu ra
reori se înfîmplă ca alegerea tablou
rilor, de pildă, și a altor opere de 
arfă expuse să nu ne satisfacă deplin, 
să se simtă în ea erori care nu pot 
fi înfimplătoare. Și, cum cazul acesta 
nu e rar, ba chiar se repetă uneori, 
e bine să analizăm care sînt pricinile 
acestei nepotriviri intre dorință și rea
lizare, și cum s-ar pdfea ea reme
dia.

Care este în prezent procedeul ce 
se practică pentru a se ajunge la o 
bună selecționare a operelor și unde 
sînt verigile slabe ale acestei activi
tăți ?

Prestigiul de care se bucută o ma
nifestare republicană sau numai regio
nală face ca interesele artiștilor de a 
participa la expoziții să fie foarte mari, 
de unde și presiunile posibile asupra 
juriului dar și, în lipsa presiunilor, con
siderente de îngăduință și „înțelege
re* din partea unor membri' ai lui. Nu 
vrăau să cred că vreuna din persoane
le care alcătuiesc comisia n-ar a- 
vea toate calitățile să decidă cu com
petență ce merită și ce nu să intre 
într-o expoziție reprezentativă. Dar nu 
mă pot convinge, considered rezulta
tele activității juriilor, vizibile în ulti
mele expoziții colective, că nu îngă
duința, considerente extraestetice au 
intervenit în anume cazuri.

Mai serios mi se pare cînd, uneori, 
membri ai juriului au interese perso
nale ca un tablou sau altul să intre 
în expoziție, din pricina unor îndato
riri pe care le-ar avea față de autorii 
acelor opere, mai ales cînd acel au
tor are o situație în Uniunea Artiști
lor Plastici. Aici intervine o chestiu
ne de conștiință și de răspundere per
sonală a membrilor comisiei. Un a- 
semenea procedeu este din cele care, 
favorizînd hafîrul, slăbește autoritatea 
comisiei și introduce elemente străi
ne și regretabile in selecționare, adi
că în fond în partea cea mai impor
tantă din organizarea unei expoziții de 
artă.

Dorința justă a membrilor juriului de 
a alege spre expunere creații în cele 
mei diverse stiluri și modalități este, 
de asemenea în unele cazuri, pretext 
pentru a susține și promova simple 
schițe și încercări, lucrări confuze sau 
chiar mediocre numai pentru a de
monstra că direcția artistică pe care o 
cultivă acestea este reprezentată în ex
poziție.

S-a văzut în ultimele manifestări pu
blice că unii artiști, aflînd cine sînt 
membrii juriului, au ales din creația 
proprie doar acele lucrări care, deși 
mai slabe, li se părea lor că vor fi 
mai pe gustul acestora. Desigur artis
tul este cel mai în măsură să aleagă 
singur ce crede că îl reprezintă mai 
bine. Dar comisia demonstrînd o exi
gență riguroasă și consecventă îl poate 
determina, în cele cifeva etape de se
lecție, să aducă spre alegere și lu
crări care au apărut în expoziții perso
nale și au fost bine primite de critică 
și public.

Din cine se compun aceste comisii, 
iată o aită chestiune importantă, cu 
consecințe asupra rezultatelor. Obișnuit, 
din critici și din artiști, într-un număr 
și o proporție care variază de la caz 
la caz. Mă întreb însă : n-ar fi mai 
bine să se dea această sarcină de ju
decător dezinteresat exclusiv criticilor 
de artă, aleși dintre cei care și-au fă
cut o reputație recunoscută și au dat 
probe evidente de competență în cro
nici și în diverse lucrări de speciali
tate? Nu vreau să zic că artiștii nu 
sînt capabili să judece calitatea unei 
opere, departe de mine acest gînd, dar 
am îndoieli asupra posibilității lor de 
a fi obiectivi, atunci cînd sînt nevoiț, 
să se' exprime asupra operelor cole
gilor. Un artist și-a constituit un crez, 
o convingere despre ce e bun, con
vingere ieșită din meditație, tempera
ment și experiență. E normal deci ca 
ceea ce corespunde, în operele pe 
care le examinează, crezului lui in
fim, să fie preferat/ deci favorizat și 
acceptat cu mai multă ușurință, iar 
ceea ce reprezintă o atitudine diferită 
ori contrară să fie considerat cu mai 
multă asprime. Pentru a nu mă referi 
decit la un aspect al problemei.

In rezumat,, așa cum se prezintă o- 
bișnuit selecția, ea nu poate avea tot
deauna calitatea și efectul scontate. 
Este de dorit ca prin mijloacele care 
le stau la îndemînă, Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă și instituțiile care 
organizează în colaborare expoziții pe 
bază de concurs să analizeze atent 
concepția de alcătuire »i activitate a 
juriilor, să le asigure posibilități mai 
bune de selecție, să facă astfel incit 
munca juriilor să cîșlige în autoritate.

Castelul Huniazilor din Hunedoara Foto : S. Cristian

Manifestări consacrate 
aniversării răscoalei

Jn întreaga țară con
tinuă să aibă loc ma
nifestări consacrate îm
plinirii a 60 de ani de 
la răscoalele țărănești 
din 1907. In sala Casei 
de cultură a sindicate
lor din Bacău a avut 
loc miercuri o adunare 
comemorativă la care 
au participat oameni ai 
muncii din Bacău, ță
rani din satele în care 
s-a desfășurat răscoala, 
conducători ai organe
lor locale de partid, și 
de stat. A vorbit Virgil 
Filimon, vicepreședinte 
al Sfatului popular re
gional. A urmat un 
spectacol muzical-lite-

din 1907
rar susținut de Filar
monica de Stat, corul 
sindicatului învățămîn- 
tului și un grup de ac
tori de la Teatrul de 
stat din localitate.

La adăparea popu
lară din sala Teatru
lui de stat ..Al. Davil- 
la“ din Pitești au par
ticipat nUmeroși oa
meni ai muncii. Prin
tre ei se aflau și ță
ranii cooperatori Ma
rin Cîmpeanu și Ion 
Neacșu, participauți la 
răscoală.

Despre importanța 
marii răscoale țărănești 
a vorbit Nicolae Mi

CONSFĂTUIRE DE LUCRU PRIVIND
ACTIVITATEA CADRELOR DIDACTICE
DIN CENTRUL UNIVERSITAR BUCUREȘTI

In aula Universității clin Bucu
rești a avut loc miercuri o consfă
tuire de lucru organizată de Mi
nisterul Invățămîntului și Comite
tul orășenesc al Partidului Comu
nist Homan.

Consfătuirea a fost prezidată de 
acad. Ștefan Bălan, ministrul în- 
vățămtntului. Participanții — rec
tori, prorectori, decani, șefi de ca
tedre și alte cadre didactice, acti
viști de partid, ai Uniunii Tinere- 
tuiui Comunist și ai Asociațiilor 
studenților — au analizat rezulta
tele muncii didactice și educative

tv
18,00 — Pentru cei mici : Filmul 

„Negriciosul".
18,10 — Pentru tineretul școlar: 

Studioul pionierilor.
18,50 — Publioitate.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,20 — Buletinul meteorologic.
19,23 — Mult e dulce și fru

moasă... Emisiune de 
limbă română contem
porană. Prezintă prof, 
univ. Boris Cazacu.

19,35 — La ordinea zilei : Or
ganizarea științifică a 
muncii și producției.

20,00 — Teleglob — emisiune de 
călătorii geografice: Mo
numentele Ispahanului.

20,25 — Studioul muzical.
21,05 — Film artistic : „Un yan

keu la curtea regelui 
Arthur".

22,30 — Telejurnalul de noapte.

concerte
Joi, 23 martie a.c., orele 20,00 

are loc în studioul de concerte 
al Radioteleviziunii concertul 
orchestrei simfonice a Radio
televiziunii. Dirijor : Iosif Con
ta — artist emerit. în program: 
Festival Mozart: Simfoniile 39, 
40 și 41. 

ll ăileseu, vicepreședinte 
al Sfatului popular re
gional Argeș.

★
La Băcăjdia, Buziaș, 

Peciul Nou, Tipări, Pe
cia șt alte comune din 
Banat, mii de coopera
tori români, maghiari, 
germani și sîrbl au par
ticipat la expuneri fă
cute de cadre didacti
ce. scriitori și activiști 
culturali din regiune 
despre evenimentele de 
acum 60 de ani.

La casele raionale 
de cultură și la cămi
nele culturale din re
giune au fost organi
zate seri literare și 
simpozioane.

din institutele existente în centrul 
universitar București, tăcind pro
puneri pentru îmbunătățirea acti
vității in aceste institute și perfec
ționarea în continuare a învâță- 
mîntului nostru superior.

La consfătuire au participat to
varășii Emil Bodnaraș, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, și Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

• RĂZBOI și PACE — film pentru ecran panoramic 
(seria I) : PATRIA — 9; 12; 15; 18; 21.
• DRAGA BRIGITTE — cinemascop : REPUBLICA — 
9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, EXCELSIOR — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21, FLAMURA — 9,30; 12; 15; 
18; 20,30 (la toate completarea Imprudenții), CAPITOL 
(completare Muntele) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21.
• OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VALANCE : 
BUCUREȘTI — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21, GRI- 
VIȚA — 10,15; 12,45; 15,15; 17,45; 20,15, MELODIA — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21.
• NU S1NT DEMN DE TINE și FIDELITATE : LU
MINA — 9,15; 13,13; 19,15.
• CĂSĂTORIE TN STIL ITALIAN:
LUCEAFĂRUL (completare Cinci 
săptămîni în balon) — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21, FESTIVAL
(Completare Expoziția „Dezvoltarea 
științei In România") — 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, FEROVIAR 
(completare Muntele) — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21.
• MICUL REBEL : CINEMATECA — 10; 12; 14.
• CIOCIARA : CENTRAL — 9; 11,45; 15; 17,45; 20,30.
• MONDO CANE (ambele serii) : UNION — 10; 16; 
19,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10.
• ZORBA GRECUL: DOINA — 11,30; 15,15; 18; 20,45.
• JUANA GALLO — cinemascop : VICTORIA — 8,45; 
11; 13,30; 16, GIULEȘTI — 10,30; 15,30; 18; 20,30, MIO
RIȚA — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, FLACĂRA — 
15,30; 18; 20,30.
• MOSHI, MOSHI — ALO, JAPONIA ! : TIMPURI 
NOI (completare Surogat) — 9—21 în continuare.
• ÎNAINTE DE RĂZBOI: DACIA (completare Hiero
glifele pămintului) — 9—21 în continuare, RAHOVA 
(completare Muntele) — 15,30; 18; 20,30.
• APELUL — cinemascop : VICTORIA — 18,30; 21, 
BUZEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• DACII — cinemascop : BUCEGI — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
AURORA — 8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,30.

u un consens unanim, spe
cialiștii conferă orei de de
monstrație științifică — cînd 
fiecare elev participă Intr-un 
fel sau altul la experiența das

călului său —- un rol deosebit pentru 
însușirea temeinică a cunoștințelor de 
fizică, chimie, biologie. Și totuși aceas
tă mețodă de instruire a tineretului 
școlar nu-și găsește încă pretutindeni 
locul cuvenit.

