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HOT ARIREA
Comitetului Executiv al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român și a Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste România 

cu privire la Comitetele de direcție 
ale întreprinderilor și organizațiilor 

economice de stat
Măsurile adoptate de Conferința 

Națională a Partidului Comunist 
Roman din decembrie 1967 pentru 
perfecționarea conducerii și plani
ficării economiei naționale acordă o 
deosebită importantă îmbunătățirii 
formelor șl metodelor de organizare 
și de conducere a întreprinderii — 
unitatea de bază a producției mate
riale. a întregii economii. Modul de 
organizare a întreprinderilor pe ba
za principiului conducerii uniperso
nale nu mai corespunde stadiului 
actual de dezvoltare a economiei tă
rii noastre, sarcinilor complexe ce 
le ridică gospodărirea, administra
rea și conducerea eficientă a între
prinderilor. A devenit necesară pro
movarea unor forme de conducere 
colectivă, care să permită cuprin
derea și rezolvarea multiplelor pro
bleme ale activității economice, în
lăturarea subiectivismului în luarea 
deciziilor, fructificarea experienței 
specialiștilor, a cadrelor valoroase 
din întreprinderi, a colectivului de 
oameni ai muncii.

in acest scop, Conferința Naționa
lă a Partidului Comunist Român a 
botărît înființarea Comitetelor de 
direcție ale întreprinderilor șl or
ganizațiile economice de stat. Al
cătuite din cadre cu funcții de răs
pundere, din specialiști cu experien
ță, președinți ai comitetelor sindica
telor, reprezentanți ai salariatilor, 
comitetele de direcție vor avea sar
cina de a conduce întreaga activi
tate a unităților în care funcționea
ză

Pe baza hotărîrilor Conferinței 
Naționale a Partidului Comunist 
Român și în conformitate cu Legea 
adoptată de Marea Adunare Națio
nală în decembrie 1967 cu privire la 
unele măsuri de perfecționare a 
conducerii și planificării economiei 
naționale,

Comitetul Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân și Consiliul de Miniștri al 
Republicii Socialiste România.

hotărăsc:

CAPITOLUL I
Art. 1. fn întreprinderile și or

ganizațiile economice de stat se 
înființează Comitete de direcție, or
gane de conducere colectivă ale 
acestor unități.

Art. 2. Comitetul de direcție con
duce întreaga activitate a întreprin
derii, asigură organizarea producției 
și a muncii, administrarea și gospo
dărirea mijloacelor materiale șl fi
nanciare, în vederea îndeplinirii 
sarcinilor de plan.

CAPITOLUL II
Organizarea și func
tionarea Comitetu
lui de direcfie.

Art. 3. Comitetul de direcție se 
compune din 5 pînă la 21 membri, 
numărul acestora fiind stabilit de 
ministere, celelalte organe centrale 
ale administrației de stat sau de 
Comitetele executive ale Consiliilor 
populare județene și al Municipiu
lui București, cărora le sînt subor
donate întreprinderile, în funcție de 
numărul de salariati perrnanenți, 
precum și de complexitatea activi
tății întreprinderilor.

Din Comitetul de direcție fac 
parte :

a) directorul general sau directo
rul întreprinderii; directori (tehnic, 
economic, comercial, adjunct); ingi
neri șefi; economist șef; contabil 
șef; șefii unor servicii, cum sînt 
serviciul planificării, organizării 
producției și a muncii, tehnic, pro
ducție, control tehnic de calitate, 
financiar, aprovizionare-desfacere, 
juridic; conducători ai celor mai 
importante secții de producție și al 
altor compartimente din întreprin
dere. Membrii comitetului de direc
ție din rîndul acestor cadre sînt 
stabiliți în funcție de structura or
ganizatorică a întreprinderii, și sînt 
numiți de către organul ierarhic su
perior, cu consultarea directorului, 
a organizației de partid din unitatea 
respectivă și a organului local de 
partid;

b) președintele comitetului sindi
catului ca reprezentant de drept 

al conducerii sindicatului din în
treprindere ;

c) 1 pînă la 5 reprezentanți al 
salariatilor, aleși la fiecare doi ani 
în adunări generale ale salariatilor 
sau ale reprezentanților lor, numă
rul acestor membri ai Comitetului 
de direcție fiind stabilit de ministe
re, celelalte organe centrale și co
mitetele executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului 
București — in funcție de subordo
narea întreprinderii — de comun a- 
cord cu Uniunea sindicatelor de 
ramură.

Președintele.. Comitetului de direc
ție este directorul întreprinderii; în 
lipsa președintelui, atribuțiile aces
tuia sînt îndeplinite de locțiitorul 
său, numit de organul ierarhic su
perior.

Art. 4. Comitetul de direcție func
ționează ca organ deliberativ desfă- 
șurîndu-și activitatea în prezenta a 
cel puțin 2/3 din numărul de mem
bri și adoptă hotărîri cu majoritate 
simplă de voturi din totalul mem
brilor.

In caz de divergentă între direc
tor și majoritatea membrilor Comi
tetului de direcție, problema asupra 
căreia nu s-a realizat un acord este 
supusă conducerii organului ierar
hic superior pentru a decide.

Ședințele de lucru ale Comitetu
lui de direcție au loc o dată' pe 
lună și ori de cîte ori este nevoie. 
Acestea se convoacă în timp util 
de către președinte, din inițiativa 
proprie sau la cererea a cel puțin o 
treime din numărul de membri.

Art. 5. In funcție de specificul 
problemelor ce urmează a fl anali
zate, la ședințele Comitetului de 
direcție pot fi invitat! specialiști, 
atît din cadrul întreprinderii, cît și 
din afara ei.

Art. 6. La ședințele Comitetului de 
direcție va participa secretarul or
ganizației de partid din întreprin
dere.

Art. 7. Comitetul de direcție pre
zintă semestrial, în fața adunării 
generale a salariatilor sad, în între
prinderile mari, a adunării reprezen
tanților acestora, informări cu pri
vire la modul de îndeplinire a pla
nului precum și sarcinile pentru pe
rioada următoare: la sfîrșitul anu
lui, prezintă darea de seamă și bi
lanțul activității întreprinderii, situa
ția beneficiilor realizate și modul 
de repartizare a acestora.

Art. 8. Comitetul de direcție răs
punde în mod colectiv de activita
tea întreprinderii, potrivit dispozl-i 
țiunilor legale; totodată, fiecare 
membru răspunde atît pentru înde
plinirea sarcinilor în compartimen
tele ce-i sînt repartizate, cît și pen
tru întreaga activitate a întreprin
derii.

CAPITOLUL Iii 
Afribufiile Comite
tului de direcfie.

Art. 9. Comitetul de direcție are 
următoarele atribuții principale:

a) elaborează proiectul planului 
anual, al planului de perspectivă al 
întreprinderii și le înaintează orga
nului ierarhic superior ;

b) stabilește măsurile tehnice și 
organizatorice necesare realizării 
sarcinilor de plan, urmărind mobili
zarea rezervelor de care dispune 
întreprinderea și valorificarea supe
rioară a potențialului ei economic, 
în vederea creșterii în ritm susținut 
a producției de bunuri materiale și 
a sporirii eficienței întregii activi
tăți economice; aprobă desfășura
rea planului pe perioade, secții de 
producție și servicii;

c) aprobă, în limita reglementări
lor legale, documentațiile tehnice-e- 
conomice și achiziționarea de utilaje 
pentru investițiile prevăzute în pla
nul întreprinderii, precum și pen
tru lucrările de perfecționare a teh
nicii și a tehnologiei, pentru mo
dernizări, reutilări, dezvoltări, repa
rații capitale ce urmează să se rea
lizeze în cadrul planului.

Aprobă achiziționarea de utilaje 
și obiecte de inventar din categoria 
fondurilor fixe, care sînt cuprinse 
global în planul de investiții și nu 
figurează în cadrul unui deviz ge
neral.

Aprobă executarea de lucrări da 
mică mecanizare și alte lucrări ne
cuprinse în planul de investiții șt 
care se realizează din credite ban
care.

Hotărăște asupra efectuării unop 
Investiții necuprinse în plan și care, 
potrivit dispozițiilor legale, pot fl 
realizate din resurse proprii, lăsate 
Ia dispoziția întreprinderii, sau din 
fondurile atribuite In acest scop de 
organul ierarhic superior, șl apro
bă documentația tehnică-economică 
corespunzătoare.

Stabilește măsuri pentru punerea 
în funcțiune a noilor fonduri fixe 
șl pentru atingerea, în termenele 
prevăzute, a parametrilor tehnicl-e- 
conomici proiectați;

d) analizează periodic activitatea 
întreprinderii și adoptă măsuri pen
tru creșterea eficientei economice, 
în principal prin :

— folosirea deplină a capacități
lor de producție;

— imbunătățirea ritmicității reali
zării planului de producție, aprovi
zionare șl desfacere, asimilarea de 
produse noi, îmbunătățirea calității 
produselor;

— reducerea consumurilor de ma
terii prime șl materiale, sporirea 
productivității muncii, eliminarea 
cheltuielilor neproductive, optimiza
rea stocurilor de valori materiale, 
folosirea eficientă a mijloacelor bă
nești, creșterea rentabilități produ
selor ;

— “valorificarea rezultatelor cer
cetării științifice și Introducerea 
tehnicii noi.

In întreprinderile și organzatiiie 
comerciale, analizează șl adoptă mă
suri pentru îmbunătățirea aprovizio
nării populației, realizarea planului 
de desfacere, a planului de încasări 
în numerar, reducerea cheltuielilor 
de circulație, folosirea mal bună a 
bazei tehnice-materiale, introduce
rea formelor moderne de servire.

In întreprinderile de comerț ex
terior, analizează șl ia măsuri pen
tru îndeplinirea planului de export
import, pentru realizarea obligațiilor 
prevăzute în contracte, pentru res
pectarea termenelor de livrare și ri
dicarea eficientei activității de co
merț exterior;

e) aprobă structura organizatorică 
a întreprinderii, elaborată pe baza 
normelor generale stabilite pe ra
mură sau subramură, precum șl re
gulamentul de organizare și funcțio
nare a acesteia ;

f) stabilește măsuri pentru îmbu
nătățirea organizării producției și 
a muncii, asigură acestei activități 
un caracter continuu șl sistematic; 
analizează șl stabilește măsuri pen
tru respectarea programului de 
muncă, pentru întărirea disciplinei 
șl răspunderii în muncă;

g) aprobă numirea șefilor de ser
viciu și a șefilor de secție ;

h) aprobă programul de pregătire 
și perfecționare a cadrelor din în
treprindere ;

1) ia măsuri pentru încheierea în 
timp util a contractelor economice 
în limita competențelor stabilite de 
organul ierarhic superior șl urmă
rește executarea acestora ;

j) analizează modul In care se în
deplinesc obligațiile întreprinderii 
fată de bugetul statului, organul ie
rarhic superior, față de bancă și al
te unități, adoptînd măsuri cores
punzătoare ;

k) aprobă bilanțul întreprinderii 
și modul de repartizare a benefici
ilor realizate peste plan pentru mici 
lucrări de investiții cu caracter pro
ductiv și social-cultural, precum și 
pentru recompensarea salariatilor 
pe baza reglementărilor legale;

l) aprobă, în limita reglementări
lor legale, prețuri și tarife, care 
nu sînt stabilite la nivel republican;

m) asigură îmbunătățirea continuă 
a condițiilor de muncă și de viață 
ale salariatilor, în care scop:

—- analizează și stabilește măsuri 
pentru aplicarea în bune condițiunl 
a sistemului de salarizare, astfel In
cit să se realizeze o legătură direc
tă între retribuirea salariatilor și 
rezultatele muncii lor;

— aprobă proiectul contractului 
colectiv de muncă și analizează pe
riodic îndeplinirea prevederilor a- 
cestuia ;

— stabilește măsuri pentru apli
carea și respectarea normelor de 
protecție și igienă a muncii, a le
gislației muncii;

— asigură, in cadrul competențe-

(Continuare în pag. a 3-a)

AU CORECTAT 
ALBIA SIBIȘELULUI

In drumul ei, apa Sibișeluiul tre
ce și prin localitatea Sîntămăcia- 
Orlea împărțind cu dărnicie binefa
cerile ei pentru gospodăriile săteni
lor, pentru vegetația din grădini șl 
pentru viețuitoarele de aici. Dar, u- 
neorl, în perioada dezghețului — 
primăvara și a ploilor — toamna, 
pîrîul Sibișelul își învolburează a- 
pele inuudînd grădinile și alte te
renuri arabile din localitate, produ- 
cînd pagube. Sinqura soluție pentru 
preîntâmpinarea inundațiilor consta 
în corectarea albiei pîrîului. La în
demnul Consiliului popular provi
zoriu al comunei, cetățenii din Sîn- 
tămăria-Orlea au ieșit cu mic cu

Sesiunea a XX-a a Consiliului popular municipal

întreținerea spațiului locativ — 
o înaltă îndatorire cetățenească

Să încercăm, cu ajutorul memo
riei, să aruncăm o privire asupra 
Văii Jiului de acum două decenii. 
Să presupunem că încă n-au fost 
clădite cartierele Carpati, Construc
torul, că la Aeroport se face și a- 
cum planorism, că în locul orașului 
Urlcani continuă să vegeteze un 
biet sătuc și că Lupeniul, Vulcanul, 
Petrila, Lonea au rămas ca pe vre
muri. Și abia dacă ne dăm seama 
de proporțiile a ceea ce s-a făcut 
pînă acum, de saltul Văii Jiului spra 
civilizație și bunăstare. Numai între 
anii 1960—1967 în așezările noastre 
miniere s-au construit peste 10 000 
apartamente. Din totalul de 26 000 
locuințe proprietate de stat, 23 000 
sînt în blocuri și case tip. AcesK 
impresionant număr de apartamente, 
cărora Ie sînt familiare instalațiile 
de apă, canalizare, încălzire centra
lă, baia, spălătoria, uscătoria etc. 
ilustrează cu .o deosebită forță înal
ta grijă a partidului și statului nos
tru socialist pentru ridicarea nive
lului de trai al minerilor șl al ce
lorlalți oameni ai muncii.

