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1963 — In 
tutui începe 
alt sat. Sînt 
cooperativei, 
tre grajduri 
metru.

a sportului studențesc brașovean

Tovarășul Gheorghe Apostol, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., împreună cu tovarășul Va- sile Vlad, șeful Secției relații externe a C.C. al P.C.R., s-a înapoiat duminică după-amiază în Capitală, venind de la Phenian, unde, la invitația Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, a făcut o vizită de prietenie.La sosire, pe aeroport, au fost pre- zenți tovarășii Emil Bodnaraș, Constantin Drăgan, Mihai Dalea, precum și șefi de secție lă C.C. al P.C.R.Au fost de față Kim The Hi, ambasadorul Republicii Populare Democrate Coreene la București,' și membri ai ambasadei.

cîteva exemple edificatoare. Ceea ce merită a fi subliniat îndeosebi este faptul că efectele acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii asupra realizării și depășirii sarcinilor de plan, asupra ridicării eficienței activității economice s-au făcut simțite chiar din primele luni după declanșarea ei. Creșterea gradului de rentabilitate a producției, pe ansamblul industriei Capitalei, cu 21 Ia sută în 1967 față de anul precedent, reducerea simțitoare a cheltuielilor la 1 000 lei producție marfă, a consumului de manoperă sînt, în mod firesc, și o consecință a rezervelor fructificate în întreprinderi în cursul acestei acțiuni. O reprezentare grafică a îndeplinirii principalilor indicatori ai planului în cursul anului trecut arată, de altfel, pentru trimestrele III și IV, nivele sensibil mai ridicate față de primele două trimestre la producția globală, productivitatea muncii, livrări la export, precum și în realizarea sarcinii de reducere a prețului de cost, ceea ce confirmă cu pregnantă influența pozitivă

— Dintre multe, răspunde Niculescu, m-aș limita la un aspect legat de istoricul fabricii noastre de mașini-unel- te. De la constituire, s-au strîns aici ambițioși din toată țara. Șl Meiu și eu avem calificare de maiștri și lucrăm la mașină. Sînt aici foarte mulți oameni de înaltă calificare. Există o mîndrie a meseriei, un talent.— Și ce rol are aici exigența ?— Tocmai asta voiam să spun, dar e un lucru greu de explicat. Exigența trebuie să fie de două feluri, două direcții — maximum de bariere și maximum de libertăți. Ce vreau să spun ? Avem un proces tehnologic foarte precis. Exigența trebuie să îngrămădească maximum de obstacole în calea greșelii, abaterii de la tehnologie, stricăciunilor etc. Dar acest maximum de stăvili șl reguli trebuie să acționeze în sens unic, adică să te împiedice de la excepția negativă, nu și de la excepția care rezultă din inițiativă, care duce la ceva mai bun. Noi avem cuțite care trebuiau să dureze trei luni și am lucrat cu ele patru ani; niște piese care cereau 700 de ore, noi le-am făcut în mai puțin de 400. Asta însă ar fi fost imposibil fără un anumit curaj al șefului șl al nostru, nu un curaj inconștient, ci pe bază de calcul și meserie, cu eliminarea riscului.

Mor 14 nou năs- 
sută. Malarie,

Șantierul Porfile de Fier, la ecluza amonte

Radu APOSTOL 
corespondentul „Scînteii

nu crede „orbește" în noi, dar știe meseria și știe pe ce ne bazăm.— Care ar fi concluziile ?— N-am terminat, zice Meiu. Concluziile o să le trageți dumneavoastră, dar eu nu m-aș rușina nici de altă chestiune foarte importantă legată de exigențe, a- mintită și în documentele Conferinței, anume chestiunea cîștigului. Eu, ca fost maistru, îmi dau seama ce presiuni fac adesea oamenii asupra ta și ce efort ți se cere ca să fii obiectiv, mai ales să nu fii nivelator, să nu te temi de diferențe mari în cîștigul oamenilor,după cum au muncit. La noi în uzinaj, conduce- ferit de plafo- cine muncește bine să simtă la buzunar ; la

marginea sa- 
să apară un 

construcțiile 
Drumul din- 
are un kilo-

legația a fost condusă de Kim Guan Hiop, membru al Prezidiului Comitetului Politic, secretar al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, Pak Sen Cer, membru al Comitetului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, vicepreședinte al Cabinetului de Miniștri, Kim Don Kio, membru supleant al Comitetului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, Ciun Ceang Ciul, membru al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Comitetului Central al Federației sindicatelor din întreaga Coree. și alte persoane oficiale.A fost prezent Nicolae Popa, ambasadorul Republicii Socialiste România în R.P.D. Coreeană, și membri ai ambasadei.

rea s-a nare : foarte asta și fel, în pagubă, cel care rămîne sub posibilități.— Din cele ce mi-ați spus pînă acum, s-ar desprinde următoarele trăsături :
O încrederea reciprocă, dobîndită treptat pe baza muncii depuse împreună ;
o motivarea exigențelor ; să se vadă că ele nu sînt arbitrare, ci provin dintr-o necesitate obiectivă ;• economia exigențelor sau, mai bine zis, concentrarea lor asupra sarcinilor celor mai importante și celor mai calificate ;• această concentrare asupra importantului să lase maximum de loc posibil inițiativei și răspunderii proprii;• exigența să se exercite pe baza unei consultări prealabile, linei analize, făcute în comun de veriga superioară și cea „de la mașină" ;• exigența să fie competentă, să aibă la bază schimbul de informații și vederi între oameni care își solicită reciproc cele mai bune aptitudini ;• nu numai exigențele să fie diferențiate, dar unei exigențe mai înalte, dacă e satisfăcută, să-i corespundă șî un cîștig mai "mare.— Ce ați mai avea de adăugat ?

Ewlad KATJIVENA, 
lider al Organizației populare 

de eliberare a Africii de sud-vest

Ne aflăm, în continuarea anchetei noastre, la Fabrica de ma- șini-unelte și stăm de vorbă cu tovarășii Mihalache Niculescu și Nicolae Meiu, muncitori la un „bohrwerk". Discutăm despre șeful uzinajului.— Ne-a cerut odată să lucrăm niște piese care nu mergeau la mașina noastră. Noi cunoșteam situația și ne-am dat seama că, dacă nu facem treaba asta, rămî- nem cu planul în aer. Dar și să-ți iei riscuri, e periculos : poți strica piesa sau chiar mașina. Trebuie un calcul îndrăcit, multă competentă, dar îți face plăcere, pentru că e o exigență care scoate din tine tot ce ai mai bun ca meseriaș.• — Cheia, completează Meiu. e că se consultă cu tine, nu te obligă, îți pune situația în față și căutăm împreună so- luția. Dar un șef, ca să se consulte, trebuie să fie tare pe meserie. linul care e slab încearcă să-ți închidă gura : „am zis și gata.!“ Unul care e tare nu se teme să discute.— Așa e, însă există totuși o diferență. Șeful nu e obligat să cunoască toate tainele meseriei subalternului. Sau da ?— Aici intră în joc altă latură, spune Niculescu. Exigența trebuie să cuprindă în ea și respectul. Nu vorbesc de respectul față de om. asta-i o chestie de la sine înțeleasă, da" resoectul față de gradul tău de răspundere. Dacă îmi pun semnătura pe un document, trebuie să mi-o respecte, dacă merit, dacă s-a convins că știu meseria și se poate baza pe mine.— Nu prea înțeleg. Ce fel de document, ce semnătură ?— Mașina e planificată pentru reparații. Noi însă am îngrijit-o în așa fel, îneît ne-am luat răspunderea că nu-i nevoie, nu se va strica nimic: semnînd procesul verbal că renunțăm Ia reparație, ne-am luat o răspundere mare. Lucrăm cu ea neîntrerupt de patru ani. Șeful
Prinde contur viitoarea 
fabrics de articole de 

sticlărie București 
(Foto : Agerpres)