— Școala noastră este considerată 
ca una dintre cele mai bine dotate —- 
spunea prof. IOAN SĂCEANU, de la 
Liceul „Nicolae Bălcescu" din Capi
tală. Ni se întîmplă însă frec
vent să vorbim elevilor despre ca-, 
racteristicile și forma de manifestare 
ale unui fenomen și cînd trecem la- 
demonstrație, rezultatul... este con-'- 
trar celor afirmate. Deunăzi, hunăoa-l. 
ră, elevii trebuiau să măsoare cu afu-, 
torul unui voltmetru intensitatea ăce-l 
leiași surse de curent. De fiecărei 
dată Insă, aparatul indica altceva. În
cet, încet, s-a văzut că o carte intro
dusă ca suport, o nouă orientare a 
aparatului, uneori o simplă lovitură 
erau suficiente ca să determine o altă 
măsurătoare. F. foarte greu de deserts 
ilaritatea și neîncrederea cu care elevii 
privesc experiența, cînd aparatele fo
losite produc asemenea spectacole.

Laboratorul de fizică de la Liceul 
,.Tudor Vladimirescu” este foarte 
frumos amenajat. Mese noi. ordine, 
curățenie. De-a lungul pereților, du
lapuri în care sînt rînduite numeroa
se aparate, instrumente de măsurat 
etc. Un material didactic care ar pu
tea să olere profesorilor și elevilor 
posibilități foarte bune de lucru. Dar 
o parte din acest material didactic, 
asemenea, din păcate, celui repartizat 
și altor școli, nu funcționează, ..Cînd 
aparatele nu «ting culmea simplismu
lui. ca cel din fața noastră (și profesorul 
ALEXANDRU POP, interlocutorul 
nostru, arată spre o „instalație" me
nită să „verifice” capacitatea calo
rică a diferitelor metale, care părea 
mai degrabă un obiect din inventarul 
grădinițelor de copii), ele au incon
venientul că se defectează foarte re
pede. Ce să mai vorbim despre apara
tul pentru demonstrarea legii B, Ma
riotte. evldiascopul „Lumina" șl des
pre altele, care au sosit gata.,, defec
te, sau despre trusa electronică, apa
ratul de proiecție cinematografică 
„I. O. H.“ pe care lipsa pieselor de

cinema

• JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ — cinemascop : 
GLORIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, FLO- 
REASCA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30 (la ambele com
pletarea Expoziția „Dezvoltarea științei în România"), 
ARTA (completare Imprudenții) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20.30,
• LEAC CONTRA DRAGOSTEI : FLOREASCA (com
pletare Expoziția „Dezvoltarea științei în România’")
— 20,45.
• NIMENI NU VOIA SA MOARA : COLENTINA — 
15,30; 17,45; 20.
• WINNETOU — cinemascop (ambele serii) : FEREN
TARI — 10; 16; 19,30.
• OGLINDA CU DOUA FEȚE : VIITORUL (comple
tare Cîntec de leagăn) — 15,30; 18; 20,30.

• UN FILM CU O FATA FERME
CĂTOARE : MUNCA — 16; 18,15; 
20,30.
• ZILE RECI: UNIREA (comple
tare Imprudenții) — 15,30; 18; 20,30.
• UN MARTOR 1N ORAȘ : VI- 
TAN — 15,30; 18; 20,15, PROGRE
SUL — 15,30; 18, (la ambele com
pletarea Comoara din Panagjurist).

• SANJURO — cinemascop : POPULAR — 15,30; 18;
20.30,
• COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : MOȘI
LOR — 15; 18; 20,45.
• A FOST ClNDVA HOȚ — cinemascop : CRINGAȘI
— 15,30; 18; 20,30.
• WARLOCK — cinemascop : COSMOS — 10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,15.
• DIMINEȚILE UNUI BAIAT CUMINTE : COTRO- 
CENI (completare Expoziția „Dezvoltarea științei in 
România") — 15,15; 18; 20,45.
• INTRE DOI : LIRA (completare Hieroglifele pămin- 
tulul) — 15,30; 18; 20,30.
• NU SINT DEMN DE TINE : VOLGA — 9,30; 11,45; 
14,15; 16,30; 18,45; 21, DRUMUL SĂRII — 11; 15,15; 18;
20.30.
• TRAGEȚI TN STANISLAS ! : PACEA (completare 
Orizont științific nr. 1) — 15,45; 18; 20,15.

teatre
• Teatrul de operă și balet: 
DON CARLOS — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : 
SECRETUL LUI MARCO POLO
— 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (sala Comedia) : OA
MENI ȘI ȘOARECI — 19,30, 
(sala Studio) : CASTILIANA —
19.30.
• Teatrul de Comedie : UN 
HAMLET DE PROVINCIE — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din B-dul Schitu 
Măgureanu nr. 1) : MOARTEA 
LUI DANTON — 19,30, (sala din 
str. Al. Sahia nr. 76 A) : SFlN- 
TUL MITICA BLAJINU — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara” (sala 
Magheru): AU FOST ODATĂ... 
DOUA ORFELINE — 15,30, DON 
JUAN (spectacol prezentat de 
Teatrul de stat din Constanta) —
19.30, (sala Studio) : ABSENȚA 
UNUI VIOLONCEL — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea": 
VIFORUL — 20.
• Teatrul Mic : JOCUL IELE
LOR — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : FILE 
DE TEATRU — 9,30, CEI TREI 
MUȘCHETARI — 15,30.
• Teatrul evreiesc de stat : 
VIOARA LUI STEMPENIU — 20.
• Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale": ULTIMA ORA — 20.
• Teatrul „Țăndărică” (sala din 
Calea Victoriei) : IARMAROCUL 
PITICULUI CLIP — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase" (sala Savoy) : PARADA 
REVISTEI — 19,30. (sala Victo
ria) : COLIBRI MUSIC-HALL
— 19.30.
• Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : PEN
TRU TOT CE-MI ESTE DRAG
— 20.
• Circul de stat : INTERNA
ȚIONAL '67 — 19,30.

DEMONSTRAȚIA
ȘTIINȚIFICĂ

»chimh le face multă vreme impracti
cabile". Alți interlocutori, profesori 
de chimie, au indicat ca surse ale sla
bei eficacități a experiențelor științi
fice substanțele chimice în cantitate 
necorespunzătoare, eprubetele în nu
măr scăzut etc.

E cazul să amintim că în pofida re
petatelor critici formulate de cadrele 
didactice, întreprinderea de material 
didactic, aparțiiiînd Ministerului în- 
vățăm'mtidui, nu pare să-și fi lărgii 
prea mult aria sortimentelor și cu 
atît mai puțin să-și fi îmbunătățit 
calitatea produselor sale. Această stare 
de lucruri influențează negativ 
ansamblul procesului de învăță
mînt. Lipsa unor materiale didactice 
sau slaba calitate a altora se repercu
tează asupra lecțiilor, pune sub semnul 
întrebării finalitatea orelor de curs. 
Constituie o datorie a Ministerului In- 
vățămîntului să exercite un control mai 
eficient asupra activității întreprinderii 
amintite — întreprindere care trebuie 
să țină seamă în mai mare măsură 
de cerințele și sugestiile cadrelor di
dactice.

Urmări nu mal puțin negative 
asupra lecțiilor experimental-științi- 
fice sînt determinate însă și de 
modul în care se face difuzarea 
materialului didactic. Propunerile 
celor chemați să hotărască asupra 
necesarului de material didactic din

Expoziția „Mărturii documentare despre răscoala din 1907“ deschisă la Mu
zeul arhivelor statului din Capitală p0to : M. Cioc

școli, profesorii, conducerile acestor 
unități, care știu exact ceea ce le lip
sește, cunosc specificul școlii lor, nu 
găsesc întotdeauna ecoul cuvenit la 
secțiile de învățămînt ale sfaturilor 
populare. Și cum acestea, adeseori, 
aprovizionează fără drept de apel, 
în unele școli anumite materiale di
dactice prisosesc iar in altele lipsesc ; 
nu o dată se constată că aparate ne
cesare doar în licee se repartizează 
școlilor generale și invers.

Perfecționarea laturii experimental- 
științlflce a procesului de învățămînt 
presupune, evident, drept cea dintîi 
condiție înlăturarea tuturor lipsurilor 
existente în amenajarea și dotarea 
corespunzătoare a laboratoarelor. Dar 
ea presupune aproape în egală mă
sură evaluarea orei de laborator prin- 
tr-o nouă optică, modernizarea con
ceptului de experiență.

— Intr-un anume fel — este de pă
rere prof. EUGEN POPA de la Li
ceul „Tudor Vladimirescu" — lecția 
de experiențe frontale, atunci cirul 
întrunește participarea întregului co
lectiv al clasei, se limitează la „verifi
carea" de către elevi a ceea ce a ex
perimentat profesorul. Este, desigur, 
o etapă necesară, dar insuficientă. În
țelegerea diversificată, adîncă a na
turii, însușirea de priceperi și. deprin
deri concrete de lucru cer ca elevii 
să manifeste pasiune, dar șl inițiati
vă proprie, să beneficieze de spriji
nul dascălului mai ales în a descoperi 
singuri șl „a reinventa" fundamentele 
unei științe. Activitatea în laborator 
se potrivește foarte bine dezideratului 
amintit. Ar fi necesar însă să ne preo
cupe mai mult ridicarea competenței 
celor care fac experiențe. Dar și pro
gramele ar trebui să oblige la mai 
mult, să delimiteze mai bine capito
lele teoretice și pe cele ce. corn -oua 
o activitate experimentală. Bunăoară, 
lecția „Scăderea temperaturii în timpul 
dizolvării în apă a sării de bucătărie", 
din programa de chimie pentru clasa 
a X-a, figurează în capitolul ore du 
laborator. Dar ea este în fond o de
monstrație care ar trebui să însoțească 
o expunere teoretică. Pe cită vreme 
lecțiile despre electroliza apei, elec
troliza diferitelor soluții, proprietățile 
și reacțiile ionilor, dacă ar fi consti
tuite ca ore propriu-zise de laborator, 
ar putea stimula mult mai bine gin- 
direa elevilor.

— Ingeniozitatea profesorului — a 
continuat prof, emerit ALEXANDRU 
DABIJA — este hotărltoare pentru ca 
fiecare oră de demonstrație științifică 
să stimuleze pasiunea elevilor pentru 
știință. Cu toate acestea, după părerea 
mea, în predarea unor științe ca fizica, 
chimia, biologia ș.a. a fost neglijată 
cultivarea priceperii, a dexterității, a 
preocupării ca fiecare profesor să de
vină un bun experimentator, In pro
gramul facultății de biologie, de pil
dă, figurează multe discipline de cite 
un semestru, care prea mult nu la 
poate ajuta studenților. După cite știu 
însă nu este prevăzut mai nimic pen

Trăim !ntr-o epocă de impetuoasă dezvoltare a științei. 
Generațiile care se află azi pe băncile școlii sînt generațiile 
chemate să ducă mai departe știința noastră. Pregătirea 
lor pentru viață este de neconceput fără o temeinică cu
noaștere a legilor de bază ale naturii, fără o aprofundare 
serioasă a cunoștințelor științifice. Fizica, chimia sint 
științe prin excelență experimentale. Predarea lor in școală 
nu se poate reduce la lecții pur expozitive, la înșiruirea unor 
fapte. Ele trebuie demonstrate convingător. Aceasta este 
menirea principală a orei de demonstrație științifică în 
școală — și, in consecință, trebuie să i se acorde înlreaaa 
atenție. 3

Mihai 1ORDANESCU

tru dezvoltarea aptitudinilor experi
mentale ale viitorilor profesori. Tot 
astfel, pentru obținerea gradelor di
dactice se cer probe teoretice din di
verse discipline, dar lipsesc prob-le 
care verifică abilitatea practică a pro
fesorului de a lucra cu elevii, adică 
tocmai latura cea mai solicitată din 
pregătirea lui. Și cum la tîndul lor. 
Societățile științifice ale cadrelor di
dactice au preocupări destul de spo
radice pentru acest aspect din forma
ția profesorilor, lecțiile cu Caracter 
experimental continuă să se desfășoare 
la un nivel scăzut, să nu se- ridice 
la importanța ce o au în ansamblul 
procesului de învățărnînt. Ar fi deci de 
datoria forurilor de învățămînt, a di
rectorilor de școli să se ocupe mai 
îndeaproape de perfecționarea pregă
tirii celor chemați să demonstreze în 
laborator legile științelor.