Ne bucurăm cu toții de bineface
rile pe acest tărîm, dar este obll-
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VIADUCTUL DE LA CR1VADIA. Foto: N. Moldoveanu

PROLETARI DIM TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA f Vizita președintelui 
Consiliului de Miniștri

V

Ion Gheorghe Maurer 
în Finlanda

mare la muncă patriotică pentru co
rectarea cursului pîrîului Siblșel. 
După prestarea a peste 600 ore do 
muncă patriotică, în care s-au folo
sit în mare parte resurse locale, ac
țiunea a fost dusă la bun sfîrșit ast
fel că terenurile arabile nu vor rnal 
fi, în viitor, amenințate cu inundația. 
In asigurarea reușitei acestei acțiuni 
lăudabile s-au remarcat în mod deo
sebit cetățe.nii Gheorghe Pascu, pre
ședintele C.A.P., Francisc Mozeș șl 
Ion Popescu, președintele comitetu
lui do cetățeni din comună.

Nicu S8UCHEA 
corespondent

< ÎNTRE ANII I960—1967 ÎN VA
LEA JIULUI S AU CONSTRUIT 10 000 
APARTAMENTE, IAR ÎN 1968 ÎNCĂ 
1 000 VOR AJUNGE LA CHEIE.

• CUM PĂSTRAM ACEST FOND 
DE AUR?

• SUMELE ALOCATE PENTRU 
REPARAȚII — SA FIE FOLOSITE 
CU MAXIMUM DE EFICIENȚĂ!

• PLATA CHIRIILOR, A TAXE
LOR SE FACE TA TIMP ?

• PENTRU O PUTERNICA OPI
NIE DE MASĂ ÎN SPRIJINUL CON
SERVĂRII SPAȚIULUI LOCATIV.

gator iu ca satisfacția unei locuințe 
frumoase și confortabile să se îm
pletească strîns, organic, cu grija 
pentru păstrarea fondului locativ. 
Știm că în anul 1968 vor ajunge la 
cheie încă I 000 de apartamente, că 
alte 1 000 de familii vor trăi bucuria

HELSINKI. Trimișii speciali A- 
gerpres, Nicolae Ionescu șt Mircea 
S. Ionescu, transmit i Marti diminea
ța, Ia Palatul Guvernamental din 
Helsinki au continuat convorbirile 
oficiale între președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe Maurer, 
șl președintele Consiliului de Mi
niștri al finlandei, Mau no Koivisto.

Convorbirile, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, de în
țelegere reciprocă, s-au încheiat la 
amiază. Au fost abordate cu acest 
prilej probleme privind dezvoltarea 
relațiilor multilaterale - dintre cele 
două țări șl unele aspecte ale si
tuației internaționale.

La amiază președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, în
soțit de ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, a fost primit de 
către președintele Republicii Finlan
da Urho Kekkonen, la Palatul Pre
zidențial.

La primire au fost de față amba
sadorul României la Helsinki, N. I.

atît de intensă a mutării întt-o lo
cuință nouă. Dar cum sînt gospodă
rite șl îngrijite' cele pe care le a- 
vem 7

DIRECȚII IN CARE l.l.L. 

TREBUIE SĂ ACȚIONEZE 

CU INSISTENȚĂ

Consiliul popular al municipiului 
Petroșeni a analizat, înlr-o sesiune 
recentă, activitatea de administrare, 
întreținere și conservare a fondului 
locativ. S-a apreciat că întreprinde
rea de locuințe și localuri, gestiona
ra acestui fond, a făcut progrese 
mari în acest domeniu: reparațiile 
la clădiri au luat un caracter plani
ficat cu orientare spre lucrările de 
primă urgență, dependințele comu
ne sînt mai bine întreținute, cetă
țenii sînt atrași mai activ, pe baza 
normelor în vigoare, la întreținerea 
spațiului locativ. Cele 17 000 000 lei 
alocate pentru reparații în 1967 au 
fost folosite, în marea majoritate, 
pentru refacerea teraselor la 35 de 
blocuri, completarea jgheaburilor șl 
burlanelor, reparații capitale și cu
rente la centalele termice, zugrăvi
rea caselor de scări și alte reparații 
urgente.

Cert este însă — și sesiunea Con
siliului popular municipal a insis
tat asupra acestui lucru — că in 
domeniul gospodăririi fondului lo
cativ sînt încă multe de făcut. Le
gat de folosirea eficientă a mijloa
celor materiale destinate acestui scop, 
a reieșit că întreprinderea de locu
ințe șl localuri, sectoarele sale nu 
respectă întotdeauna indicația cu 
privire Ia prioritatea lucrurilor de 
întreținere. S-au executat lucrări ca
re nu erau absolut necesare : sclilm-

(Conlinuare in pag. a 3-a)

Vancea, și ambasadorul Finlandei 
București, K. Makela.

In cursul întrevederii a avut 1®Q 
un schimb de păreri privind pr<*Me« 
me de interes comun.

Președintele Republicii Finlaadă 
l-a reținut la dejun pe președialeld 
Consiliului de Miniștri al României 
șl pe ministrul afacerilor externe.

La dejun au luat parte premierul 
finlandez Mau no Koivisto, ministrul 
afacerilor externe, Ahti KarjaIaineH( 
ministrul Industriei, Telr Grels, mi
nistrul comunicațiilor, Paavo Aiti», 
ministrul apărării, Sulo Sourltanen, 
ministrul justiției, Aarre Simonen, șl 
alte persoane oficiale române șl 
finlandeze, precum și ambasadorii 
celor două țări.

întrevederea și dejunul s-au des
fășurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească.

★
După-amiază, președintele Consi

liului do Miniștri Ion Gheorghe 
Maurer, însoțit de ministrul aface
rilor externe, Corneliu Mănescu, și 
de ambasadorul României la Helsinki, 
N. I. Vancea, a depus o coroană 
de flori la monumentul ridicat în
centrul orașului Helsinki. în memo
ria soldaților finlandezi căzut* î« 
războiul din 1877—-1878, cînd alaiuri 
de armatele ruse și române, au lup
tat împotriva trupelor otomane.

La ceremonia depunerii coroanei 
de 
un 
rla

flori la monument, care evocă 
moment de interferență din ist®- 
celor două popoare, au fost pre*

în pag. a 4-a)
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rodnic la prepara 
ția Petrila

fost

de 
Ci-

La preparația Petrila au 
încheiate primele calcule pri
vind realizarea pianului 
producție pe trimestrul I.
frele obținute sînt cea mai e- 
locventă dovadă a hărniciei 
acestui colectiv, care a obți
nut realizări importante peste 
sarcinile de plan. Astfel, pla
nul la 
depășit 
ne, iar 
pentru 
tone, Ia 
tone.

producția netă a fost 
cu 11 679 tone cărbu- 
la cărbunele special 
semicocsr cu 

brichete cu
2 323
2 988 i

Expunere
.1

ilustrată
Aseară, la Căminul cultural 

din Bănița, prof, lacob Paras- 
chiva, din partea Comitetului 
municipal pentru cultură și 
artă, a prezentat in lața spec
tatorilor localnici o interesan
tă expunere despre „Pitores
cul munților noștri". Expune
rea a fost ilustrată cu cileva 
proiecții de diapozitive fn cw- 
lorl.
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Abataje 
în pregătire

La mina Dîlja, au început 
lucrările de săpare a galeriei 
direcționale în culcușul stra
tului 3, blocul I, orizontul 480 
m. Galeria are drept scop 
deschiderea și pregătirea re
zervei de cărbune din blocul 
II, unde urmează să fie puse 
în funcțiune 4 abataje. In a- 
cest fel se creează posibilități 
pentru mărirea liniei de front 
pentru creșterea capacității de 
producție a sectorului L

„Silvia" din nou 
la... Petroșeni

In zilele de 4 și 5 aprilie, 
la ora 20, fn sala mare a Ca
sei de cultură din Petroșeni, 
vor avea loc două spectacole 
cu opereta „Silvia" de h'me- 
rich Kalman, în interpretarea 
unui colectiv artistic de la 
Teatrul muzical din Brașov. 
Din distribuția, care va „trăi" 
scenic nemuritoarea operetă, 
In regla artistică a Stelei Fe- 
riceanu și sub conducerea 
muzicală a lui Mauriciu Ves- 
can și Norbert Petri, lac par
te : Georgeta Gava — Dragoș, 
Gheorghe Matei, Maria Pău- 
nescu, Maria Buzz, Vasile Pop, 
Toma Panaitescu și alții.

VREMEA
Azi, ia ora 8, temperatura 

maximă a fost de plus 4 gra
de la Petroșeni și plus 5 gra
de la Paring. Stratul de zăpa
dă la Parîng: 23 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vreme schimbătoa
re. Cer variabii. Precipitații 
slabe locale. Vînt slab din 
sectorul sudic.
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de G. Bernard Shaw
vie dorește să afle cu ce se ocupă 
mama sa, aceasta ii dezvăluie toate 
greutățile prin care a trecut în ti
nerețe. Cu acest prilej, doamna 
Warren rostește adevăruri ustură
toare la adresa exploatării rapitalis-

cioc
li ica 
încă

ln tragi-comedia „Profesiunea 
.doamnei Warren" scrisă în 1894 șl 
încadrata ulterior în ciclul „piese
lor neplăcute", Bernard Shaw a do
rit să stigmatizeze exploatarea ca
pitalistă, falsa morala, condiția umi
litoare în care trăia femeia engleză 
Ia sfîrșitul epocii victoriene.

Conflictul piesei se naște din 
Birea dintre doamna Warren și 
sa Vivie. Nevoită să pornească
de timpuriu lupta pentru existentă, 
doamna Warren a ajuns Ia conclu
zia că, într-o lume în care toți se 
zbat pentru a rămîne la suprafață, 
prin muncă cinstită nu poți învinge 
greutățile și lipsurile. Pentru a te 
căpătui trebuie să folosești orice 
mijloace, inclusiv cele imorale. 
Concluziile acestea l-au fost impuse 
de condițiile grele de viață. Doamna 
Warren a devenit proxeneta și, 
prin intermediul acestei meserii, 
și-a adunat o avere care i-a per
mis să-și crească fata, avută dintr-o 
legătură trecătoare. Atunci cînd Vi-

AVANCRONICA 
TEATRALĂ

te, a căsătoriei, a religiei etc. Dar 
protestul său sună fals în gura unui 
om care a folosit el însuși metodele 
celor pe care-i acuză. Cînd Vivie 
îi cere să-și schimbe viața, doamna 
Warren nu are puterea de a se 
smulge din mocirla în care s-a scu
fundat și declară deschis că s-a e- 
bișnuit prea mult cu afacerile și 
traiul pe care l-a dus pentru a re
nunța la ele. Vivie refuză însă orice 
compromis pentru a-și urma drumul

Prof. univ. Constantin I. Bucur, primul 
doctor in educație fizică din țara noastră>■

Conf. univ. Constantin I. Bucur, 
șeful catedrei de educație fizică de 
la Institutul politehnic din Timișoa
ra este primul om de știință român 
care a obținut titlul de doctor în 
educație fizică din țara noastră. 
Teza de doctorat, susținută la Insti
tutul superior de educație fizică 
pe lingă Facultatea de medicină 
farmacie din Bruxelles se referă 
„Rezultatele privind introducerea
ducației fizice în învățămîntul uni
versitar din România", 
sînt bazate pe o amplă 
metrică și de evoluție 
fizice a studenților din
luată de-a lungul unui 
Teza de doctorat demonstrează

de 
șl 
la 
e-

Studiile sale 
analiză bio- 
a pregătirii 

anul I, efec- 
deceniu. 

că

datorită condițiilor de viață mereu 
mai bune din țara noastră, precum 
și aplicării unor metode inedite de 
educație fizică, s-au îmbunătățit 
considerabil calitățile fizice ale ti
nerilor : talia, greutatea, capacitatea 
vitală ele.