Curtea supremă a republicii ra
siste sud-africane se pregătește 
să pronunțe luni, 5 februarie, ver
dictul în procesul înscenat celor 35 
de patrioți, membri ai Organiza
ției populare de eliberare a Africii 
de sud-vest (S.W.A.P.O.), sau sim- 
patizanți ai acesteia, organizație 
care, după cum se știe, luptă pen
tru cucerirea independenței aces
tui teritoriu, ocupat în mod ilegal 
de R.S.A.

Am vizitat zilele trecute sediul 
Organizației populare de eliberare 
a Africii de sud-vest (S.W.A.P.O.) 
care funcționează în capitala Al
geriei și am avut o convorbire cu 
Ewlad Katjivena, membru al con
ducerii centrale a acestei organi
zații. In cursul convorbirii interlo
cutorul a abordat o serie de pro
bleme legate de înscenarea de la 
Pretoria și de alte aspecte ale si
tuației din Africa de sud-vest.

In raportul său despre 
creșterea duratei medii de 
viață la locuitorii comunei 
Gheorghe Doja de la 54 la 
73 de ani doctorul Vasile 
Nițescu, om înarmat cu 
tactul și cu siguranța pe 
care ți le conferă și ți le 
cizelează contactul cu necazurile țăranului, formu
la explicația lapidar și 
sec': „rezultatul unui com
plex de factori care au 
acționat și acționează asu
pra vieții lor". Pentru for
mula de exprimare a unui 
om de specialitate către 
forurile superioare, poate 
că nici nu trebuie mai 
mult. Cifra spune totul : în 30 de ani, din 1938 și 
pînă la sfîrșitul lui 1967, 
durata medie de vârstă a 
acestor oameni din inima 
cîmpiei, departe de încru
cișări de drumuri si de 
avă, a crescut cu 19 ani. Și, 
poate că nici pentru limba
jul altor documente scrise, 
tiu ar trebui mai mult. In 
definitiv îți este indiferent 
dacă trăiești 73 de ani în 
loc de 54 ? Performanța 
spune totul prin cifra ei. 
„Complexul de factori care 
au acționat" — formulat 
și rostit astfel în limbajul 
rigid al raportului — poate sugera pentru oricine 
romanul unor transformări 
epocale.

1964 — Intr-o duminică 
de aprilie, o furtună pu
ternică bîntuie toată 
după-amiaza, spulberând 
Bărăganul, cutremurîndu-l si răsturnîndu-l. Furtună 
nebună răscolind pământu
rile. Cînd se liniștește, oa
menii constată cu groază 
că le-a despuiat stratul 
fertil de pe 600 de hec
tare. Pământul bun, pă
mântul gras. pământul de 
mirajul fertilității căruia 
au fost atrași la începutul 
secolului, a fost luat și 
purtat de furtună. In săp
tămânile următoare, în
tregul sat căra cu targa 
pămîntu-napoi. Era ca o 
armată care-mpingea pă
mânturile înapoi pe întin
sul Bărăganului. Era pă
mântul lor, al cooperativei 
care le crease o altă di
mensiune a traiului.1965 (1) — Un dig apare 
și desparte un colț din 
lacul Fundata. Tot satul 
lucrează. Un dig imens în- 
conjurînd mii de metri cubi 
de apă de lac. După ce e

sterpe de munte un sir de 
căruțe cu coviltire coboară 
spre câmpie, spre pâine. 
Oamenii caută de lucru și 
de mâncare. Căruțele o- 
vresc ântre două moșii 
mari, în inima îndepărta
tă a cîmpiei. Veniți din 
locuri pietroase îi atrage 
culoarea moale a cernozio
mului darnic, în care creș
te grâul. Intre vânturi, sub 
cerul larg al Bărăganului, 
căruțele cu coviltir închi
puie o așezare. Oamenii 
se tocmesc cu vechilii.1920 — In locul căruțelor 
cu coviltir au apărut bor
deie săpate în pământ. Să

pate în pământul gras și 
moale la care au râvnit a- 
tîta. Oamenii sânt pălmași. 
Lucrează în dreapta, la 

■ Catargi, sau în stingă, pe 
moșia lui Cantacuzino.1924 — Unii dintre ei 
sînt împroprietăriți con
form legii, a cărei aplicare 
se tot tărăgăna în anii de 
după război.1934 — Intre cele două 
moșii a apărut un sat. Are 
casele mici, dar străzi la
te, drepte, precum cele ale 
noilor așezări. Fîntîni nu 
se văd. Ana este la foarte 
mare adâncime. O fîntînă 
săpată în câmpie cu mare

Ing. loan IOSEFIDE 
secretar al Comitetului orășenesc 

București al P.C.R.

a aplicării primelor măsuri de organizare științifică a producției și a muncii.Ar fi inexact, totuși, să limităm efectele acestei acțiuni numai la descoperirea și valorificarea unor însemnate rezerve .interne în întreprinderile industriale. Ea a constituit, în același timp, o importantă școală pentru numeroși ingineri, economiști, tehnicieni, muncitori, a stimulat puternic inițiativa lor, a generat în întreprinderi un spirit critic, de neîm- păcare cu neajunsurile în producție, a favorizat elaborarea și aplicarea unor soluții originale, la nivelul noilor realizări ale științei și tehnicii în organizarea și conducerea activității productive.Pornind de la această concluzie, socotim că activitatea ce se va depune în continuare în industria Capitalei pentru perfecționarea organizării producției și a muncii va crește în conținut, se va dezvolta și extinde mai departe, pe măsura posibilităților largi pe care le oferă economia noastră socialistă. Cerință de altfel evidențiată în mod pregnant la Conferința Națională a P.C.R. în raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu se subliniază că ministerele. organele centrale, unitățile de producție trebuie să se ocupe de per-

Farmecul și personalitatea 
Galațiului sînt conturate nu 
numai de așezarea lui geogra
fică ci și de reușita îmbinare 
dintre ansamblurile de locuit 
și dotările social-culturale că
rora li se vor adăuga în acest 
an noi edificii.

Gospodarii orașului ne-au 
informat pe larg despre pro
gramul de dezvoltare a orașu
lui în 1968. Construcțiile de lo
cuințe ocupă primul loc. Se vor 
da în folosință 2 540 de aparta
mente grupate în noile cartiere 
Țiglina III și Mazepa. Spre 
sfîrșitul anului va începe con
strucția unui nou cartier, Du
nărea, situat în partea de sud- 
vest a orașului. Aici se va înăl
ța și silueta zveltă, dominînd 
împrejurimile, a turnului sta
ției releu de radio-televiziune.

