
* »
P ROL ETA PÎ DÎN TOATE TARILE, UNÎȚl-VÂ!

il

RE
I

Cu prilejul alegerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in funcția de 
președinte al Consiliului de Stat
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Naționale

Acest
decembrie...

de Paul ANGHEL

Acest decembrie, lună tra
dițională a bilanțului, lună în 
care cele patru sezoane de 
strădanii se adună într-o nouă 
priveliște a biruințelor, acest 
decembrie de hambare și ia- 
brici, de laboratoare și amii- 
teatre, de cămine cu prunci și 
bucurii, de slovă și gînd româ
nesc, acest decembrie care a 
inaugurat în istoria României 
numele Republicii, se încarcă 
cu o nouă semnificație, prin 
lucrările Conferinței Naționa
le . Partidului Comunist Ro
mân.

Am întîlnit în uriașa sală a 
Palatului, pe culoarele și în 
holurile ei, numeroși oameni 
de toate profesiile care adu
ceau, alături de mandatul de 
delegat, și o altă investire, a- 
ceea a succeselor din diferi
te domenii ale economiei, ști
inței sau culturii, ca expresie 
grăitoare a drumului ascen
dent al civilizației noastre, ca 
strălucită confirmare a politi
cii înțelepte a partidului. La 
temelia Conferinței a stat deci 
acest bilanț al faptelor, aceas
tă perspectivă dinamică a rea
lității noastre în continuă pre
facere calitativă.

Am ascultat cu atenție cu- 
vîntul delegaților și invitaților, 
iar inima mi s-a umplut de 
mîndrie. Directivele aprobate 
la Conferință au emanat în chip 
firesc din însăși dezvoltarea 
economiei noastre. Consfințirea 
pe care Conferința le-a con- 
ferit-o reprezintă încă o do
vadă a înțelegerii superioare 
a "‘‘■'cesităților civilizației și 
progresului, o dovadă de înal
tă răspundere față de destinul 
României socialiste.

Aducînd Conferinței salutul 
siderurgiștilor hunedoreni, u- 
nul dintre delegați a comu
nicat cu mîndrie că măsurile 
preconizate de Conferință și-au 
găsit de pe acum un avîntat 
ecou, că acțiunea de organi
zare științifică a producției a 
și dat roade la Hunedoara, 
unde s-au obținut, peste plan, 
25 000 tone oțel și 90 000 tone 
laminate. Un alt delegat, de la 
Galați, ne-a adus vestea că 
miile de constructori ai celui 
mai tînăr combinat siderur
gic, de la Dunăre, și-au înde
plinit angajamentul anual, rea- 
lizînd o depășire în valoare 
de peste 40 milioane de lei. 
Tot aici am aflat, de la de
legații brașoveni, că circa 20
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In cinstea aniversării

Republicii

CU PLANUL ANUAL
ÎNDEPLINIT

• 31 întreprin
deri din Capitală

De la Direcția orășenească de sta
tistică aflăm că întreprinderea „Da
nubiana" din Capitală și-a îndeplinit 
cu 25 de zile înainte de termen pla
nul anual la producția globală in
dustrială. Față de sarcinile la zi, co
lectivul de aici a realizat o producție 
globală mai mare cu 62,5 milioane lei; 
au fost produse pînă în prezent peste 
plan 13 700 anvelope. La indi
catorul producția-marfă vîndută și 
încasată, pînă la 11 decembrie, pla
nul a fost depășit cu 33 milioane lei.

Pînă ieri, 31 întreprinderi industri
ale din Capitală au raportat realizarea 
planului anual la producția globală. 
Printre acestea se numără : Uzina 
de pompe, „Automatica", „Neferal", 
Uzina chimică „9 Mai", Uzina de 
mase plastice București, „Tableta", 
„Electrofar", „Anticoroziv" și altele.

• Rafinăriile din • 25 de între-
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întreaga țară
Rafinăriile din țară au pro

dus suplimentar, de la înce
putul anului, circa 140 000 tone 
de benzină, uleiuri aromate, gaze 
lichefiate și pentru chimizare, bi
tum și alte derivate din țiței, a că
ror valoare la producția marfă vîn
dută și încasată depășește 100 mi
lioane lei. La rafinăriile de la Brazi, 
Ploiești, Teleajen și din orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, valoarea 
tonei de țiței prelucrate — unul din 
principalii indicatori care exprimă 
eficiența economică — a crescut in 
acest an de peste 3 ori față de cea 
obținută în 1959. în același timp, 
au fost realizate sortimente cu ca
racteristici superioare.

Acțiuni
9

înnoitoare în
organizarea 
evidentei

9

muncii
Convorbiri pe tema raționalizării muncii administrative 
și a sistemului informațional la Fabrica de mașini-unelte 

și agregate București

Despre activitatea acestei fabrici 
bucureștene în domeniul producerii 
unor mașini 
ment 
scrie 
însă 
pentru nou ne este solicitată în-

de înalt randa- 
tehnic s-au scris și se not 
multe lucruri bune. Astăzi 
curiozitatea reportericească

PLENARA C. C. AL U. T. C.
Șl A CONSILIULUI U.A.S.R.
în ziua de 11 decembrie a avut 

loc ședința plenară comună a Co
mitetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist și a Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
din România. La lucrările plenarei 
au luat parte tovarășii Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., și 
Virgil Trofin, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Plenara a ales pe tovarășul Ion 
Iliescu, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., în funcția de prim-secre- 
tar al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist. în 
legătură cu trecerea tovarășului 
Petru Enache în altă muncă, pe 
linie de partid, plenara C.C. al 
U.T.C. l-a eliberat din funcția de 
prim-secretar și membru al Birou
lui C.C al U.T.C.

Plenara a examinat sarcinile 
Uniunii Tineretului Comunist și 
ale U A.S.R. .în lumina hotărîrilor 
Conferinței Naționale a partidului 
și ale plenarei Comitetului Central 
al P.C.R. din 29 noiembrie—1 de
cembrie a. c. cu privire la îmbu
nătățirea muncii educative în rîn- 
durile tineretului.

Exprimînd adeziunea întregului 
tineret la hotârîrile Conferinței 
Naționale a Partidului Comunist 
Român, participanții la plenară au 
mulțumit Comitetului Central al 
partidului pentru grija și atenția 
cu care partidul se ocupă de pro
blemele tinerei generații, pentru 
înalta apreciere acordată tineretu
lui și organizației sale revoluțio
nare Comitetul Central al U.T.C. 
și Consiliul U.A.S.R. au asigurat 
conducerea partidului că tineretul 
patriei noastre va munci neobosit, 
își va aduce contribuția activă la 
înfăptuirea acestor hotărîri.

în vederea dezbaterii largi a sar
cinilor ce revin Uniunii Tineretu
lui Comunist și stabilirii măsurilor 
practice pentru aplicarea în viață 
a hotărîrilor partidului privind 
îmbunătățirea activității educative 
în rîndurile tineretului, plenara a 
hotărît convocarea unei consfătuiri 
pe țară la care să participe, în 
afara membrilor Comitetului Cen
tral al U.T.C. și ai Consiliului 
U. A.S.R., cadre de conducere ale 
U T.C. din regiuni, raioane, orașe, 
comune, întreprinderi, instituții de 
învățămînt superior și școli, repre
zentanți ai altor organizații de 
masă și instituții centrale.

tr-un alt domeniu. E vorba de acți
unea întreprinsă de un grup de spe
cialiști, încununată, după mai mulți 
ani de căutări și eforturi, de rezul
tate concrete. înainte de 
prezenta, sa-i numim pe 
palii protagoniști : Petru 
și Mincu Horst de la organizarea 
muncii, V. Clonda, șef adjunct la 
serviciul planificării. Matei Chin- 
tescu. biroul de lansare a produc
ției. întrebăm ne economistul 
Petru Roșea :

— In ce constă acțiunea pe 
care ati întreprins-o și care 
este scopul urmărit ?

— Vorbind pe scurt, noi ne-am 
propus să realizăm organizarea știin
țifică a muncii personalului tehnic 
și administrativ, ceea ce implică ra
ționalizarea întregului sistem infor
mațional intern. Scopul : să dăm 
conducătorilor diferitelor sectoare 
de activitate (ingineri, maiștri), cît 
și conducerii întreprinderii acele 
„instrumente de lucru" cu ajutorul 
cărora deciziile pe care le iau să fie 
operative, eficiente.

— Vă rugăm si vă referiți la 
aspectele cele mai noi ale aces
tei acțiuni.

Organizarea cuprinde activitățile 
care dirijează atît producția cît și 
administrația. oferind mijloacele 
pentru a depista zilnic. ..din mers“. 
abaterile și deci si posibilitatea de 
a le înlătura operativ. Se elimină 
astfel incomoditatea vechiului sistem 
a cărui principală deficientă con
sta în faptul că informațiile sinteti
ce erau elaborate cu mare întîrziere 
— la sfîrșitul lunii — cînd, practic, 
era prea tîrziu să se mai poată lua 
măsuri de îndreptare.

— Deci, un prim rezultat al 
acțiunii de organizare : crește
rea operativității...

— întocmai. Directorul întreprin
derii noastre are, pe baza datelor 
pe care le prelucrăm, situația la zi 
a producției din fiecare atelier, cît

a le 
princi- 
Roșca

Vasile NICOROVICI
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prinderi 
ploieștene
PLOIEȘTI (coresp. „Scintedi"). Co

lectivele de muncitori, tehnicieni și 
ingineri din 25 de uzine, fabrici, ra
finării, schele petroliere ale regiunii 
și-au îndeplinit planul anual de pro
ducție. Uzina de utilaj chimic din 
Ploiești a dat peste plan 272 tone con
strucții metalice, 164 tone nefe
roase etc., înregistrând beneficii peste 
cele prevăzute de mai bine de 
milioane lei. Pe ansamblul 
dustriei regiunii Ploiești s-au dat 
peste plan pînă acum produse 
valoare de peste 505 milioane lei.

20 
in-

în

• Constructorii 
centralei elec
trice a C.S-Galați

GALAȚI (corespondentul „Scîn- 
teii“). — Colectivul întreprinderii 
„Energoconstrucția“-București con
struiește pe platforma Combinatu
lui siderurgic de la Galați o cen
trală electrică de termoficare cu 
o putere instalată, în prima etapă, 
de 150 MW. Planul pe 1967 al lu
crărilor de construcții-montaj a fost 
realizat cu 32 zile mai devreme. A 
fost dată în funcțiune o stație de 
tratare chimică a apei, care va a- 
sigura intrarea în probe tehnolo
gice a primului furnal de 1 700 mc 
A început, cu 6 luni mai de
vreme, montajul celui de-al doilea 
cazan de 40 tone abur pe oră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a pri
mit luni la amiază la Palatul Con
siliului de Stat pe șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
care, cu ocazia alegerii sale în a- 
ceastă funcție, î-au prezentat fe
licitări în numele șefilor de state 
și al guvernelor din țările lor.

La solemnitate au luat parte to
varășii Constanța Crăciun și Ște
fan Peterfi, vicepreședinți ai Con
siliului de Stat, Constantin Stătes- 
cu, secretarul Consiliului de Stat, 
precum și George Macovescu. prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe

Au prezentat felicitări ambasa
dorii: R. P. Mongole — Togoociin 
Ghenden, R. P. Bulgaria — Gheor- 
ghi Bogdanov, Republicii Arabe U- 
nite — Mohamed Fahmy Hamad, 
Belgiei — Honore Cambier, Fran
ței — Jean Louis Pons, Italiei — 
Niccolo Moscato. R. P. Ungare — 
Jozsef Vince, Indoneziei — Sambas 
Atmadinata, R. D Germane —

Ewald Moldt, Japoniei — Akira 
Shigemitsu, R.S.F. Iugoslavia — 
Iakșa Petrici, Elveției — Charles- 
Albert Dubois, R. S. Cehoslovace — 
Cestmir Cisar, Finlandei — Bjdrn 
Olof Georg Alholm, R. P. Alba
nia — Iosif Pogace, Iranului — 
Soltan H. V. Sanandâji, Greciei — 
Jean C, Cambiotis, Turciei — Kâ- 
muran Giiriin, Marii Britanii — 
John Chadwick, Argentinei — Ro- 
gelio R. Tristany, Republicii Isla
mice Pakistan — Jamsheed K. A. 
Marker, Suediei — Cari Rappe ; 
ministrul Izraelului — Eliezer Do- 
ron; însărcinații cu afaceri ad-in- 
terim ai: Danemarcei — R. Wag
ner Hansen, R. P. Chineze — Li 
Bin, R.P.D. Coreene —- Riăm Gion 
Riăn, Republicii Chile — Rolando 
Stein, Braziliei — Marcio de Alen- 
car Ramalho, R. P. Polone — Jerzy 
Fidler, Republicii Cuba — Omar 
Morales, R. D. Vietnam — Ho Tu 
Truc, U.R.S.S. — I. S. Ilin, S.U.A. — 
Joseph W. Neubert, R. F. a Ger
maniei — Franz Drutschmann, Aus
triei — Gerhard Rainer, Olandei — 
A P. Van Walsum, precum și re-

prezentantul ad-interim al șefului 
Reprezentanței Consulare și Co
merciale a Spaniei — Y. Maestro, 

în numele corpului diplomatic, 
Togoociin Ghenden, ambasadorul 
R. P. Mongole la București, a adre
sat președintelui Consiliului de 
Stat felicitări cu prilejul alegerii 
sale în această înaltă funcție și i-a 
urat succese în activitatea sa, pen
tru binele poporului român.