Cu prilejul solemnității recente a 
înmînării Diplomei de doctor In e- 
ducație fizică omului de știință ro
mân, juriul științific din Bruxelles 
a transmis cordiale felicitări statului 
român și instituțiilor sale superioa
re de învățămînt și de educație 
zică și sport, pentru grija ce o 
cordă culturii și educației fizice 
tineretului din România.

fi-
a-
a

ÎN TABERE, LA CABANE
Penlru petrecerea vacantei 

măvară intr-un mod cît mai 
de către elevii școlilor din 
Jiului, Consiliul pionierilor

fost în drumeție: pe vîr- 
apropierea cabanei Stra- 
au fost găzduiți intre 25

de pri- 
plăcut 
Valea 
Petro-

șeni a organizat tabere pionierești 
la cabanele din împrejurimi. Intr-o 
astfel de tabără au petrecut 6 zile 
de vacanță 85 de elevi de la școlile 
nr. 1 și nr. 2 din Petrila. Sub con
ducerea profesorului de educație fi
zică Cocor Dan, cei 35 de elevi 
s-au întrecut la schi, tenis de masă,

fotbal, au 
furile din 
ja la care 
și 80 martie.

In zilele următoare, alti elevi vor 
poposi în taberele de la cabanele 
I.C.F., Vulcan, Sraja și Buta. Pînă Ia 
la sfîrșilul vacanței, 800 de elevi 
vor beneficia de odihnă, sport, 
ozon, soare în taberele organizate 
la cabanele din masivele muntoase 
ce ne înconjoară.

CUVINTE ÎNCRUCIȘATE
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Junimii, Tilu Maiorescu — 
Pseudonim al unui poet năs
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4) Muncitorul tăbăcar înmor- 
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Prepoziție — Cum sînt „păsă
relele" în balada „Miorița" 11) 
Fruct din Gabon — Publicații 
că „Timpul", „Curierul de 
lași" la care a lucrat și Emi
nescu — Stă la temelia unor 
poezii ca : „Sburătorul" (Eliade 
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de
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lui 
de 
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Zamfirei"

» la „Contemporanul" autor 
poeziei „Pe stradă' — Du- 

i unii, numele dinspre tată 
lui Slavici.
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Nebuloasă la început 11)

poezia „Viața" 14) 
dimensiunile pămîn- 
coșbuciana „Nunta 

— Numele unui poet
de 
al 
pă 
al

Prof. Elena 
STOICAN 

Liceul Petroșenl

figuri

Exclamație —
Cămilă — „Da
Că voi nu mă
vreți, «u vă
vreau" (C. Ne-
gruzzi) 12) Su-
ferea — Popes-
cu Elena —
„Nirvana" pen-
tru Eminescu 19)
Gaz incolor șl
inodor — Pro-
letari 14) Con-
ducătorul „Lil*-
ratorului", pro-
eminentă

poet roman- 
— Roman

Al. Vlahuță.

de semenele ei de aceeași 
nu-și face de loc iluzii cu 
viată : „Viata e așa și sînt 
primesc cum este".

Viviei, 
nouă de

Shaw
viată

în față modelul Norei lui Ib- 
Shaw consideră că femeia tre
să aibă un rol activ în socle- 
ea trebuie să-și asigure exis-

pe care-1 consideră ca fiind col mai 
potrivit cu trăsăturile sale ue ca
racter. In relațiile cu oamenii, Vivie 
practică sinceritatea totală, evită 
orice stare de sentimentalism. își 
autoflagelează sufletul neacordin- 
dn-și nici o concesie. Ea este o fi
ință cu picioarele pe pămînt, spre 
deosebire 
vîrstă. Și 
privire la 
gata s-o

Schițînd portretul 
propune o conduită 
femeilor din timpul său, evident a- 
vînd 
sen. 
bule 
tate,
tența prin muncă tenace și cinstită 
pentru a fl respectată și privită în 
lumina pe care o merită. Insă ca
lea pe care o indică Shaw, prin e- 
xemplul Viviei, este partial poziti
vă deoarece dramaturgul nutrește și 
Iluzia că prin muncă cinstită și prin 
speculații la bursă (două 
care se exclud reciproc) 
căpătuiești în societatea 
„Am să deschid un birou
tații în capitală și am să lucrez ca 
expertă contabilă, calculații și acte 
de notariat! — exclamă Vivie. Du
pă ce mă pun la adăpost 
fac puțintel drept și stau 
țintiți la bursă".

Judecind în perspectiva 
personajului, ajungem la
de loc optimistă, că Vivie nu este 
în fond decît o altă doamnă Warren, 
mai evoluată, pe o altă treaptă in
telectuală, cu o altă concepție asu
pra moralei dar cu aceeași dorință 
de căpătuire, chiar dacă pentru a- 
ceasta va folosi alte căi.

Limitele configurării 
Vivie trădează înșiși 
logice de care Shaw 
sit.

Piesa „Profesiunea
ren" (scenografia: arhitecta Teodo
ra Dinulescu, reqia artistică : Petre 
Sava Băleanu de la Radioteleviziu- 
nea română) — i 
Teatrului de stat 
după ce a văzut 
turneul Întreprins 
prezentată sîmbătă și duminică 
scena teatrului din localitate.

modalități 
poți să te 
capitalistă, 
de consul-

Dosarul de care ne ocupăm 
în rîndurile de fața e aproape 
banaL Banal pentru analistul 
de suprafață, pentru cel care 
trece pe lîngă inconsecvențele 
caracterului omenesc cu acel 
zîmbet de pretinsa superiori
tate care vrea să însemne : „ce 
mărunți sînteți voi, oameni, 
cu temerile voastre de o zi, 
cu dramele voastre de o cli
pă, cu bucurine voastre pre
tins eterne". Și totuși aceștia 
șîntem noi, oamenii obișnuiți, 
oamenii care ne entuziasmăm, 
pllngem și rîdem de cîte ori 
viața ne oferă prilejul, fără să 
știm că uneori rîdem de ceea 
ce e de plîns. In „fișierul" de 
față doi oameni, odată doi soți, 
își dispută dreptul de tutelă 
asupra a doi copii — copiii 
rezultați din căsătoria lor. 
Birsan Alexandru a fost cînd
va căsătorit cu Gologan Flo- 
rica din Lupeni. S-au despăr
țit. De ce ? Nu mai întreabă 
nimeni. Sint zece ani de a- 
tunci. Cei doi copii — Alexan
dru și Elena au trecut pe 
rînd cînd In grija mamei, cînd 
în grija părinților soțului. De 
ce în grija părinților? E o 
altă poveste. Soții Birsan s-au 
despărțit pentru că soțul își 
făcea veacul mai mult prin 
penitenciare. O dală 5 luni,

altă dală opt luni, altă data 
2 ani. Cinci condamnări pen
tru diferite delicte a avut so
țul. Ultima de cinci ani. Și 
soția a crescut cum a putut 
pe cei doi copii. A făcut apel 
și la umanitatea socrilor. Au 
înteles-o, au ajutat-o. Și cînd 
tatăl copiilor a scăpat pentru 

‘iin timp de urmărirea legilor, 
de consecințele unor fapte ne-

Fișier juridic

DE CE,
cugetale, și-a adus aminte și 
de cei doi copii ai săi. I-a 
luat la el înir-o vacanță. Apoi 
n-a vrut să-i mai lase mamei 
lor în îngrijire. A apelat la 
lege ca să-i fie încredințați 
lui copiii pentru creștere și e- 
ducare. Oameni fără o jude
cată imparțială au găsit nejus
tificată această pretenție. In 
fond își disputau dreptul de 
paternitate și maternitate asu

de griji, 
cu ochii

devenirii 
concluzia,

personajului 
oscilațiile ideo- 
nu a fost lip-

doamnei War-

noua premieră 
t Valea Jiului 

lumina rampei 
; prin județ, va

pra copiilor lor doi părinți. 
Fiecare atunci cînd au trecut 
deja peste el furtunile vieții 
dorea ca fiul și fiica lui să-1 
recunoască numai pe el de 
părinte. Doreau să fure unul 
celuilalt un drept care era în 
mod egal al fiecăruia. Ca să 
săvîrșească acest „furt" au 
uzat de toate argumentele 
care le stăteau la îndemînă.

OAMENI ?

manent al închisorilor pentru 
culpe bine determinate, o ma
mă încolțită de nevoi, dar 
care e în stare să depună și 
o muncă necalificată numai 
să-și poată crește copiii. Șl 
clnd furtunile vieții s-au po
tolit, începe disputa pentru 
niște „drepturi" vechi. Cine 
e mai îndreptățit să ia copiii 
spre creștere și educare, tatăl 
sau mama ? Legea a dat cîș- 
tig de cauză mamei, sau mai 
bine zis a infirmat acțiunea 
tatălui. Numai ei, copiii, dan 
glas unor sentimente nematu
rizate încă. „Eu vreau la mă- 

tăticu". 
nu știe 
să aibe 
mămică

sa țină deopotrivă. 
S-au născut 
de dragoste

i
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micro mas
Și totuși e adevărat...

In curtea țăranului calabrez Nă
zări se întinsese o masă mare : se 
sărbătorea nunta fiicei acestuia. In 
toiul ospățului, pe masă a căzut li
teralmente din cer un miel. Năzări 
nu a apucat să se bucure de acest 
dar neașteptat. Imediat a apărut pe 
masă un vultur uriaș care a înșfă
cat zdravăn mielul în cioc și a zbu
rat cu el.

dolari recompensă 
care va 
sumă mare de bani

Cinci ani

va pri-
descoperi cine a 

In clădl- 
Rio-Arri- 

statululguvernatorul

de faptul că ea Intr-un 
cumpănă a încre- 
părinților Iui. Ea 
că el nu prezintă 
garanții morale

educarea minorilor.
fel fiecare

El 
moment de 
dințat copiii 
— de faptul 
suficiente 
pentru
Poate că Intr-un 
avea dreptate. Dreptatea, însă 
venea în urma unor lovituri 
pe care viața le-a dat familiei 
și la care trăinicia ei n-a re
zistat. Un lată — client per-

mica", „Eu vreau la 
Șf de fapt nici unul 
ce vrea. Ar fi vrut 
fiecare un tătic și o 
Ja care
Dar nu-i mai au. 
dintr-o legătură 
și au rămas vitregiți de tată 
(sau, dacă disputa continuă, 
poate unul de tată și altul de 
mamă) 1 
cumpănă, 
vor plăti 
fi înțeles 
părinților.
trebuie să plătești mereu o 
vină care nu c n ta ’

i
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ȘTIINȚA •
Automobil
„care previne 
accidentele1'

80

cu 
de

aibă o vedere

șoc, acționată 
la viteza de

30 
unei

Tntr-un moment de 
Și o viată întreagă 
greșeala de a nu se 
unul pe celălalt a

O viață în care

Ion CIOCLEI

TEHNICA
ce. In alte condiții, geologii 
ar fi avut nevoie de 2—3 ani 
pentru aprovizionarea cu ase
menea cantități de încărcături 
tehnologice, pe cînd 
au făcut aceasta în 
scurte.

Aerosanie 
amfibie

aviatorii 
termene

Acum 15 ani, Clint Wescott, 
sătul de „modul de viață american'', 
și-a abandonat stația de benzină pe 
care o construise cu mîinile sale 
într-o suburbie a New York-ului și 
a Început să trăiască o viață de va
gabond.

Stația de benzină, intrînd In pla
nul de demolare, a fost dărîmată șl 
Wescott despăgubit. Dar abia de 
curînd statul a putut să dea de ur
ma lui șl 
posesorul 
(dobînzile 
Vestea nu
pe Wescott, care nu și-a ridicat ba
nii preferind să-și continue viața de 
boem.

îngrijit de
maimuțe

Un automobil „care previ
ne accidentele", executat Ia 
comanda autorităților statului 
New York, a fost acum pre
zentat ca model. Pasagerii au
tomobilului „Safety-Sedan" 
vor rămîne nevătămați, așa 
se afirmă, chiar în cazul unei 
ciocniri la viteza de 
km /oră.

Mașina a fost proiectată 
colaborarea unor ingineri
aviație și conține numeroase 
dispozitive de securitate :

1. Un periscop permite con
ducătorului să 
panoramică ;

2. O bară de 
hidraulic, care
60 km/h iese in afară cu 
cm, absoarbe in cazul 
ciocniri o mare parte a ener
giei de șoc ;

3. Partea din față a vehicu
lului este astfel proiectată in
cit pietonul este proiectat la
teral șf mașina nu trece peste 
el ;

4. Antrenarea pe patru roți 
și frine, care nu blochează șl 
diminuează primejdia derapă
rii ;

5. Tot interiorul vehiculu
lui este capitonat cu perne 
groase de protecție.

„Saîely-Sedan" urmează să 
intre în producția de serie în 
1970.