Intr-o scrisoare adresată redacției, 
LADISLAU TACSI. cercetător știin
țific la filiala din Timișoara a Insti
tutului de științe pedagogice, formu
lează necesitatea perfecționării laturii 
expcrimental-științifice a lecțiilor de 
fizică, chimie și de altă natură. „Ma
terialul existent —• ca, de pildă, apa
ratele de proiecție, filmele cu subiect 
științific, magnetofoanele ș. a. — nu 
este întrebuințat pentru realizarea sar
cinilor didactice experimentale, ci ade
seori i se atribuie un rol de divertis
ment potrivit pentru ultimele minte 
ale lecției. La o asemenea situație cdn- 
iribuie și faptul că dotarea școlilor cu 
materialele necesare este rămasă in 
urmă și că multe dintre cadrele di
dactice nu cunosc modalitatea folosi
rii lor".

Observațiile menționate tind, pe 
bună dreptate, să delimiteze elemen
tele generale care frînpază organiza
rea și desfășurarea optimă a lecției 
experimentale. Dar oare ambianța spe
cifică din școală este de natură să 
favorizeze eficacitatea activității de 
laboiator a elevilor ?

— Din păcate, a adăugat prof. VE- 
PiONlCA TRÂNTE, directoare ad
junctă a Școlii generale nr. 169, sălile 
de clasă afectate laboratoarelor sint 
mici. și adeseori nceorespunzătoare. La 
fel încăperile de depozitare a apara
telor, substanțelor, planșelor etc. E 
foarte multă improvizație. Dacă o ase
menea situație esle oarecum explica
bila în școlile cu clădiri vechi, e 
inexplicabilă în cazul clădirilor noi. 
Uneori îți vine să crezi că proiectan- 
ții, constructorii au uitat că în școli se 
mai desfășoară și ore de laborator.

Nu puțini dintre cei cu care am 
stat de vorbă au indicat ca surse ale 
ineficacității orelor de laborator și 
modul de întocmire a orarului. Dese
ori orele de fizică sau de chimie sînt 
programate la scurt timp una după 
alta. Ca urmare, instalarea aparatelor 
consumă 15—20 de minute din oră 
și, în plus, profesorii nu au nici timpul 
corespunzător pentru pregătirea expe
riențelor. La rezultate nu mai puțin 
negative conduce și modul cum este 
concepută norma didactică a profe
sorilor. In mod cu totul de neînțeles
— după părerea interlocutorilor noștri
— în norma didactică a profesorilor 
de fizică sau de chimie nu este pre
văzut timpul necesar pregătirii expe
riențelor de laborator, adică a unuia 
dintre elementele hotărîtoare pentru 
ca lecția să se înscrie pe traiectoria 
reușitei sau nereușitei. Recrutarea și 
încadrarea laboranților — principalele 
ajutoare ale cadrelor didactice — se 
face de foarte multe ori la întîm- 
plare, fără îndeplinirea condiției de 
competență și familiaritate elementară 
cu activitatea de laborator.
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întoarcerea tovarășului 
Maxim Berghianu

Vizitele

Italia
Miercuri la amiază s-a înapoiat 

în Capitală președintele Comitetu
lui de Stat ai Planificării, Maxim 
Berghianu, care a făcut o vizită 
în Italia, la invitația ministrului 
bugetului al acestei țări.

în cursul vizitei sale de două 
săptămîni în Italia președintele 
C.S.P. a purtat convorbiri cu per
sonalități oficiale, avînd cu acest 
prilej un schimb de păreri asupra 
unor probleme privind relațiile e- 
conomice bilaterale, de interes re
ciproc pentru ambele țări. în ace
lași timp a avut întrevederi cu oa
meni de afaceri, a vizitat întreprin-

deri și diferite centre industriale și 
culturale.

La sosire, în Gara de Nord, erau 
prezenți -Petre Lupu, președintele 
Comitetului de stat pentru proble
mele de organizare a muncii și pro
ducției și ale salarizării, Emanoil 
Florescu și Virgil Pîrvu, prim-vice- 
președinți ai Comitetului de Stat 
al Planificării, Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
și alte persoane oficiale. A fost, pre
zent, de asernepea, 
Italiei la București, 
calo.

ambasadorul 
Niccolo Mos-

(Agerpres)

Cu prilejul vizitei lui Richard Nixon
in țara noastră

Ambasadorul Statelor Unite ale 
Americii la București, Richard H. 
Davis, a oferit miercuri la amiază 
un dejun cu prilejul vizitei parti
culare în țara noastră â lui Richard 
Nixon, fost vicepreședinte al S.U.A,

Au luat parte Roman Moldovan, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe și alte persoane 
oficiale.

Richard Nixon a făcut apoi o 
vizită la Ministerul Comerțului Ex- 
terior, unde a avut un schimb de 
păreri cu Nicolae M. Nicolae, ad
junct al ministrului, asupra rela-

țiilor comerciale și turistice româ- 
no-americane.

După-amiază, oaspetele a făcut 
o vizită prin București, împreună 
cu ing. loan Vulpe, adjunct al ar
hitectului șef al orașului, care i-a 
dat unele amănunte în legătură cu 
perspectivele de dezvoltare a Ca
pitalei. Seara, a luat parte la spec
tacolul din sala Palatului al forma
ției americane „The Golden Gate 
Quartet", și la ultimele tablouri 
ale baletului „Lacul lebedelor" de 
Ceaikovski, prezentat in sala Tea
trului de Operă și Balet.

(Urmare din pag. I)

Și
cu

dico-sanităr să acord® 
toată atenția psihologiei 
bolnavului, căci altfel, 
după cum spune Robert 
Debt® „nu-și îndeplinește 
declt pe jumătate sarci
nile".

Medicul îngrijește 
vindeaă pe bolnav
sprijinul bolnavului. Pen
tru aceasta bolnavul tre
buie să aibă încredere în 
medic, iar medicul tre
buie. să merite această 
încredere, punîndu-și toa
tă priceperea și cu
noștințele profesionale 
în slujba bolnavului. Me
dicul care nu pune mai 
presus de persoana sa 
interesele bolnavului, in
teresele celui suferind, se 
plasează, după părerea 
mea, in afara cerințelor 
elementare ale profesiei. 
Plină de umanism, de 
înaltă înțelegere a atri
butelor profesiei este 

•— de exemplu — compor
tarea tînărului medic 
I 3on Prodan. în fața unui 
vaz disperat de la spita
lul „Poiizu", el a rămas 
ore în șir lîngă bolnavă. 
Cînd, după consumarea 
a 8 litri de singe, bol
nava avea nevoie de sin
ge proaspăt de aceeași 
grupă, medicul nu a șo
văit să-ți ofere propriul 
singe — după ce cu 
două zile înainte donase 
ți la centrul de recoltare 
ți conservare — urmă
rind-o ți îngrijind-o pe 
bolnavă pînă ce a fost în 
afara oricărui pericol. Un 
alt exemplu. Reproduc 
dintr-o scrisoare primită : 
„Vă rog să-i transmiteți, 
în mod deosebit, tovară
șei dr. Aurora Roman — 
ne scrie Nora Ioneșiu, 
după ieșirea din spitalul 
de contagioși „Colertina" 
•— recunoștința mea pen
tru grija deosebită ce vă
dește pentru pacienți, 
pentru solicitudinea și 
înaltul umanism și pentru 
zîmbetul cald ce-i lumi
nează fața cînd se apro
pie de patul celor sufe
rinzi”. Comportări de a- 
cest fel pot fi întîlnite și 
în rîndurile cadrelor 
medii sanitare : Elisabeta 
Andreescu de la secția 
de copii a spitalului „Gh. 
Marinescu", Ana Purcatu 
de la spitalul „Caraiman", 
Paraschiva Tritan de la 
spitalul de copii din raio
nul „23 August", Maria 
Nistor și Ionela Barbu de 
la spitalul de copii din 
raionul Tudor Vladimi- 
rescu etc. Trebuie spus 
însă că se semnalează 
și numeroase aspecte ne
gative în ceea ce privește 
înțelegerea răspunderii pe 
care trebuie să o aibă 
personalul medico-saniiar 
față de bolnavi. Nu arare
ori bolnavii transportați 
cu mașina „Salvării" sînt 
purtați din spital în spi
tal, fără ca medicul de 
gardă Să analizeze cu 
suficienta responsabilitate 
necesitatea internării și — 
pe motiv că nu are loc 
în spital — se refuză in
ternarea și uneori chiar 
examinarea bolnavului. 
Astlel de cazuri s-au în
registrat la spitalul „Gh. 
Marinescu", la maternita
tea și la clinica de boli

SOSIREA
UNEI DELEGAȚII BULGARE 

1N PROBLEME 
DE ÎNVĂȚĂMÎNT

în Capitală a sosit o delegație 
bulgară in probleme de învățămînt; 
din care fac parte Gheorghi Bran- 
kov, șeful secției știință și învăță» 
mint a C.C. al F.C.B., Ivan Nenov, 
adjunct al ministrului învățămintu- 
lui, și Gheorghi Banenkin, adjunct 
al secției' știință și învățămînt a 
C.C. al P.C.B.

Pe aeroportul Băneasa, delegația 
bulgară a fost întîmpinată de acad. 
Ștefan Bălan, ministrul învățămîn- 
tului, Costin Nădejde, adjunct al 
ministrului, Traian Demian, ad
junctul secției de învățămînt a C.Ct 
al P.C.R., precum și de reprezen* 
tanți ai Ambasadei R. P. Bulgaria 
la București.

Oaspeții bulgari au fost primiți 
de ministrul învățămîntului.

în cursul zilei de miercuri, la Mi
nisterul învățămîntului au avut loc 
convorbiri.

la Bucu- 
Cambiotis, 
un cocteil

COCTEIL CU PRILEJUL 
SĂRBĂTORII NAȚIONALE 

A GRECIEI
Ambasadorul Greciei 

rești, Ioannis Christos 
a oferit, miercuri seara
cu prilejul sărbătorii naționale a 
Greciei. Printre invitați se aflau 
acad. Ștefan S. Nicolau, vicepre
ședinte al Mării Adunări Națio
nale, Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului 
ton Marin, 
siliului de 
prezența nți 
ai altor ministere și instituții cen
trale, generali și ofițeri superipri, 
oameni de știință, artă și cultură.