Adresîndu-se șefilor de misiuni 
diplomatice, tovarășul 
Ceaușescu le-a mulțumit 
pentru felicitările adresate 
personal, cît și Consiliului de Stat 
și a exprimat speranța că relațiile 
României cu toate statele se vor 
dezvolta tot mai mult în interesul 
reciproc și al cauzei păcii în 
lume

Președintele Consiliului de Stat a 
urat șefilor de misiuni diplomati
ce succes în activitatea lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut apoi cordial cu șefii mi
siunilor diplomatice.

(Agerpres)

Nicolae 
cordial 

atît

A început Festivalul național 
al teatrelor dramatice
In Capitală a început luni Festi

valul national al teatrelor drama
tice, manifestare închinată celei de-a 
20-a aniversări a Republicii. Parti
cipă 18 colective artistice din întrea
ga tară cu spectacole din dramatur
gia originală, clasică și contempora
nă. ale căror premiere au avut loc 
în stagiunea trecută si tn cea ac
tuală.

In prima zi a Festivalului au fost 
prezentate două spectacole : „Eroii"

de Lucian Blaga — o selecție de 
fragmente din dramele „Zamolxe", 
„Anton Pann" și „Avram Iancu" 
pusă în scenă de Ion Olteanu și dra
ma „Petru Rareș" de Horia Lovi- 
nescu. în regia Soranei Coroamă. 
ambele interpretate de actori ai tea
trului bucureștean „C. I. Nottara". 
Personajele principale au fost inter
pretate de artiștii Dan Nasta. Tony 
Zaharian. Dorin Varga si George 
Constantin. (Agerpresl
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• Pe șantierele locu
ințelor proprietate per
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tece de țară" • Co
morile oceanelor
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'FAPTUL; 
! DIVERS,'
I Trecînd | 

Dunărea
I Călătorii (auto-moto) care an 

trecut Dunărea în Dobrogea pe I
I la Călărași cunosc, desigur, bu- 
I fetul din Ostrov. Unii poate îl 

țin minte și pe tovarășul Gheor- I
I ghe Biliboc, gestionarul bufetu- 
I lui. Tovarășa Mara Dumitrașcu, 

din București (Calea Dorobanți- I
I lor 48) și sora ei nu-1 vor uita 

curînd. Trecînd Dunărea, zilele 
trecute, au făcut un popas în a- I 
cest bufet. La Medgidia (după | 
120 km de drum) au constatat că 
uitaseră la bufet o geantă cu 
2 600 lei. Repede, înapoi I La bu- | 
fet, gestionarul, după ce anunța
se punctele de control de pe șo
sea, aștepta păgubașul. Conținu- | 
tul genții era neatins. Așadar la 
acest bufet, Gh. Biliboc știe să-și 
servească și altfel clienții.

Pe șantierele locuințelor
proprietate personala

Cum se garanteaza

Precizare
îngrășămintele chimice se ufî- 

Uzează cu foarte bune rezultate 
în agricultură. în creșterea vite
lor — știe oricine — folosirea 
lor nu se recomandă. La coope
rativa agricolă de producție Da- 
cia-Rupea, turma de oi, datorită 
neglijenței îngrijitorilor, a consu
mat îngrășăminte chimice. Din 
această cauză, 40 ovine au murit. 
Altele sînt intoxicate. Deci, deo
camdată, pentru îngrășarea ani
malelor baza rămîne tot... nutre
țul. Facem această precizare 
pentru a preîntîmpina astfel de 
^experiențe" păgubitoare.

Urmărirea
Pe Drumul European 94, între 

Remetea Mare și Timișoara, a 
avut loc un accident de circula
ție. Dumitru Marosan care circu
la reglementar cu căruța a fost 
lovit din spate de o mașină. Că
ruța a fost distrusă, un cal a mu
rit, iar D. Marosan accidentat 
grav (ambele picioare fracturate). 
Făptașul a părăsit locul acciden
tului. Cine este ? Această între
bare și-au adresat-o și lucrăto
rii de miliție. Agenții de cir
culație din regiune au fost puși 
în stare de alarmă. Fiecare garaj, 
fiecare mașină a fost cercetată. 
Cine e făptașul ? După 30 de ore 
de căutare a fost prins : Dumi
tru Manda, șofer la șantierul VIII 
•1 I.C.I.M. Brașov. El a crezut 
că i se pierde urma în cîmpiile 
bănățene. De răspundere însă nu 
te poți ascunde.

La potcovit
Cu ce viteză aleargă telegarii 

poștei ? După această întîmplare 
se pot lua la întrecere cu mel
cul. Distanța Ploiești-Bordeni, 10 
km, au străbătut-o în... 106 zile. 
Adică, au parcurs 0,15 km pe 
zi. Cu această viteză a călătorit 
o citație trimisă de Tribunalul 
regional Ploiești lui Neculai San
du din comuna Bordeni (Cîm- 
Sina). Citația trimisă la 18 iulie 

anunța pe destinatarul său să 
se prezinte la un proces pe 3 
august Dar citația a ajuns la 
destinație în luna noiembrie. în 
acest interval, procesul s-a ter
minat ; N. Sandu a fost condam
nat la 3 luni închisoare. După 
oe a ispășit pedeapsa, iată că a 
primit și citația. După cum se 
vede, telegarii poștei șchioapătă. 
Potcoviți-i I

Si-a 
schimbat 
vecinii

S-a scris adesea despre necesi
tatea respectării normelor de con
viețuire socială în bloc, pe stra
dă. Revenim. Mai sînt unii care 
se călăuzesc după principiul „în 
casă la mine fac ce vreau". In
tr-adevăr, acasă la el, Alexandru 
Panait, salariat la T.U.G.-Brașov, 
a făcut ce-a vrut. Ziua și noap
tea lăsa aparatul de radio să 
funcționeze la maximum, cînta 
cît îl ținea vocea pentru a tul
bura liniștea celorlalți, injuria și 
amenința vecinii. Pentru a-1 po
toli pe scandalagiu, vecinii săi 
s-au adresat justiției. Alexandru 
Panait a fost condamnat (infrac
țiune locativă) la 6 luni închisoa
re. Acum n-o să se simtă ca 
acasă. Alt loc, alți vecini.

Legalizare
La 21 noiembrie semnalam în 

cadrul acestei rubrici unele defi
ciențe din activitatea Notariatului 
de Stat Tecuci (Calați). La a- 
ceastă instituție s-a eliberat t f ui 
solicitant o copie „legalizată" 
(după un certificat de naștere) 
care nu respecta originalul. Con
ducerea notariatului ne răspunde 
că vinovat de această greșeală 
gravă este secretarul Gheorghe 
S Maziliu. Pentru numeroase 
abateri în muncă întîrzieri de 
lucrări, prezență la serviciu în 
stare necorespunzătoare, pierde
rea unor acte ale cetățenilor, 
secretarului Gh. Maziliu i se va 
desface contractul de muncă. Nă
dăjduim că obiceiurile lui Ma
ziliu nu vor rămîne pe loc, în 
copie.

Rubrics redactata de > 
Ștefan ZIDARITA 
Ștefan DINICĂ

«a sprijinul corespondenților 
'«Scinteii**

Interesul cu care cetățe
nii au primit acțiunea de 
construire de locuințe pro
prietate personală se ex
primă în mod convingător 
prin numărul mare — a- 
proape 31 000 — al solicită
rilor înregistrate, 
mare, această 
amploare, la 
fiind în lucru aproximativ 
19 000 de locuințe. In ase
menea condiții, asigurarea 
calității lucrărilor de exe
cuție are o mare însemnă
tate pentru sporirea în con
tinuare a interesului pu
blicului. Putem spune că, în 
marea lor majoritate, con
structorii se străduiesc să 
ofere beneficiarilor numai 
lucrări de bună calitate, în 
acord cu prevederile pro
iectelor și cu clauzele con
tractelor. Din păcate, însă, 
se mai întîmplă și altfel.

— „între ușă și toc — ci
team inginerului Vasile 
Știrba, șef-adjunct al șan
tierului Tomis-Nord din 
Constanța, scrisoarea primi
tă de la un grup de pro
prietari ai apartamentelor 
din blocul U-3 — există 
spații care depășesc 10—15 
mm, în timp ce STAS-ul 
prevede maximum 2 mm".

— Proprietarii umblă toa
tă ziua cu STAS-ul în mînă! 
— a exclamat, atunci, su
părat, inginerul.

Replica are o semnifica
ție deosebită : obișnuițl cu 
„indulgența" manifestată 
de multe ori la recepțio- nare de • ...
secțiunilor 
rire a 
sfaturile 
struetorii se declară nemul
țumiți de exigenta și fer
mitatea pe deplin înteme
iate cu care cetățenii, con- 
tractanți ai locuințelor pro
prietate personală, își a- 
firmă punctul de vedere, își 
susțin dreptul de a benefi
cia de lucrări de bună ca
litate.

Pentru cel ce cunosc mal 
puțin acest sector de acti
vitate, se poate naște în
trebarea : cum, în construc
ții, termenii de calitate se 
află încă sub semnul discu
țiilor între beneficiar și 
executant ? In principiu, ca 
în toate domeniile produc
ției materiale, există și aici 
reglementări precise pri
vind disciplina muncii, con
trolul tehnic intern, disci
plina contractuală, recepția 
lucrărilor, adică toate ga
ranțiile unei calități cores
punzătoare a execuției. Dar, 
din nefericire, în multe ca
zuri, între principii și situa
ția reală mai apar diferen
țe. Locatarii blocului H 3 
din cartierul bucureștean 
Balta Albă, de exemplu, au 
stat multe zile, după așa- 
zisa predare a blocului, 
fără încălzire, lumină și apă 
caldă. Unii clienți ai ofi
ciilor pentru construirea de 
locuințe proprietate perso
nală ni s-au adresat cu re- 
clamații privitoare la sta
rea necorespunzătoare a a- 
partamentelor ce le sînt 
predate. Care sînt, pe scurt, 
cauzele ?

Printre principalele se 
numără calitatea și sorti
mentul elementelor de fini
saj și instalații livrate de 
furnizori. Se mai pot găsi în 
depozit, sau instalate, tîm- 
plărie cu „lufturi", parchet 
insuficient uscat. „Aproape 
toate căzile de baie, pe care 
le avem în depozit — ne-a 
declarat un reprezentant al 
șantierului de instalații To
mis-Nord — au defecte, așa 
le primim de la fabrică". 
De ce nu le refuzați 1 „Șl 
așa le primim cu multă 
greutate" — ni se răspunde. 
La fel se întîmplă și cu alte 
elemente livrate ; exigența 
trebuie să înceapă încă de 
aici, pentru ca producția de 
proastă calitate a furnizori
lor să fie blocată la ușa 
șantierelor. Numai cînd 
constructorii vor pune pi
ciorul în prag cu hotărîre, 
nu numai cei amintiți aici 
dar toți, respingînd pro
dusele necorespunzătoare

Ca ur- 
acțiune ia 
ora actuală

reprezentanții 
de gospodă- 

locuințelor din 
populare, con-

(Urmare din pag. I)

J

calitatea?
expediate de întreprinderi
le furnizoare, 
prevederilor 
formulate în

dînd 
legale 
acest

curs 
clar 

___    sens, 
lucrurile se vor îndrepta. 
Abia atunci — chiar dacă 
se vor ivi unele neajunsuri 
de moment — la capitolul 
calitate toate șantierele 
vor porni de la început 
pe făgașul firesc.

O altă cauză : necunoaș
terea din timp de către 
constructor a elementelor 
și materialelor de care va 
dispune. Referitor la acest 
aspect. Petre Marinescu, 
jurist la O.C.L.P.P.-Con- 
stanța, ne spunea : „Con
structorul dispune de timp 
suficient pentru analiza 
proiectelor, înainte de în
cheierea contractului ; este 
greu de înțeles de ce nu 
formulează atunci obiecțiile 
referitor la materialele de 
care nu dispune. Contrac
tul se semnează, prețul se 
calculează corespunzător 
unor finisaje superioare, 
beneficiarii se declară mul
țumiți, după care, la exe
cuție, o serie de prevederi 
ale proiectului sînt încălca
te. Urmează recalculări de 
prețuri, iar reclamațiile 
clienților noștri sînt justifi
cate, întrucît restituirea 
unei anumite sume nu poa
te înlocui confortul astfel 
atenuat".

Influențează direct și 
„economiile" nejustificate 
ale constructorului, mani
festate prin omiterea unor 
elemente aparent mă
runte (capace la gurile de 
intervenție din coloanele 
destinate conductelor, ba
ghete de fixare a sticlei ar
mate la parapetele balcoa
nelor, suporții metalici ai 
glafurilor de la ferestre) 
sau folosirea unor înlocui
tori de calitate necorespun
zătoare, chiar atunci cînd 
există materialele inițiale, 
sau nerespectarea unor pre
vederi importante ale pro
iectului. Ing. P. Frangopol 
din București ne scrie, de 
pildă, că la blocul H 1, din 
Drumul Taberei, înălțimea 
camerelor a fost redusă cu 
circa 11 cm. față de proiect. 
Ce și-au zis constructorii : 
nimeni n-o să bage de sea
mă o asemenea diferență (de 
la 2,75 m la 2,64 m), în
schimb, la încasări se va 
cunoaște.