Revista „Tehnika — Mo/o- 
dioji“, prezintă aerosania am- 
ribie ,,Nadejda“, care poate fi 
folosită at it iarna cit și vara. 
Aceste mașini nu au nevoie 
de un drum stabil și solid. F.le 
se pot deplasa pe gheată, pe 
apă, peste tufișuri și mlaștini.

Cu o încărcătură de 300 kg 
deplasindu-se ne apă, ,,Nadej- 
da“ poale atinge o viteză de 
60 km/h în timp ce iarna, pe 
zăpadă, această viteză se du
blează. Intre chilele vehiculu
lui se află un motor de a- 
vion și o elice cu două fante. 
S-ar putea crede că este vor
ba de două elice montate pe 
imul și același ax. într-un 
plan se află muchiile din fufă 
ale celei de-a doua elice, for- 
mind între ele o fantă profi
lată. O astfel de elice dezvol
tă o tracflune cu 20—30
sută mai maro dorit una obiș
nuită.

1(1

Locomotive 
cu turbină cu gaz 
de mare putere

să-l informeze că este 
sumei de 20 000 dolari 

adăiigîndu-se la capital).
l-a tulburat prea mult„500 

mi cel 
furat o 
rea tribunalului din orașul
ba", anunța 
american New Mexico.

Intr-o bună zi s-a prezentat la 
poliție o oarecare doamnă Martine», 
care a declarat că cunoaște hoțul. 
Este vorba chiaT de fiul ei car* 
poartă numele cutare și stă Ia adre
sa cutare.

Oamenii legii s-an bucurat, dar nu 
mult timp. Legea statului respectiv 
prevede că un singur 
este de ajuns pentru 
unui proces. In schimb
obligați să plătească mamei hoțului 
recompensa promisă de 500 dolari.

Acum 5 ani fiarele sălbatice au 
sflșiat în junglele din Congo pe 
tatăl micului Deodat Nambobon. Co
pilașul, care era cu el, a scăpat tea
făr. Niște maimuțe l-au găsit plîn- 
gînd sub un tufiș. Ele l-au luat șl 
l-au hrănit împreună cu puii lor. 
Recent, Deodat a fost descoperit și 
adus în Italia. Băiețelul nu știe încă 
să vorbească. El își exprimă dorin
țele prin țipete și sare ca o mai
muță.

0 importantă 
descoperire 
a geologilor 
sovietici

cu turbină cu 
putere de 6 000... 
unitate sînt in

A ÎNNOPTAT ÎN CODRU...

martor nu 
intentarea 

ei au fost

lilele trecute, grupuri de copii din satul Fetești, județul Suceava, 
au plecat în pădure la cules de flori. Printre ei și micului Mihai Hu- 
fanu. de doi ani și trei luni. Mergind prin poieni copilul s-a pierdut 
în hățișuri. Pe Inserat, părinții neliniștiți de lipsa lui au 
în sat. Zeci de oameni au colindat pădurea în lung și lat
găsi. A fost găsit a doua zi după-amiază Intră-o văioagă cu floricele 
cu mlnuțele înroșite de frig. Dus la spitalul din Suceava, Mlhai Hu- 
țanu, care a înnoprji- în codru la o asemenea vîrstă și pe un aseme
nea timp, este în afară de orice pericol.

dat alarma 
pentru a-1

Geologii sovietici au desco
perit în regiunea Tinmen (Si
beria) unul dintre cele mat 
bogate zăcăminte de gaze. 
După părerea oamenilor de 
știință sovietici, aceste zăcă
minte conțin trilioane de mc 
de gaze și reprezintă „una 
din senzațiile mondiale ale se
colului nostru".

In legătură cu această des
coperire, ministrul adjunct al 
geologiei al U.R.S.S., Valeri 
Igrevskl a declarat că pros
pecțiunile s-au făcut cu par
ticiparea activă a piloților 
unor avioane militare. Pentru 
aceasta au fost folosite avioa
ne și elicoptere dintre cele 
mai moderne. Ele au aprovi
zionat pe geologi cu sute de 
tone de încărcături tehnologi-

Și

Locomotive 
gaz avind o 
8 000 CP pe 
curs de proiectare in indus
tria de locomotive din U.R.S.S. 
Prototipurile de locomotive cu 
turbină cu gaz proiectate 
construite acum 10 ani la Uzi
nele pentru locomotive Diesel 
din Kolomensk au avut o 
comportare satisfăcătoare. Mo
delele, construite ca locomo
tive cu două unități, aveau o 
putere de 3 000 CP unitate șl 
dispuneau de o transmisie cu 
turbină cu gaz cu o singură 
undă și acționare cu rwrenl 
continuu.

Transmisirfe ctt turbină cu 
gaz permit o creștere conside
rabilă a puterii locomotivelor 
șl folosirea unor combustibili 
de calitate inferioară și ieftini. 
In tot timpul folosirii, lor, lo
comotivele sovietice cu tur
bină cu gaz au funcționat cu 
produse secnndare de calitate 
inferioară rezultate din disti
larea petrolului.

(Agerpres)

A

• începuturile 
medicinei

• De la prima 
operație la 
chirurgia de 
azi

va rămîne 
fără răspuns. A 

în încercarea de a da un 
nominal este desigur ceva 

Prima operație, ca șl oașul 
făcut-©, start plerduți pentru

D*și interesantă, întrebarea; „Cine 
a făcut prima operație ?" 
pentru totdeauna 
persista 
răspuns 
utopic.
car* a
totdeauna în negura timpului.

Pu* în fața un«l lovituri, * unei 
răni provocate de un pas greșit, d« 
e lovitură cu un lemn sau o piatră, 
de un animal car* în lupta de atac 
pentru procurarea hranei, sau de a- 
părare l-a făcut să sîngereza, primul 
om care a aplicat primul pansament, 
desigur primitiv (o frunză fixată 
prin apăsare sau cu coji de arbor*)

File din istoria medicinei <d
a înțelege evoluția 
doilea aspect este 
în simplitatea lui, 
naturii și instinctul

reținem, 
ulterloa- 

teama 
fată 
care

o- 
de 
se

o medi- 
de ulelu- 

vindecătoare.

apărut onorarul medicului 
era în raport cu 
care făcea parte

clasa so- 
bolnavul

va face 
cu un

s-au 
celelalte 

India, 
în 
pe 
ca-

ulterior 
îmbrăcat 
sale un

o mobilitate

este omul care a făcut prima ope
rație. Aceasta s-a petrecut cîndva 
la începutul omenirii, pe cînd omul 
trăia în grupurile gentilice rătăcind 
ziua prin jungla bogată în fructe, 
iaz noaptea dormea în arbori.

Medicina în antichitate, și chirur
gia ca parte Integrantă a ei, 
dezvoltat, ca de altfel și 
științe, mai întti în China, 
Mesopotamia, Egipt și 
Grecia și Roma. Ea a 
tot parcursul existenței 
racter de clasă.

O fractură produsă,
anormală a unui membru, la un loc 
obișnuit fix, doare mai puțin în re
paus (cînd nu este mișcată). Acest 
lucru a fost și el observat șl Impli
cit a dus la punerea în repaus a 
membrului fracturat.

O dată aceste cunoștințe acumu
late, «numiți oameni capătă o dex
teritate în aplicarea lor și, Implicit, 
în grupurile mai mari el aînt soli
citai’ s-o facă ori de cîte ori se ivea 
cazul. Desigur, pentru alinarea du
rerii primesc și recunoștința seme
nilor lor, fie ea și numai morală și 
de admirare (așa cum a fost în co

contex- 
face ca 

avem 
simplă, 

oamenii
medicina laică, și 
socerdozală, izolată

muna primitivă). Acesta este un as
pect pe care trebuie să-1 
pentru 
ră. Al 
mului, 
forțele
naște de a le îmbuna. Acestea duc 
la apariția magismuliii. In 
tul diviziunii muncii aceasta 
în orinduirea sclavagistă să 
două medicini : o medicină 
rudimentară practicată de 
simpli, zisă 
o medicină
de popor, străină de acesta, un pri
vilegiu al claselor exploatatoare, 
practicată de preoți. Aceasta domină 
în sclavagism, unde își ajunge apo
geul ei la egipteni în arta îmbălsă
mărilor cadavrelor ce se vor păstra 
peste veacuri, apoi izolată de izvo
rul experienței, își va pierde trep
tat caracterul, devenind mistică.

Există deci în orinduirea sclava
gistă o medicină sacerdotală unde 
tratamentul constă in aplicarea unor 
metode empirice, mai mult sau mai 
puțin raționale, îmbrăcate într-o for
mă mistică, cerenionială. Medicii 
care o aplicau formau casta preo-

țească. Concomitent există 
cină laică a cunoscătorilor 
ri, de ape șl ierburi 
Aceștia peregrinau din loc în loc șl
vindecau. Cei mai înstăriți organi
zau iatrii (un fel de spitale) la do
miciliul medicului, iar mal tlrziu 
chiar școli medicale. In aceste școli 
medicale se pregăteau piedicii ca și 
meșteșugarii. Metoda de tratament 
era secretă, modificarea metodelor 
nu era permisă și cunoașterea era 
rezervată numai celor inițiați. Ajun- 

în faza aceasta, medicina îmbra- 
mai multe aspecte care merită să 
cunoscute. Ne vom ocupa numai 
unul din acestea și anume acela 
aspectului de clasă. Pentru a-1

cu cuțit de 
și-i va pricinui 
să dea un sclav

bronz unul 
moartea 

pentru

catarac- 
vatămi

înlătură 
bronz și-i 
cîntărească jumă- 
prețuirii de cnm-

să 
că 
fie 
de 
al
ilustra vom cita cîteva articole din 
prima 
montează practica medicală, 
lui Hammurabi, care 
anul 2200 î.e.n.

Art. 215. Dacă un 
operație dificilă cu
bronz unui om și-l va vindeca 
de va înlătura cataracta omului, cu 
cuțitul de bronz, acesta este 
drept să primească 10 sicii de ar
gint.

scriere cunoscută care regle- 
codtil 

dindatează

medic va 
un cuțit

face 
de 

sau

Art. 217. Dacă e bolnavul sclav, 
stăpinul său trebuie să dea medicu
lui 2 sicii de arqint.

Deci, a 
și acesta 
claia din 
tratat.

Art. 218. Dacă medicul 
unui om o operație dificilă 
cutjt de bronz și-i va pricinui moar
tea sau de va înlătura cataracta cu 
un cuțit de bronz șl-i va vătăma 
ochiul să i se taie degetele acelui 
medic.

Art. 21S. Dacă un medic va Iac* 
o tăietură 
muskennn 
va trebui 
un sclav.

Art. 220. Dacă-i 
ta cu un cuțit de 
ochiul trebuia să 
tate din arqinhil 
părare.

Iată deci că și s 
era în raport cu 
ruia îi aparținea bolnavul. Articole* 
Ie citate ilustrează suficient caracs 
ferul de clasă al medicinei în orfn* 
duirea sclavagistă.

In articolul viitor ne vom ocupă 
de școlile medicale Ia greci.

sancțiunea greșellj 
clasa socială c<i-

in loan BAI.EA
medic specialist chirurg, 

Petroșani
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-*• •». -»•.HOTĂRÎREA
Comitetului Executiv 
al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 
Român și a Consiliului 

de Miniștri al 
Republicii Socialiste 
România cu privire 

la Comitetele de 
direcție ale 

întreprinderilor și 
organizațiilor 

economice de stat
(Urmare din pag. 1)

lor sale și al prevederilor legale, 
condiții pentru realizarea unor ac
țiuni cu caracter social șl cultural 
pentru salariații întreprinderii ;

— aprobă, pentru salariații între
prinderii, repartizarea spațiului lo
cativ construit de întreprindere șl 
a celui atribuit de organele locale 
de stat ;

n) îndeplinește orice alte atribuții 
șf sarcini ce rezultă din dispozițiile 
legale sau care sînt stabilite de or
ganul ierarhic superior întreprinde
rii.

CAPITOLUL IV
Atribuțiile directo
rului întreprinderii

Ari. tO. Directorul asigură orga
nizarea îndeplinirii hotărîrilor Co
mitetului de direcție și a sarcinilor 
stabilite de organul ierarhic superior; 
conduce, organizează și controlează 
întreaga activitate curentă a între
prinderii ; îndeplinește toate atribu
țiile prevăzute în reglementările 
privind conducerea operativă a acti
vității întreprinderii.

Art. It. Directorul reprezintă și 
angajează întreprinderea în relațiile 
cu persoanele juridice și fizice, pre
cum si în fata organelor jurisdicțio- 
nalo.