Au luat parte șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

de Stat, Gheorghe Gas- 
vicepreședinte al Con- 
Miniștri, miniștri, re- 
ai conducerii M.A.E.,

(Agerpres)

de ministrul
al

Delegația condusă de

și — în plus — se creează 
posibilitatea rulării unul 
număr cît mai mare de 
bolnavi pe un pat/" ole- 
rind astfel condiții ca 
toți cei care au nevoie să 
poată beneficia dexSgri- 
pre imediată. In majoîSa-

interne a spitalului „Can- 
tacuzino* etc.

în prolesiunea noas
tră, știința fără con
știință nu este medicină. 
Dar — și subliniem a- 
ceasta ■— nici conștiința 
făta ajutorul științei nu
poate fi medicină. Condi- tea spitalelor bucureștSne 
ția de bază a actului me- . Utnpul de spitalizarg_X-ar 
dical este* o bună'-țprfegă-" putea reduce simțitor, 
tire profesională a per- dacă din primele zile 
sonalului' 'și'"‘Val6rifIdaretf dtfpă ’ internare s-aMSce 

toate eforturile pentru e- 
fectuarea imediată a in
vestigațiilor necesare pen
tru stabilirea diagnosticu
lui și tratamentului. Sînt 
cazuri însă cînd rezulta
tele examenelor medicale 
și de laborator de la po
liclinici nu sînt valorifi
cate în acest scop. Acest 
lucru nu se face în sufi
cientă măsură nici măcar 
la spitalele care au în 
aceeași incintă și policli
nicile, cum sînt spitalele 
„Brîncovenesc", „Colțea", 
spitalul de adulți al ra
ionului Grivița Roș.e, 
spitalele „Bucur", „Gh. 
Marinescu" și

Există însă 
cînd cetățenii 
răpesc timpul

tuturor cunoștințelor ți 
mijloacelor de cate dis
pune instituția în folosul 
bolnavului. A te ocupa 
îndeaproape de bolnav, a 
efectua toate investiga
țiile necesare clinice și 
de laborator, a aplica tra
tamentul cît mai devreme 
sînt cerințe esențiale în 
medicină. Aceste laturi 
ale activității prin care se 
urmărește cunoașterea 
bolii și tratarea bolnavu
lui, îndepărtarea suferin
ței și vindecarea sînt as
pecte majore ale umanis
mului medicine). Bolnavul 
spitalizat o perioadă prea 
lungă de timp, în care nu 
remarcă ameliorări, se 
simte neglijat ți uitat. Bol
navul trebuie redat cit 
mai devreme vieții sociale

Grivița
.Bucur", 

altele, 
și cazuri 
„ocupă" și 
prețios al

medicului cu solicitări 
netntsffieiate. Ptln aceste 
cereri, respectivii cetățeni 
„fură" pur și simplu din 
timpul pe care medicul 
trebuie să-l consacre tra
tării cazurilor reale de 
boală. Cum ’putem ciiffac- 
terfza astfel /cele USIOOO 
chimâri alavl'SaliiăiiiL.he- 
jțistificate cfi'fi pbndf*de 
vedere medical de a- 
ntlF-" trcetit s«tr cele 
40 000 de transporturi de 
bolnavi cu „Salvarea", din 
care peste jumătate pu
teau merge cu mijloacele 
publice de transport 1 
Astfel de abuzuri se con
stată și la chemarea pen
tru consultații la domiciliu 
a medicilor de la servi
ciile policlinicilor.

Profesiunea de medic 
implica o mare răspunde
re umană și socială ; este 
nevoie de eforturi coor
donate — atît din partea 
medicului și a spitalului 
în general, cit ți din par
tea cetățenilor, a pacien- 
ților, pentru ca rezultate
le concrete, nemijlocite 
ale acestei activități să se 
înscrie cît mai pozitiv în 
beneficiul întregii noas
tre societăți.

(Urmare din pag. I)

cum, după furtună, un calm desă- 
vîrșit s-ar fi așternut peste „apele 
atlantice".

Este o imagine cu totul necores
punzătoare realității. Pentru com
punerea ei se prezintă lucrurile ca 
și cum efervescența și gravele dez
binări răbufnite în 1966 s-ar dato
ra unor factori de ordin subiectiv. 
Dar faptele și chiar presa occiden
tală dau o replică îndreptă
țită acestei simplificări persona
liste. După cum au scos în evi
dentă diferiți observatori, recente
le alegeri din. Franța au confirmat 
că ieșirea Franței din N-A.T.O. se 
bucură de un sprijin larg în rîndul 
alegătorilor, în timp ce principalul 
învins a fost partidul care sprijină 
cel mai direct „atlantismul". După 
o anchetă întreprinsă în Euro
pa occidentală, senatorul american 
Frank Church a scris în „Foreign 
Affairs" : „problemele ridicate de 
generalul de Gaulle au o însemnă
tate mult mai profundă. Ele ex
primă dorința crescîndă a țărilor 
vest-europene de a influența într-o 
măsură mai mare propria lor soar- 
ță. tendința lor spre un grad tot 
mai mare de independență națio
nală...".

Intr-adevăr, ceea ce a generat 
„criza atlantică", care nu a început 
în martie 1966 și nu s-a sfîrșit prin 
mutarea sediilor in alte țări, sînt 
procese obiective fundamentale. 
La baza ascuțirii contradicțiilor din. 
N.A.T.O. stau schimbările profunde 
care au intervenit pe arena inter
națională, atît în raportul de forțe 
pe plan mondial — întărirea for
țelor care apără pacea și restrîn- 
gerea sferei de acțiune a imperia
lismului agresiv — cît și în rapor
tul de forțe dintre puterile occi
dentale. îndeosebi pe plan econo
mic. In aceste condiții, a fost 
zdruncinat din temelii întregul eșa
fodaj politico-ideologic pe care îl 
reprezenta blocul militar agresiv al 
N.A.T.O.

Memorandumul francez consacra 
recunoașterea cvasi-unanimâ de 
către opinia publică europeană a 
inexistentei unei „amenințări co
muniste" și ca atare — așa cum se 
spunea în documentul amintit — 
a întărit convingerea că este lipsit 
de orice justificare „protectoratul1*

american instalat în Europa sub 
paravanul N.A.T.O. Despre acest 
lucru își dă seama și ziarul „New 
York Times", care, într-un articol 
intitulat „Stop ' ' _ "
scrie : „Este intr-adevăr greu să se 
predice efortul și reînarmarea u- 
nor țări care nu se simt în primej
die. Alianța, care a supraviețuit 13 
ani sperietorii ce a fost invo
cată pentru apariția ei, este actual
mente amenințată de dislocare și 
de pieire în același timp".

In același timp, evenimentele au

dezintegrării",

delegației conduse 
pentru 

R. P.
Delegația condusă de Dora Bel- 

ceva, ministrul' pentru' industria u- 
șoară al R. P. Bulgaria, care se află 
în țara noastră la invitația minis- ■ 
trului industriei ușoare. Alexandru 
Sencovici, a avut intîlniri cu 
membri ai Conducerii ministerului 
și a vizitat Țesătoria „Panduri", 
întreprinderea „Dacia" și Combina
tul de cauciuc Jilava din Capitală.

industria ușoară 
Bulgaria

Miercuri, membrii delegației, în
soțiți de adjuncții ministrului in
dustriei ușoare, Mihai Constanti- 
nescu și Jon Popescu, precum și 
de specialiști români, au vizitat di
ferite întreprinderi din regiunea 
Tâși. Oaspeții își vor continua că
lătoria in regiunile Brașov și Mu- 
reș-Autonomă Maghiară.

(Agerpres)

fructelor si cartofilor
Printr-o recentă Hotărîre a Con

siliului de Miniștri, au fost stabili
te noi măsuri privind valorificarea 
legumelor, fructelor și cartofilor 
timpurii și de vară. In Hotărîre se 
arată că fondul de stat la aceste 
produse va fi format din produc
ția unităților agricole de stat, din 
produsele contractate sau achizi
ționate de la cooperativele agrico
le, de ia membrii acestora și pro
ducătorii individuali, de către or
ganizațiile comerciale ale Departa
mentului pentru valorificarea legu
melor și fructelor din cadrul Uni
unii Naționale a Cooperativelor A- . 
gricole de Producție, de întreprin
derile subordonate Ministerului In
dustriei Alimentarer Restaurantele, 
cantinele și alți consumatori colec
tivi/se pot aproviziona cu legumeyS _____
și fructe, pe cale contractuală, de prevăzute pentru export.

Alte măsuri se referă la sarcini
le ce revin ministerelor și altor 
organizații în vederea îmbunătă
țirii condițiilor de transport ai le
gumelor și fructelor, de ambalare 
etc.

pentru investiții șl de credite 
termen scurt, avansuri pentru con
tractări, pentru legumele și fructe
le contractate, precum și materiale 
de construcție pentru producția de 
legume și adăposturi’'pentru acesțe 
produse. De asemenea, membrii 
cooperativelor agricole de produc
ție și producătorii individuali be
neficiază de avansuri de contrac
tare, prioritate în aprovizionarea 
de la fondul pieței cu materiale de 
construcții pentru producția de le
gume.

In .hotărîre sînt prevăz.ute o serie 
d® măsuri privind tehnica stabilirii 
prețurilor în diferite perioade de 
desfacere, precum și prime — care 
se ridică pînă la 50 la sută din pre
țul de contractare — pentru produ
sele livrate în condițiile de calitate

pe

Pași însemnați

pe calea progresului

însemnări de călătorie din Pakistan

O
ma

la cooperativele agricole sau prin 
achiziții de la membrii acestora și 
producătorii individuali.

Cooperativele agricole de produc
ție care încheie contracte, benefi
ciază de credite pe termen lung

FOTBAL Aseară, la Paris,

ROMÂNIA FRÂNTA 2-1
Ploaia anunțată în buletinele me

teorologice de dimineață n-a apărut. 
Plăcerea timpului senin au resimțit-o 
toți parizienii în cursul după amie
zii, dar mai ales jucătorii șl spectato
rii aseară, pe cel mai mare teren de 
fotbal al Franței. Temperatura a fost 
rece,- insă ea avea să constituie un 

..element „răcoritor" pentru atmos- 

..fgra, deosebit, de încărcată — în ciu
da caracterului amical al partidei. 
Ambele formații au alergat cu multă 
poftă, s-au „bătut" pentru fiecare 
minge, dorina cu ardoare victoria. De 
altfel, Fontaine și ai săi „cocoși ga
lici" au vrut cu tot dinadinsul 
șteargă impresia, oricum amară/lă
sată Parisului de naționala franceză, 
care acum un an a pierdut cu 3—0 
în fața Belgiei. De atunci „roșu— 
alb—albaștrii" n-au mai jucat la 
Paris.

Din 
misul special al revistei 
Aurel “ ,
fotbaliștilor noștri a fost cît se poate 
de clară și pe deplin meritată. La 
prima vedere scorul nu arată a- 
ceasta însă trebuie spus că echipa 
noastră a știut să tempereze jocul șl 
să atace destul de periculos. In pri
ma parte a meciului, a avut chiar 
Inițiativa. Mijlocașii, extremele și 
fundașii centrali au avut intervenții 
oportune atît în atac cît și în apărare. 
După cîteva cornere de care au be
neficiat francezii, românii trec la o- 
fensivă. In minutul 14 mingea se află 
la Lucescv pe extrema dreaptă. O 
centrare precisă îl găsește pe Frățilă 
în coltul careului de 16 m. Șut nă-

să

cele relatate telefonic de tri- 
„Fotbal", 

Neagu, reiese că victoria

ceastă constatare t „Europa occi
dentală se teme să nu fie absorbită 
de Statele Unite și nu manifestă 
interes în momentul de față pen
tru întărirea alianței cu noi... Un 
om de stat european favorabil nouă 
mi-a spus că Europa nu dorește să 
se dizolve în ceașca cu ceai ame
ricană. Este un punct de vedere 
împărtășit de mulți din partenerii 
noștri" (John Ledy, adjunct al se
cretarului de stat al S.U.A.). „Nu 
numai Franța, dar și alte state care 
fac parte din Piața comună acordă

praznic spre poartă. Eon încearcă să 
prindă, dar nu poate, mingea intrînd 
in plasă. România conduce cu 1—0. 
Gazdele ripostează deciși. Prea mult 
însă nu reușesc. Echipa noastră, cal
mă, bine orientată In joc — este pen
tru prima, dată cînd, în deplasare, ea 
prestează un fotbal lucid, bine gîndit 
— are totuși inițiativa.