In acest an se definitivează 
și lucrările de modernizare a 
marelui dig de pe malul Du
nării. Faleza amenajată aici, 
lungă de aproape trei km, cu 
unități de deservire specifice, 
a devenit principala atracție 
pentru turiști și un loc agreat 
de plimbare pentru gălățeni.

Și lista lucrărilor de gospo
dărie comunală este bogată. 
Se lucrează intens la termina
rea conductei de aducțiune a 
apei potabile Vadul—Roșea— 
Galați, lungă de 68 km. Pentru 
modernizarea străzilor s-au a- 
locat 28 milioane de lei. Se pre
vede, de asemenea, amenajarea 
unui nou parc și extinderea 
zonelor verzi.

Anul 1968 promite Galațiului 
un nou și însemnat plus de 
confort și frumusețe.

Tocmai din pricina a- 
ceasta, a faptului că ală
turi de ideea de cifră atot- 
grăitoare apare aceea de 
roman amplu, frescă a u- 
nor transformări structu
rale nu pot rezista ispitei 
de a sugera, măcar prin 
date seci, anvergura roma
nului pe care l-au scris pe 
întinsul brun al Bărăganu
lui oamenii aceștia, cu pal
mele lor, cu truda lor, cu 
tenacitatea lor, cu inteli
gența lor.

Deci, mai întâi motto-ul 
din raportul doctorului.

„Rezultat al unui complex 
de factori care au acționat 
și acționează puternic, du
rata medie de viață a cres
cut în comuna Gheorghe 
Doja de la 54 de ani în 
1938, la 73 de ani în 1967".

Capitolele se înșiruie pe 
ani: 1918 — Din satele

strădanie dă locului nume: 
„Puțul sec". Se întinde o 
apă în marginea satului, 
dar e sărată: Lacul Fun
data, rudă dreaptă cu 
Amara.1938
cuti dintr-o 
pelagră.1944 — 23 
comună nu 
de pe front.1945 — IMPROPRIETĂ 
RIREA (adevărata împro
prietărire).1949 — De 
drășesti vin 
toare să le 
rile.1958 — Ia ființă coopera
tiva agricolă de producție 
cu 120 de familii.1961 — Cooperativa nu
mără 1 300 de familii. A- 
tracția e puternică. Condi
țiile de trai ve care le ofe
ră ea, evidente.

„în primul rînd — a spus Ewlad Katjivena — procesul este ilegal, așa cum ilegală este însăși prezența R.S.A. în țara noastră, cum ilegale sînt arestările, încarcerările, torturile, prigoana populației băștinașe, execuțiile. Potrivit termenilor folosiți de rechizitoriu, patrioții sînt în- vinuiți de „incitare la rebeliune armată în acest teritoriu, de complot în vederea răsturnării guvernului din Africa de sud-vest". De fapt „a- cuzații" nu au altă „vină" decît aceea de a se opune politicii de apartheid de a fi luptat pentru o viață mal bună, pentru aplicarea rezoluțiilor Organizației Națiunilor Unite privind recunoașterea independenței țării lor. Prin acest simulacru de justiție, autoritățile de la Pretoria încearcă să intimideze și să slăbească voința de luptă a populației". în același timp, guvernul Vorster vede în proces nu numai un mijloc de reprimare a populației de culoare, a reprezentanților acesteia, ci și o acțiune destinată să obișnuiască opinia publică internațională cu ideea că Africa da

Din primele zile ale anului, 
Craiova și-a sporit potențialul 
industrial prin intrarea în func
țiune a unei nbi și moderne 
fabrici de confecții de mare 
capacitate. Aici vor lucra a- 
proape 4 000 de salariați. In 
corpul principal de producție, 
compus din șase etaje și par
ter, ca fluxul tehnologic Să de
curgă fără întreruperi,: atelierele sînt deservite de-lifturi ra
pide, de mare capacitate. în 
imediata apropiere a locului de 
muncă, la toate etajele, se află 
grupuri sociale. Astfel, prelua
rea lucrului se face din mers, 
fără nici o pierdere de timp. In 
prezent continuă lucrările la diferite anexe: cantina cu auto
servire pentru 2 000 de per
soane, căminul, creșa, chioșcu
rile alimentare si altele.

înzestrată cu agregate și ma
șini dintre cele mai moderne, 
noua fabrică de confecții ur
mează să producă anual aproa
pe 2 milioane bucăți de con
fecții din țesături de lină, 
bumbac, cînepă etc., în 17 sor
timente și 3 000 de modele. A- 
ceastă capacitate este prevăzută 
a fi atinsă în trimestrul IV al 
anului viitor. „Colectivul nos
tru, ne-a spus' tovarășul Puiu 
Lazăr, inginer sef al fabricii, 
dezbătând prevederile de plan 
pe acest an, a hotărît să „răs
toarne" aceste calcule. Vrem — si ne-am pregătit cu toată răs
punderea — ca fabrica noastră 
să atingă parametrii, proiectați 
cu trei trimestre mai devreme. 
Avem încă de pe acum certitu
dinea respectării- acestui anga
jament. Iată și un exemplu: 
brigada ajutorului de maistru 
Traian Matara, pe toată linia 
tehnologică de confecționat ro
chii, a reușit de pe acum , să- 
lucreze cu agregatele si mași
nile încredințate la capacitatea 
prevăzută pentru . anul viitor. 
Nici celelalte brigăzi nu sînt cu 
mult în urmă".

Primele produse ale fabricii 
au și fost expediate rețelei co
merciale. Totodată, 180 de mo
dele, pregătite în aceste zile, vor 
fi expediate la expozițiile orga
nizate de Ministerul Comerțului 
Exterior în vederea) contractări
lor destinate exportului de con
fecții.