Art. 12. Pe baza structurii organi
zatorice și a regulamentului de or
ganizare și funcționare, aprobate de 
Comitetul de direcție, directorul sta- 
Lrleste delegările de atribuții 
trepte ierarhice și pe 
de muncă.

Art. 13. Directorul 
Informează Comitetul
snpra principalelor sarcini rezolvate 
și a măsurilor luate în perioada din
tre două ședințe ale Comitetului 
direcție.

P«
compartimente

întreprinderii 
de direcție a-

te

CAPITOLUL V
Dispozifii finale

Alt. 14. Comitetele do direcție 
prevăzute la articolul 1 vor fi în
ființate pînă cel mai tîrziu la 30 moi 
1968.

Nu se vor constitui comitete de 
direcție în unitățile economice care 
«hi, la rîndul lor, in subordine în
treprinderi sau organizații economi
ce, precum și In întreprinderile a- 
grirole de stat unde, potrivit regle
mentărilor în vigoare, vor funcționa 
consilii de administrație.

Art. 15. Pe baza prevederilor pre
zentei holărîri, și a altor norme le
gale cu privire la organizarea, func
ționarea și atribuțiile întreprinderi
lor, Comitetul de direcție își va e- 
labora un regulament propriu de 
funcționare.

Art. 16. Ministerele, celelalte 
organe centrale, Consiliile populare, 
Gensiliul Central al Uniunii Genera
le a Sindicatelor din România și 
organele locale ale sindicatelor vor 
lua măsuri pentru înființarea șl or
ganizarea Comitetelor de direcție șl 
le vor sprijini în îndeplinirea sarci
nile; lor.

înfrumusețează
Duminică dimineața, aproape 150 

•te filatori de la Viscoza Lupeni an 
participat la acțiunea de înfrumuse
țare a incintei și a zonelor din jur. 
Gu acest prilej, femeile au curățit 
cele patru parcuri precum și zonele 
verzi din Incintă, au săpat aleile de 
flori, iar bărbații au transportat ba
last pentru pietruirea drumului de

A

întreținerea spațiului locativ
o înaltă

(Urmare din pag 1)

ferestrelor la numeroase lo- 
singurul motiv fiind aspectul,

în
alte 
ur- 
Infi evitate, 

de blocuri întîr- 
reparații de stric- 
sînt completarea

barea 
cuințe 
înlocuirea integrală a unor acope
rișuri deși ar fi fost suficientă 
locuirea unor țigle sparte și 
lucrări care nu erau de primă 
gență sau puteau 
schimb, Ia o serie 
zie efectuarea unor 
tă necesitate, cum
jgheaburilor și burlanelor, înlătura
rea pierderilor în rețeaua de apă 
potabilă, repararea acoperișurilor, în
locuirea geamurilor sparte la casele 
de scări etc. Neglijate, multe defec
țiuni mici cauzează degradări a că
ror refacere necesită 
duri suplimentare.

Eficiența fondurilor 
țiului locativ suferă șl
respectării programelor lunare 
lucru de către sectoarele I.L.L., dis
persării forțelor de muncă Ia prea 
multe obiective, slabei preocupări 
pentru calitatea reparațiilor, neregu
lilor în gospodărirea materialelor 
etc. Timpul de lucru este slab fo
losit, în timp ce multe lucrări sînt 
amînate.

ulterior fon-

destinate spa- 
din cauza ne- 

de

ÂDMINISTRAȚIILE

DE CLĂDIRI Șl PROBLEMELE 

CARE LE CONFRUNTĂ

Numeroase deficiente în gospodă
rirea fondului locativ continuă să

Studiu privind adap-
tarea lucrătorilor din
transporturi la efor

turile depuse în tim
pul muncii

Un colectiv de cercetători de la
Institutul de fiziologic normală și

Daniel Danielopo- 
condus de acad.

patologică 
lu" din
Gri go re 
tului, a

„Prof. 
Capitală, 
Benetato, 
întreprins 
stabilirea

directorul
un studiu

Institu

privind
mului lucrătorilor
eforturile depuse

Pentru studierea

original 
organis-adaptării

din Lransporturi la 
în timpul muncii, 

parametrilor
funcționali ei au realizat un aparat 
miniaturizat cu o greutate de 300 
grame. El este purtat de persoana 
căruia i se aplică acest studiu 
orele de muncă și înregistrează 
mod continuu biocurenții inimii
al creierului, frecvența respirației, 
temperatura pielii ele. Aceasta dă 
posibditate să se aprecieze 
de solicitare a individului în

în
în
Ș»

procesului muncii.
Rezultatele și constatările 

dite de fiziologii acestui
sînt folosite, cu bune rezultate, în 
activitatea

gradul 
timpul

dobin-
institut

tate pentru 
muncii și a 
tiere și feroviare.

instituțiilor de speciali- 
creșterea 
siguranței

randamentului
circulației ru-

(Ageipres)

incinta fabricii
acces și au plantat 50 de sălcii pe 
malul Jiului. In această acțiune de 
înfrumusețare s-au evidențiat Logi
cian Ana, Georfi Sînziana, Siksoi 
Irina, Negroiu Maria, Golea Maria, 
Stoiculescu Maria, Sîrbu Nicolae, 
Strinu Nicolae, Radulescu Constan
tin, Moldovan Ioan, Filip Aurel, 
Vișan Horea și alții.

l

Frumoasele teaiizâri ale minerilor de Ia I ttpeni nu ar trebui 
umbrite de astfel de imagini. Auziți, tovarăși gospodari ai minei ?

îndatorire cetățenească

încălzire centrală cu 4 240 
el nu-l singurul! Dar fată de 
răi platnici administrațiile de 
nu aplică în suficientă mă-

verificarea modulul în care 
întrețin locuințele date în 
nu ian măsuri de recupe- 

seama locatarilor în cauză

persiste din cauză că administrațiile 
de clădiri nu își îndeplinesc rolul 
important pe care îl au. In primul 
rînd, s-a manifestat o slabă preo
cupare pentru încasarea taxelor de 
încălzire din care cauză valoarea 
debitelor pentru serviciile prestate 
locatarilor se ridică pe întreaga Vale 
a Jiului la aproape 2 000 000 lei. E 
adevărat, există răi platnici. Ștefan 
P. Ștefan, funcționar din Petroșeni, 
de exemplu, e restanțier la taxele 
pentru 
lei șl, 
acești 
clădiri
sură normele în vigoare pentru a-t 
determina să achite datoriile.

Administrația de clădiri nu se o- 
cupă de 
cetățenii 
folosință, 
rare pe
a deqradărilor pricinuite la aparta
mente sl la părțile comune. Admi
nistratorii nu sînt zilnic pe teren 
pentru luarea de măsuri operative 
față de neglijențele care duc la de
gradarea fondului locativ, nu asigură 
receptionarea calitativă a combusti
bilului pentru centralele termice.

Se ridică cu stringență problema 
ascensoarelor care nu funcționează. 
Nerespect^ea programelor de revi
zie, lipsa de personal calificat pen
tru întreținere, precum și insuficienta 
grijă a locatarilor a făcut ca peste 
20 de ascensoare să fie oprite în 
scopul evitării accidentelor de că
tre organele de resort.

Un nou tip
La secția cazane a termo

centralei Paroșenl a fost pusă 
în funcțiune prima pompă 
BAGGER de tip WEDAG, din 
seria de 6 pompe ce vor fi 
Importate din R.F. a Germa
niei pentru această centrală.

Noul utilaj, de caracteristici 
superioare, are un debit de 
1110 mc/oră datorită căruia 
poate refula, cu ajutorul apel,

Lifturi in 99
te- 
lif-

ale

Din Lupeni și Vulcan au sosit la 
redacție două sesizări pe aceeași 
mă — funcționarea defectuoasă a 
turilor.

„Locatarii scărilor î, 2 și 8
blocului 200 din Lupeni, ne relatea-» 
ză tovarășul Putu Maxim, sînt pe 
drept cuvînt nemulțumiți șl indignați 
de modul defectuos în care funcțio
nează lifturile. Spre exemplu, liftul 
de la scara 1 a stat, înccpînd cu 
luna mai anul trecut, timp 
în „hibernare". Intrat ca 
racol în funcțiune, el a 
verticală „impresionanta* 
de șase zile, intrînd apoi 
în „lăbernare" din < 
s-a trezit nici în prezent. Nu s-a 
trezit deoarece a fost descompletat 
de către I.L.L

de 6 luni 
prin ml- 
mers pe 
perioadă 

I din nou
care nu

întîi de transforma-

ÎNSEMNARE

4
4
4|
4 Dăruire

OBLIGAȚIILE

Șl RĂSPUNDEREA 

LOCATARILOR

și întreținerea corespun- 
fondului locativ este de 
fără contribuția chiria- 
respectarea de către a-

Păstrarea 
zătoare a 
neconceput 
șilor, fără
ceștia a obligațiilor care le revin. 
Locatarii sint obligați să asigure în
treținerea și repararea elementelor 
de construcții și instalații deteriora
te ca urmare a folosirii necorespun
zătoare, întreținerea părților comune 
ale imobilelor și a anexelor, preda
rea la plecare a locuinței în stare 
normală de folosință, plata la zi a 
chiriei și a cotei din cheltuielile co
mune etc. Este adevărat, majorita
tea cetățenilor manifestă multa răs
pundere față de apartamentele date 
în folosință, dar tot atlt de adevă
rat este că mulți dintre ei se abat 
de la îndatoririle care le au.

Unele blocuri au suferit stricăciuni 
mari din cauză că nu s-a pus la Ioc 
un burlan deranjat, o țiglă lipsă. 
La montarea antenelor de televiziu
ne s-au distrus multe acoperișuri. 
Unii locatari, cum sînt Boghin Din- 
că, Lupa Ștefan din Lupeni și alții 
au distrus instalațiile sanitare și e- 
lectrice din apartament, degradează 
pereții clădirilor. Copiii nu sînt su
pravegheat! spre a nu cauza strică
ciuni. Din păcate I.L.L. nu depistea
ză la timp aceste nereguli și nu la 
măsuri de recuperare a pagubelor.

Sesiunea Consiliului popular al

municipiului Petroșeni a adoptat o 
hotărîre care prevede măsuri impor
tante pentru îmbunătățirea adminis
trării și folosirii fondului locativ. 
Planificarea reparațiilor, în ordinea 
urgenței și importanței, punerea în 
funcțiune pînă la 15 mai a asccn- 
soarelor, evacuarea zgurei din jurul 
centralelor termice, impulsionarea 
încasării chiriilor șl taxelor restan
te, verificarea întreținerii aparta
mentelor de către locatari, vor con
tribui fără îndoială la 
folosirii, întreținerii șf 
Spațiului locativ.

Un deosebit accent
pe activizarea $1 instruirea comite
telor de locatari, astfel ca ele să-șl 
aducă contribuția Ia îngrijirea locu
ințelor, la combaterea neregulilor și 
neglijențelor, la crearea unei puter
nice opinii de masă în sprijinul păs
trării cu toată răspunderea a fon
dului locativ'.

îmbunătățirea 
gospodăririi

trebuie pus
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15,55

17,45

18,05

Fotbal : Vagonul Arad 
— Jiul Petroșeni. Opti
mile de finală 
pei României", 
siune de 
Giulești.
Pentru cei 
Bala „Cine 
In direct...
Parametri tehnici supe
riori. Transmisiune de Ia 
întreprinderea 
banatul" 
Curs de 
(lecția a 
Stndenți
față-n față.
Telejurnalul de 
Buletinul 
Publicitate. 
Soliști de 
Iară. Cintă
rolu șl Petre Săbădeanu 
Transfocalor 
Avanpremieră 
Telecinemateca : 
mezzo. Un film 
mari actori :
Bergman și I eslie 
ward 
Telejurnalul de noapte.

Ia

ale „Cu- 
Transml- 
Sladionul

mici: Ala-
îndrăznește?"

de pompe
zgura și cenușa la o distanță 
apreciabilă, pe unul din dea
lurile din împrejurimi. Spre 
deosebire de vechile pompe, 
care principiau dese stagnări 
în evacuarea rezldurilor rezul
tate din ardere, noul tip pre
zintă garanția unei funcționări 
de lungă durată, fără a nece
sita intervenții.

66

tor, pe motiv că nu e al scării ci al 
blocului turn. Apoi a fost demontat 
șl motorul deoarece are scurtcircuitat 
la stator. De^xteitJjel. luni „hiber
nează" și liftul de la scara a doua, 
iar cel de la scara a treia a Înțe
penit ș! el*.

La blocurile turn din orașul Vulcan 
lifturile funcționează dar cu „pro
gram" redus. Proporția între orele 
de funcționare și cele de staționare 
este de juma-juma.