Se mal semnalează sla
bul nivel disciplinar al 
lucrătorilor de pe unele 
șantiere, situație favorizată 
de inexistența cvasi-totală 
a prerecepției. După cum 
am arătat și în alte rîn- 
duri, constructorii nu e- 
fectuează întotdeauna un 
control permanent și exi
gent al calității lucrărilor, 
iar verificarea lor în faza 
finală practic nu se obișnu- 
iește pe unele șantiere, ast
fel încît abia comisia de 
recepție este cea care sem
nalează remedierile nece
sare. Este de mare impor
tanță ca exigența, manifes
tată printr-un control rigu
ros și o întărire a răspun
derii personale pentru sta
diul și calitatea execuției, 
să fie așezată peste tot 
la locul cuvenit. Ni se 
semnalează și cazurile unor 
lucrători care execută lu
crări necorespunzătoare. în 
speranța că presupușii pro
prietari le vor „recompen
sa" îndreptarea lor. Dar 
indisciplina merge uneori 
pînă la acte și mai grave, 
irtcompatibile cu normele 
de conduită elementare, în
cît pe multe șantiere s-a 
statornicit obiceiul ca o- 
biectele ușor demontabile 
— prize, întrerupătoare, ba
teriile instalațiilor sanitare 
•— să fie montate abia după 
ce locatarii și-au ocupat a- 
partamentele, ceea ce con
travine net prevederilor pri-

vind recepția „la cheie" a 
locuințelor. Considerăm că 
este necesar ca organele de 
stat să la măsuri deosebit 
de drastice față de cei care 
încalcă disciplina de pro
ducție și de muncă.

Faptele mai dovedesc 
că, pe unele șantiere, nici 
recepția nu se face tot
deauna conform prevederi
lor legislației în vigoare, 
în asemenea cazuri, apar
tamentele sînt predate 
proprietarilor în baza 
unui simplu proces-ver- 
bal de predare-primire, în
cheiat între constructor 
și O.C.L.P.P., urmînd ca 
eventualele remedieri să 
fie efectuate ulterior, în 
așa-zisul an de garan
ție, a cărui menire este 
cu totul alta. In mod neper- 
mis, sînt admise la recepție 
tronsoane Izolate dintr-o 
clădire. E drept că, uneori, 
înșiși proprietarii sînt cel 
zoriți și-și ocupă aparta
mentele prin mici învoieli 
cu cîte un șef de echipă, 
așa cum ni se semnalează la 
Constanta. Dar, în majorita
tea cazurilor, oficiile sînt 
cele ce dau dovadă de o 
deosebită îngăduință fată 
de graba constructorului de 
a-șl preda apartamentele 
„în termen", chiar dacă 
blocurile nu corespund con
dițiilor Impuse de obligati
vitatea recepției înainte de 
a fi date în folosință. O 
atare bunăvoință se explică, 
în mare parte, și prin aceea 
că atît trusturile de con
strucții, cît și oficiile sînt 
subordonate direct comite
telor executive ale sfatu
rilor populare, interesate 
uneori ca totul să meargă 
„bine", fără bătaie de cap.

Contractul între benefi
ciar, oficiu, constructor și 
bancă prevede ca, pentru 
fiecare zi de întîrziere pes
te termenul fixat, construc
torul să plătească clientu
lui o penalizare de 0,5 la 
sută din costul apartamen
tului. Iată de unde se trage 
graba constructorului ! Pen
tru a nu plăti penalizări me
ritate, se încalcă prevede
rile legislației economice. E 
destul să amintim aici că, 
numai pentru întîrzierile în 
predarea a două blocuri din 
Craiova, trustul respectiv

de construcții urmează să 
plătească proprietarilor 
circa 100 000 lei, iar pentru 
un bloc din Constanța, 
T.C.E.H. este în prezent ac
ționat în arbitraj cu aproa
pe 150 000 lei. întîrzierile 
sînt deci costisitoare... Ar fi 
bine dacă o asemenea in
transigență ar fi dovedită 
de oficii în toate cazurile, 
dar din păcate nu este așa. 
Apar situații inechitabile. 
„Deși încă nu ni s-a 
anunțat cînd ne vom 
putea ocupa apartamentul 
(termen contractual 31 oc
tombrie 1967) — ne scrie 
același P. Frangopol — ni 
s-a și reținut prima rată de 
rambursare a creditului, cu 
toate că în contract se men
ționează că prima rată se 
va opri după mutarea în 
casă. Pentru penalizări, ni 
se spune la oficiu, va tre
bui să deschidem... acțiune 
judiciară ! Este normal să 
fie așa, cînd reținerea ratei 
se face automat ?“

In această situație, ne în
trebăm care este menirea 
oficiilor ? Ele trebuie să re
prezinte și să apere intere
sele beneficiarului, să asi
gure, prin competenta și 
exigența personalului lor 
tehnic, o urmărire calificată 
a lucrărilor, o calitate ridi
cată a proiectării și execu
ției. Or, din cele arătate 
mai sus nu rezultă că 
O.C.L.P.P.-urile și-ar înde
plini întotdeauna în mod 
riguros acest rol. Dimpotri
vă. porțile unor lucrări de 
slabă calitate rămîn des
chise, nerespectarea de că
tre constructor a proiectu
lui, a contractului nu este 
curmată cu hotărîre, iar o- 
ficiile contribuie adesea 
tocmai la acceptarea de că
tre clienții lor a aparta
mentelor așa cum sînt.

In condițiile îmbunătăți
rilor preconizate 
niul construcției 
cuinte, cetățenii 
tea contracta, 
locuințele pe care 
direct cu întreprinderile de 
proiectare și execuție. In
tr-un asemenea caz, intere
sele beneficiarilor ar putea 
fi reprezentate, cu mai mult 
succes, de birouri speciali
zate care, pentru o anumită 
taxă, să presteze serviciul 
de dirigenție de șantier, ur
mărind pe parcurs lucrările 
și partlcipînd la recepție, 
în fine, ar fi de mare inte
res și actualitate simplifica
rea a însăși sistemului de 
contractare.

în dome- 
de lo- 
ar pu- 

eventual, 
le doresc

arh. Gh. SASARMAN

• Un bărbat șl o femele î PATRIA — »; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30.
0 Reîntoarcerea Iul Surcouf ; FEROVIAR — 8,30 ; 10,45; 
13; 15,15; 17,45; 20,15, EXCELSIOR — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
19; 21,15 (la ultimele două cinematografe completarea 
Permanențe), MODERN — 9,30; 11,45; 14; 16.15; 18,30; 
20,45.
• Cerul începe Ia etajul III ! REPUBLICA — 9,30;
11,45; 14; 16,30; 18,45, VICTORIA * ... — — —
19; 21.
• Gala filmului ture. Răzbunarea 
BLICA — 21.
• Martin soldat : SALA PALA
TULUI (seria de bilete 2174 — 
orele 19,30), LUCEAFĂRUL (com
pletare A sosit vacanța mare) — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, FESTI
VAL (completare In căutarea tim
pului pierdut) — 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21.
• Contele Bobby, spaima vestului 
sălbatic : BUCUREȘTI (comple
tare Douăzeci de ani de comerț) 
— 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21..GRIVIȚA (completare 
A sosit vacanța mare) — 9; 11,15) 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
MIORIȚA (completare Douăzeci de ani de comerț) — 
10; 12,30; 15; 17,30; 20, MELODIA (completare Orizont 
științific nr. 10/1967) — 9; 11,15; 13,30; 18; 18,30; 20,45.
• Cea mai lungă noapte : CAPITOL (completare Ori
zont științific nr. 10/1967) — 9,30; 12; 15; 17,45; 20,30.
• Romanță pentru trompetă : CENTRAL (completare 
Nicolae Kirculescu) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
• Anna Zaccheo : CINEMATECA — 10; 12; 14.
• Operațiunea Crossbow : LUMINA — 9—15,45 In con
tinuare ; 18,15; 20,45, DACIA — 8—21 In continuare.
• Program pentru copii : DOINA — 9; 10.
• Zorba grecul : DOINA — 11,30; 15,15; 18; 20,4».
• Moara cu noroc : UNION — 15; 17,30; 20.
• Numai șase secunde — Vacanța lui Bonifaclu — 
ostașii pădurii — Piccolo — Gigantul înaripat : TIM
PURI NOI — 9—21 în continuare.
• Sindbad marinarul : GIULEȘTI (completare Romtnli 
șl marele Octombrie) — 15,30; 18; 20,30.
Î, Surcouf, tigrul celor șapte mări : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE (completare Orașul) — 10,30; 18;

18; 20.
• O fată fericită : BUCEGI (completare Mlhail Kogăl- 
niceanu) — 9; 11; 13; 16; 18,15; 20,30, VOLGA (comple

— 9; 11; 13; ÎS; 17;

Șerpilor : REPU-

a fost planificat si cît s-a realizat 
(în ziua precedentă, cît și „cumulat" 
de la începutul lunii). Cu aceste date 
zilnice, pe care le prelucrăm la o 
stație de calcul, obținem un al doilea 
„etaj" de informație și anume : rea
lizările săptămînale pe fiecare om. 
O dată pe săptămînă, fiecare munci
tor primește o tabulogramă care 
conține : „ore-normă realizate", re
perele și produsele la care a lucrat, 
cîștigul. Aceasta are asupra lui un 
efect psihologic stimulativ. De 
asemenea, folosind aceste situații, 
maiștrii sînt ajutați să elimine „ne- 
ritmicitățile", repartizarea sarcinilor 
de lucru la întîmplare.

Un alt tovarăș pe care îl so
licităm. Constantin Hăloiu, secreta
rul comitetului de partid al fabricii, 
ne confirmă, cu noi argumente, utili
tatea raționalizărilor organizatorice 
care au fost recent introduse : „Pe 
baza acestor informații operative, ne 
putem da seama în ce sectoare se 
depun eforturi raționale și în care 
se muncește sporadic și în funcție 
de aceasta intensificăm munca po
litică. Justificările verbale nu mai 
servesc la nimic deoarece avem la 
dispoziție date concrete, care nu mal 
pot fi contrazise. Cu ajutorul tabu- 
logramelor putem combate obiceiul 
pe care îl au unii de a „ponta" pie
sele lucrate abia la sfîrșitul lunii, 
ceea ce provoacă perturbații. Cu un 
cuvînt : munca „organizatorilor ști
ințifici" e utilă și eficace, fapt pen
tru care ei au avut în permanență 
sprijinul comitetului de partid".

Edificatoare sînt si impresiile ing. 
Gh. Mihai, care a venit la F.M.U.Â. 
pentru a învăța din experiența co
legilor de aici. întreprinderea la

O recunoașteți ? Așa aratâ noua intrare (pregâtitâ în 
vederea sârbâtorilor de iarnâ) a magazinului „Unic' 

din Capitală
Foto : R. Coetin
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— In direct... Emisiune economică.
— Pentru copil : Ecranul cu păpuși : „Galeria 

de carton".
— Pentru tineretul școlar : 1001 de întrebări. 

După scoici, la ele acasă. ~ 
Muzeul „Grigore Antipa".

— Telejurnalul de seară.
— Agenda dv.

— Buletinul meteorologic —
— Aventurile lui Tarzan.
— Album de poezie.
— Seară de teatru : „Mitică 

Petrescu. Interpretează Teatrul de Stat din 
Timișoara. In pauză : Poșta televiziunii.

— Cronica ideilor.
— Telejurnalul de noapte.
— închiderea emisiunii.

Transmisiune de la

Publicitate.

Popescu* de Camil

cinema

tare In căutarea timpului pierdut) — 9,30; 11,45—14 In 
continuare ; 16,15; 18,30; 20,45.
• Ocolul : BUZEȘTI (completare Stlrcul, pasăre rep
tilă) — 15,30; 18; 20,30.
• Sus mîinlle, domnilor polițiști t CRINGAȘI (com
pletare Vecinii) — 15,30; 18; 20,30.
• Loana : GLORIA (completare Mlhail Kogălnlceanu) 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS (completare 
A sosit vacanța mare) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30, 
FLAMURA (completare In căutarea timpului pierdut) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Prostănacul : UNIREA — 14; 18; 18,15; 20,30.

• Salvele Aurorei : FLACĂRA 
(completare Orașul fără străzi) — 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
• Sfidarea : VITAN (completare
Scuzați atracții) — 14,30; 16,30;
18,30; 20.30.
• Profesorul distrat : POPULAR 
(completare Tradiții) — 15,30; 18; 
20,30, LIRA (completare Mlaștina 
tăcută) — 15,30; 17,45; 20.
e Zece negri mititel : AURORA 
fumat) — 8,30; 10,45; 13; 15,30; 18;(completare Despre fumat) — 8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 

20,30, RAHOVA (completare Douăzeci de ani de comerț) 
— 15,30; 18; 20,30.
• Marele restaurant : DRUMUL SĂRII (completare 
Orizont științific nr. 9/1967) — 16; 18; 20.
• Un taxi pentru Tobruk : ARTA (completare Viața 
plină de surprize) — 9; 11,15; 13,30—16 în continuare ; 
18,15; 20,30, FLOREASCA (completare A sosit vacanța 
mare) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.

Și

Spartacus — ambele serii : MUNCA — 15,30; 19.
Oameni în rulotă ; MOȘILOR (completare Foarfec» 
băiețelul) — 15,30; 18; 20,30.

_ Un idiot la Paris : COSMOS (completare Armonie) 
— 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
• Ecou pe coastă : VIITORUL (completare Jety) — 
15,30; 18; 20,30.
• Cine călărește un tigru t : COLENTINA (completare 
Legenda) — 15,30; 18; 20,30.
• Faraonul : — ambele serii : PROGRESUL — 15,30; 1».
• Răzbunătorii : FERENTARI (completare Micii înotă
tori) — 15,30; 18; 20,30.
• Cine va deschide ușa t : COTROCENI (completare 
Băiatul și cărbunele) — 15,30; 18; 20,30.
• Fantomas contra Scotland Yard : PACEA (completare 
Foarfecă și băiețelul) — 16; 18; 20.