Trăsătura caracteristică a activității depuse pînă acum în industria Capitalei, în ampla acțiune de organizare științifică a producției și a muncii inițiată anul trecut de conducerea partidului, constă în faptul că ea a reușit să polarizeze eforturile celor mai experimentate cadre tehnice și economice, ale unui mare număr de specialiști în examinarea aprofundată a posibilităților și căilor de fructificare mai bună a potențialului tehnic șl uman de care dispun întreprinderile, în elaborarea a numeroase soluții și măsuri eficiente care se impuneau în acest scop. Prodigioasa muncă creatoare pe care au desfășurat-o colectivele din unitățile industriale bucureștene a evidențiat — după cum se desprinde din estimarea rezervelor identificate anul trecut — posibilitatea de a se obține pînă la sfîrșitul anului 1970, față de prevederile cincinalului, un spor de productivitate a muncii de circa 6 la sută, beneficii suplimentare de aproape 2,7 miliarde lei, precum și o creștere substanțială a producției globale Industriale., Cu perseverență și spirit de răspundere s-au analizat problemele organizării științifice a producției și a muncii la uzinele „23 August", „Gri- vița roșie", „Electrofar", „Danubiana", „Electronica", întreprinderea textilă „Dacia", Fabrica de confecții și tricotaje și multe alte întreprinderi din Capitală. Studiile au îmbrățișat aici principalele laturi ale proceselor de producție și de muncă, specialiștii oprindu-se îndeaproape mai ales asupra posibilităților de perfecționare a fluxurilor de fabricație și a aprovizionării interne cu materiale, piese și scule, de îmbunătățire a programării producției, de ridicare a gradului de mecanizare a muncii șl de raționalizare a transportului intern. Prin aplicarea măsurilor de organizare a producției. pe linii tehnologice, prin proiectarea și executarea unor mecanisme de manipulare a pieselor și materialelor, în sectorul de aparataj -frînă al uzinei „23 August", se obține o eficiență economică de 1,2 milioane lei pe an și o creștere sensibilă a productivității muncii. La uzina „Electronica", studiile întreprinse au vizat, în primul rînd, sporirea gradului de utilizare a mașinilor și suprafețelor productive. Prin îmbunătățirea sectori- zăril și a fluxului tehnologic la unele subansamble, s-a eliberat o suprafață de producție de circa 500 mp, spațiu ce va fi folosit pentru organizarea fabricației de trimere și amplificatoare. Tot Ia această uzină, prin a- piicarea studiului privind sistemul de lucru în flux continuu la blocurile funcționale ale radioreceptoarelor și televizoarelor, productivitatea muncii a crescut în sectorul respectiv cu 20 la sută.De bună seamă, acestea sînt doar
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PAGINA 2 SClNTEIA luni 5 februarie 1968

Tă-

Pa- 
dln

I.

0 Opera română : Studio expe
rimental : Vocea umană — balet 
modern — 19,30.
0 Teatrul de stat de operetă : 
Contesa Maritza — 19,30.
0 Teatrul de Comedie : Opinia 
publică — 20.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Lovitura — 19,30.
© Teatrul Glulești (in sala Stu
dio a Teatrului Național „I. L. 
Caragiale") : Martorii se suprimă 
— 19,30.
0 Teatrul Mic : Amintirea a două 
dimineți de luni — 20.
q Teatrul „Țăndărică" (la 
latul pionierilor) : Vrăjitorul 
Oz — 17.
O Teatrul satiric-muzical „C. 
nașe" (sala Savoy) : Scandal la 
Boema — 19,30.

0 Capcana : SALA PALATULUI (seria de bilete 
2244 — ora 19,30), PATRIA — 11,30 ; ' ------
19, 21,15, FESTIVAL — 11; 13,30; 16; ,
© Gala filmului românesc — împușcături pe portativ 
REPUBLICA — 20,30.
® De trei ori București : REPUBLICA
14 ; 16,30.
0 Valetul de pică : LUCEAFĂRUL (completare Io, 
Mlrcea Voievod) — 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Căutați Idolul : BUCUREȘTI — 11 ; 13 ;
19 ; 21, MELODIA " “ ” " "
DERN — 11 ; 13 ;
pletare Pași spre
18.15 ; 20,30.
m Un bărbat si o
17,30 ; 20, GLORIA
FEROVIAR (completare Invitație)
17.30 ; 20, EXCELSIOR (completare Atenție !) — 12 ;
14.15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, TOMIS (completare Pași
spre Brâncuși) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
0 Billy mincinosul : CENTRAL (completare Pași 
spre Brâncuși) — 11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
0 Indrăgostiții : CINEMATECA — 10 ; 12,30 ; 16,30. 
0 încercuirea : VICTORIA — 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45, FLOREASCA — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30, FLAMURA — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 (la 
toate completarea In întîmpinarea viitorului).
0 Contele Bobby, spaima vestului sălbatic : LU
MINA (completare Sorinei și soarele) — 9,30—15,45 
în continuare ; 18,15 ; 20,45.
0 Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.

14 ; 16,30 ;
18,30 ; 21.

11,45 ;

16,15 ;
• 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 

— 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, MO- 
15 ; 17 ; 19 ; 21, GRIVIȚA (com- 
Brâncuși) — 11,30 ; 13,30 ; 16 ;

femele : CAPITOL — 12,30 ; 15 ;
— 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 

_ ........... 10,45 ; 13 ;

• jocuri neschimbate : DOINA (completare Gigantul 
înaripat) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Dosarul XII : UNION (completare Imprudențll) 
— 15,30 ; 18 ; 20,30, CRINGAȘI (completare O după- 
amiază plină de peripeții) — 15,30 ; 18 ; 20,15.
<3 Io, Mircea Voievod — Dați-ml un calmant — Lauri 
celor mai buni — Plinea noastră — Orizont științific 
nr. 12/1967 — Miracole : TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare.
O Război și pace (seriile I și II) : GIULEȘTI — 15,30 ; 
19,30, ARTA — 9,30—14 în continuare ; 18,30.

aass

cinema

IN VIZITA

o Ocolul : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE (com
pletare Republica la 20 de ani) — 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Dragostea unei blonde : DACIA (completare Fetița 
cu chibrituri) — 8,15—14,30 In continuare;
19 ; 21.
ț, Profesorul distrat : BUZEȘTI (completare 
clții șl aplicații militare) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Un nabab maghiar : BUCEGI (completare 
treci rîul Selenei) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
AURORA — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

Exer-

Dacă
20,30,

0 Amprenta : UNIREA (completare Sănătatea mln- ■ 
tală a copilului) — 16 ; 18,15 ; 20,30. ■
0 O fată fericită : FLACĂRA (completare Mai bine n 
să prevenim. Profilaxia TBC) — 14,30; 16,30; 18,30; 20,30. g 
0 Martin soldat : VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,30. E
0 Cînd tu nu ești : MIORIȚA (completare Mihail R 
Kogălniceanu) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
0 Escroc fără voie : POPULAR (completare Oameni | 
deasupra norilor) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Corigența domnului profesor : MUNCA (comple- K 
tare Opt minute de vis) — 16 ; 18 ; 20, DRUMUL w 
SĂRII (completare împlinire) — 15 ; 17,30 ; 20, 8
0 Republica Skid : MOȘILOR (completare Ostașii H 
pădurii) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Meandre : COSMOS (completare Neglijența se plă- M 
tește) — 15,30 ; 18 ; 20,30. ■
0 Romanță pentru trompetă : VIITORUL (comple- H 
tare Viața începe la 40 de ani) — 15.30 ; 18 ; 20,30.
0 Tudor (ambele serii) : COLENTINA — 15,30 ; 19.
0 Servus, Vera ! : VOLGA (completare Orizont știin- W 
țific nr. 10/1967) — 12 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
0 O sută unu dalmațleni : RAHOVA — 15,30 ; 18 ;
20.30, FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,30 (la ambele ffl 
completarea Năică și veverița).
0 Spartacus (ambele serii) : PROGRESUL — 15,30 ; 19. B 
0 Loana : COTROCENI (completare Echipa) —.15,30 ; n 
18 ; 20,30.
e Cerul începe Ia etajul III : PACEA (completare js 
București, oraș al muzicii) — 16 ; 18 ; 20.