Urcînd sau coborînd scările, loca
tarii se glndesc cînd vor urca șl co
borî cu liftul fără asemenea pauze 
nedorite. Tovarășii de la I.L.L. Lu
peni și Vulcan sînt solicitați să le 
satisfacă cerințele pe deplin justifi
cate. A venit primăvara 1 Destul cu 
hibernarea !

D. CRIȘAN

Cum irosim timpul

Oricum uwi Jua-e, ziua calenda
ristică ar® numai 24 de ore. In 8 
ore din acest răstimp îți efectuezi 
serviciul. Celelalte ore le planific! 
pentru vizionarea unui spectacol, 
citirea prese! și literaturii, studiu
lui, practicării sportului preferat, 
odihnă etc. 
ber depinde 
dul în care 
programul.

Avem însă 
nești șl de contribuabili a căror re
zolvare ne răpește din timpul liber 
mai mult decît am prevăzut inițial. 
Aceasta din cauza unor manifestări 
de birocratism și lipsei de organi
zare a altora. Deci, tu cetățean, 
conștiincios față de îndatoririle 
ce-ți revin, tragi ponoasele de pe 
urma unor deficiențe ale unor uni
tăți prestatoare. Dar să exemplific:

Am plecat de acasă cu intenția 
să-mi achit costul încălzirii cen
trale, chiria și curentul. Mi-am pla
nificat în acest scop o oră. Pînă la 
administrația clădirilor din cartîe-

sportului
Folosirea timpului 11- 
deci de gustul și mo- 
fiecare își organizează

unele obligații cetățe-

18,30

10,00

Î9,3O
19,50

20,00

20.15
21,00
21.15

vina altora
am fă-

plătesc

încălzi-doar
sectorul I.L.L. 
M. Eminescu.

să-ți vină rîndul. 
și timp pierdut la 

în parte și uite așa 
ore din ziua respec-

rul Carpați, Aleea Florilor, 
cut exact zece minute.

— Bună ziua. Doresc să 
chiria și încălzirea.

— Noi vă încasăm 
rea, chiria o plătiți la 
Petroșeni din strada
Plătești deci aici încălizrea, Ia un 
kilometru și ceva distanță chiria, 
apoi te îndrepți spre strada Repu
blicii să achiți curentul la I.R.E.H. 
Natural că la fiecare ghișeu se gă
sesc și alții care vor să plătească 
așa că aștepți 
Răbdare, nervi 
fiecare ghișeu 
ai pierdut 2—3
tiva. Și cînd to gindești că pe la 
ghișeele respective se perindă zil
nic sute de oameni îți dai seama 
cit timp irosesc oamenii fără nl- 
ciun folos. Rezolvarea nu este nici 
(Țrea și nici costisitoare. Cere un pic 
de inițiativă din partea organelor 
competente și anume să comaseze 
toate aceste unități spre a nu mai 
purta oamenii pe drumuri.

TATULESCU a. mjhai
Petroșeni

O stradă „nevăzuta*..
In Vulcan există o stradă care 

face legătura între ora? și mina din 
localitate. Pe aici circulă autobuzele 
de la, și înspre, mină. O porțiune 
din acest traseu, de la bariera C.F.R. 
și pînă la Crividia, drumul e numai 
gropi. Mașinile răzbesc anevoios 
să-și facă „cursa": 
într-o parte clnd în 
unele roți intră în 
lalle abia ies. Dacă
fii pasager pe o cursă de Crividia, 
imaginația te transpune într-o călă
torie pe mare. Că do... tangaje nu 
te pot» plrn-qe! Privind înainte, prin 
parbriz, în loc de valuri vezi însă

se clatină cînd. 
alta, după cum 
gropi, iar cele- 
sc nimerește să

o stradă a gropilor, a noroaielor. 
O stradă pe care pietonii „înoată" 
prin glodul ce le ajunge pînă a- 
proape de genunchi, iar cîte o fur- 
gonetă, ori alt vehicul cu viteză de 
„navă piraterească" îi stropește din 
cap pînă-n picioare ori li obligă să 
intre în șanț, în băltoace. Seara, 
mai ales, cînd din cauza inexistenței 
iltrmi natului 
,jnav®" nu 
de hainele 
caselor 1

Oaie gospodarii vukăneni nu trec 
pe această stradă ?

public respectivele 
pot fi identificate, vai 

pietonilor și de fațada

N. A.

și pasiune o
■’

„Electro- 
Timișoara. 
limba 
10-a).

Ș*

engleză

profesori

seară 
meteorologic

muzică popu- 
Ileana Sără-

Inter- 
cii doi 
Inqrid 
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Un lucru e cert: marea pa
siune a lui Crișan-baci a fost 
și rămîne sportul. Cili ar și a- 
cum, la 74 de ani, schiază, 
face gimnastică, joacă popice 
și... hîtru cum e, se mai ia la 
luptă cu tinerii. Acum, 
drept, nu mai face sport 
performanță, dar, ca activist 
sportiv voluntar, îi îndrumă 
pe alții să facă. Virsta-i înain
tată nu-l împiedică nicidecum 
să practice sportul, să partici
pe cu entuziasm la organiza
rea competițiilor oficiale 
lupte, popica, șah, liandbal 
fotbal.

Spre a-și aduce aminte
anii 
tive, 
cînd 
tiri. 
preună 
sale. Cuprinde 
te care merită 
de iubitorii de 
lea Jului. O 
le-am consemnat în rindnrile 
de mai jos. Crișan-baci s-a 
născut în 29 noiembrie 1894. 
La vîrsta de... 7 ani s-a pre
zentat la trialul de selecție al 
secției de gimnastică a clubu
lui muncitoresc A.M.E.F. Arad. 
Apoi a practicat 
natația, ciclismul 
Prima mare satisfacție 
vut-o, 
Locul I, la categoria 62 kilo
grame, în campionatul Româ
niei de lupte clasice ce a a- 
vut loc la Oradea. In anul 
1922 vine în Valea Jiului ca 
antrenor și luptător la clubul 
sportiv muncitoresc din 
can. După numai un 
activitate 
trenor de 
Petroșeni, 
ticipa în
A de lupte clasice. Au trecut 
4 ani de activitate rodnică do 
antrenor și luptător Ia Jiul și 
iată-1 cu echipa la concur
sul internajoinal de la 
Arad pentru cucerirea marelui 
premiu „Șalange". 
echipe puternice 
Mare, Brașov, Arad 
plus din Ungaria, 
Germania și Iugoslavia. Maro 
satisfacție personală și colec
tivă: Crișan cîștigă locul I Ia 
categoria 6° kiliețram>'. Knniri

tinereții, ai gloriei spor- 
Crișan-baci răsfoiește din 
în cînd albumul cu amin- 
Am răsfoit într-o zi îm- 

albumul amintirilor 
date interesan- 
a fi cunoscute 
sport din Va- 
parte din ele

gimnastica, 
și luptele.

a fl
ea luptător, în 1921.

Vul- 
i numai un an de 
este solicitat ca an- 
clubul sportiv Jiul 
a cărui echipă par- 
campionatul diviziei

Participă 
din Sălii 
și Reșița, 

Austria,

au concurat luptă
tori. Crișan-baci o-
II la categoria 62 
Performanțele sale

loan același loc la 82 kilogra
me, iar Tosy Ludovic, locul 
III la aceeași categorie. Com
portare bună au avut toți 
componenții echipei și, lată, 
marele premiu transmisibil 
„Șalange" poposind pentru un 
an la Petroșeni. In anul 1929 
echipa Jiul participă la un 
concurs internațional la Buda
pesta unde 
lori din 7 
cupă locul 
kilograme.
și ale echipei sînt cu atît mai 
valoroase cu rît antrenamen
tele sînt făcute în condițiuni 
vitrege. Crișan-baci, ca poli
sportiv, a participat și la nu
meroase întreceri de popice sl 
schi obținînd succese frumoa
se.

Șirul amintirilor lui Ciișae- 
baci, imortalizate în album, 
p mult mai lung. Dar să tre
cem la prezent. Acum 
președinte al comisiei 
pice și membru în 
pentru prohlemele de 
Consiliului municipal 
Petroșeni.

Dragostea față de sport, dă
ruirea cu toată pasiunea pen
tru dezvoltarea sportului din 
Valea Jiului de care dă dova
dă Crișan-frari, veteranul, sînt 
demne do

este 
de po- 
comisia 
sport a 
sindical
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Radio
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PROGRAMUL I

6,00 -8,25 Muzică și actualități; 
8,25 Moment poetic; 8,30 La micro
fon, melodia preferată ; 9,00 Bule
tin de știri ; 9,05 La microfon, me
lodia preferată; 9,30 Matineu lite
rar ; 10,00 Emisiune de cîntece
populare; 10,10 Curs de limba ger
mană ; 10,30 Lucrări de Alessandro 
Scarlatti ; 10 48 Program de cîntece; 
11,00 Buletin de știri; 11,03 Melodii 
populare; 11,15 Arii din 
11,30 Dansuri de estradă; 
tîlnire cu melodia 
lerpretul preferat; 
nai; 13,20 Soliști și 
muzică ușoară; 14,15 
14,35 Radiopublicitate; 
melodii cu 
15,00 Buletin 
populară de 
15,40 Muzică 
triad; 16.00
16,20 Coruri cu vechi tradiții : corul 
căminului 
na: 16,30 
Luminile 
neretului ;
18,05 Simfonia 
Prokofiev; 18,30 Itinerare; 18,45 
Piese pentru clavecin ; 19,00 Radio- 
gazeta de seară ; 19,30 O melodie
pe adresa dumneavoastră ; 20,00 Bu-

Jetin de știri ; 20,05 Radio-magazin 
șportiv; 20,17 Melodii românești; 
20;40 Cadran cultura); 2î,0® Expo
ziție de muzică ușoară ; 22,00 Radio
jurnal. Sport. Buletin meteorologic; 
22,20 Cîntă Monti ; 22,36 Moment 
poetic; 22,35 Album de madrigale; >. Arii din operete; 
22,50 Infîlnire cu jazz-ul; 23,30 Mu
zică de dans; 24,00 Buletin de știri;
0,05—5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAM!'! n
Stația 351 m : 6,45—7,00 

bucureșteană; 7,00 Melodii
lare; 7,10 Tot înainte; 7,30 

pentru
Huțu și Ama 
estrada ; 8,20 
8,30 Buletin 

► într-un act: 
de Mascagni;

Agenda 
popu- 

Buletin 
fan-

opere ;
12,22 In- 

populară și in- 
13,00 Radiojur- 

orchestre de 
Tot înainte;

14,50 Trei 
Călugăreanu ; 
15,05 Muzică

Anda 
de știri ; 
compozitori maghiari ; 
ușoară de Nori) Deme-

Radiojurnal. Sport;

cultural din comuna Put- 
Pe teme economice; 16,50 
rampei; 17,15 Antena tf- 

18,00 Buletin de știri ; 
clasică de Serghei 

18,30 Itinerare ;

de știri ; 7,39 Marșuri 
fără ; 7,45 Cîntă Nelu 
Ispas; 8,00 Muzică de 
Cîntece pentru copii; 
de știri; 8,35 Opere 
„Cavaleria rusticană" < 
9",52 Melodii populare ; 10,06 Buletin 
de știri; 10,05 Suita „Carnaval la 
Vlena" de Robert Schumann ; 10,30 
Biblioteca de literatură 
10,45 Muzică ușoară; 11,15 
magic (emisiune de știință 
Că pentru școlari); 11,40

română;
Ochiul 

și tehni- 
Melodii

populare; 12,00 Buletin de știri; 
12,07 Varietăți muzicale; 12,45 M*n- 
zică ușoară; 13,30 Din țările socia
liste; 14,00 Radiojurnal. Sport; 
Î4,O8 Cîntă Angela Buciu și Iosif 
Mihut; 14 30 Concert de prînz; 15,00 

15,15 Muzică;
15,30 Miorița; 15,55 Muzică; 16,00 
Formația Richard Oschanitzky ; 16,20 
Muzică ușoară; 16 40 De la fluîeT 
Ja marile ansambluri folclorice; 
17,00 Radiojurnal; 17,15 Săptămîna 
'ulturii ungare; 17 40 Radio-publicl- 
latc ; 18,00 Scurt program cu Cilla 
Black; 13,10 Memoria pămîntuliil 
românesc : Valea Șiretului ; 18,30
Album folcloric; 18 45 Melodii de 
Enrico Fanciotti ; 18,55 Buletin de 
știri; 19,00 Voci celebre; 19,30 Curs 
de limba rusă (lecția 41-a); 19,50
Noapte hună, copii ; 20,00 Transmi
siunea concertului „Tribuna tineri
lor soliști" al orchestrei de studio 
a Radioteleviziunii ; 22,30 Muzică
ușoară ; 23,00 Radiojurnal; .23,07
Cîntă Cristian Vaslle; 23,20 Prime 
audiții de operă ; 24,00 Cîntece cu 
sl 
de

fără cuvinte; 0 55—1,00 Buletin
știri.