Acțiuni înnoitoare 
ÎN ORGANIZAREA EVIDENȚEI MUNCII
care va lucra el se află în 
curs de construcție, dar așa cum e 
și firesc, în momentul cînd va intra 
în funcție, ea trebuie să fie organi
zată după cele mai avansate prin
cipii. Săptămînile pe care le-a pe
trecut aici i s-au părut pline de in
teres nu numai prin cunoștințele noi 
pe care le-a dobîndit, dar mai ales, 
cum ne spune el însuși, „prin at
mosfera de înnoire" pe care a trăit-o. 
„Munca stăruitoare și sistemati
că pentru a lămuri pe cei ce nu 
înțeleg, ori care cred că „nu mai 
au ce învăța", ori că „sistemul în 
care au lucrat ei ani de zile este 
mai bun", constituie, de fapt, partea 
dificilă a introducerii noului mod de 
organizare. Or, tocmai această expe
riență personală, trăită efectiv aici, 
îmi va fi de cel mai mare folos în 
activitatea mea viitoare".

însoțiți de economistul Petru 
Roșea, plecăm prin fabrică, pentru 
a ne putea da seama în mod 
nemijlocit de modul cum funcțio
nează noul sistem de organizare. în 
fiecare secție, în colțul rezervat ac
tivității administrative, întîlnim ope
ratoare care întocmesc la niște mașini 
periferice medii (tip „Ascota" 117).

situația producției pe ziua respectivă, 
înainte, această operațiune se făcea 
manual. Remarcăm dexteritatea cu 
care se lucrează, deși operatoarele 
s-au „recalificat" relativ recent. Noul 
sistem a intrat în acțiune la 1 no
iembrie, si la data cînd scriem aceste 
rînduri s-a realizat în stația de ma
șini atît centralizarea realizărilor 
fiecărui om și fiecărui loc de lucru 
pe întreaga lună, cît și trierea date
lor de programare a producției pen
tru luna următoare.

— Cu ce ați început ?
— Prin aceea că am căutat să fa

cem ordine și să introducem o evi
dentă clară. precizează tov. P. 
Roșea. Una din măsuri a fost 
cea privitoare la evidența zilnică a 
producției, pe care o vedeți cum se 
realizează la aceste mașini. în fie
care zi, la ora 8, ea se prezintă, cen
tralizată pe întreaga fabrică, pe masa 
directorului. O altă măsură luată de 
noi privește stabilirea riguroasă a 
programului de lucru pe ziua urmă
toare, deci programarea producției în 
mod judicios șl nu la întîmplare, cum 
se obișnuia. în acest scop am alcă

tuit, prin restructurarea posturilor 
existente, cîte „un birou de progra
mare" în fiecare atelier.

Modul cum urmează să se reali
zeze programarea ne-a devenit mai 
limpede după ce am vizitat biroul 
de „lansare a producției". Aici, în 
fața unor grafice simplu și clar al
cătuite, tov. M. Chintescu, șeful a- 
cestui birou, ne-a explicat cum, 
prin raționalizările introduse, „pla
nificarea" și „lansarea" producției, 
operații ce se efectuau înainte sepa
rat si adesea discordant, se vor îm
bina în viitor si aproape că se 
vor suprapune. Se va evita astfel 
ca „una să se planifice și alta să se 
lanseze efectiv în producție", cum 
se mai întîmplă adesea. Mai mult 
decît atît, prin crearea unui circuit 
logic, în care datele tehnice și eco
nomice sînt avute permanent în e- 
vidență, se creează posibilitatea ca 
pe întregul parcurs al fabricației, 
începînd cu proiectarea și pînă la 
realizarea produsului finit, să se 
poată depista în mod operativ toate 
abaterile (consum prea mare de ma
terie primă, de manoperă, regie în
cărcată etc.), spre a fi corectate la 
timp. Vechiul sistem, încărcat șl

Cu primele sale volume, 
„Anotimpuri" (1932) si 
„Dincolo de pădure" (1943), 
Emil Giurgiuca se definea 
ca un poet al satului și na
turii ardelene. Natura era o 
prezență umanizată, care 
trăia toate dispozițiile afec
tive ale poetului, infiltrîn- 
du-se prin elementele ei ru
rale, florale sau de faună 
domestică adînc în struc
tura metaforei. Stările fun
damentale erau frenezia 
contopirii cu natura, jalea, 
dinamizată de accente de 
revoltă și de tentații me
sianice, pricinuită de sufe
rința țării, insatisfacția izvo- 
rîtă din sentimentul însin
gurării și din pretimpuria 
presimțire a morții. In cel 
de-al treilea volum, „Poe
mele verii" (1964). Emil 
Giurgiuca își cînta realiza
rea umană într-un anotimp 
al împlinirilor istorice, cîm- 
pul său liric se lărgea cu 
peisajul industrial și cita
din, poezia cîștiga în capaci
tatea reflexivă, în forța de 
a surprinde și sugera sen
suri dincolo de simpla con
cretețe a imaginii. Existau 
în volum și neîmpliniri, în
deosebi în poeziile în care 
sentimentul satisfacției se 
edulcora într-o viziune idi
lică, improprie meditației 
lirice.

„Cîntece de țară" se află 
direct în continuarea preo
cupărilor din „Poemele ve
rii". întregul volum este 
un „Cîntec de dragoste" în
chinat patriei și timpului în 
care trăim. Un procedeu 
frecvent în lirica sa este 
contopirea poetului cu toate 
elementele firii, cu țara în
săși : „Spun țară și-mi sînt 
umerele rîuri / De vremuri, 
de păduri, de munți, de 
grîuri" (Limbaj). Emil Giur
giuca aude mai puțin mu
zica sferelor, dar are dez
voltat simțul universului te
restru. Poetul animează na
tura moartă, restabilind le
găturile dintre obiectele ne
însuflețite și sevele vege
tale („Copilul"), ascultă pu
terile germinative ale pă- 
mîntului, intuiește unitatea 
lumii. Simbolurile preferate 
sînt cele care exprimă fu
ziunea dintre om și natură, 
dintre destinul individual și 
cel al țării, dintre durata 
intimă și cea a istoriei („O- 
mul pămîntului", „Copacul 
mirific", „Patrie", „Mun
tele", „Cîntec de țară nouă" 
etc.). Prezentul, etapă rod
nică, călăuzită de partid, că

ruia Emil Giurgiuca îi în
chină mai multe poezii, este 
privit în legăturile lui pu
ternice cu tradiția („Mun
tele", „Copacul mirific") și 
cu urmașii („Ducem tim
pul", „Cheile", „Cîntec de 
țară nouă"), ceea ce dă poe
tului conștiința continuității 
și sentimentul că nici una 
dintre „frumusețile" lumii 
„nu s-o mai pierde". Din 
filozofia vremii noastre poe
tul desprinde accente uni
versale, asociind durata so
cială cu permanențe ome
nești. „Astartit", „Medita
ție", „Confesiune" refac ten
tațiile sale gnoseologice, do- 
vedindu-i capacitatea de a 
atrage abstracțiunile în 
matca fluxului poetic.

Ca și în „Poemele verii", 
paralel cu adîncirea medi
tației lirice, se observă ten
dința de concentrare și lim
pezire stilistică. Pentru eco
nomia de mijloace și transfi
gurare mai cităm „Primă
vara", „Copilul", „Triumful". 
Poetul reține acum tonurile 
esențiale și este preocupat 
să sesizeze gesturile cu va
loare de ritual :

„Și pe un mal de zare, sub 
aluni,

Pîinea-i frintă pe-un ștergar 
curat

în tăcere, cum e din stră
buni

Obicei în țară la arat". 
(„Primăvara")

Universul naturist jî-a 
pierdut opulența din „Ano
timpuri", dar a cîștigat în 
forță simbolică. Printre mo
tivele care apar mai frec
vent sînt cel al griului, sim
bol al rodirii, al împliniri
lor și cel al fîntînii, simbol 
al depozitării valorilor mo
rale și al primenirii tot
odată.

Forța de comunicare li
rică nu este egală pe par
cursul întregului volum. Pa
tosul din „Cîntec de victo
rie" este artificial, iar emo
ția poetului mimată. Imper
sonale, cu metafore trudite 
sau care sună a gol, sînt și 
„Manifestație", „Cîntec de 
mai", „Piețile marilor ora
șe". Dar asemenea poezii 
sînt rare în volum.

„Cîntece de țară", contl- 
nuînd ceea ce era valoros în 
„Poemele verii", aduce în 
peisajul liricii noastre ac
tuale rezonanța unei voci 
personale.

Ioana LIPOVANU

teatre

• Teatrul de Comedie : Un Hamlet de provincie — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra** (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Livada cu vișini — 20, (sala 
din str. Al. Sahia nr. 76 A) : Kean — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Acest 
animal ciudat — 19,30, (sala Studio) : Cînd luna e 
albastră — 20.
• Teatrul Giuleștl (în sala Studio a Teatrului Național 
„I. L. Caragiale) : Martorii se suprimă — 19,30.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : Ca-n filme — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Toate pînzele sus — 16.
• Studioul Institutului de artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale" : Goana după fluturi — 20.
• Teatrul „Țăndărică" : Iarmarocul piticului Clip — 17.
• Circul de stat : Atracțiile manejului — 19,30.

b o a sa b b b b b o
greoi, nerațional întocmit, nu per
mitea aflarea costurilor efective, prin 
„post calcul", decît după cîteva luni 
de zile, cînd produsul era gata. La 
ce foloseau, în mod practic, aseme
nea situații ?

— Cum ați pregătit premisele pen
tru introducerea noului sistem de 
organizare a muncii tehnice și ad
ministrative ?

— Am pornit de la raționalizarea 
unor atribuții administrative ele
mentare, cum ar fi alcătuirea for- 
mularisticii, simplificarea circuitelor 
informaționale. A trebuit să re
vizuim critic aproape fiecare for
mular. Mai întîi pentru a elimina 
inutilitătile. iar în al doilea rînd 
pentru a-1 adapta utilizării unui 
sistem de lucru mecanizat. A 
trebuit să procedăm la efectuarea 
codificărilor, să restructurăm astfel 
formularele încît să fie posibilă în
scrierea în coloane a unor simbo
luri cifrice, în așa fel încît să fa
cilităm munca operatoarelor care 
le recopiază pe cartele.

— După cum ați afirmat, introdu
cerea noului sistem de organizare se 
află într-o fază de încercări, de ex
perimentare. Ce vă propuneți să re
alizați în viitorul apropiat, precum 
ji într-o perspectivă mai largă ?

— Acțiunea pe care am între
prins-o constă, cum am mai spus, 
în introducerea unor metode știin
țifice, moderne în cadrul activității 
administrative din fabrica noastră. 
Deși principiile sînt cunoscute, apli
carea lor în practică, la realități 
specifice, dă naștere unor situații 
noi. neprevăzute. In primul rînd. •

vorba, chiar cu mijloacele meca
nizate pe care le deținem, să reali
zăm calcularea unor indici sintetici 
(cum ar fi valoarea producției), să 
elaborăm statele de salarii. In felul 
acesta sporim randamentul celor 
care lucrează în domeniul admini
strativ. Ne propunem, de asemenea, 
ca printr-o mai judicioasă organi
zare să sporim randamentul cadre
lor de conducere, descongestionîn- 
du-le de o seamă de treburi mă
runte și inutile, pe care astăzi le 
îndeplinesc. Un singur exemplu : la 
secretariatul directorului fabricii se 
perindă anual 43 000 de hîrtii. în loc 
să-si dedice timpul unor probleme 
importante de conducere, directorul 
stă să semneze premierea fiecărui 
muncitor, de pildă. în acest fel. va 
trebui să analizăm activitatea fie
cărei verigi administrative din cadrul 
întreprinderii.

— Dar în ceea ce privește opti
mizarea programărilor ?

— Rămîne mai departe în atenția 
noastră, ca una din cele mai im
portante probleme pe care trebuie 
s-o rezolvăm. Vrem ca această pro
gramare precisă s-o putem face pe 
perioade de timp cît mai îndelun
gate. Să putem realiza, chiar la 
începutul fiecărei luni, o progra
mare generală a producției, în a- 
fară de programarea riguroasă, 
săptămînală. Mai mult, s-o putem 
optimiza în funcție de soluțiile cele 
mai judicioase, mai economice. Cu 
alte cuvinte, prin modernizarea șl 
perfecționarea muncii administra
tive, să sporim — în mod continuu 
— randamentul economic al fabricii 
noastre.
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Plecarea unei delegații
de activiști 

în R. P.
O delegație de activiști ai Parti

dului Comunist Român condusă de 
Constantin Vasilescu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., a plecat 
luni seara în Republica Populară 
Bulgaria, unde la invitația Partidu
lui Comunist Bulgar, va face o vi
zită de schimb de experiență.

ai P. C. R.
Bulgaria
Printre persoanele oficiale pre

zente la plecare, în Gara de Nord, 
se aflau Gheorghi Bogdanov, am
basadorul R. P. Bulgaria, și mem
bri ai ambasadei.

(Agerpres)

Sosirea unei delegații de activiști
ai P. C. din Cehoslovacia

ta invitația C.C. al P.C.R., luni 
a sosit în Capitală, pentru un 
schimb de experiență, o delegație 
de activiști ai P.C. din Cehoslova
cia condusă de Miroslav Marușka, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia.