După pauză francezii atacă mai in
sistent. Apărarea noastră rezistă. 
Popa ia locul lui Sătmăreanu, care 
nu prea poate să-l mai țină pe LoU- 
bet. In ultimul sfert de oră, at'lîn- 
dtl-se pe contraatac, românii reușesc 
să fructifice din nou. Sorin Avram 
îl servește ideal pe Dridea, care în
scrie, majorînd scorul la 2—0 în fa
voarea fotbaliștilor noștri. Un minut 
înainte de încheierea partidei, Blan
chet pecetluiește scorul : 2—1 pen
tru România.

ROMÂNIA : Ionescu—Sătmăreanu 
(Popa — din min. 64), Nunveiller III. 
D. Niculae, Mocanu-Ghergheli, Do- 
brln—Lucesctl, Frățilă, Dridea I, So
rin Avram.

FRANȚA : Eon (Carnus — din mln. 
46) — Lavaud, I’iumi. Provelli (Bud- 
zlnski — din min. 20), Cardiet — Do- 
gliani, Suaudeau (Bonnel — din min. 
65) — Blanchet, Condei, Lech, LOn- 
bet.

Spectatori : 25 000.
★

IERI, LA NICOSIA. IN CADRUL 
CAMPIONATULUI EUROPEAN DE 
FOTBAL (grupa a 6-a), selecționata 
Italiei a întrecut cu scorul de 2—0 
(0—0) echipa Ciprului.

Islamabad este unul 
dintre cele mai tinere 
orașe ale lumii. Cu nu
mai cîțiva ani în urmă, 
cînd guvernul pakista
nez a hotărit să con
struiască o nouă capi
tală, platoul Potwar, 
unde s-a ridicat Islam- 
badul era acoperit de 
bălării pe unde rareori 
pășea picior de om. Cir
ca 40 (MX) de locuitori și 
numeroase instituții cen
trale s-au mutat de-a- 
cum în clădirile sale 
proaspăt construite, 
puzderie de case
runte cu,acoperișuri pla
te și ferestre mici, do
minate ici, colo de clă
diri impunătoare, au fost 
construite aici într-un 
impresionant cadru na
tural. Spre nord se pro
filează culmile acoperite 
de zăpadă veșnică ale 
Himalaiei secondate pe 
un plan mai apropiat de 
cele ale lanțului mun
tos Margala. Spre est 
se disting apele limpezi 
ale lacului de acumu
lare Rawal, creat odată 
cu orașul pentru a în
dulci clima aridă a re
giunii. Format pe o su
prafață de 3 mile pă
trate prin zăgăzuirea 
rîului cu același nume, 
lacul are menirea de a 
furniza zilnic importan
te cantități de apă ora
șelor Islamabad și Rawal
pindi. Pe locurile unor 
coline golașe din apro
piere a și răsărit un parc 
ale cărui alei înflorite 
sînt un imn închinat pu
terii transformatoare a 
mîinii și minții umane.

Efortul pakistanezilor 
de a transforma natura, 
de a-i smulge roadele 
atît de necesare este vi
zibil nu numai la Islam
abad ci pe întreg cuprin
sul Pakistanului de vest, 
care în ansamblul său 
este o regiune aridă cu 
veri toride și ploi ex
trem de rare. Porțiunea 
orașului Hyderabad din 
provincia Sind, de pil
dă, este una din regiu
nile cele mai călduroase 
din lume. Pentru a se 
asigura sporirea produc
ției agricole care furni
zează 76 la sută din ex
port, guvernul pakista
nez a întreprins în ulti
mii ani un vast program 
de măsuri îhcepînd 
construcția c 
extinderea irigațiilor 
continuînd cu introduce
rea mecanizării, utiliza
rea îngrășămintelor. La 
Islambad mi s-a spus 
că în Pakistanul de vest 
se construiesc anual cel 
puțin 5 000 de puțuri 
de irigație. Unor pro-

. I cu 
de baraje, 

t și

bleme cu totul deosebite 
are de făcut față popu
lația din Pakistanul de 
est. Aflată la aproape 
2 (MX) km distanță de 
provincia vestică de 
care este despărțită 
prin teritoriul Indiei, 
această parte a țării 
suferă nu de lipsă, 
ci de abundență de apă, 
Cind începe perioada 
musonilor, albiile rîuri- 
lor, ale fluviilor Gange 
și Brahmaputra se um
flă, inundînd ogoarele, 
răscolind semănăturile, 
nimicind recolta.

Condițiilor geografice 
dificile existente în am
bele părți ale Pakistanu
lui li se adaugă sechelele 
dominației 
care au lăsat 
dinei.

Autoritățile 
rit în ultimii 
durile destinate Pa
kistanului de est, în 
scopul îmbunătățirii con
dițiilor de viață ale 
populației, creșterii pro
ducției agricole și dez
voltării industriei. Sar
cinile propuse nu sînt 
deloc ușoare. O serie de 
rezultate pe calea dez
voltării economice a pro
vinciei pot fi văzute încă 
de pe acum. Dacca de 
astăzi oferă imaginea u- 
nui oraș în continuă 
transformare. La Chit
tagong a fost amenajat 
un nou port și a luat 
ființă o importantă în
treprindere siderurgică. 
La Narayanganj, fabrica 
Adamje, recent construi
tă, este cea mai mare 
întreprindere de prelu
crare a iutei din lume. 
Interlocutorii inel pakis
tanezi mi-au vorbit pe 
larg despre eforturile ce 
se depun în agricultu
ră pentru dezvoltarea 
irigațiilor, folosirea în
grășămintelor, semințe
lor de calitate superi
oară.

Peste tot în țară se 
văd realizările obținute 
de poporul pakistanez în 
cei douăzeci de ani care 
s-au scurs dc la înlătu
rarea dominației colo
niale (în august 1947 
Pakistanul a obținut in
dependența. iar la 23 
martie 1956 s-a procla
mat republică). întl-un 
ritm mai rapid se dez
voltă țara în ultimii 
zece ani. In această pe
rioadă au fost puse ba
zele industriei, au fost 
date în funcțiune cîteva 
dintre cele mai mari sis
teme de irigații și ame
liorați!, au fost valorifi
cați 7 milioane acri de 
pămînt. în nordul țării, 
nu departe de granița

coloniale, 
urme a-

cu Afganistanul, a fost 
construită hidrocentrala 
Warsak. Se desfășoară 
construcția unor mari 
noduri energetice la 
Mangla, Tarbella și Kuh- 
nar. Anul trecut de pă 
șantierele navale a ieșit 
primul vas oceanic pa
kistanez „Al Abbas". In 
sfîrșit, lîngă Rawalpindi 
an fost puse bazele cen
trului de cercetări nu
cleare în scopuri pașnice. 
Un plan economic eșa
lonat pe cinci ani preco
nizează multiple măsuri 
în vederea accelerării 
ritmului de dezvoltare a 
țării. Se prevăd inves
tiții de două ori mai 
mari față de acelea din 
perioada corespunză
toare precedentă. Acest 
program marchează o e- 
tapă importantă în dez
voltarea economiei pa
kistaneze, fapt relevat de 
altfel și de președintele 
Pakistanului, feldmareșa- 
lul Mohammad Ayub 
Khan, într-un articol 
publicat recent în re
vista „International Af
fairs". „Cel de-al 
treilea plan cincinal 
— arăta președinte
le — este primul din
tr-o serie de planuri în
tocmite în contextul unui 
program de perspectivă 
de 20 de ani, cu privire 
la obiectivele șl țelurile 
țării pe termen lung. 
Principalele cinci obiec
tive ale planului de per
spectivă sînt: un ritm 
de creștere susținut, me
nit să asigure creșterea 
de 4 ori a venitului na
țional pînă în 1985 ; al
fabetizarea generală ; fo
losirea deplină a brațelor 
de muncă i înlăturarea 
inegalității economice in
tre Pakistanul de Est și 
cel de Vest : în sfîrșit, 
eliminarea dependenței 
țării de ajutorul străin. 
Noi considerăm că țările 
suverane trebuie să ur
mărească să devină cit 
mai curînd nosibil inde
pendente de ajutorul 
extern". Președintele sub
linia totodată dorința 
țării sale de a dezvolta 
relații prietenești cit toa
te statele, văzînd în a- 
ceasta un factor impor
tant pentru mersul îna
inte al Pakistanului. 
„Dorim — spunea el —■ 
să trăim în pace astfel 
îneît să ne consacram e- 
forturile progresului e- 
conomic și bunăstării so
ciale a poporului nostru. 
Pe măsură ce fixăm noi 
niveluri ale dezvoltării 
economice, sintem obii- 
fțăți să lărgim sfera co* 
aborării noastre".

Nicolae N. LUPU

mină sau nu în N.A.T.O. Belgia a 
apărut nu numai ca o gazdă reti
centă față de sediile N.A.T.O., dar 
guvernul de la Bruxelles a cerut 
formal reducerea obligațiilor mili
tare ce-i revin în cadrul N.A.T.O. 
Luxemburgul și-a anunțat, de ase
menea, intenția de a reduce efec
tivele militare. Pe flancul sudic, 
Turcia a inițiat tratative pentru 
introducerea unui statut juridic al 
bazelor americane de pe teritoriul 
țării, care să asigure un control 
național asupra acestor baze.

Un an de frămintâri în N. A. T. 0
proiectat o lumină și mai puternică 
asupra întregului mecanism, care 
face din N.A.T.O. principalul in
strument pentru exercitarea „lea- 
dership'‘-ului american sau, cu alte 
cuvinte, a hegemoniei S.U.A. în 
cadrul alianței. In cuvîntarea ros
tită de președintele Johnson ime
diat după publicarea memorandu
mului francez din 10 martie se 
afirma că „vechile concepții 
înguste despre suveranitate sînt 
tot mai perimate". în replică 
ziarul „La Nation" nota: „Cind pre
ședintele S.U.A. se înscrie în fals 
împotriva concepțiilor „învechite și 
înguste" despre suveranitate, avem 
dreptul să ne întrebăm cum se 
face că singura suveranitate pe 
care n-o contestă în cadrul alian
ței atlantice este aceea a S.U.A. ?“. 
Fapt este că în cursul anului care 
a trecut viața a relevat cu o nouă 
forță că „învechit și perimat" este 
nu conceptul de suveranitate, ci 
negarea lui, apologia și practica 
„integrării", „supranaționalității" 
care au caracterizat așa-numitul 
atlantism. O trăsătură dominantă 
a evoluției evenimentelor este ac
centuarea continuă a tendinței par
tenerilor S.U.A. spre emanciparea 
de sub tutela S.U.A. și spre promo
varea intereselor lor naționale. 
Voci din cele mai diverse fac a-

acum mai multă importanță apă
rării intereselor lor naționale de- 
cît acum 2—3 ani". (Cartea „Wliat 
kind of Europe" — „Ce fel de Eu
ropă", apărută la Londra sub 
semnătura lui M. Camps).