F I L M E
JOI 4 APRII IF

PETROȘENI — 7 Noiembrie: Dimineți de iarnă; Republica: Bella; 
PETRILA: Pasărea Phoenix ; LONEA — Minerul: Șeful sectorului sufle
te ; 7 Noiembrie: Călărețul deasupra orașului ; ANINOASA: Testamen
tul incașului ; VULCAN: Amprenta; PAROȘENI : Verificat, nu există 
mine; LUPENI — Muncitoresc: Secretul cifrului; URICANI : Magazinul 
de pe strada mare.
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STEAGUL ROȘU

Vizita 
președintelui 

Consiliului 
de Miniștri 

Ion Gheorghe 
Maurer 

in Finlanda
(Urmare din pag. 1)

rpflli reprezentanți al Ministerului 
'Afacerilor Externe, precum șl âtnba- 
fcădorul Finlandei la București.

★
Iu continuare, oaspeții români au 

făcut o vizită prin capitala Finlan
dei — Helsinki.

In timpul vizitei prin capitala fin
landeză, oaspeții au primit ample 
explicații de la primarul Lauri Atio 
asupra dezvoltării multilaterale a o- 
rașulul. Premierul român, ministrul 
afacerilor externe șl celelalte per
soane care îi însoțesc în vizita ofi
cială în Finlanda au exprimat cuvin
te de apreciere în legătură cu per
sonalitatea distinsă a orașului, cu 
îmbinarea armonioasă a edificiilor 
moderne cu natura Înconjurătoare, 
în legătură cu rezultatele obținute 
în dezvoltarea urbanistică, econo
mică socială șl culturală.

★
Seara, ambasadorul Republicii So

cialiste România la Helsinki, N. I. 
Vancea, a oferit la restaurantul 
Kalastajatorppa o recepție cu oca* 
zi a vizitei în Finlanda a președinte
lui Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion Gheor
ghe Maurer, șl a ministrului aface
rilor externe, Cornelia Mănescu.

Recepția s-a desfășurat tntr-o at
mosferă cordială.

Situația 
din Panama

C1UDAD DE PANAMA (Agerpres). 
Cui tea supremă a statului Panama 
•-a întrunit marți pentru a se pro
nunța asupra valabilității hotărîrll 
Adunării Naționale de a destitui pe 
președintele Marco Robles. Hotărîrea 
Curții urmează să fie anunțată as
tăzi (miercuri), cînd se va afla ca* 
re dintre cei doi președinți ai tării 
este cei legal.

Situația din Panama se menține 
încordată. O serie de demonstrați 
pro și contra celor doi președinți 
au avut loc zilele acestea, contrl* 
buind la înveninarea atmosferei po
litice din această mică tară latino- 
aiuericană. Unii observatori apre
ciază că nici chiar hotărîrea Curții 
supreme nu va pune capăt actualei 
crize din Panama.

Lucrările
Consiliului de Securitate

NEW YORK (Agerpres). — Mem
brii Consiliului de Securitate con
tinuă consultările în problema rho- 
desiană. Consultările — axate pe 
problema adoptării unor măsuri efi
ciente împotriva regimului de la 
Salisbury — nu au dus pînă în pre
zent Ia nici o concluzie șl nu se 
cunoaște încă data.la care Consiliul 
de Securitate se va întruni din nou 
pentru a dezbate situația din Rho
desia.

★
NEW YORK (Agerpres). — Secre

tarul general al 0.N.U., U Thant, a 
prezentat luni în fata Consiliului de 
Securitate un raport în care se a- 
rată că încercările organizației de 
a obține eliberarea patriotllor din 
Africa de Sud-Vest condamnat! în 
Republica Sud-Afrlcană nu au fost 
încununate de succes. Consiliul de 
Securitate a stabilit data de 31 mar

S. U, A
Primele rezultate ale alegerilor 
preliminare în statul Wisconsin

WASHINGTON (Agerpres). — Pri
mele rezultate ale alegerilor preli
minare care s-au desfășurat în sta
tul Wisconsin lasă să se întrevadă 
o victorie a senatorului Eugene 
McCarthy. După despuierea a 4 la 
sută din urne, rezultatele sînt urmă
toarele : senatorul McCarthy — 57 
la sută; președintele Johnson — 86 
la sută. Senatorul Robert Kennedy, 
care nu figurează pe lista oficială 
a candidatilor dar al cărui nume a 
fost trecut de alegători pe buletinele 
de vot a obtinut 5 la sută din vo
turile numerotate. George Wallace, 
fostul guvernator segregationist al 
statului Alabama, șl Hubert Hum

PANAMA: Se ridică baricade pe străzile capitalei panameze; sta
rea de încordare s-a intensificat în legătură cu refuzul gărzii naționale 
de a pune în aplicare hotărîrea Adunării generale de înlăturare a fos
tului președinte.

tie pentru eliberarea de către R.S.A. 
a acestor persoane, ta caz contra? 
urmînd să se aplice sancțiuni din 
partea Q.N.U.

Raportul lui U Thant menționează 
scrisoarea de răspuns a ministrului 
de externa sud-african, Hligaard 
Muller, în care se arată că detinuttl 
nu vot? fl eliberați.

★
NEW YORK (Agerpres). — Marti 

seara, Consiliul de Securitate șl-a 
reluat, la ora 20,27 G.M.T., dezba
terile în problema Orientului Apro
piat. In cursul acestei ședințe au 
luat cuvîntul reprezentanții Etiopiei, 
Paraguay-ului, Indiei, Iordaniei, Si
riei, Irakului șl Israelului. Nu a fost 
discutat nici un proiect de rezoluție. 
Următoarea ședință a Consiliului de 
Securitate în problema Orientului A- 
propiat a fost stabilită pentru as
tăzi, miercuri, la ora 20,00 G.M.T.

phrey, actualul vicepreședinte al 
S.U.A., au totalizat un număr infim 
de voturi.

In tabăra republicană continuă să 
conducă și de data aceasta Richard 
Nixon, fostul vicepreședinte ai S.U.A. 
în timpul Administrației Eisenhower, 
care a obtinut 80 la sută din voturi, 
fată de guvernatorul statului Cali
fornia, Ronald Reagan căruia l-au 
revenit pînă acum 11 la sută. Potri
vit previziunilor calculatoarelor e- 
lectronice, senatorul McCarthy poa
te să obțină în cadrul alegerilor 
preliminare din Wisconsin 50 la su
tă din voturi.

La Fraga conti
nuă lucrările 
Plenarei
C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia

PRAGA (Agerpres). — După cum 
transmite agenția C.T.K., marți au 
continuat la Pragă lucrările Plena
rei Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia. In ca
drul discuțiilor pe marginea rapor
tului principal cu privire la situația 
politică actuală, prezentat de A. Dub- 
cek, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, au luat cuvîntul 
mai multi vorbitori, care au spriji
nit măsurile preconizate în vederea 
elaborării programului de activitate 
al C.C. al P.C.C., au analizat dife
ritele aspecte ale vieții interne de 
partid, ale economiei naționale șl 
ale politicii culturale. V. Koucky șl 
Jiri Hendrich șl-au apreciat auto
critic activitatea, primul anuntînd 
hotărîrea de a renunța la funcția de 
secretar al Comitetului Central, iar 
al doilea cerînd să fie eliberat din 
funcțiile de membru al Prezidiului 
și Secretariatului, de secretar al 
<3.0. șl președinte al Comisiei ideo
logice a C.C. al P.G. din Ceho
slovacia.

Lucrările Plenarei continuă.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
Agenția France Presse rela

tează că fostul deputat al U- 
nlunii de centru, Asterios 
Sassapldis, arestat în urmă cu 
cîteva zile la Salonic, a fost 
deportat pe Insula Anafi.

Președintele Indoneziei, ge
neralul Suharto, care între
prinde un turneu prin mal 
multe |ări ale Asiei, a sosit 
într-o vizită oficială în Cam- 
bodgia. El urmează să aibă 
întrevederi cu șeful statului 
cambodgian, prințul Norodom 
Sianuk, și cu alte persoane o- 
ficiale din această tară.

Pentru prima oara de la ob
ținerea independentei, în anul 
1947, Partidul Congresului din 
India (de guvernămînt) a pier
dut majoritatea de două treimi 
în Camera superioară a Parla
mentului, în urma alegerilor 
parțiale care au avut loc du
minică. Astfel, partidul Indirei 
Gandhl nu mal deține decît 
142 de locuri din cele 240.

Cancelarul vest-german, Kurt 
Georg Klesingar, i-a numit în 
funcția de ministru de inter
ne pe Ernst Benda (membru 
al Uniunii Creștin-democrate 
și deputat în Bundestag din 
1957), care îl va înlocui în a- 
cșst post pe Paul Lucke. Ernst 
Benda a fost secretar de stat

Zăpadă de... 
1 m în Scoția

Căderi masive de zăpadă au 
fost semnalate luni noaptea în 
Scotia, atlngînd în regiunile 
de nord-vest grosimea de a- 
proape un metru. Peste 100 
de automobile au fost înzăpe
zite în cursul unor viscole pu
ternice, care au înaintat spre 
sud, pînă la Edinburgh. In nord- 
estul tării continuă să ningă.

♦
Franța a lansat o rachetă 

spațială în două trepte de tip 
„Dragon" de Ia baza franceză 
din Insulele Kerguelen, în O- 
ceanul Pacific. Lansarea face 
parte dintr-un studiu mai larg 
al cîmpului magnetic al Pă- 
mîntulul, începui cu trei săp- 
tămîm în urmă de savanții 
francezi.

Operație 
curioasă

în Ministerul de Interne con
dus de Lucke.

Greva lucrătorilor din ser
viciile de salubritate din ora
șul Maracaibo (Venezuela), de
clanșată acum 15 zile, s-a în
cheiat cu victoria greviștilor. 
Autoritățile au hotărît majora
rea salariilor greviștilor, pre
cum și restabilirea garanțiilor 
constitutionale în statul Zulia, 
anulate în timpul incidentelor 
care au avut loc în ultimele 
zile.

Presa greacă informează că 
guvernul Papadopoulos a a- 
nun|at hotărîrea de a șterge 
datoriile către stat contractate 
de țăranii greci în perioada 
plnă la lovitura de stat mili
tară din 21 aprilie 1967. Potri
vit unor calcule provizorii, 
aceste datorii s-ar ridica la 
suma de 5 miliarde do drahme.

După cum relatează agen
ția Associated Press, un tînăs 
englez în vîrstă de 81 de ani, 
Eric Wills, va fl supus unei o- 
peratii chirurgicale la creier 
pentru a fi vindecat de... clep
tomanie. Se pare că chirurgii 
vor încerca, în aceiași timp, 
să vindece pe acest tînăr ne
fericit și de o altă „boală" r 
cursele de cai, întrucît la Wills 
cleptomania a apărut drept ur
mare a dorinței sale nestăpî- 
nite de a-și procura bani pen
tru a face pariuri la concursu
rile hipice.

Ziarul argentinian „El Cia- 
rin" a publicat un articol re
dactional in care se pronunță 
pentru extinderea relațiilor co
merciale cu țările socialiste. 
„Nu mai este posibil, sublinia
ză ziarul, să stăm în expec
tativă sau să așteptăm „bună
voința" partenerilor tradiționali 
atîta timp cît volumul expor
tului Argentinei scade cu fie
care an ce trece*.

♦
Navigatorul solitar britanic 

Alec Rose a trecut luni dimi
neața prin dreptul Capului 
Horn pe bordul Iahtului său 
„Lively Lady". Alec Rose, în 
vîrstă de 60 de ani, întreprin
de ocolul Pămîntului pe a- 
ceeași rută ca șl Chichester. 
Escortat de petrolierul britanic 
„Wave Chief", Alec Rose a 
trecut prin dreptul Capului 
Horn la ora 15 G.M.T., îndrep- 
tîndu-se acum spre Anglia.

Casă ușoară
Dulgherul norvegian Tore 

Cedde a brevetat un procedeu

INSULA PAȘTELUI: Pe in
sula Paștelui, cunoscută do 
băștinași sub numele de Rapa 
Sful, Sb află un Impunător al
tar în aer liber — „ahu" — 
Străjuit de un grup de statul 
avind înălțimea de 4 m. Cine 
au fost meșterii făuritori ai a- 
cestora, de unde au venit ei, 
istoria nu o poate spu
ne. In prezent, sub îndrumarea 
U.N.E.S.C.O. au loc aci impor
tante lucrări de restaurare șl 
de așezare a statuilor în po
rția lor inițială. Primele au 
fost astfel restaurate, după 
cum se poate vedea din Ima
ginea de mal Jos
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de confecțcinare a unul nou 
material de construcții. Este 
vorba de blocuri din spumă 
poliuretanlcă acoperite cu un 
amestec de fibre de sticlă și 
rumeguș. Ca substanță liantă 
se folosește o rășină polieste- 
rică. Blocurile sintetice sînt 
frumoase, au proprietăți izo
latoare excelente și*sînt ex
trem de ușoare : o casă cu su
prafața utilă de 28 m patrațl 
clntărește 1 360 kg. In încăpe
rile acestor case, iarna este 
țald, iar vara răcoare.