CUNOSCUT

Exigențele
(Urmare din pag. I)

„în primele sale zile de viață, ne spunea conf, univ. dr. DAN ALES- SANDRESCU, directorul maternității Polizu, copilul este supravegheat cu cea mai mare atenție și ajutat să se adapteze la noul mediu. Medicii și surorile din secția de pediatrie se străduiesc să pună mamei în brațe, la plecare, un copil sănătos, chiar dacă acesta s-a născut înainte de vreme și sub greutatea normală".Nu încape nici o îndoială că familiile primesc cu dragoste pe noii lor membri, îi înconjoară cu grijă. Totuși omul, în această epocă a existenței lui este plăpînd, vulnerabil la frig și la boli. Prezența personalului medical, cu sfatul și îndrumările sale, este neprețuită pentru femeia întoarsă acasă, de la maternitate, iar în u- nele cazuri, chiar hotărîtoare pentru dezvoltarea ulterioară a copilului. De aceea, între maternități și unitățile medicale teritoriale s-a stabilit o strînsă legătură : maternitatea anunță telefonic policlinica raională, care, la rîndul său, îl înștiințează pe medicul pediatru din circumscripția unde a plecat noul născut. în următoarele 48 de ore, copilul este consultat de medic, care dă asistentei de ocrotire indicațiile necesare cu privire la frecvența vizitelor, în raport cu starea de sănătate a noului născut : de la circa patru pe lună — la copiii normali, pînă la vizitele zilnice cînd este vorba de copiii născuți prematur sau care necesită o îngrijire specială. în multe cazuri, această „ștafetă" funcționează fără greș. Personalul medical din circumscripții „preia" în scurtă vreme pe noii născuți și-i înscrie în programul de vizite și consultații. „Chiar din prima zi după întoarcerea mea de la maternitate — remarca MIOARA IANCU, domiciliată în raza circumscripției nr. 220, raionul 16 Februarie — am primit vizita medicului pediatru și a asistentei".Excepțiile însă nu lipsesc. Se întîmplă, uneori, ca vizita medicului să nu se producă în răstimpul stabilit, deși este așteptată cu nerăbdare. „Pe doctorița de copii din circumscripția sanitară nr. 32, raionul 1 Mai, în raza căreia locuiesc, nu am văzut-o decît o singură dată într-o lună de zile — ne-a spus o tînără mamă. Asistenta a venit și ea o dată, să-mi arate cum se prepară laptele. Copilul meu însă nu cîștigă în greutate așa cum ar fi normal. Aș avea multă nevoie de un sfat competent, primit cu regularitate".Cazul nu e izolat. Se pot enumera și altele. De ce nu se respectă cu strictețe regulile stabilite cu privire la asistența medicală a sugarilor ?„Unii medici — ne spunea tovarășa dr. FLORICA GROSU. directorul policlinicii de copii „Caraiman" — au în evidență peste 200 de copii sub un an, unii născuți înainte de termen. Ca atare, numărul de vizite la domiciliu și al consultațiilor la dispensar depășește cu mult posibilitățile. Nu este deci de mirare că în numeroase circumscripții s-a renunțat la „zilele profilactice". destinate copiilor sănătoși, îndrumării atente a mamelor, nerămî- nînd vreme decît pentru urgențe".în această situație, vizitele la domiciliu ale asistentei de ocrotire sînt de cel mai mare folos. Acesteia i se adresează un noian de întrebări legate de îngrijirea copilului, de regimul lui de viață. Dar și asistenta trece tot ca fulgerul. „Sînt veșnic în criză de timp — ne relata FLORENTINA DOBRE. de la circumscripția

254. Am 18—20 de vizite de făcut în cîteva ore și nu-mi pot permite să stau mai mult într-o familie, pentru că ar fi în dauna celorlalte". E limpede că vizitele făcute în grabă, „din mers", mai ales cînd e vorba de copii, sînt contraindicate.Ce s-ar putea face totuși pentru ca „acoperirea" cerințelor să fie și calitativă ? Toți cei cu care am stat de vorbă au făcut o serie de sugestii, dintre care unele demne de atenție. Dr. LIDIA ORĂDEANU. din secția de sănătate a Sfatului popular al orașului București, observa că există condiții pentru ca asistența medicală a copiilor de vîrstă școlară să fie preluată de către medicii școlari și unele policlinici teritoriale. „S-ar slăbi în felul acesta, spunea dînsa, presiunea ce se exercită in
pe teme sanitare

prezenț asupra medicului pediatru de circumscripție, lăsîndu-i-se acestuia răgazul necesar pentru a se îngriji pe îndelete de cei mici de tot, care, în momentul de față, au mai multă nevoie de îngrijirile și atenția sa“.Comunicăm sugestia direcției generale de resort din Ministerul Sănătății. Ni se răspunde că aplicarea ei este posibilă. Medicii școlari —. destul de numeroși în Capitală — au numeroase „ferestre" în ziua lor de muncă, datorită faptului că nu se pot ocupa de elevi decît în recreații. Aflăm totodată că, printr-o recentă hotărîre se acordă unor categorii de medici, printre care și cei de copii, dreptul la cumul. Prin efectuarea u- nor sferturi și jumătăți de normă, pentru care vor primi și retribuția suplimentară corespunzătoare, numărul oreloi de asistență medicală acordată va crește simțitor, ceea ce va permite și o îmbunătățire calitativă a consultațiilor.în asistența medicală a copiilor, „urgențele" sînt foarte frecvente. Cu deosebire la acești pacientă evoluția unei boli poate fi foarte rapidă, încit consultația și tratamentul prescris trebuie efectuate în cel mai scurt timp. „Pe lîngă policlinica noastră, ne informa tovarășa dr. ORTANSA RAICOVESCU, directoarea spitalului de copii „Caraiman", există un serviciu de asistentă medicală de urgentă cu program permanent, asigurat de medicii pediatri din policlinică și spital, cu sprijinul „Salvării", care ne trimite zilnic cîte o mașină. După părerea noastră, facem față solicitărilor. Lucrurile ar decurge însă si mai bine dacă unii șoferi de la „Salvare" nu s-ar „volatiliza" la ore foarte ciudate, ora 10 dimineața de exemplu, sub diferite pretexte — necesitatea unor reparații etc. — fără să ni se trimită altă mașină în loc. Consecințele lipsei unui mijloc rapid de transport sînt cît se poate de serioase : medicul de gardă, care are în medie 40 de adrese de vizitat, este nevoit să meargă pe jos, întîrziind poate să acorde îngrijirile necesare unul copil foarte bolnav. Sesizăm din nou aceste neajunsuri conducerii „Salvării".în legătură cu apelurile de urgentă, trebuie adăugate cîteva cuvinte și