Evenimentele au pus în evidență 
încă un element : anume că 
N.A.T.O., departe de a asigura 
securitatea aliaților, devine tot mai 
mult un factor de insecuritate. 
„Escaladarea" agresiunii america
ne în Vietnam a sporit considera
bil îngrijorarea opiniei din rîndul 
țărilor vest-europene participante 
la N.A.T.O. față de riscul ca, prin 
mecanismul alianței, să fie atrase 
într-un război care nu are nimic 
comun cu interesele lor.

Creste critica
împotriva N.A.T.O

în aceste împrejurări, Danemar
ca și Norvegia, care formează flan
cul nordic al N.A.T.O., sînt pătrun
se —. după cum observa ziarul „The 
Cristian Monitor" — de „un pro
fund sentiment anti-N.A.T.O.“. în 
ambele țări s-au făcut proptlneri 
pentru un plebiscit care să hotă
rască dacă țara respectivă să ră-

Statele menționate fac parte din
tre membrii mici și mijlocii din 
rîndurile alianței, unde s-au ma
nifestat dintotdeauna nemulțumiri 
față de rînduielile de inegalitate 
din cadrul blocului atît în raport 
cu Statele Unite, cît și față de di
versele „directorate" ce se preco
nizau în scopul de a asigura po
ziții privilegiate principalilor a- 
liați ai S.U.A. O particularitate 
recentă o constituie însă o serie 
de manifestări care au avut loc 
chiar în rîndul țărilor mai mari, 
manifestări care vădesc că și a- 
ceste țări se simt tot mai îngră
dite în promovarea propriilor lor 
interese de „leadershipul1* (rolul 
conducător) american.

Este semnificativ în această pri
vință că însuși premierul An
gliei, Wilson, a considerat opor
tun, în legătură cu demersuri
le pentru intrarea în Piața comu
nă, să vorbească despre „domina
ția" americană în Europa și riscul 
ca ea să devină „în ultimă istan- 
ță, o subjugare". Ca o reflectare 
a nemulțumirilor existente în 
Italia față de presiunile concu
renței Statelor Unite, ministrul 
de externe italian Fanfani ar fi 
elaborat — după cum au scris 
ziarele — „un plan ambițios pen
tru transformarea N.A.T.O. într-un

instrument de colaborare științifi
că și tehnică între Europa occi
dentală și America de Nord, me
nit să reducă decalajul tehnologic 
dintre ele". Semnificative au a- 
părut și unele declarații care deno
tă o ascuțire a contradicțiilor din
tre Statele Unite și Republica Fe
derală a Gvuiiamei. ,,.
urmă, noi — declara ministrul fi
nanțelor Frantz Josef Strauss — 
începem să înțelegem că interese
le americanilor în principalele 
probleme nu mai sînt identice nici 
cu interesele noastre, nici cu inte
resele vecinilor noștri continentali". 
într-un articol intitulat „Nori dea
supra legăturilor dintre S.U.A. și 
Bonn1* ziarul „New York Herald 
Tribune1* arăta că „actualul can
celar Kurt Kiessinger — s-a plins 
recent că, în fapt, tot ce au dis
cutat cei doi parteneri, în ultimul 
timp, s-a redus la divergențe".

Terenul pe care s-a desfășurat 
o puternică dispută între S.U.A.. 
Anglia și R.F.G., dispută care s-a 
întins pe întreaga perioadă la care 
ne referim, a fost acela al proble
melor financiare, mai exact ches
tiunea compensării cheltuielilor în 
devize necesitate de întreținerea 
trupelor străine de pe teritoriul 
Germaniei occidentale. Dincolo de 
aspectele financiare ale problemei, 
în această dispută s-au reflectat 
multiple aspecte politice, între 
care presiunea opiniei publice 
pentru retragerea tuturor trupelor 
străine în granițele naționale, difi
cultatea de a justifica cheltuieli 
militare în condițiile unei slăbiri 
a încordării în Europa, înfrunta
rea dintre R.F.G. și Anglia pentru 
rolul de partener secund în alian
ță etc.

In cursul anului care a trecut, 
dialogul între țările socialiste și 
nesocialiste din Europa, dezvolta
rea schimburilor reciproce, econo
mice și culturale, au devenit o 
coordonată majoră a vieții in
ternaționale pe continentul nostru. 
Este semnificativ că această ten
dință nu a mai putut fi ignorată 
nici de N.A.T.O., și dacă altădată 
examinarea problemei îmbunătă
țirii relațiilor Est-Vest la sesiunile 
N.A.T.O. ar fi apărut ca „o ere
zie", la ultimele sesiuni ea a for
mat obiect de discuții.

Nu readaptare,
ci lichidare

e Unite și Repi ______
Germaniei. „în cele din

Situația care s-a conturat în ce
drul N.A.T.O. a fost astfel descrisă 
de ideologul și publicistul ameri
can \V. Lippmann : „După părerea 
mea, N.A.T.O. este o organizație 
depășită și inutilă, o ruină costi
sitoare și în descompunere. Ea sea
mănă cu un castel din care locata
rii se mută șl pentru care nu se 
găsesc noi locatari, tunsul ierbii și 
repararea unor cercevele la feres
tre nu folosesc la nimic, din mo
ment ce nu există dorința să lo
cuiască. în el"...

Dar, în mod evident, S.U.A. sînt 
preocupate nu de a veni in intim- 
pinarea cerințelor aliaților lor, ci 
de a iniția o asemenea „revizuire", 
care să nu atingă cîtuși de puțin 
temeliile organizației, s-o mențină 
în continuare în slujba politicii 
cercurilor imperialiste americane. 
Și nu trebuie ignorat că în această 
privință S.U.A. mai au la înde- 
mînă destule pîrghii de presiune în 
raporturile cu aliații lor.

După cum este știut, conducăto
rii de partid și de stat ai țării 
noastre au subliniat în mai multe 
rînduri anacronismul politicii 
blocurilor și au arătat oportunitatea 
desființării N.A.T.O. și ca urmare, 
a Tratatului de la Varșovia. A- 
ceastă poziție se bucură de un 
larg ecou internațional, contribu
ind la stimularea proceselor pozi
tive din viața internațională eu
ropeană. Declarația Consfătuirii 
de la București din iulie 1966 a 
țârilor socialiste participante la 
Tratatul de la Varșovia a preco
nizai lichidarea concomitentă a 
N.A.T.O. și Tratatului de la Var
șovia ca una din măsurile radica
le impuse de interesele consolidă
rii securității europene. Acest o- 
biecțiv important1 al luptei pentru 
destindere și pace în Europa nu 
poate fi atins decît prin infrîn- 
gerea obstacolelor pe care le ridi
că cercurile imperialiste agresive, 
în primul rîhd din Statele Unite, 
prin acțiunea tuturor forțelor so- 
cial-politice interesate în menține
rea și consolidarea păcii în Europa 
și în lume.
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Fără un acord 
definitiv
Onouă intilnire va avea loc, 
probabil, la începutul lunii 
aprilie

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
La Washington s-au încheiat con
vorbirile tripartite americano-an- 
glo-vest-germane consacrate pro
blemei compensațiilor pentru chel
tuielile de întreținere a trupelor 
americane și engleze de pe terito
riul R. F. a Germaniei. După cum 
rezultă din comunicatul dat publi
cității, tratativele nu au dus la nici 
un acord definitiv. Comunicatul 
menționează numai „înregistrarea 
unor progrese substanțiale". Cele 
trei părți au convenit să organizeze 
o nouă întîlnire, ce va avea loc pro
babil la începutul lunii aprilie.

Reprezentanții celor trei țări nu 
au făcut nici o declarație oficială 
la încheierea convorbirilor. Repre
zentantul S.U.A., John McCloy, a 
indicat numai că această serie a 
întrevederilor a fost consacrată în 
întregime examinării aspectelor fi
nanciare ale problemei.

Scrisoare adresată 
populației Saigonului 
de președintele prezidiului C. C. al F. N. E.

HANOI 22 (Agerpres). — Pre
ședintele Prezidiului C.C. al Fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud, Nguyen Huu 
Tho, a adresat populației Saigonu
lui o scrisoare care relevă contri
buția acesteia la obținerea victo
riilor întregului popor împotriva 
agresiunii imperialiștilor americani 
și a marionetelor lor.

Forțele armate și populația sud- 
vietnameză, relevă scrisoarea, de
pun toate eforturile pentru izgoni- , 
rea dușmanilor și înfrîngerea celei 
de-a doua contraofensive america
ne din sezonul uscat. Succesele re
purtate în zădărnicirea unor im
portante operațiuni dovedesc că 
„continuăm să menținem și să dez

Demonstrație pe străzile orașului vest-german Koln împotriva agresiunii in 
Vietnam

voltăm inițiativa pe cîmpul de 
luptă și să provocăm lovituri grele 
imperialiștilor americani".

în ■ încheierea scrisorii, Nguyen 
Huu Tho cheamă toate păturile 
populației din Saigon „să intensi
fice atacurile împotriva dușmanu
lui, să dezvolte lupta pentru îmbu
nătățirea condițiilor de viață, îm
potriva represiunilor, a măsurilor 
teroriste ale americanilor și mario
netelor lor, pentru a obține victo
ria în războiul agresiv dus de 
S.U.A., pentru răsturnarea și nimi
cirea regimului marionetă, pentru 
asigurarea independenței, demo
crației, păcii și neutralității Viet
namului de sud".

Rezultatele alegerilor 
din șase republici 

ale U.R.S.S.
MOSCOVA 22 (Agerpres). — La 

Moscova au fost date publicității 
rezultatele alegerilor de deputați 
în sovietele supreme în șase repu
blici unionale — Armenia, Azer
baidjan, Estonia, Gruzia, Kirghi
zia, Lituania — care au avut loc 
la 19 martie.

Pentru candidații incluși pe bu
letinele electorale au votat în Gru
zia — 99,98 la sută din alegători, în 
Lituania — 99,95 la sută, în Azer
baidjan — 99,92 la sută, în Arme
nia — 99,84 la sută, în Kirghizia — 
99,68 la sută și în Estonia — 99,64 
la sută.

Ministrul de externe al Turdei 

despre relațiile tu țările sodaliste
ANKARA 22 (Agerpres). — In

tr-un ' interviu acordat ziarului 
„Bayram", ministrul de externe 
turc Caglayangil s-a referit la rela
țiile Turciei cu țările socialiste. El 
a spus că relațiile cu Uniunea So
vietică „se dezvoltă într-o direcție 
favorabilă, în cadrul respectării 
principiului independenței, căruia 
i-am acordat întotdeauna o atenție 
deosebită, și al neamestecului în 
treburile interne". Ministrul a de-

BERLIN 22. — Corespondentul 
Agerpres, Șt. Deju, transmite: 
Continuîndu-și vizita în R. D. Ger
mană, tovarășul Gheorghe Rădules- 
cu, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri a avut miercuri o între
vedere cu Julius Balkow, vicepre-

PARIS

Ședința Consiliului de Miniștri
PARiS 22 (Agerpres). — Miercuri 

a avut loc, sub președinția genera
lului de Gaulle, ședința săptămî- 
nală a Consiliului de Miniștri al 
Franței. Cea mai mare parte a șe
dinței a fost consacrată examină
rii rezultatelor referendumului 

clarat, de asemenea, că „au început 
și vor continua schimburi de vi
zite cu Bulgaria, România și Iugo
slavia".