Delegația a fost întîmpinată de 
tovarășii Nicolae Ionescu și Gheor- 
ghe Stroie, adjuncți de șefi de sec
ție la C.C. al P.C.R. Erau prezenți 
Cestmir Cisar, ambasadorul R.S. 
Cehoslovace la București, și membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)

Furnalul de 1 000 mc de la Combinatul siderurgic Hunedoara
Foto : Gh. Vințil»

viața internațională
Plenara C. C. 
al P.C.
din Finlanda

Un nou verdict al Curții Supreme a S. U. A.:

PREVEDERILE LEGII MCCARRAN

Cronica zilei
PLECAREA UNEI DELEGAȚII 

GUVERNAMENTALE 
ROMANE ÎN IZRAEL

Luni dimineața a părăsit Capi
tala, plecînd la Tel Aviv, o dele
gație guvernamentală română, con
dusă de Gheorghe Cioară, minis
trul comerțului exterior, care va 
participa la lucrările primei se
siuni a Comisiei mixte guverna
mentale româno-izraeliene ce va a- 
vea loc în capitala Izraelului.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, au fost prezenți membri ai con
ducerii Ministerului Comerțului 
Exterior, precum și Eliezer Doron, 
ministrul Izraelului la București, 
și membri ai legației.

ZILELE FILMULUI TURC
Comitetul de Stat pentru Cultură 

și Artă. Direcția rețelei cinemato
grafice* .)i difuzării filmelor și Ar
hiva națională de filme au organi
zat luni seara la cinematograful 
„Republica" din Capitală un spec
tacol de gală cu filmul „Drum fără 
sfîrșit", producție a studiourilor din 
Republica Turcia, cu prilejul Zile
lor filmului turc, care se desfă
șoară în Capitală. La spectacol au 
luat parte Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, prof, 
univ. dr. docent Mihnea Gheor
ghiu, vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă, 
Octav Livezeanu, vicepreședinte al 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, oameni de 
artă și cultură, un numeros pu
blic. Au luat parte, de asemenea, 
ambasadorul Turciei la București, 
Kâmuran Giiriin, membri ai amba
sadei și alți membri ai corpului di

plomatic. A fost prezentă, de ase
menea, delegația de cineaști turci 
condusă de Tuncar Oncan, secre
tar general al Cinematecii din Istan
bul, prezentă în Capitală cu acest 
prilej.

Marți, la ora 21, la același cine
matograf va rula filmul „Răzbuna
rea șerpilor", iar în zilele urmă
toare, la Cinemateca bucureșteană 
va fi prezentată o selecție de filme 
documentare, producții ale studiou
rilor din Turcia.

★
Delegația Ministerului Invăță- 

mîntului, alcătuită din prof. univ. 
Miron Constantinescu, adjunct al 
ministrului învățămîntului, și prof, 
univ. Stanciu Stoian, membru co
respondent al Academiei, a pără
sit Capitala pentru a lua parte la 
cea de-a 33-a sesiune extraordina
ră a Consiliului Biroului interna
țional de educație, ce se va des
fășura între 13—15 decembrie la 
Geneva Sesiunea va pune în dis
cuție statutul Biroului internațio
nal de educație și proiectul de bu
get pe 1968.

★
Sub auspiciile Societății de ști

ințe naturale și geografie a avut 
loc în aula Academiei de studii e- 
conomice din București sărbători
rea a 100 de ani de la nașterea u- 
nuia din pionierii geografiei eco
nomice românești: Gheorghe Ar- 
ghirescu. La simpozionul organizat 
cu acest prilej, conf. univ. Nicolae 
Djano și «lectorii universitari Du
mitru Alexandru și Claudiu Țur- 
căneanu au vorbit despre activita
tea didactică și științifică a remar
cabilului geograf român.

(Agerpres)

CONCERTE, EXPOZIȚII
Iubi '"i ai muzicii de cameră au 

avut Luni seara prilejul să cu
noască o formație poloneză aflată 
In turneu in țara noastră: Trio-ul 
din Cracovia. Reunind instrumen
tiști cunoscuți dintr-o activitate so
listică anterioară, Trio-ul este al
cătuit din Jerzy Lukowicz — pian, 
Antoni Cofalik — vioară și Krzysz
tof Okon — violoncel. In sala mică 
a Palatului, formația poloneză a 
prezentat un program compus din 
lucrări de Brahms, Chopin și Șos- 
takovici.

★

La concertul de luni seara al or
chestrei simfonice a Filarmonicii 
din Oradea, prezentat in sala Tea
trului de stat din localitate, și-au 
dat concursul dirijorul Marian Le- 
wandovsky și pianista Lidia Ko- 
zubek din Republica Populară Po
lonă.

Programul a cuprins Concertul

nr. 1 in mi minor pentru pian și 
orchestră de Chopin, interpretat de 
Lidia Kozubek, Uvertura „Verbum 
nobile" de Moniuszko și Simfonia 
a 2-a de Brahms.

*
TG MUREȘ — In sălile Muzeu

lui regional din Tg. Mureș s-a des
chis o expoziție de artă plastică în 
care sînt expuse peste 150 de lu
crări de pictură, sculptură și grafi
că aparținind artiștilor din regiu
ne Exponatele înfățișează viața 
nouă a regiunii și a patriei Intre 
ele se remarcă compozițiile: „Amin
tiri din țara Oașului" de Datu Vic
tor, „Familia" de Barabaș Istvan, 
o colecție de ilustrate a lui I. 
Agîrbiceanu, sculptura in piatră 
„Dansatorii" de Izsak Martin și al 
tele.

(Agerpres)

ACEST DECEMBRIE
(Urmare din pag. I)

de întreprinderi industriale din a- 
ceastâ regiune, printre care uzine
le de tractoare și camioane, și-au 
realizat planul anual, obținînd un 
spor global de produse în valoare 
de aproape 800 milioane lei. Am 
ascultat aprecierile călduroase ale 
secretarului general al partidului 
cu privire la activitatea miilor de 
muncitori din industria ușoară, ca și 
din alte sectoare, și am înțeles încă 
o dată, contemplînd această prive
liște a faptelor, că avîntul patriei 
noastre spre progres se reazimă 
pe forțele întregii noastre socie
tăți.

Factorul principal al dezvoltării 
noastre,s-a spus în Conferință, este 
factorul om. Investit de societatea 
noastră socialistă cu dreptul și 
răspunderea de a crea istorie, a- 
cest om își face din plin datoria, 
înlăturînd conștient din calea dez
voltării obstacolele și greutățile 
care ar putea frîna sau întîrzia a- 
tingerea țelurilor înalte de care 
sîntem însuflețiți. Această idee a 
luminat cuvîntul tuturor delegați- 
lor și invitaților la Conferință, care 
au vorbit cu autoritate și com
petență despre măsurile supuse a- 
probării, în spiritul unei răspun
deri sociale care reprezintă cea

mai cristalizată formă de patrio
tism.

A promova gîndirea îndrăzneață 
și creatoare, a căuta cele mai su
ple forme menite să stimuleze îna
intarea, a combate cu fermitate ru
tina și conservatorismul, a ridica 
permanent calitatea deciziilor, 
printr-o analiză științifică a feno
menelor, a impune continuu noul — 
sînt exigențe pe care Conferința 
Națională a partidului nostru le-a 
transformat în tot atîtea trăsături 
definitorii ale activității sociale ale 
României contemporane. Ele se voi 
impune, totodată, ca trăsături mo
rale ale membrilor societății, ele 
vor deveni o puternică forță de pro
pulsare a vieții noastre.

Acest decembrie ne-a dăruit, ast
fel, alături de o impresionantă pri
veliște a forțelor noastre în plin a- 
vînt, elementele unui impunător 
portret. Este portretul țării, repre
zentată prin bărbații ei cei mai 
clarvăzători, și hotărîți, a căror ini
mă bate la unison cu 20 de mili
oane de inimi, a căror voință ex
primă cu incandescență înțelepciu
nea și voința unui popor.

Prin ei, de fapt prin milioanele 
de oameni care bat metalul, care 
seceră și ară, care asudă și gîn- 
desc pentru binele patriei, prin ei 
poporul român este mindru de sine.

în Editura politică 
a apărut:

PROPAGANDA DE PAR
TID LA NIVELUL SARCI

NILOR ACTUALE 
256 p., 6,50 lei
Lucrarea abordează o serie 

de probleme importante pri
vind propaganda de partid.

„STUDIO '68"

vremea
Ieri în ța Fă: vremea s-a men

ținut rece, cu cerul mai mult a- 
coperit. Au căzut precipitații izo
late sub formă de ninsoare în 
Transilvania, Banat și regiunea 
subcarpatică a Munteniei și sub 
formă de ninsoare și lapoviță în 
Oltenia. Vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit. Temperatura aerului 
la ora 14 oscila între minus 11 
grade la Joseni și Toplița și plus 
9 grade la Mangalia. In Bucu
rești: vremea s-a menținut rece, 
cu cerul mai mult acoperit. Vîn
tul a suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura maximă a fost de 
2 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 13, 14 și 15 decembrie. în 
țară: vreme în încălzire ușoară 
și treptată. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea precipitații lo
cale. Vînt potrivit. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 
minus 8 și plus 2 grade, iar ma
ximele între minus 3 și plus 7 
grade. Ceață locală. In Bucu
rești: vreme în încălzire ușoară 
și treptată. Cerul va fi tempo
rar noros. Vînt slab. Tempera
tura ușor variabilă.

Studioul experimental al primei 
noastre scene lirice și-a inaugurat 
activitatea luni seara, prezentând 
spectacolul intitulat „Studio’68“. A- 
devărat laborator de creație, cum 
îl concep organizatorii lui, Studioul 
și-a propus să aducă opera și ba
letul cit mai aproape de zilele 
noastre prin abordarea unui reper
toriu modern, răspunzînd astfel in
teresului manifestat de numeroși 
spectatori și interpreți. El este 
pus la dispoziția compozitorilor și 
libretiștilor de operă și balet ale 
căror lucrări noi vor putea fi re
prezentate astfel mai ușor, fie sub 
formă de simple audiții, fie sub for
mă de spectacole în decoruri mar
cate.

Spectacolul inaugural prezentat 
pe scena Operei bucureștene a fost 
semnat de maestrul Oleg Da- 
novski, căruia îi aparțin și regia și 
coregrafia. Conceput ca un specta
col „coupe", el a cuprins transpu
neri coregrafice după „Scenele noc
turne" de Anatol Vieru, pe versuri 
de Federico Garda Lorca, lucrare 
care a obținut un frumos succes 
la ultimul Festival internațional 
„George Enescu". „Metamorfozele" 
de Paul Hindemith, „Poemul elec
tronic" de Edgar Varese, Cvartetul 
de coarde op. 3 de Alban Berg și 
Simfonia a Il-a de Dutilleux. Folo
sind decoruri și costume foarte sim
ple. o bandă de magnetofon ca 
acompaniament muzical, spectaco
lul s a bucurat de concursul unor 
prim-soliști ai Operei bucureștene: 
Ileana Iliescu, Alexa Mezincescu, 
Magdalena Popa, Cristina Hamel. 
Sergiu Ștefanschi. Ion Tugearu. Dan 
Moise, Amatto Checiulescu și alții.

(Agerpres)

HELSINKI 11 (Agerpres). — Ple
nara Comitetului Central al P.C. din 
Finlanda, care și-a deschis 
la Helsinki, este consacrată discută
rii actualei situații politice și econo
mice a Finlandei, precum și proble
melor privind viața internă de par
tid. Raportul asupra situației politice 
a fost prezentat de Erkki Tuominen, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. din Finlanda, iar raportul con
sacrat problemelor activității parti
dului, de secretarul general al P.C. 
din Finlanda, Viile Pessi.

In comunioatul oficial ou privire la 
Plenara Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Finlanda, oare a 
avut loc la Helsinki în zilele de 9 și 10 
decembrie, se arată că, pe baza ra
portului prezentat de Viile Pessi, se
cretarul general al partidului, și a 
discuțiilor care au avut loc, s-a hotă
rît ea problemele situației interne din 
partid să fie examinate în oadrul unei 
plenare ce va fi convocată în viitorul 
apropiat.

Plenara a adoptat, totodată, o rezo
luție în problemele politicii economice, 
în care C.C. al P.C. din Finlanda se 
pronunță pentru mărirea veniturilor 
reale ale oamenilor muncii cu salarii 
mici și mijlocii.

Comunicatul subliniază că C.C. al 
P.C. din Finlanda consideră necesar să 
se acționeze mai eficient decît pînă în 
prezent în vederea extinderii colabo
rării economice și a comerțului cu ță
rile socialiste, pentru dezvoltarea co
merțului exterior al țării.

Partidul Comunist din Finlanda a 
adresat un apel tuturor comuniștilor, 
chemîndu-i să participe activ la vii
toarele alegeri prezidențiale, pentru a 
asigura succesul blocului electoral al 
lui Urho Kekkonen.

NECONSTITUȚIONALE
lucrările

„Procesul

Ovidiu“

ȘTIRI SPORTIVE»
• Echipa feminină de baschet Po

litehnica București a jucat ieri în 
sala Floreasca meciul restanță cu 
Rapid. Studentele au învins cu sco
rul de 52—42.
• Continuîndu-șî turneul în Ca

nada, echipa de hochei pe gheață a 
României a jucat la Winnipeg cu 
reprezentativa de vest a Canadei. 
Gazdele au obținut victoria cu sco
rul de 6—1 (1—1, 2—0, 3—0).

• In cadrul preliminariilor tur
neului olimpic de fotbal, la Tana
narive s-au întîlnit în primul lor 
meci selecționatele Madagascarului 
și Etiopiei. Echipa Madagascarului a 
cîștigat cu 1—0 (1—0) prin golul mar
cat în minutul 4 din lovitură de la 
11 m de către Augustin.