unor cetățeni, care cu ola adresa ușurință de neînțeles pun pe drumuri mediei și mașini. Intr-o singură zi — 3 ianuarie — medicul de gardă al unei policlinici a fost chemat, de urgentă, la nu mai puțin de 6 copii perfect sănătoși. Uneori lucrurile merg și mai departe. Fonea Roxana, bd. 1 Mai 172, și Fuicu Sorin, str. Băicu- lești nr. 25, bloc E — iată două nume și două adrese la care medicul de gardă a alergat într-un suflet, ca să găsească uși încuiate și gazde plecate de acasă. Consecințele acestor abuzuri sînt lesne de întrevăzut : în timp ce medicul bate la uși încuiate, părinți îngrijorați din motive întemeiate îl așteaptă numărînd minutele.în încheierea scurtei noastre anchete. ne-am adresat tovarășei dr. VIRGINIA RUSS, director general adjunct în Ministerul Sănătății, în dorința de a afla ce măsuri se preconizează a fi luate în acest an pentru ridicarea asistentei medicale a copiilor la nivelul cerințelor.— în primul rînd, ne-a informat dînsa, merită menționate eforturile ce se fac pentru îmbogățirea bazei materiale : se extinde capacitatea spitalelor de pediatrie, prin construcții noi la Hunedoara și Constanța, cît și prin amenajări. Se construiesc policlinici noi în diferite centre. Unitățile sînt dotate, în continuare, cu tot ce e nou în tehnica medicală, mal ales în ce privește intervențiile de urgență. Se află .în construcție creșe cu un total de circa 3 000 de locuri, ce vor fi date în folosință anul aCeșta îhî, principalele,, centre industriale cu pondere mare de femei salariate. Pînă în 1970. numărul locurilor în creșe noi se va ridica la peste 12 000. La acestea se vor adăuga alte cîteva mii în grădinițele sezoniere pe care cooperativele agricole de producție le vor construi la sate din fondurile lor. Sînt în curs lucrări de extindere a unor unități de ocrotire a copilului și se proiectează 10 clădiri noi, cu 2 000 locuri, avînd și secții pentru prematuri. Un alt obiectiv important este completarea efectivului cu cadre prin repartizarea absolvenților școlilor de specialitate, în centrele de regiuni au reînceput să funcționeze școlile pentru surori, cu durata de doi ani. Se pune accent, totodată, pe perfecționarea profesională a medicilor pediatri, prin cursuri cit si prin rotația între spitale și policlinici. Alte îmbunătățirea ților.într-adevăr, dreptățesc să preconizate vor aduce îmbunătățiri în însăși esența asistenței medicale a copilului. Ne menținem însă părerea că, preocupați de perspectivă și de problemele mari, ministerul, secțiile sanitare nu acordă locul cuvenit faptului mai mărunt, dar cotidian și actual. La urma urmei, asistența medicală este apreciată de populație nu numai după eleganta clădirilor în care se acordă consultațiile, ci în primul rînd după oromptitudinea cu care se răspunde la apeluri, după calitatea și eficienta consultațiilor și îngrijirii copiilor în maternități, a- casă si în celelalte unități de pe rețea, după eforturile făcute pentru asigurarea unui grad ridicat de igienă. îneît unele măsuri organizatorice, mai puțin spectaculoase, dar operative, ar putea duce la obținerea unor rezultate bune șl mai lesne palpabile.

producție mai înaltă și un ciștig mai înalt. Cum se zice, exigență creatoare.— Dintre toate „regulile" de mai sus, ale exigențelor reciproce dintre șef și subalterni, care vi se pare cea mai de bază, cea mai indispensabilă ?— Respectarea cuvîn- tului dat. Dacă eu îmi iau un angajament, să-l respect, ca să fiu crezut și altă dată. Dacă șeful îmi promite ceva, să se țină de promisiune ; dacă îmi spune ceva, să nu pretindă pe urmă că n-a știut, că greșeala s-a ivit din pricina mea și nu a lui ; să nu am impresia că primesc leafă numai ca să acopăr greșelile altuia, sau că el primește leafă numai ca să se mîndreas- că cu realizările mele. Din acest punct de ve-

dere, cred că aici, la uzinaj, stăm bine pentru că e vorba de piese concrete, de oameni calificați, și că e greu să ocolești răspunderile.— Dar pentru exigenta între egali, între „ambițioșii din toată țara", cum spuneai, care ar fi condiția cea mai importantă ?— Tocmai cu asta mă ocup, spune Niculescu. Eu răspund în birou de producție. Exigența de masă rezultă nn „la co- mandă“, ci de la sine, dar cu o condiție : oamenii să cunoască ansamblul situației. Adică planul de ansamblu, la ce folosesc piesele, cum e legat cîștigul lor de munca celorlalți etc. Dacă există o asemenea cunoaștere, dacă sînt convinși adînc de ăsta, știu să fie exigenți cu tovarășii lor nu de formă, ci sincer și cu pu-

tere, cu dorința ajuta și de a face bele imposibile.
★Există un focar, un centru teoretic și practic în care problemele de mai sus sînt discutate și elaborate la un nivel înalt de claritate, precizie și sistematizare. E vorba despre centrul de perfecționare a cadrelor de conducere din întreprinderi (CEPECA) dela Otopeni. Abia după o vizită făcută aci, după o convorbire cu ex- perții și cursanții săi vom putea spune că am dat un ocol mai cuprinzător universului de probleme al exigențelor ; numai pentru căsînt dinamice, se nuanțează și se aprofundează mereu, o dată cu mersul ascendent al e- conomiei noastre.

a

(Urmare din pag. I)fecționarea organizării producției și a muncii nu ca o problemă de campanie, ci ca de un proces continuu, determinat de condiții obiective, de schimbările care au loc permanent în nivelul tehnic și structura și calitatea mijloacelor de producție, în calificarea forței de muncă, în evoluția nevoilor societății, ca de o sarcină căreia trebuie să i se acorde o atenție neslăbită, zi de zi.în lumina acestei indicații, comitetul orășenesc de partid a combătut tendința unor conduceri de întreprinderi, care considerau că o dată încheiată elaborarea studiilor și a planurilor de măsuri, nu mai au ce face în domeniul perfecționării organizării producției și a muncii. într-o serie de întreprinderi — „Timpuri noi", „Acumulatorul", „Adesgo", „Textila Grivița" etc. — colectivele create în vederea studierii problemelor organizării producției au ajuns la punctul de a se dizolva deoarece s-au menținut doar așa-zisele secretariate, formate din doi-trei salariați, care să se ocupe de întocmirea de referate și informări privind stadiul realizării măsurilor adoptate anul trecut. De aceea, la plenara comitetului orășeneso de partid, care a avut loo în luna decembrie anul trecut, s-a recomandat organizațiilor de partid și conducerilor întreprinderilor să precizeze noi teme de studiu, să investigheze alte laturi ale organizării producției și a muncii, cu participarea în continuare a celor mai buni specialiști din producție și din sectoarele de concepție.