Vapor 
de un sfert de 
kilometru 
lungime

La șantierele navale din Split 
a început construcția unul tanc 
petrolier cu o capacitate do 
88 000 tone — comandă a com
paniei „Shipping Corporation 
of India". Nava, cea mai ma
re de acest fel construită pînă 
în prezent în Iugoslavia, va 
avea o lungime de 256 metri, 
o lățime de 34,5 metri, înălți
mea de 18,5 metri șl va putea 
dezvolta o viteză de 16 mile 
marine pe oră.

Se scutură 
pănțîntul 
sicilian

Luni, ia orele 16,45 G.M.T., 
tn partea vestică a Siciliei, 
devastată da puternicele miș
cări seismice din 15 ianuarie, 
s-a produs un al doilea cutre
mur cu o intensitate de 6 
grade pe scara Mercalli. Potri
vit agenției France Presse, nu 
s-au înregistrat pagube ma
teriale.

Vietnamul de sud

Puternice atacuri ale forțelor 
patriotice asupra pozițiilor americane

COMENTARIUL ZILEI;
Ușile de la intrarea marelui amfi

teatru al „Vigyan Bhawanului", unde 
llutp de aproape două luni s-au des
fășurat lucrările celei de-a doua se
siuni a Conferinței Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare, s-au 
închis. Pe aeroportul internațional 
„Palani", situat la aproximativ 40 
km de capitala indiană, se reedi
tează animația de acum două luni. 
Membrii delegațiilor, reprezentînd 
cele 132 de țări prezente la această 
conferință, părăsesc ospitaliera țară 
gazdă. Este unanimă părerea că sem
nelor de întrebare privind căile și 
mijloacele prin care să se asigure, 
în cel mai scurt timp posibil, redu
cerea decalajului economic datorat 
unor condiții istorice vitrege, care 
au durat secole, conferința a încer
cat să te dea răspunsuri practice. 
Este însă evident faptul că nu putea 
fl găsită o formulă magică menită 
să schimbe peste noapte sau chiar 
în două luni de dezbateri realitatea.

Reunind state ale comunității mon
diale cu interese economice și poli
tice distincte și deci cu păreri dife
rite asupra modului fn care să fie 
promovat progresul întregii comuni
tăți și asupra formelor și metodelor 
sprijinului ce ar urma să fie acor
dat, conferința are meritul de a fi 
semnalat încă o dată. în mod preg
nant opiniei publice qravltatea fe
nomenului subdezvoltării și de a fl 
promovat idee* responsabilității in- 
terna’îonale pentru sprijinirea dez
voltării țărilor rămase în urmă. Fi
nalul pozitiv al lucrărilor acestei 
conferințe. Ilustrai prin numeroase 
rezoluții și recomandări adoptate, 
(chiar dacă unele dintre ele conțin 
încă multe formulări generale), con
stituie o ilustrare a acestei respon
sabilități.

O concluzie, acceptată de marea 
majoritate a celor prezenți la Con
ferința de la Delhi, a fost recunoaș
terea unei legături indisolubile între 
climatul internațional și preocupa

rea pentru dezvoltare. In condițiile 
menținerii și alimentării unor focare 
de tensiune în diferitele regiuni ale 
globului, a războiului de agresiune 
dus de S.U.A. în Vietnam, eforturile 
în vederea dezvoltării șl posibilită
țile de mobilizare a tuturor resur
selor materiale, umane șl financiare 
ale comunității Internaționale sint 
evident diminuate. După cum recu
noștea însuși șeful delegației ame
ricane, Euqene Rostow, subsecretar 
de stat al S.U.A. pentru problemele 
politice, „din cauza volumului mare 
de responsabilități Internaționale, 
Statele Unite nu au fost în stare în 
ultimii ani să-și îndeplinească oblt-

La încheierea Conferinței U. N. C. T. A. 0.-2 de la Delhi 

Dezvoltarea, deziderat mondial de cea mai mare actualitate
gațiile pe care și le-au asumat în 
cadrul programelor de ajutor". In 
ce constau aceste „responsabilități" 
nu este greu de înțeles, mai ales 
dacă ținem seama de sumele uriașe 
cheltuite de S.U.A. pentru războiul 
din Vietnam și pentru înarmare. Re
prezentantul Senegalului, Momar 
Gueye, declara că „dezarmarea ge
nerală, dacă s-ar putea realiza, ar 
duce la ameliorarea situației din 
țările în curs de dezvoltare".

Un fapt de mare însemnătate sub
liniat la conferință este că coopera
rea economică internațională nu se 
poate substitui efortului propriu al 
fiecărei țări. De acest adevăr sint 
convinși in prezent numeroși repre
zentanți al țărilor în ctors de dez

voltare. „Dacă adoptarea de soluții 
eficiente pentru problema subdezvol
tării preșupune o cooperare interna
țională, arătă șeful delegației Tuni
siei, a-epastă cooperare incumbă ca 
o condiție prealabilă $1 neceăără ac
ceptarea din partea țărilor în curs 
de dezvoltare a unui efort susținut 
șl a unei discipline riguroase în ve
derea modernizării structurilor lor 
economice și sociale, a mobilizării 
resurselor interne". Aceeași idee a 
fost susținută de numeroși alți re
prezentanți al țărilor în curs de dez
voltare, între care și ministrul de 
externe al Braziliei, Jose Magalhaes 
Pluto, care declara că „DEZVOLTA-

REA ESTE ÎNAINTE DE TOATE UN 
PROCES NAȚIONAL FONDAT PE 
MODERNIZAREA STRUCTURILOR 
ECONOMICE ȘI SOCIALE". Relevind 
că efortul propriu este o condiție 
primordială a dezvoltării „lumii a 
treia", reprezentantul Indiei arăta că 
guvernul său înțelege să constru
iască o economie viabilă, bazată în 
primul rînd pe mobilizarea resurse
lor Interne, și de aceea nu-și poate 
permite să renunțe la acest obiectiv 
în favoarea unor măsuri care i-ar 
știrbi independența.

Un interes major a fost manifes
tat față de comerțul țărilor în curs 
de dezvoltare cu țările socialiste. A- 
ceastă problemă a fost tratată îq 
contextul mat larg al comerțului est- 

vest. S-a menționat că schimburile 
dintre țările în curs de dezvoltare 
șl țările socialiste cresc intr-un 
ritm mai mare decît pe ansamblul 
comerțului mondial. Acest fapt nu 
face decît să întărească convingerea 
că promovarea comerțului est-vest 
reprezintă un factor stimulator nu 
numai pentru comerțul mondial In 
anșamblu, dar și pentru relațiile de 
cplâborare ale fiecărei părți cu ță
rile In curs de dezvoltare din Asia, 
Africa șl America Latină.

Participarea României la lucrările 
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
Comerț șl Dezvoltare de la Delhi a 

fost activă. Delegația română, con
dusă fn prima parte a lucrărilor de 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, s-a făcut 
ecoul aspirațiilor poporului nostru 
angajat In dezvoltarea tuturor sec
toarelor economice intr-un climat de 
securitate șt colaborare internațio
nală. Contribuția delegației țării 
noastre șl-a găsit expresia directă 
în prezentarea a două proiecte de 
rezoluție adoptate fn unanimitate, 
respectiv cel privind pregătirea ca
drelor de specialitate In domeniul 
promovării exporturilor și al tran
zacțiilor invizibile, inclusiv al trans
porturilor maritime, asigurărilor și 
turismului și cei privind „măsurile 
care urmează să He întreprinse pen- 

tu informarea opiniei publice mon
diale asupra lucrărilor U.N.C.T.A.D. 
șl problemelor dezvoltării". De ase
menea, delegația română a prezentat 
Șl un „memorandum cu privire la 
promovarea formelor moderne de 
cooperare economică internațională", 
care a fost difuzat ca document de 
lucru al conferinței și ale cărui pre
vederi au fost incluse într-un pro
iect de rezoluție mal larg, propus 
fn această chestiune de „grupul ce
lor 77".

Recunoașterea internațională a suc
ceselor în politica de dezvoltare a 
României a fost ilustrată și prin a

legerea ia conferință a țării noastre 
în calitate de vicepreședinte, precum 
și prin realegerea României în Con
siliul pentru Comerț și Dezvoltare, 
organism permanent al U.N.C.T.A.D.

Cea de-a doua sesiune a Confe
rinței Națiunilor Unite pentru Co
merț și Dezvoltare, poate fi aprecia
tă ca un pas înainte pe calea mobi
lizării eforturilor a numeroase state 
In direcția dezvoltării și liberalizării 
comerțului Internațional. Rezoluțiile, 
recomandările, soluțiile preconizate 
vor trebui să-și găsească prin efor
turi ulterioare susținute traducerea 
în viață.

Ion PUȚINELU

SAIGON (Agerpres). — Aeropor
tul americano-saigonez din orașul 
Hue a fost atacat marți cu mortie- 
re de 82 mm ale unor unități pa
triotice. A fost cel mai puternic 
bombardament de Ia luptele desfă
șurate în urmă cu o lună între for
țele americano-saigoneze și unită
țile Frontului Național de Eliberare. 
Se știe că patrioții au deținut timp 
de 23- de zile vechea capitală im
perială; Orașul Dong Ha, la 12 km 
nord-vest de Quang Trl, a fost, da 
asemenea, supus unui atac cu mor- 
tlere. Agențiile de presă semnalea
ză că forțele patriotice continuă 
să-și manifeste prezența In număr 
mare în regiunea Quang Tri și în 
apropierea orașului Hue.

In tot cursul nopții de luni spre 
marți și dimineții de marți, 2 mi
lioane de litri de benzină au ars la 
instalațiile petrolier^ Shell, situate 
la zece kilometri sud de Saigon, ca
re au fost atinse de obuzele mor- 
tierelor P.N.E. Obuzele au atins re
zervoarele marilor societăți petrolie
re „Shell", „Caltex” și „Esso*. Mal 
multe rezervoare ale societății 
„Shell* ău fost complet distruse.

„Vietnamezii să hotărască 
viitorul tării lor"

NBW YORK (Agerpres). — Intr-o 
conferință de presă tinută la New 
York, senatorul Robert Kennedy, a- 
flat în cursa pentru obținerea can
didaturii democrate la președinție, 
a declarat că, în recenta sa călăto
rie în vestul tării, în cadrul cam
paniei electorale, pretutindeni a în- 
tîlnit „americani de toate rasele, de 
toate culorile și cu toate convinge
rile politice care și-au exprimat do
rința puternică de a se restabili pa
cea în Vietnam și de a se realiza 
reconcilierea pe plan intern". Expu- 
nîndu-și poziția față de problema 
războiului din Vietnam, Robert Ken
nedy s-a pronunțat pentru o soluție 

Pozițiile americane aflate în api co
pierea acestor rezervoare au avut 
de suferit în urma exploziilor. S-au 
semnalat morțl și răniți în rîndut 
trupelor americane.

★
SAIGON (Agerpres). — Potrivit 

unul comunicat dat publicității de 
agenția „Eliberarea", Comitetul popu
lar revoluționar al forțelor patrio
tice sud-vietnameze din provincia 
Thua Thien a hotărît să elibereze 
doi cetățeni americani aflați la Hue 
în timpul recentei ofensive lansate 
de patriot! asupra fostei capitale 
Imperiale. Cei doi americani sînt 
Sandra Johnson, profesoară de lim
ba engleză la un colegiu din Dong 
Khanh, și Marjorie Nelson, doctor 
In medibină.

Poporul vietnamez, se spune în 
comunicat, este hotărît să lupte pînă 
la capăt împotriva invadatorilor a- 
mericani; dar el face totodată o 
deosebire netă între agresori și cei 
care din diferite motive au fost a- 
trași în război fără să comită însă 
crigie împotriva populației Vietna
mului de sud.

„care să tină seama de necesitatea 
ca toți vietnamezii, și numai vietna
mezii, să hotărască viitorul țării lor".

Senatorul Robert Kennedy a anun
țat că a trimis președintelui Johnson 
o telegramă în care i-a cerut o în
trevedere în lumina retragerii pre
ședintelui din lupta electorală. Ken
nedy șl-a exprimat dorința de a dis
cuta cu Johnson „posibilitatea de a 
acționa împreună în interesul uni
tății naționale în cursul următoare
lor luni".

Președintele S.U.A., Lyndon John* 
son — se anunță din Washington — 
a declarat că este gata să se întîl- 
neasefi cu senatorul Robert Kennedy.
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