Vorbind despre dezvoltarea eco
nomică a Turciei, Caglayangil a re
levat că guvernul turc nu. intențio
nează să se bizuie la infinit pe aju
torul străin și că peste cîțiva ani 
Turcia va fi capabilă să-și dez
volte independent economia. 

ședințe ăl Consiliului de Miniștri 
al R.D.G.

în aceeași zi, Gheorghe Radules
cu, împreună cu Julius Balkow și 
ambasadorul român dr. ing. Nico- 
lae Ghenea, au vizitat întreprinde
rea de mașini-unelte „7 Octombrie" 
din Berlin.

din Somalia Franceză și a situației 
actuale din acest teritoriu. Pierre 
Billotte, ministru de stat însărci
nat cu teritoriile și departamente
le de peste mări, a prezentat rezul
tatele referendumului și măsurile 
ce urmează a fi luate în vederea 
elaborării unui nou statut al So
maliei Franceze. Un proiect de 
lege în acest sens va fi supus Adu
nării Naționale.

Ministrul de externe, Couve de 
Mur viile, a informat Consiliul că 
evacuarea trupelor N.A.T.O. și a 
forțelor americane din Franța se 
desfășoară în termenele prevăzute.

Consiliul a examinat, de aseme
nea, situația socială actuală, evo
când conflictele de muncă izbucni
te în diverse întreprinderi fran
ceze.

★

Potrivit unei hotărîri a guvernu
lui francez, la 23 aprilie vor avea 
loc în Somalia Franceză alegeri 
pentru desemnarea deputatului 
care va reprezenta acest teritoriu în 
Adunarea Națională. Prin alegerea 
deputatului Somaliei Franceze, nu
mărul total al mandatelor din A- 
dunarea Națională se va ridica la 
487.

■ ATENA. în saloanele hote
lului „King George" din 

Atena a avut loc o recepție cu 
ocazia plecării definitive din 
Grecia a ambasadorului român, 
Mi.rcea Bălănescu. Au luat par
te mareșalul palatului, general 
Th. Papathanasiadis, ministrul 
afacerilor externe, Economou 
Gouras, lideri ai diferitelor par
tide, personalități ale vieții poli
tice, economice și culturale, șefi 
ai misiunilor diplomatice.

■ ROMA. 350 000 de muncitori 
din industria textilă a Italiei 

au declarat miercuri dimineața 
o grevă de 24 de ore, revendi- 
cind majorarea salariilor și îm
bunătățirea condițiilor de muncă.

■ DAKAR. Un necunoscut a 
încercat miercuri dimineața 

să-l ucidă cu focuri de revolver 
pe președintele Senegalului, 
Leopold Sedar Senghor. Necu
noscutul a fost dezarmat și a- 
restat imediat de poliție. Ulte
rior s-a anunțat că el se nu
mește Mustafa Lo.

A- 
nu 
va 
la

■ PARIS. Francis Sanford, a- 
les deputat la 19 martie în 

Polincsia, a declarat că hotărî
rea sa de a se alătura linul grup 
parlamentar în cadrul noii 
dunări Naționale a Franței 
va fi luată decît după ce 
avea o serie de întrevederi 
Paris cu reprezentanții diferi
telor formațiuni politice fran
ceze.

■ WASHINGTON. Senatul a- 
irierican a aprobat o lege 

prin care orașul Brooklin (sta
tul Massachusetts), unde s-a năs
cut fostul președinte al S.U.A.. 
John F. Kennedy, este declarat 
localitate istorică. Locuința na
tală din Brooklin a fostului pre
ședinte, donată de familia 
Kennedy guvernului federal, va 
fi transformată în muzeu.

M LONDRA. Guvernul brita- 
™ nic a dat publicității o 
Carte Albă, în care se arată că 
politica de înghețare a salariilor 
și prețurilor trebuie continuată 
încă cel puțin un an, după data 
de 30 iunie, cînd ar urma să ex
pire împuternicirile guvernului 
in acest domeniu.

*

DUPĂ REUNIUNEA MILITARĂ

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
Președintele Johnson s-a reîntors 
la Washington venind din Insula 
Guam unde, împreună cu princi
palii săi colaboratori de la Washing
ton și Saigon, precum și cu șefii 
juntei militare saigoneze, genera
lii Thieu și Ky, a discutat măsurile 
vizînd continua ^escaladare a războ
iului din Vietnam. La sosire, John
son a declarat ziariștilor că „S.U.A. 
vor continua să acționeze în direc
ția angajamentului asumat în Viet
nam". El a menționat apoi că la 
conferința militară de la Guam „nu 
au fost adoptate noi programe spec
taculoase" și că în cursul conferin
ței au fost examinate situația mili
tară din Vietnam, problema apro
vizionării trupelor și moralul aces
tora, situația politică din Vietnamul 
de sud, precum și posibilitatea de 
a se pune capăt conflictului prin- 
tr-o reglementare „onorabilă".

într-o recentă declarație senato
rul Robert Kennedy și-a exprimat 
din nou dezacordul față de poli
tica actuală a guvernului american 
care urmărește să impună prin 
forță condițiile americane pentru 
eventuale tratative. Publicarea ce
lor două scrisori de către Vietna
mul de nord, a declarat Robert 
Kennedy, are meritul de a clari
fica pozițiile actuale. El a subliniat 
că răspunsul președintelui Ho Și 
Min subliniază limpede necesita
tea opririi „necondiționate" a bom
bardamentelor, și totodată că „Viet
namul de nord nu va accepta nici
odată tratative sub amenințarea 
bombardamentelor".

BANGKOK 22 (Agerpres). — Gu
vernul Tailandei a anunțat mier
curi că a hotărît să pună la dispo
ziția forțelor aeriene americane,- 
care acționează în Vietnam, baza 
de la Utapao din sudul țării. In
tr-un comunicat al guvernului tai- 
landez se arată că această hotărîre 
a fost adoptată „la cererea guver
nului S.U.A.". La Bangkok nu s-a 
făcut nici o precizare asupra tipu
lui de avioane care vor staționa la 
baza militară de la Utapao. Agen
ția Associated Press amintește că, 
anterior, oficialitățile tailandeze au 
încheiat un acord de principiu cu 
S.U.A. asupra amplasării în Tai- 
landa a bombardierelor americane 
de tip „B-52".

Schimbul de mărfuri 
dintre Polonia și Turcia

La Ankara a fost semnat marți un 
protocol cu privire la schimbul de 
mărfuri dintre Turcia și R. P. Polo
nă pe perioada 1987—1968. Potrivit 
protocolului, R. P. Polonă va exporta 
în Turcia strunguri, motoare Diesel 
și electrice, mașini și utilaje, piese de 
schimb pentru automobile, produse 
chimice și mase plastice, aparate op
tice și alte produse, primind din Tur
cia bumbac, tutun, produse lemnoa
se, fructe citrice și unele produse in
dustriale.

Majorarea prețului 
hîrtiei de ziar în Canada

Societatea „Consolidated Paper 
Ltd" a anunțat majorarea cu toci 
dolari per tonă a prețului hîrtiei de 
ziar, incepînd de la 1 iulie 1967, în

Evenimentele
din Sierra Leone
ARMATA A TRAS ÎN MANIFESTANȚI

'. ■

Evoluția situației
post-electorale
in India

DELHI 22 (Agerpres). — Gu
vernul statului indian Haria- 
na, format de Partidul Congre
sului, după recentele alegeri le
gislative, a demisionat la 22 
martie. în ultimul timp, între pri
mul ministru al acestui stat, Shar- 

■ ma, si un .grup. de 13 membri ai 
Adunării legislative — membri ai 
Partidului Congresului — a izbuc
nit un conflict, îri urma căruia 
aceștia s-au alăturat opoziției. în
trevederile avute la Delhi cu Indi
ra Gandhi și alți conducători ai 
Partidului Congresului nu au 
izbutit să ducă la o rezolvare a 
crizei și Sharma a trebuit să de
misioneze.

Viitorul guvern va grupa repre
zentanți din partidul de dreapta, 
„Ian Sangh", dizidenții din Parti
dul Congresului și un grup de in
dependenți.

Statul Ilariana, partea apuseana 
a fostului stat Punjab, se află în 
nord-vestul Indiei și are o .popu
lație de 8 milioane locuitori.

FREETOWN 22 (Agerpres). — 
Marți seara armata a deschis 
focul împotriva celor care ma
nifestau în fața clădirii guverna
torului general, Henry Boston. 
Mai multe persoane au fost ucise, 
în cursul zilei, de miercuri în 
capitală a domnit calmul. Agen
țiile de presă nu au menționat 
nimic despre' soarta lui Siaka 
Stevens, conducătorul partidului 
de opoziție, arestat de generalul 
Lansana, și cea a guvernatorului 
general, Henry Boston.

Postul de radio Freetown a 
anunțat miercuri că 10 din cei

12 șefi de trib, dpsemnați de Con
siliul districtelor în viitoarea 
Adunare Națională a țării, s-au 
pronunțat în favoarea Partidu
lui popular din Sierra Leone, con
dus de fostul premier Albert Mar
gai. Astfel, acest partid dispune 
de majoritate în parlament, avînd 
asigurate 42 de locuri. Partidului 
de opoziție, Congresul întregului 
popor, i-au revenit în felul acesta 
32 de locuri. In capitalele africane 
se consideră că, în actualele con
diții, Margai ar putea constitui 
un nou guvern în care, alături de 
civili, să figureze și militari.

AGENDA ECONOMICĂ
de automobile, a anunțat că va în
chide toate liniile sale de asamblare, 
cu excepția uzinei .^Rambler Ameri
can". Măsura a fost luată pentru pe
rioada 27 martie—3 aprilie.

Canada și în S.U.A. Agenția France 
Presse amintește că ultima majorare 
a prețului hîrtiei de ziar, furnizată de 
societatea amintită, a avut loc in 
luna iunie anul trecut și a fost de 5 
dolari per tonă.

Păreri contradictorii
Comisia senatorială pentru proble

me financiare dezbate de două zile 
propunerea președintelui Johnson de 
majorare a impozitelor cu 7 la sută, 
în cadrul acestei discuții au fost 
emise păreri contradictorii despre 
evoluția economiei americane. Wil
liam McChesney Martin, președintele 
Băncii federale de rezerve a S.U.A., 
și-a exprimat părerea că, în cea de-a 
doua parte a anului în curs, „activi
tatea economică se va redresa", deși

sistemul financiar american continuă 
să fie solicitat de procesul inflațio
nist. Martin s-a declarat în favoarea 
majorării impozitelor care, după ț55- 
rerea sa, ar constitui o măsură ailli- 
inflaționistă. O părere diferită a fost 
exprimată de senatorul George 
Smathers, care a arătat că aproape 
toți indicatorii economiei americane 
duc la concluzia că ea va urma
curs contrar celui exprimat de 
McChesney Martin. Senatorul și-a 
exprimat nedumerirea față de refu
zul președintelui Johnson de a re
nunța la ideea majorării impozitelor, 
măsură, care, a afirmat el, ar putea 
„împinge economia americană mai 
departe pe drumul recesiunii".