Cu pregnanță se desprinde necesitatea să se concentreze mai mult e- forturile în direcția cercetării și punerii in valoare a posibilităților mari existente în întreprinderi în domeniul perfecționării organizării producției în „celula" sa de bază — locul de muncă — normării științifice a muncii în toate compartimentele și utilizării mai raționale a personalului și timpului de lucru. Spunem aceasta bazîndu-ne pe faptul că, pînă acum, studiile elaborate în diferite unități industriale nu au reușit decît în mică măsură să pună în evidență rezervele existente în aceste domenii sau nu au abordat deloc asemenea aspecte. Un șir de verificări întreprinse în anumite întreprinderi — prin fotografierea zilei de lucru, cronometrări sau cu ajutorul metodei observațiilor instantanee — au dat la iveală că în ziua de lucru a muncitorilor intervin timpi neproductivi mari, din cauza organizării defectuoase a locului de muncă, întîrzieri- lor în aprovizionarea cu piese, materiale sau S.D.V.-uri, întreținerii corespunzătoare a utilajului. în unități, îndeplinirea normelor nu corelată cu realizarea planuluicreștere a productivității muncii, iar numărul personalului auxiliar tehnic-administrativ nu are o damentare tehnico-economică. de ce eliminarea neajunsurilor Influențează negativ folosirea

ne- alte este deȘ> (uniată care com-

de pagu-

un ocol, exigențele
însemnări despre

cîteva măsuri vizează funcționalității unită-cele de mai sus ne în- afirmăm că măsurile

Rodica ȘERBAN

pletă și productivă a timpului de lucru al muncitorilor și precizarea de soluții în vederea amplificării randamentului muncii lor sînt sensuri majore actuale ale organizării superioare a producției și a muncii.De mai multă atenție trebuie să se bucure, de asemenea, perfecționarea structurii organizatorice a întreprinderilor, căreia să i se ofere suplețe, elasticitate, pentru a asigura o conducere operativă și competentă a producției. E drept, pînă acum, în multe întreprinderi au existat și există preocupări în vederea elaborării de noi scheme de organizare, care să elimine paralelismele din activitatea unor servicii, să simplifice și să îmbunătățească sistemul informațional. La Fabrica de mașini unelte și agregate a existat un interes deosebit pentru aplicarea studiului cu privire la organizarea sistemului informational e- conomic și mecanizarea evidenței. Pînă în prezent, la această întreprindere s-au stabilit sisteme de codificare — pentru materiale, piese, locuri de muncă, ateliere, tipuri de tehnologie și altele — s-au revizuit principalele documente de evidentă, stabilindu-se un nou circuit al acestora, s-au introdus mașini mecanico-grafice de calcul pentru prelucrarea datelor din documentația tehnică, organizîndu-se evidenta operativă a încărcării mașinilor pe grupe de utilaje. Prin aplicarea unei noi scheme organizatorice, la uzina „Danubiana" s-a redus numărul serviciilor și al personalului

te-ai strădui să le atenuezi sau să le lichidezi — e imposibil. Ne referim la daunede morale, daune care lovesc nu punga ci sufletul omului, lăsînd urme adînci și persistente. Ce despăgubire se poate acorda ?Ne scrie Iosif Ferent, muncitor la întreprinderea de Construcții Porțile de Fier, șantier 73, Orșova, regiunea Banat:„La data de 29 XII 1967 a murit soția mea, în comuna Viile, Satu Mare. Ea a fost înmormîntată în lipsa mea. Aș vrea să știu din a cui vină, din cele două telegrame, nu am putut să primesc nici una. La cine le-a trimis poșta din Viile, și cui 1 le-a predat poșta din Orșova ?Este o întîmplare dureroasă, și, dacă cercetările vor confirma cele semnalate, nu ne îndoim că Direcția generală P.T.T. va lua măsuri exemplare.Termenul „fulger" cînd e vorba de telegrame impresionează, îți transmite direct senzația vitezei, creează certitudini. în unele împrejurări; fiecare clipă e prețioasă. Recurgi atunci la „fulger". Cum a recurs cititorul Silvestru Diaconu (str. N. Ti- tulescu 34 A Do- rohoi). Dar să-i dăm cuvîntul :„La 23 XI 1967, cu o telegramă FULGER termen de predare la destinație 3 ore, dată Ia Dorohoi Ia 10,40 (recipisa 736/ 623417) am comunicat fratelui din Iași, decesul mamei noastre. Telegrama a fost predată la destinație în aceeași zi — după ora 19“.Dacă nici la astfel de telegrame nu se depun toate diligențele pentru a se respecta termenele de predare — la ce bun apostila derutantă de „fulger" ? E de presupus că indicații „Expres", „Fulger", „Recomandat" etc. Implică nu numai un gen de trimitere, dar și un angajament ai poștei pentru prestarea unui serviciu cu caracter prioritar. Se poat^ îngădui unor salariați neconștiincips? •. să nu-1 respecte ? ■ >Dar și un gest atent, o bucurie p care vrei s-o faci cuiva, iși pc pierde din semnificație, din valoare,. — tocmai din pricina unor tipicari care nu se grăbesc, poate să tune și să fulgere. Cititorul Pop loan din Toplița (str. Gh. Coșbuc nr. 3) are două fete, studente la Politehnica din Iași. A vrut omul ca orice părinte să facă o bucurie copiilor.„La data de 26 decembrie 1967, la orele 11, am prezentat un colet la Oficiul P.T.T. din Toplița pentru a fi expediat la Iași. In colet se aflau alimente precum și îmbrăcăminte pentru cele două studente ce le am la Iași Ia Politehnică ; rochii noi pentru revelionul studențesc. Precizez că coletul a plecat cu trenul din Toplița la ora 13, în aceeași zi. Din păcate, coletul a ajuns la Iași pe data de 3 ianuarie 1968. Revelionul trecuse, alimentele s-au alterat".S-au făcut vinovați oficiantii P.T.T,, salariații de la Căile Ferate ? Cercetările vor stabili. Cert e că un gest frumos, plin de căldura dragostei părintești, a rămas numaiJ- schițat... \Deservirea poștală e un sector di?' rezonanțe deosebite, cu activități și implicații care afectează și alte zone ' decît cele obișnuite. Interesează deci în cel mai înalt grad.— cine anume asigură această deservire, de care depinde cîteodată liniștea sufletească, fericirea sau viața unui om. Să ne gîndim, de exemplu, la consecințele pe care'le poate avea în- mînarea cu întîrziere a unei scrisori- valoare cu un act școlar pentru înscrierea la un examen ! Sau plata cu întîrziere a unei pensii alimentare I Cum s-a și întîmplat, efectiv, cu mandatul poștal 1457 — trimis la data de 13 octombrie de Direcția Maritimă Navală Constanța — familiei Iui Tîrcovnicu Marin din Fetești, prin of. P.T.T.R. Constanța. Suma de 250 lei nu s-a plătit decît la 21 noiembrie — deci o lună mai tîrziu, după un foarte complicat du-te vino de mandate returnate.„Din constatările noastre, ne scrie Direcția regională Dobrogea, rezultă că mandatul în cauză a trecut pe la oficiul P.T.T.R. Fetești gară — si dacă acesta depunea SUFICIENTĂ ATENȚIE, (subl. ns.) — mandatul se achita de prima dată".Se pot admite în personalul P.T.T.R. oficianți sau factori poștali în stare de ebrietate sau ciubucari, puși pe cîștiguri ilicite ? Nici nu se discută ; astfel de oameni n-au ce căuta în deservirea poștală. Si totuși... Factorul poștal Carapcea, de la oficiul poștal 6 Brăila, după cum afirmă cititorul Vlad Vișinescu 19), e cunoscut ca un Umblă cu corespondența ebrietate și nu mai ține meni. Rătăcește scrisorile, coletele, se depun plîngeri.Unui factor poștal i se încredințează valori, scrisori importante pentru destinatari. Nu putem concepe un șofer alcoolic ; la fel nu se poate concepe un factor făcîndu-și serviciul în stare de ebrietate.Serviciile de poștă, telegraf, telefon fac parte dintr-un important domeniu de deservire a populației în care e necesar ca toate mecanismele să funcționeze cu acuratețea și precizia unui ceasornic. întîrzierile, greșelile în cartare și distribuire, confuziile, pierderile, deteriorarea sau pur și simplu violarea plicurilor și co- letelor sînt simptome ale unei deserviri în suferință, după cum s-a văzut și din scrisorile cititorilor sosite la redacție. De ce e nevoie ? E nevoie de îmbunătățirea în continuare a sistemului de organizare și distribuire a corespondenței și trimiterilor poștale, de tinerea la zi a nomenclaturii localităților și străzilor din mările orașe, de extinderea mecanizării și automatizării, de prevenirea exigentă a manifestărilor de neglijență șl incorectitudine.în acest sector de largă rezonantă cetățenească, numai despăgubirile nu pot compensa daunele de necalculat ale unei scrisori întîrziate sau pierdute.