• Pe patinoarul stadionului Frog- 
ner din Oslo s-a inaugurat noul se
zon internațional de patinaj viteză. 
Campionul mondial Kees Verkerk 
(Olanda) a cîștigat proba de 5 000 m 
realizînd timpul de 7’52”9/10.
• Cu prilejul unui concurs de hal

tere desfășurat la Monticello (statul 
New York) americanul Russell Knipp 
a obținut o performantă superioară 
recordului mondial la cat. semimij- 
locie stilul împins : 158,500 kg. Re
cordul mondial oficial este de 
157,500 kg și aparține sovieticului 
Kurențov.

In sala mare a Teatru
lui comunal din Sulmona, 
în prezența oficialităților 
locale, a unor cunoscuți 
profesori universitari, oa
meni de cultură din Italia și 
România s-a desfășurat un 
proces neobișnuit : „Proce
sul Ovidiu", menit să-l „rea
biliteze" pe marele poet de 
învinuirile care au determi
nat exilarea sa pe malul 
Mării Negre.

Primarul orașului Sulmona, 
localitatea natală a lui Ovi
diu, prof. Francesco Buccite, 
a evocat legăturile strînse 
dintre Tomis și Sulmona, 
unde marele poet a trăit și 
a creat. „Aceste legături, a 
spus el, contribuie la apro
pierea între popoare, la o 
mai mare înțelegere și res
pect reciproc".

Din partea României la 
„dezbateri" a participat prof. 
Nicolae Lascu. prorectorul 
Universității din Cluj.

„Procesul Ovidiu" s-a des
fășurat sub forma unui 
schimb de replici între „a- 
cuzatorii" și „apărătorii" poe 
tului, după care, intrucît 
practic nu există nici un do
cument acuzator, „juriul" l-a 
declarat în unanimitate ne
vinovat pe Ovidiu.

Participanții la „proces" 
s-au îndreptat apoi spre pia
ța centrală a orașului, unde 
primarul, prof. Buccite, și 
însărcinatul cu afaceri a. i 
al României 
Radu, au 
de flori la 
Ovidiu.

Ia Roma, Ion 
depus o coroană 
monumentul lui

N. PUICEA
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• La Lisabona s-a desfășurat me
ciul Tecnico Lisabona și VirtuS 
Minganti (Italia), contând pentru 
„Cupa campionilor europeni" 
lei masculin. Italienii au < ’ ' 
toria cu 3—0 (15—8, 15—3,

Juventus Torino u sosit | 

aseară
F. C. Valencia sosește 
astăzi

în vederea meciului de 
miercuri cu Rapid, în cadrul 
„Cupei campionilor europeni', 
echipa de fotbal Juventus To
rino a sosit aseară în Capi
tală. Meciul — ni s-a comu
nicat de la secretariatul fede
rației noastre de fotbal — va 
avea loc pe stadionul „23 Au
gust' cu începere de 
13,30.

Adversara formației 
echipa spaniolă F. C. 
cla, este așteptată să soseas
că la București în cursul 
după-amiezil de astăzi. Ora 
de începere a acestui meci, 
programat, se știe, pentru joi, 
este tot 13,30. Terenul de joc 
încă n-a fost definitiv stabilit; 
pentru postura de gazdă a a- 
cestui meci concurează stadi
oanele „Republicii' și „23 Au
gust'.

la ora

Steaua, 
Valen-

•
întreprinde în Columbia, echipa so
vietică de fotbal Dinamo Moscova 
a evoluat la Caii (Columbia) în com
pania formației locale Deportivo. 
Victoria a revenit gazdelor cu scorul 
de 1—0 (0—0).

în cadrul turneului pe care îl

• Ediția din acest an a campiona
tului de fotbal al Uruguayului a fost 
cîștigată de echipa Penarol Monte
video. care a totalizat 33 de puncte. 
Pe locul doi : Nacional Montevideo 
(26 puncte).
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WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
Curtea Supremă a S.U.A. a hotărît 
cu 6 voturi, contra două, să de
clare drept neconstituțională pre
vederea legii McCarran, adoptată 
în 1950, prin care se interzice 
membrilor Partidului Comunist 
din S.U.A. să lucreze în industria 
de apărare. Președintele Curții, 
Earl Warren, a declarat că această 
prevedere a legii McCarran „con-

stituie o îngrădire neconstituțio
nală a dreptului de asociere", care 
este garantat de primul amenda
ment la Constituția S.U.A.

In urmă cu doi ani, Curtea Su
premă a S.U.A. a declarat drept 
neconstituțională și acea prevedere 
a legii McCarran prin care mem
brii partidului comunist erau obli
gați să se înregistreze la Ministe
rul Justiției S.U.A.

Luigi Longo despre situația oamenilor 
muncii din fabrici

ROMA 11. — Corespondentul A- 
gerpres, Giorgio Pastore, transmi
te : La Torino a avut loc cea de-a 
IV-a Conferință a Partidului Comu
nist Italian privind situația oame
nilor muncii din fabrici. Luînd cu
vîntul, Luigi Longo, secretar gene
ral al P.C.I., a relevat rolul partidu
lui de conducător al luptei maselor 
de oameni ai muncii. El a arătat că 
intensificarea activității economice 
are repercusiuni asupra nivelului 
de trai al oamenilor muncii, ca 
urmare a creșterii costului vieții. 
Secretarul general al P.C.I. a sub
liniat necesitatea unității tuturor

forțelor de stânga italiene atât In 
acțiunile revendicative, cît și în 
lupta pentru pace, împotriva im
perialismului și în 
pentru sprijinirea 
cetare imediată a 
telor americane 
Vietnam. „Scopul 
buie să tindem în cursul viitoa
relor alegeri politice generale este 
acela de a schimba actualul raport 
de forțe în favoarea stângii. La vi
itoarele alegeri trebuie să acționăm 
în strînsă colaborare cu întreaga 
grupare de stînga și îndeosebi cu 
Partidul Socialist Italian al Unită
ții Proletare" — a spus Longo.

primul rînd 
cererii de in
born bardamen- 
asupra R. D. 
spre care tre-

răsfoind presa străină

portughezi
.închisoarea «specială» de la Pe- 

extremitatea unei 
înaintează în 
ferită de pri- 
unei fortărețe 
Atributul de 
măsurilor ex-

niche se află la 
peninsule înguste care 
Oceanul Atlantic. Este 
viri indiscrete de zidul 
din secolul al XV-lea. 
«specială» se datorește 
traordinare de pază. Centrul închiso
rii este format din trei blocuri din 
be.ton izolate unele de altele prin- 
tr-un complicat sistem de porți, gri
laje și bariere. In aceste blocuri tră
iesc deținuții*.

Acest tablou, prezentat de ziarul 
„Frankfurter Rundschau", oferă medi
tației opiniei publice un raport al 
asociației „Amnesty International", 
care acționează pe plan internațional 
pentru eliberarea deținuților politici 
din Portugalia. „Condițiile nedemne 
de om care domnesc în penitenciar 
— scrie ziarul — ar putea fi schim
bate atunci cînd opinia publică va 
afla cum sînt nevoiți să trăiască de- 
ținuții politici". Raportul constată : de 
paza închisorii răspund, în afara gar
dienilor, unități ale gărzii naționale 
republicane și P.I.D.E. (poliția secre
tă). în ansamblu, personalul de su
praveghere depășește, ca număr, pa 
cel al deținuților.

Potrivit declarațiilor oficiale, sarci
na închisorii este totala și, pe cît 
posibil, permanenta «neutralizare» a 
deținuților. Prin influența concomi
tentă a diferiți factori, deținuții tre
buie să sufere o prăbușire morală, fi
zică și psihică. în practică, acești fac
tori sînt următorii : durata nelimitată 
a detențiunii (așa-numitele măsuri de 
securitate pot fi prelungite pînă cînd 
deținutul nu mai prezintă nici un fel

DE PRETUTINDENI
„Noua inimă" 
pulsează normal

nouă operație de transplantare a 
unei inimi umane.

La Capetown — pregătiri 
pentru o nouă operație de 

transplantare a inimii
„Organismul pacientului nostru 

nu prezintă nici un simptom de 
respingere a inimii transplantate" 
— a declarat doctorul Bosman, 
membru al echipei care a efectuat 
prima operație 
inimii umane, 
se alimentează, 
portă ca orice 
mală".

Ultimele analize cu raze X 
au înregistrat nici un semn că 
ganismul ar respinge inima ce 
fost grefată. Reacția firească a 
ganismului de producere a anticor
pilor constituia principala pro
blemă căreia medicii trebuiau să 
ii facă față, dar fiindcă un ase
menea semn nu s-a înregistrat, „nu 
este exclus ca organismul să nu 
respingă organul grefat, ci să aibă 
loc un proces lent de adaptare" — 
a spus doctorul Botha.

Duminică, pacientul a fost mutat 
din camera sterilizată într-o re
zervă obișnuită a spitalului. I s-a 
permis să se ridice și să facă exer
ciții de gimnastică ■ cu miinile și 
picioarele. Dacă starea lui va pro
gresa în același ritm, la sfîrșitul 
săptămînii acesteia el se va putea 
da jos din pat și va putea face ciți- 
va pași prin cameră.

In același timp, la spitalul 
Groote Schuur sa pregătește o

Limuzină... cu aburi

de transplantare a 
Louis Washkanski 
doarme și se corn- 
ființă umană nor-

nu 
or
i-a 
or-

Cetățeanul american William 
Kalwin are șansa să devină cele
bru la volanul unul... automobil. Ma
șina sa pare a nu avea nimia deo
sebit. Are, firește, accelerator de 
viteze și frîne. Dar sub capota ei 
se află un motor cu totul deosebit : 
pistoanele sale sînt acționate cu 
aburi. In spatele mașinii se află un 
cazan cu apă pe care-1 încălzește 
un injector cu benzină. O simplă 
deschidere a supapei și mașina 
pornește. In 10 secunde ea dezvol
tă o viteză de 100 km pe oră. Vite
za maximă este de 200 km pe oră. 
Automobilul poate străbate fără 
alimentare cu combustibil o distan
ță de 1 500 km, folosind ...50 litri 
de apă.

Avalanșă de ninsoare
Curentul de aer glacial venind 

dinspre Polul nord, care s-a abătut 
asupra Europei, a determinat o 
scădere simțitoare a temperaturii. 
In regiunea munților Pădurea Nea
gră din R. F. a Germaniei a fost 
înregfstrată o temperatură record 
pentru această perioadă, de minus 
28 grade. Zăpada continuă să cadă 
din abundență. In Marea Britanie, 
situația s-a mai ameliorat, dar cir
culația pe șosele continuă să fie 
anevoioasă în urma marilor canti
tăți de zăpadă care au căzut în a- 
proape întreaga țară. In Pirinei 
s-au înregistrat temperaturi de pînă 
la minus 21 grade. In Italia, fron-

tul de zăpadă se extinde. La Bo
logna zăpada a atins o grosime de 
25 cm. Căderi masive de zăpadă se 
înregistrează în Iugoslavia.

Aproape în toate regiunile Fran
ței coloana de mercur se află sub 
zero. Cea mai scăzută temperatură 
a fost înregistrată în localitatea 
Aveyron : minus 23 de grade.

Iarna s-a făcut prezentă și în 
Africa de nord. La Rabat a căzut 
prima zăpadă din 1951, iar în loca
litatea algeriană Tlemcen stratul 
de zăpadă a atins 40 cm.
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La Dusseldorf (R.F.G.) a avut loc re
cent un congres medical pentru pro
tecția muncii — prilej de prezentare 
a celor mai noi mijloace de | 
ție pentru muncitorii deferitelor 
muri industriale. în fotografie : casca 

de protecție a anului 2 000

I
zemure _ 
pro tec- K 
slor ra- g

0

de primejdie), o atmosferă de tensiu
ne nervoasă, curmarea oricăror con
tacte cu exteriorul și între deținuți, 
„disciplina" cumplită, anularea celor 
mai elementare drepturi omenești ale 
deținuților.

Planul acestui proces de dezuma
nizare a fost întocmit de Salazar în
suși. De aplicarea lui strictă se îngri
jește poliția secretă, al cărei repre
zentant este directorul închisorii.

Tratamentul inuman aplicat deți- 
nuților se lovește în permanență de o 
rezistență hotărîtă, eroică. în această 
acțiune ei se bucură de sprijinul fa
miliilor lor, al mișcării antisalazariste, 
al poporului portughez și al vastei 
campanii internaționale. în pofida tu
turor eforturilor depuse de adminis
trație de a-i despărți și a pedepselor 
aplicate pentru orice demonstrație, 
deținuții și-au manifestat rezistența 
prin boicoturi, greve ale foamei, co
ruri de protest.

Pedepsele aplicate deținuților se 
manifestă sub diferite forme : deten
țiune în izolare timp de mai multe 
săptămîni, hrana constând doar din 
pîine și apă, bătăi. Nu demult s-a 
ordonat arestarea soțiilor și mamelor 
care se aflau în afara închisorii 
și care au fost apoi deferite, sub acu
zații false, tribunalului.

Stagiul în închisoare al deținutului 
se împarte de regulă în trei perioade 
consecutive : sub observație, în deten
țiune izolată și apoi într-o celulă co
mună. Așa-zisa perioadă de observa
ție deținutul o petrece într-o celulă 
sub o permanentă supraveghere, fără 
ca să-l poată vedea pe cel care-1 ur
mărește.