★

American Motors, corp., a patra 
companie americană constructoare

Deiicitul Companiei 
Sabena

■ ATENA. Parlamentul grec 
a votat în prima citire o 

nouă lege electorală care pre
vede introducerea sistemului re
prezentării proporționale simple 
in locul sistemului proporțional 
denumit „întărit" care există din 
1951. Potrivit vechiului sistem, 
partidelor care obțineau cele 
multe voturi li se acordau 
me electorale. Parlamentul 
mează să treacă imediat la 
cutarea pe articole a noii
electorale. Se așteaptă ca depu
tății să prezinte numeroase a- 
mendamente.

mai 
pri- 
ur-

un

Compania belgiană de transporturi 
aeriene „Sabena" a înregistrat în 
anul 1966 un deficit de exploatare 
de aproximativ 340 milioane franci. 
Directorul general al companiei, 
Deswarte, a declarat că situația fi
nanciară deficitară se datorește în 
esență mai multor cauze, și anume 
insuficienței potențialului național, 
situației geografice defavorabile a 
Bruxellesului, caracterului sezonier 
al traficului, structurii financiare in
adecvate a societății. în încheiere, 
Deswarte a adăugat că compania a 
adoptat o serie de măsuri drastice 
menite să ducă la eliminarea întregu
lui deficit finahciar chiar în acest an.

H PEKIN. Un purtător de cu- 
vînt al Ministerului Afaceri

lor Externe al R.P. Chineze a 
dat publicității o notă dc protest 
împotriva violării la 21 martie 
a spațiului aerian și a apelor te
ritoriale chineze de către avioa
ne și nave militare americane.

■ POINTE-A-PITRE.
tățile din Guadelt., 

toriu francez de peste 
au introdus marți 
vere", ca 
petrecute 
două zile 
Terre.

. Autori
tățile din Guadelupa, teri- 

mări, 
„măsuri se- 

urmare a incidentelor 
în cursul ultimelor 
în localitatea Basse

BUDAPESTA

HOTĂRIRE ADIIPTĂTĂ
u A

în luptă cu valurile
de țiței

M BUDAPESTA. în capitala 
™ R. P. Ungare au avut loc 
festivități consacrate celei de-a 
48-a aniversări a constituirii Re
publicii Sovietice Ungare.

■ MOSCOVA. La 22 martie a 
fost lansat în U.R.S.S. sate

litul artificial al Pămintului 
,.Cosmos-150“. Aparatajul insta
lat la bordul satelitului este 
destinat continuării cercetării 
spațiului cosmic în conformi
tate cu programul stabilit.

★

Cu ocazia alegerilor ce au acut 
loc recent in Sierra Leone pentru 
desemnarea membrilor parlamentu
lui țării și formarea guvernului pe 
următorii cinci ani, Partidul popular 
condus de Albert Margai, care obți
nuse o majoritate confortabilă la 
alegerile anterioare (mai 1962), a 
fost înfrînt de „Congresul întregului 
popor» condus de Siaka Stevens. 
Dar, la scurt timp după anunțarea 
rezultatelor, un grup de ofițeri în 
frunte cu David. Lansana, conducă
torul armatei din Sierra Leone, a 
preluat puterea, decretînd legea mar
țială în țară.

Sierra Leone a devenit stat inde
pendent la 27 aprilie 1961 rămî- 
nînd membru al Commonwealthului. 
El este al 100-lea membru al 
O.N.V. ! Această țară de 72 300 km.p. 
are o populație de aproximativ 2,3 
milioane locuitori. Partea centrală 
și sudică a țării este populată de 
triburile mende, iar partea de nord 
și regiunea orașului Freetown, capi
tala țării, de triburile temne. In afara 
acestor două grupe de populații, în 
Sierra Leone mai există cîteva zeci 
ele mii de creoli, urmași ai primilor 
coloni europeni amestecați cu popu- 

• lația locală și foștii sclavi veniți din

★

America de Nord. Principalele bo
gății ale țării sînt diamantele care 
reprezintă două treimi din exporturile 
țării și minereul de fier. In această 
țară nu există încă întreprinderi pen
tru prelucrarea diamantelor, ele fiind, 
exportate în stare brută. Bogățiile 
țării se află încă în exploatarea com
paniilor străine.

Recentele evenimente care au rea
dus această țară în atenția presei 
mondiale au conturat totodată și 
anumite animozități politice exis
tente pe plan, intern. Amintim că, 
încă de la proclamarea independen
ței, între Partidul popular, condus 
pe atunci de Milton Margai, și „Con- 
grcsul întregului popor" au existat 
disensiuni, acesta din urmă militînd 
pentru o detașare mai radicală de 
Anglia. In cadrul diferitelor dispute, 
triburile mende au susținut Partidul 
popular, iar triburile temne „Con
gresul întregului popor". Relatînd 
evenimentele din Sierra Leone, agen
ția France Presse menționează că 
acesta este al treilea stat din Africa 
occidentală, membru al Common- 
weathului, în care armata a preluat 
puterea.

A. S.

BUDAPESTA 22 (Agerpres). — 
în baza unei hotărîri adoptate de 
Comitetul Economic al guvernului 
R. P. Ungare, o serie de întreprin
deri din această țară vor obține pe 
viitor dreptul la tranzacții autono
me în domeniul comerțului exte
rior, măsură menită să stimuleze 
înfăptuirea politicii de stat în a- 
cest domeniu. In hotărîre se arată 
că acest drept va fi acordat între
prinderilor care întrețin relații di
recte cu partenerii străini, argu
mentate prin cerințe de ordin teh
nic, precum și celor care dețin mo
nopolul în elaborarea unor produse 
finite. In ceea ce privește între
prinderile comerciale, hotărîrea 
menționează1 că vor primi autoriza
ție de export autonom în primul 
rînd cele care valorifică mijloace 
de producție și a căror activitate 
se bazează pe cooperarea interna
țională. Dreptul la import auto
nom va fi acordat, în baza hotărîrii, 
mai ales întreprinderilor de pro
ducție, care beneficiază în exclu
sivitate de anumite materii prime 
și produse semifinite, achiziționate 
din străinătate. ■

In încheierea hotărîrii, se arată 
că orientarea și1 controlul activită
ții autonome de comerț exterior 
vor .fi .exercitate nemijlocit de Mi
nisterul- ’.Comerțului Exterior al 
R. P. Ungare.

După marină, armata 
de uscat britanică a in
trat în acțiune pentru ,r 
respinge noua „invazie" 
care amenință plajele 
din sud-vesful Angliei, 
punînd în primejdie via
ța peștilor și a păsări
lor.

„Inamicul" îl consti
tuie imensa pată de ți
ței, de 15 km lungime 

lăfime, care a 
apele Mării 
in urma acci- 

suferif de pe- 
„ Torrey Can-

și 7 km 
acoperit 
Mînecii, 
dentului 
trolierul 
yon". După cum s-a a- 
nunfat, acest gigant, ca
re avea la bord 100 000 
de tone de țiței, a eșuat 
sîmbătă pe stîncile din

preajma 
lingue, 
km depărtare de coaste
le provinciei Corn
wall ; petrolierul a 
„scăpat" circa 20 000 
de tone de țiței în va
lurile mării. Vasul apar
ține societății Baracuda 
Tanker, filială cu sediul 
în Liberia, a companiei 
americane Union Oil of 
California.

„I.n Anglia, transmite 
agenfia Reuter, acciden
tul a căpătat 
siuni naționale", 
ministru Wilson l-a tri
mis la Plymouth pe sub
secretarul de stat de la 
marina comercială pen
tru a conduce operațiu-

insulelor 
situate la

Sor-
10

dimen- 
Primul

MOSCOVA 22 (Agerpres). — Colaborato
rii Institutului de cercetări, științifice in do
meniul temperaturilor înalte de la Moscova 
au măsurat pentru prima oară cu exactitate 
caracteristicile importante ale plasmei, a că
rei temperatură este de trei ori mai mare 
decît cea de pe suprafața Soarelui.

Plasma, a patra stare (în afară de cea so
lidă, lichidă și gazoasă) a materiei la tempe
raturi foarte mari, constituie de mult un 
obiect de cercetări, punindu-i adesea pe fi
zicieni in impas. In ultimii 15 ani, rezultatele 
experimentale nu au fost, in concordanță cu 
concluziile teoretice despre plasmă. Așa, dc 
pildă, măsurătorile conductibilității termice 
dădeau o cifră de cinci ori mai. mare decit 
cea calculată teoretic. Prin realizarea savan- 
ților de la Moscova, acest decalaj dintre teo
rie și rezultate experimentale este lichidat. 
După părerea savantului Asinovski, con
ducătorul grupului care a efectuat aceste 
cercetări, datele obținute permit să se proiec
teze cu succes generatoare pentru transfor
marea directă a căldurii in electricitate.

nile. Incepînd de du
minică un confra-forpi- 
lor, o dragă de mine și 
un remorcher au arun
cat circa 60 000 litri 
de detergent în apele 
Mării Mînecii, în în
cercarea de a dizolva 
pinza de tijei. Dar, du
pă unele aprecieri, ar fi 
necesare 13 milioane 
tone de detergent pen
tru obținerea acestui re
zultat. Pe uscat, 500 de 
soldați echipați cu a- 
runcătoare de deter
gent au fost mobilizați 
la Plymouth, iar un con
voi de autocamioane a 
fost format la Falmouth 
pentru a transporta de 
urgență produse chimi
ce pe locurile care ar 

. fi invadate de valurile 
de țiței.

Intre timp, la locul 
unde se află eșuată na
va se fac încercări de 
a o degaja și a o re
aduce în stare de plu
tire. Agenția France 
Presse arată că, dacă 
nava eșuată se va rupe 
în două, cum este de 
temut, întreaga sa în
cărcătură de țiței se va 
împrăștia în apele mă
rii, ceea ce ar agrava 
și mai mult situația.

Ieri dimineață un e- 
licopter a transportat pe 
bordul navei eșuate un 
compresor și alte echi
pamente pentru a pom
pa aer comprimat în 
compartimentele avaria
te. O nouă încercare de 
degajare a vasului va 
li făcută lie astăzi, fie 
luni, cînd fluxul mării va 
fi deosebit de puternic. 
In caz de reușită, 
„Torrey Canyon" va fi 
remorcat pînă în portul 
Amsterdam.

Un „turn-grădină" aflat în con
strucție în orașul Chorzow din 
R. P. Polonă. Construcția meta
lică, înaltă de 54 m, va fi aco
perită cu plăci transparente de 
polistiren și va avea 285 de po

lițe mobile

BAGDAD. Postul de radio 
SS8S Bagdad a anunțat marți că 
Iraq Petroleum Company a ac
ceptat să plătească Irakului re- 
devențele trimestriale normale, 
deși aproape timp de 11 săptă- 
mîni pomparea și exportarea 
petrolului au fost întrerupte, în 
urma conflictului dintre compa
nie și guvernul sirian.

ira PARIS. Tribunalul adminis 
™ trativ din Paris a anul." 
miercuri hotărîrea cenzuri 
franceze de a interzice prezen
tarea în Franța a filmului „Că
lugărița", după celebrul romei: 
epistolar al lui Diderot. Inter
dicția pronunțată la 1 aprilie 
1966 fusese motivată de presu
punerea că filmul ar putea a- 
duce „prejudicii grave senti
mentelor și conștiinței 
mari părți a populației
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