Detențiunea în izolare poate dura 
mai mulți ani. Unii stau 4—5 ani 
singuri într-o celulă. Aproape jumă
tate din deținuții din Peniche se află 
singuri în celulă. In multe celule nu 
pătrunde niciodată o rază de soare. 
Este strict interzis de a te apropia 
de ferestruica cu gratii. Geamurile 
vopsite în alb nu pot fi decît puțin 
crăpate. Exceptând mesele, care se 
iau în tăcere și sub supraveghere, a 
unei ore și jumătate de timp liber și 
a două ore și jumătate — cînd deți
nuții trebuie să stea cîte patru tăcuți 
în jurul unei mese, fără nici o ocu
pație, fără să aibă voie să vorbească 
între ei ori cu gardienii — ei se află 
singuri în celule, urmăriți în perma
nență printr-o oglindă. In regulamen
tul închisorii se spune: «Deținuții 
trebuie să simtă să sînt expuși în 
permanență ochiului vigilent al gar
dianului».

Cînd, în sfîrșit, un deținut poate 
trăi împreună cu alți tovarăși de su
ferință, el nu o duce totuși mult mal 
bine. încăperile sînt destinate unul 
număr de 5—6 sau 11 deținuți; în 
timpul zilei, paturile sînt ridicate la 
perete. In martie anul acesta, gar
dienii au bătut în cuie ferestrele, pen
tru a nu mai putea fi deschise ; celu
lele pot fi aerisite numai printr-un 
orificiu tăiat în geam. In pofida unor 
proteste vehemente, numai puține fe
restre au fost deblocate, iar aerisirea 
continuă să fie cu totul insuficientă.

Alimentația insuficientă, clima 
umedă provoacă boli nervoase și reu
matice. Vizitarea deținuților prileju
iește conflicte cu administrația, ur
mate de pedepse. Au acces în închi
soare numai rudele apropiate, care au 
depășit vîista de 21 de ani. O masă 
mare de piatră, un perete de sticlă, 
dublat cu o plasă de sîrmă, pînă-n 
tavan, îi desparte pe deținuți de vizi
tatori. Vizitele constituie un chin, oa
menii aproape că nu înțeleg ce-șl 
vorbesc. Gardienii întrerup mereu cu 
brutalitate conversațiile, îi bruschează 
pe vizitatori. Deținuții care «e plîng 
sînt pedepsiți și li se interzice să mai 
primească vizite.



viața internațională
In Yemen

SITUAJIA ÎN CURS
IN POFIDA AGRESIUNII

Economia R. 0. Vietnam

DE NORMALIZARE înregistrează progrese

Mercenari implicați in conflict
CAIRO 11 (Agerpres). — Dezmin

țind știrile din surse regaliste, ci
tate de agențiile occidentale, care 
afirmă că trupele ostile republicii 
ar fi încercuit Sanaa, Hassan Al 
Amri, președintele ad-interim al Re
publicii Yemen și comandantul su
prem al forțelor armate republi
cane, a declarat că „situația din 
Yemen se restabilește" și că „tor
țele republicane sint stăpine pe 
situație In întreaga țară". Aero
dromurile din întreaga țară conti
nuă însă să rămînă închise. Agen
ția U.P.I. transmite că, duminică, tru
pele republicane au respins încer-

Anglia va proceda 
la reducerea 
cheltuielilor

„GUARDIAN" despre in
tențiile noului ministru al 

finanțelor

cările forțelor regaliste de a ocupa 
cele douâ aeroporturi de la Sanaa.

Pe de altâ parte, președintele 
Hassan Al Amri a arătat câ gu
vernul republican ar accepta pro
punerea unei conferințe naționale 
Yemenite de reconciliere națională 
cu condiția ca problema sistemu
lui republican și a cuceririlor ob
ținute de poporul yemenit de la 
abolirea monarhiei sâ fie în afară 
de orice discuție.

• Abdel Wahab, comandantul tru
pelor de șoc ale forțelor republicane, 
a făcut o declarație în care a afirmat 
că în regiunile yemenite în care au 
avut loc lupte violente au fost gă
site cadavrele a doi ofițeri belgieni 
care luptaseră alături de trupele re
galiste. Au fost, de asemenea, captu
rate numeroase arme grele și muniții 
de fabricație americană, precum și 
documente ce dovedesc prezența unor 
mercenari din țări vest-europene în 
rîndul armatelor regaliste. Abdel Wa
hab a declarat că de pe colinele din 
jurul orașului Sanaa controlate de 
forțele republicane au fost intercep
tate mai multe convoaie de care 
blindate de fabricație americană.

Un purtător de cuvînt al guvernu
lui yemenit a făcut cunoscut că do
cumentele ce atestă prezența merce
narilor în rîndul forțelor regaliste vor 
fi remise conferinței miniștrilor de 
externe arabi și conferinței arabe la 
nivel înalt.

HANOI 11 (Agerpres). — In
tr-un articol publicat în revista 
„Hoc Tap", Le Thanh Nghi, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam, 
scrie că, în ciuda obstacolelor 
provocate de război, industria 
socialistă a R. D. Vietnam con
tinuă să se Întărească și să se 
dezvolte. Amintind succesele ob
ținute pe calea industrializării 
înainte de începerea bombarda
mentelor av|ației americane, au
torul subliniază că „poporul 
vietnamez are suficientă energie 
și talent pentru a obține un pro
gres rapid pe calea industriali
zării socialiste, astfel incit într-o 
perioadă de timp relativ scurtă 
Vietnamul să fie transformat în
tr-o țară socialistă cu o industrie 
șl agricultură avansată. Le 
Thanh Nghi scrie in conti
nuare că producția. In generat 
șl industria, in special, au tre
buit să-și modifice orientarea de 
dezvoltare pentru a se adapta Ia 
situația creată de război. Acum, 
industrializarea socialistă a țării 
continuă intr-o situație nouă. Cu 
toate greutățile impuse de 
război, economia Vietnamului 
de nord continuă să se consoli
deze, satisfăcînd nevoile frontu
lui, producției și cerințele de trai 
ale populației.

Arătind că dezvoltarea nu 
este egală pe diferite ramuri, 
autorul menționează că ramurile 
cheie, care produc pentru satis
facerea nevoilor de luptă și de 
trai ale populației, înregistrează 
un progres continuu, existind u- 
neie ramuri care realizează un 
ritm chiar mai ridicat ca inainte.

In dezbaterea o.n.u ■ ■

• Situația din Africa de sud- 
vest • Problemele dezar
mării • Cooperarea econo
mică și tehnico - științifică

Comorile
oceanelor

FOLOSIREA IN SCOPURI

LONDRA 11 (Agerpres). — Refe- 
rîndu-se la informații provenind 
din cercuri guvernamentale, zia
rul britanic „Guardian" scrie că 
noul ministru englez al finanțelor, 
Roy Jenkins, intenționează să pro
cedeze la o reducere substanțială 
a cheltuielilor militare ale Angliei. 
Potrivit ziarului, addptarea unor 
măsuri severe în acest sens ar du- 
tea avea drept urmate. între alte
le, anularea comenzilor efectuate 
In S.U.A. pentru livrarea a 50 de 
avioane de tipul „F-lll". Ziarul a- 
mintește că, deși Jenkins era mi
nistru al aviației în momentul în 
care s-a hotărît achiziționarea
vioanelor „F-lll", el a manifestat 
serioase rezerve în această 
vință. „Guardian" consideră, 
odată, că este posibil ca o 
rîre cu privire la reducerea
tică a cheltuielilor militare ale An
gliei să intervină înainte de vizita 
primului ministru britanic Harold 
Wilson în S.U.A., prevăzută pentru 
Începutul anului viitor, și că ea ar 
putea duce la demisia ministrului 
englez al apărării, Denis Healey. 
Posibilitatea demisiei lui Healey 
este menționată și de cotidianul 
„Daily Express", care consideră că 
Jenkins va preconiza și o nouă re
ducere a efectivului trupelor brita
nice staționate în R.F. a Germaniei.

NEW YORK 11 (Agerpres). — Adu- 
na.^_
nită luni dimineața în ședință ple
nară, a reluat dezbaterea proble
mei Africii de sud-vest. Reprezen
tantul Nigeriei a condamnat atitu
dinea de sfidare a guvernului sud- 
african față de rezoluțiile O.N.U.

Tot luni. Comitetul politic al 
Adunării Generale a început exa
minarea simultană, în baza unui 
raport preliminar al Comitetului 
celor 18 state de la Geneva, a trei 
probleme care țin de sfera dezar
mării, și anume : problema dezar
mării generale și totale, problema 
suspendării tuturor experiențelor 
nucleare și aceea a desființării ba
zelor militare străine din Asia, 
Africa și America Latină. Intrucît 
Comitetul celor 18 nu a fost în mă
sură să-și încheie dezbaterile în 
ceea ce privește problema nepro- 
liferării, această chestiune va fi 
examinată la Națiunile Unite în 
momentul în care Comitetul de la 
Geneva își va fi înaintat raportul 
definitiv.

Comitetul pentru problemele e- 
conomice și financiare a încheiat 
luni dezbaterile asupra proiectului 
de rezoluție privind colaborarea 
economică intereuropeană, pre
zentat de 18 țări, printre care și

România. Proiectul a fost aprobat 
In unanimitate. In continuarea lu
crărilor sale, comitetul a trecut la 
examinarea proiectului de rezolu
ție asupra cooperării internațio
nale in domeniul tehnico-științific, 
inițiat de delegația României, și 
la care s-au alăturat in calitate de 
coautori alte 9 state.

PAȘNICE A POTENȚIALU

LUI OCEANIC

BRUXELLES întrunirea Consiliului
ministerial al Pieței comune

BRUXELLES 11 (Agerpres). — 
Luni după-amiază ți-a deschis lucră
rile la Bruxelles Consiliul ministerial

MOSCOVA

a-

pri- 
tot- 

hotă- 
dras-

Sosirea delegației 
de partid 
și guvernamentale 
a R. D. G.

MOSCOVA 11 (Agerpres) — La 
invitația Comitetului Central al 
P.C.U.S. ți a guvernului Uniunii 
Sovietice, la Moscova a sosit luni o 
delegație de partid și guvernamen
tală a Republicii Democrate Ger
mane, în frunte cu Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane. Din delegație mai 
fac parte Willi Stoph, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R.D.G., Erich Honecker, Ger
hard Griineberg, Gunter Mittag — 
membri ai Biroului Politic, secre
tari ai C.C. al P.S.U.G., și alte per
soane. La sosire, delegația a fost 
întîmpinată de Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
Alexei Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., și 
de alți conducători sovietici.

în aceeași zi, la Kremlin au în
ceput tratativele dintre conducăto
rii Uniunii Sovietice și Republicii 
Democrate Germane.

«1 Pieței comune. La actuala reuniu
ne ministerială a C.E.E. vor fi exa
minate, între altele, cererea de ade
rare a Marii Britanii, Irlandei, Norve
giei și Danemarcei la Piața comună, 
bilanțul Comisiei Pieței comune după 
unificarea comisiilor celor trei orga
nisme ale Europei occidentale (Eura
tom, C.E.C.O. și Piața comună).

★

Pregătirea sesiunii de toamnă a 
Consiliului ministerial al N.A.T.O., 
care se întrunește astăzi la Bruxel
les, s-a făcut nu fără dificultăți.

O răsfoire a presei occidentale a- 
rată că Pactul Atlanticului de Nord, 
instalat de curînd în noile sedii din 
Belgia, trece nu numai printr-o „cri
ză de adaptare" la noul său cartier 
general, dar, ca urmare a confruntării 
cu noile condiții ale situației interna
ționale, printr-o criză cu mult mal 
profundă si mal gravă. Accentuarea 
tendințelor spre destindere în rela
țiile Est-Vest. lărgirea colaborării 
între statele europene avînd sisteme 
social-politice diferite, agravarea

revista presei
contradicțiilor sl a tendințelor cen
trifuge din sînul N.A.T.O. pun me
reu noi probleme coaliției nord- 
«tlantice. concepută în perioada răz
boiului rece ca un instrument mili
tar în mîinile celor mai agresiv» 
cercuri imperialiste.

Dificultățile în pregătirea se
siunii s-au manifestat îndeosebi 
în domeniul politic. Se știe că lunile 
din ajunul actualei sesiuni au fost 
marcate de o activitate febrilă depu
să la sediul N.A.T.O. de cele patru 
subcomisii desemnate pentru elabo
rarea a ceea ce săptămînalul parizian 
„La Tribune des Nations" numește 
„un plan de reorganizare a alianțef 
atlantice". Revista americană „News- 
Week" prezenta lucrările preliminare 
de la Bruxelles sub un titlu promiță
tor : „Un nou sediu — un nou rol 
pentru N.A.T.O. In textul reporta
jului se arăta că pe masa subcomi
siilor se află ca bază de lucru pro- 
Sunerlle ministrului de externe al 

elgiei, Harmel. Iar ziarul vest-ger- 
man „Die Zeit" arăta că prin aceste 
propuneri se urmărea crearea unui 
mecanism „pentru consultări poli
tice". „International Herald Tribune" 
adăuga că „studiile preliminare pri
veau îmbunătățirea consultărilor șl 
„coordonatelor politice" în relațiile 
Est-Vest, „evenimentele din afara zo
nei N.A.T.O. și consecințele politice 
ale noii strategii și politici a alian
ței".

A atras mai întîi atenția durata 
neobișnuit de mare a lucrărilor pre
liminare. Apoi, agenția France Presse 
a publicat o răsunătoare precizare, 
care a confirmat convingerea celor 
care, în spatele perspectivei înșelă
toare a „consultărilor", vedeau de 
fapt în proiectele de reformă a 
N.A.T.O. o încercare a S.U.A. de a-și 
oonsolida hegemonia asupra aliațllor 
lor europeni răzlețiți și de a pune

Mii de glasuri, sute de pancarte, un singur strigăt s „încetați agresiunea în Vietnam

sub control contactele acestora cu 
țările din răsăritul Europei.

Referindu-se la surse bine infor
mate, A.F.P. a' dezmințit unele in
formații de proveniență americană, 
potrivit cărora Franța ar fi de a- 
cord ca Consiliul atlantic să proce
deze la un studiu detaliat în vede
rea „reînnoirii" N.A.T.O. Guvernul 
francez, scria în esență A.F.P., se 
pronunță împotriva încercării ca or
ganismul amintit să-și aroge calita
tea de a defini politica alianței at
lantice... între altele, continua textul 
citat, la Paris se consideră că des
tinderea situației interriaționale nu 
este o problemă care trebuie să fie

N.A.T.O.
pe
vechiul

făgaș

tratată de Ia bloc la bloc, ci trebuie 
să fie abordată pe calea contacte
lor bilaterale. Cu alte cuvinte, 
Franța nu este de acord cu dorința 
unor țări ca N.A.T.O. să devină un 
organism de directivă.

Păreri realiste despre proiectata 
reformă a N.A.T.O. s-au exprimat, 
în timpul lucrărilor pregătitoare de 
la Bruxelles, și în alte țări. Artico
lul apărut în ziarul turc „Cumhu
riyet", sub semnătura lui Kayhan 
Saglamer, atrage atenția asupra al
tui pericol cuprins în proiectele de 
reformă N.A.T.O. Turcia — scrie 
ziarul — nu este de acord cu poli
tica S.U.A. în Vietnam șl este o ab
surditate să se creadă că ea ar putea 
urma S.U.A. în aventurile lor. „Dacă 
vom renunța la inițiative Est-Vest 
în favoarea Organizației Tratatului 
Atlanticului de Nord — arăta în 
continuare ziarul — atunci relațiile 
vor marca un regres și speranțele 
noastre se vor spulbera. Țările mari, 
care patronează pactul N.A.T.O., nu

Ciinter Diehl, secretar de stat pen
tru informații al R. F. a Germaniei, 
a declarat luni, în cadrul unei confe
rințe de presă, că ideea acordării 
unui statut de pre-aderare pentru An
glia la Piața comună reține atenția 
cercurilor guvernamentale de la 
Bonn. „Importanța acestei propuneri, 
a adăugat Diehl, rezidă din faptul că 
ea comportă o nuanță interesantă în 
raport cu teza oficială franceză care 
susține simpla asociere a Angliei la 
C.E.E.".

• Acord cu privire
la ordinea de zi a
Conferinței arabe 
la nivel înalt

unor firme franceze

pe acum a 
ani de înar- 
încercare de 

membri ai

prea au făcut mare lucru în acest 
domeniu. Pe de altă parte, nici în 
viitor nu ne putem aștepta la ini
țiative la care să fim consultați".

în pregătirea sesiunii Consiliului 
ministerial al N.A.T.O. s-a abordat, 
ca de obicei, nu numai domeniul po
litic, dar și cel militar. Dacă, în pri
mul domeniu, s-a lăsat o oarecare 
marjă discuțiilor în jurul propune
rilor de „reformă", în domeniul mi
litar, organizatorii reuniunii au e- 
laborat un program de înarmare pe 
o durată de cinci ani, adică pînă la 
sfîrșitul anului 1972.

Cercurile conducătoare ale N.A.T.O. 
au acționat cu mai multă cutezanță 
în acest domeniu, în care Franța, 
retrasă din organismele militare in
tegrate ale pactului, nu participă la 
discuții. Dar și aici sînt de prevăzut 
controverse, pentru că programul e- 
laborat depășește termenul de 4 apri
lie 1969 la oare Pactul Atlantic expi
ră. cînd fiecare stat membru are 
dreptul să spună dacă dorește sau nu 
să participe în continuare la acest 
bloc. Prezentarea de 
unui program de cinci 
mare constituie încă o 
a-i angaja pe actualii
N.A.T.O. și după perioada ulterioară 
lui 1969. Chiar și pentru țările care 
ar fi de acord cu prelungirea vala
bilității pactului, programul de Înar
mare constituie o încercare de for
țare a deciziei lor în sensul conti
nuării cursei înarmărilor, potrivit 
tradiționalelor canoane ale N.A.T.O.

In presa internațională numeroși 
comentatori își exprimă îndoiala cu 
privire la eficiența pregătirilor fă
cute în vederea „reorganizării" 
N.A.T.O. „Efortul spre întărirea a- 
lianței atlantice, scrie, de pildă, 
Walter Lippmann, decanul ziariștilor 
americani, este curios de demodat. 
Pledoaria pentru întărirea N.A.T.O. 
este în contradicție flagrantă cu des
tinderea pe care majoritatea europe
nilor o doresc și o caută cu perse
verență".

In aceste condiții, apar ca înteme
iate concluziile omului politic ameri
can James Warburg, fost consilier al 
președintelui Roosevelt. Exprimînd 
părerea că destinderea în Europa 
între Est și Vest este în prezent un 
mijloc principal de asigurare a păcii 
în lume, Warburg scrie că N.A.T.O. 
constituie o piedică în calea acestei 
evoluții, „deoarece însăși existenta 
«a depinde de menținerea tensiunii 
între Est si Vest".

încercările de „revitalizare" artifi
cială a N.A.T.O. sînt în contratimp 
cu realitățile contemporane. In 
epoca în care în lume se întărește 
dorința popoarelor și statelor de a 
trăi în pace, de a fi stăpine pe soarta 
lor, de a conlucra la progresul ome
nirii, coaliția N.A.T.O. este depășită.

A. CERNEA

agențiile de presă • Solidari cu sindi
catele din Grecia

transmit • Cutremur în India

Cu prilejul încheierii turneului ansamblului „Cio- 
cîrlia" în Marea Britanic, Ambasada Republicii Socialiste Româ
nia la Londra a organizat duminică o seară românească în «ala „Porches- 
ter“. Au participat reprezentanți ai vieții publice britanice.

La încheierea vizitei in R. P. Albania a unei delegații 
guvernamentale comerciale chineze, condusă a* Lin Hm-iun, 
ministru adjunct al comerțului exterior, la Tirana a fost semnat un pro
tocol cu privire la schimburile de mărfuri și plățile dintre cele două 
țări pe anul 1968, precum și un altul referitor la utilizarea de către 
Albania a creditului acordat de R. P. Chineză în baza unor acorduri sem
nate anterior la Pekin.

Trei companii metalurgice din regiunile centrale ale 
Franței OU hOtărît Să fuzioneze într-un singur trust gigant care 
va avea o producție anuală de 7 milioane tome de oțel. Se presupune că 
fuzionarea acestor companii (,,De Vând el", „Sidelor" și 
v» duce la concediere® a aproximativ 15 000 de muncitori

„Mosellan") 
metalurgiști.

Noul președinte al Uru- 
guayului, Jorge Pacheco A- 
recco, a rostit un discurs !a 
posturile de radio și televiziune, în 
cursul căruia s-a pronunțat pen
tru extinderea comerțului cu toate 
țările lumii.

Un puternic cutremur de 
pdmînt a fost înregistrat în zorii 
zilei de luni în partea de vest a 
Indiei. Și-au pierdut viața 100 de 
persoane. Orașul Koynanagar a fost 
aproape ras de pe suprafața pă- 
mîntului.

Un plan de boicotare a navelor și 
avioanelor grecești a fost elaborat de Uniu
nea internațională a sindicatelor din transporturi, 
porturi și pescuit. Această acțiune se va desfă
șura în semn de protest împotriva încălcării de 
către guvernul militar de la Atena a libertăților 
sindicale.

La ședința de închidere a Conferin
ței miniștrilor afacerilor externe ai 
țarilor grnh^ partictpanții au aprobat ordinea 
de zi a viitoarei Conferințe arabe la nivel înalt: 
situația internațională, situația existentă în pre
zent în lumea arabă, precum și probleme legate 
de întărirea Ligii Arabe.

Este un fapt bine cunoscut că pri
mele forme de viafă au apărut in 
apele oceanului. După cum s-a 
spus, aerul reprezintă atmosfera pla
netei noastre, iar mările și oceanele 
atmosfera pămîntului scufundat, care 
constituie mai mult de cinci șeptimi 
din suprafafa globului. Omul, stăpî- 
nul scoarței terestre, se reîntoarce azi 
în adincurile oceanului, încercind a 
desfereca lacătele sub care acesta își 
ascunde tainele.

O parte dintre aceste taine au fost 
mai de mult dezlegate : mii de ani 
mările și oceanele au fost brăzdate 
de corăbiile neguțătorilor și de vasele 
războinicilor, 
fauna marină sînt 
ploatafe. Dar 
și ceva de ani, cînd s-a pus problema 
instalării primului cablu transoceanic, 
au început să fie efectuate primele 
cercetări științifice ale împărăției lui 
Neptun. Mai aproape de vremurile 
noastre, instalațiile și metodele mo
derne au îngăduit să se obțină date 
mai precise asupra configurației fun
dului oceanelor, ne-au permis să ne 
înmulțim cunoștințele asupra abisului 
lichid, deși mai sînt încă vaste re
giuni care pentru om sînt tot atît de 
pufin cunoscute ca și craterele Lunii.

Dar, ca și craterele Lunii, în curînd 
șl aceste regiuni vor fi silite să-și 
dea pe față secretele. Pentru a apro
pia această clipă și, totodată, pen
tru a asigura folosirea în scopuri ex
clusiv pașnice a uriașului potențial al 
oceanelor, aflat dincolo de limita 
jurisdicției naționale, delegafia Maltei 
la actuala sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. a făcut o serie de pro
puneri. Dezbaterea acestor propuneri 
s-a încheiat prin adoptarea, h una
nimitate, a unui proiect de tuzoluție 
avînd drept coautori 43 de state, prin
tre care și România, Proiectul subli
niază, printre altele, că explorarea și 
exploatarea resurselor marine trebuie 
făcute în interesul menținerii păcii și 
în profitul întregii omeniri.

Cînd vorbim de aceste resurse nu 
ne referim numai la bogăția piscicolă, 
deși, în nici un caz, aceasta nu poate 
fi trecută cu vederea, și nici la flora 
nevalorificată decît în mică măsură — 
s-a spus despre alge că sînt „alimen
tele de bază ale viitorului" — ci și 
la bogățiile minerale. Unele sînt 
cunoscute șl exploatate. Așa, de 
pildă, U.R.S.S., Venezuela, S.U.A. și
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alte fări obțin însemnate cantități de 
petrol și gaze din regiunile din apro
pierea coastei, iar în Marea Nordului 
s-au descoperit depozite incalculabile 
de gaze naturale. In Tailanda, Indo
nezia, Malayezia sînt exploatat^ mine 
submarine de cositor aflate ■ mică 
distanță de coastă. Dar cea mai mare 
parte a acestor comori se află în re
giunile din larg, dincolo de limitele 
jurisdicției naționale și rămîn, deo- 
camd—â, nefolosite.

In volumul intitulat 
nerale ale mării", de 
se dau cîteva date : 
(niște concreții de formă neregulată 
cu diametrul de 0,5—25 cm) de pe 
fundul oceanelor conțin rezerve de a- 
luminiu care ar ajunge omenirii pen
tru 20 000 de ani, în timp ce rezer
vele terestre cunoscute urmează a se 
epuiza în 100 de ani, rezerve de ni
chel suficiente pentru 150 000 de ani 
(față de 100 de ani cele terestre), 
rezerve de cobalt care ne-ar putea sa
tisface nevoile pe 200 000 de ani, în 
comparație cu rezervele actuale a- 
preciate pentru o durată de numai 
40 de ani și, în fine, rezerve incomen
surabile de magneziu. La aceasta tre
buie adăugat că, potrivit evaluărilor 
existente, numai depozitele de nodu
le din Oceanul Pacific cuprind 207 
miliarde de tone de fier, aproape 10 
miliarde tone de titaniu, 1,3 miliarde 
tone de plumb, 800 milioane tone de 
vanadiu ș.a.

Nu trebuie apoi uitat că însăși apa 
mărilor și oceanelor constituie, în sine, 
o bogăție, fiind o sursă, în mod prac
tic nelimitată, pentru obținerea de 
apă dulce, care să facă față nevoilor 
crescînde legate de procesul tot mai 
intens de urbanizare și industrializare 
și care să ajute la transformarea de- 
șerturilor în regiuni înfloritoare.

Dar, pentru ca marea să fie silită 
să cedeze toate aceste comori, pe 
care le fine ascunse de milioane și mi
lioane de ani, e nevoie de eforturi 
comune, după cum se impune ca toate 
țările lumii să se împărtășească din 
acest corn al abundentei neptuniene. 
Totodată, nu trebuie să se permită 
ceea ce s-a denumit militarizarea par
doselii mărilor și oceanelor, adică in
stalarea, de pildă, a unor rampe sub
marine de lansare a rachetelor și nici 
nu trebuie să se îngăduie poluarea 
apelor mării prin aruncarea deșeurilor 
radioactive și petrochimice, a deter- 
genților și altor substanțe chimice 
care amenință, după cum declara co
mandantul francez Cousteau, „să o- 
trăvească marea pentru totdeauna". 
Acestea sint motive in plus care în
dreptățesc înfăptuirea unei colaborări 
internaționale in acest domeniu.

Problema nu este însă de loc sim
plă, ci, așa cum au subliniat nume
roși dintre vorbitorii de la O.N.U., 
implică o serie de aspecte po
litice, de drept internațional și de altă 
natură, de o mare complexitate. Toc
mai acestui scop îi slujește proiectul 
de rezoluție aprobat de Comitetul 
Politic care, cu siguranță, va primi șl 
sancțiunea Adunării Generale.

„Resursele ml- 
John T. Mero, 
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