deservirea poștală

a serviciului.Ion, dinAdjud,

Poți rămîne zile, săptămîni întregi, fără a coborî treptele la parte- tul blocului pentru a arunca o privire în cutiile poștale sau fără a ieși în întîmpinarea factorului, nerăbdător să afli cu o clipă mai devreme veștile aduse de la părinți, copii sau prieteni ? E de neconceput. E ca și ■ cum ai încerca să trăiești sub un clopot în care s-a făcut vidul. Poșta nu e un simplu cărăuș de scrisori,/ colete, ziare. Ea stabilește și menține un număr enorm de circuite umane, un contact stenic, vivifiant cu lumea. Acolo unde se înregistrează o defecțiune, oricît de minoră, a deservirii poștale, are loc, în fapt, si uneori cu consecințe grave — o întrerupere a acestui contact, cu sentimentele de alarmă, de neliniște respective. Amintiți-vă numai de senzația de ușurare cu care ați regăsit în cutie o scrisoare după o așteptare mai îndelungată. Serviciile sau deserviciile poștei sînt greu de apreciat și echivalat în valoare cifrică. Multe lucruri depind în societatea modernă de o scrisoare, o telegramă, o veste sosită la timp. Este deci normal să existe pretenții ridicate și exigente la o funcționare impecabilă, ireproșabilă a serviciilor poștale.La redacție sosesc multe scrisori de la cititori eu privire la deservirea poștală. Unele impresionante tocmai pentru că pun accentul pe valoarea de contact omenesc„Mă numesc Bucur T. comuna Tătărești, raionul regiunea Bacău. Țăran cooperator, în vîrstă de 50 de ani. Am un băiat, Bucur I. Costică, muncitor la Șantierul T.U.T. localitatea Bistretn, raionul Băilești. Pe data de 24 XI. 1967 am primit RETUR scrisoarea ce i-am scris-o, îngrijorat de situația lui, pe data de 25 XI 1967 — am dat de la oficiul poștal Kuruești, o telegramă, cu răspuns plătit (23,60 lei), pe adresa șantierului, rugind să mi se comunice situația fiului meu".Deci, un părinte îngrijorat. Ne putem închipui ce-o fi fost în sufletul Iui cînd a primit scrisoarea retur ! în loc de răspuns, i s-au trimis, imediat, două telegrame, una de la Bacău, alta de la București, amîn- două de la serviciile P.T.T. respective. Amîndouă cu același text : Dați adresa conform nomenclaturii (sfhl. ns.) Extraordinară pretenție ! De unde să aibă un țăran cooperator nomenclator pentru țara întreagă ? N-avea dreptate tovarășul Bucur să ne scrie :„De ce atîta nepăsare față de o familie care se interesează de fiul său ?“în cazul respectiv. Direcția generală P.T.T.R. a comunicat redacției că „în urma cercetărilor a reieșit că telegrama în cauză nu a ajuns la destinație din vina salariaților de la oficiul P.T.T.R. Huruești și de la telegraful Bacău. S-au luat măsuri". Păcat numai că nu s-a specificat ce măsuri anume.Cum e și normal, unde e cazul, poșta acordă despăgubiri pentru daunele provocate din neglijența sa- Există însă o categorie de în esență. Oricît
In curînd pe ecrane

SCIJRT-METRAJE ROMÂNEȘTI
uri NOU PROGRAM DE

iubiri

La cinematograful 
Timpuri Noi din Capitală

Intre 5—11 februarie a.c., ru- sile Nițu, Petre Gheorghe, Ti- 
■■'lează- la. cinem&toaraful ::.T.im- l'.'.'Heriu. Ol'asz ; LAURI CELOR . scenariul șȚ ;țc- 

. 'Măritiș Oniceanu. imagi
nea : Costea lonescu-Tonciu, 
Willi Goldgraber, Ștefan Ficher; 
MIRACOLE — scenariul ți re
gia : Paul Cojocaru. Imaginea: 
Laurențiu Mărculescu; docu
mentarul ORIZONT ȘTIINȚI
FIC NR. 12.

lează lo . cinematograful „Tini- ■ B eriu. . plașz ;
: puri Noi" -din Capitală urina-'' MAI BUNI — 

toarcie filme: IO, MIRCEA gia : Marlu. 
VOIEVOD... scenariul și regia : 
Dumitru Done. Imaginea: Willi 
Goldgraber ; DAJT-MI UN CAL
MANT — scenariul și regia: 
Ladislau Karda. Imaginea : 
Francisc Patakfalvi; PlINEA 
NOASTRĂ... scenariul și regia : 
Gabriel Barta. Imaginea : Va-

ale unei

Un omagiu adus Iui Miklos Radnoti, unul din marii poeți maghiari, îl constituie filmul „CELE TREI NOPȚI ALE UNEI IUBIRI' care va fi prezentat în curînd la cinematograful „Central”. Scenariul : Miklos Hubay. Regia : Gyorgy Re- veșz. Interpret : Benedek Toth, Vera Venczel, Darvas Ivan, Latinovits Zoltan, Sinkovits Imre și alții.

tehnico-administrativ, în condițiile dezvoltării uzinei și creșterii volumului producției.Ceea ce e criticabil în acest domeniu este tocmai faptul că în cele mai multe uzine și fabrici din Capitală, se tărăgănează finalizarea studiilor elaborate și traducerea în viată a măsurilor preconizate. Cu toate că s-au precizat soluții interesante în scopul compartimentării mai judicioase a întreprinderilor pe diferite trepte și verigi, repartizării mai raționale a răspunderilor între cadrele de conducere, îmbunătățirii sistemului informațional, acestea au rămas în bună parte între coperțile studiilor. Ca o consecință, într-o serie de unități industriale se mențin forme greoaie de conducere și urmărire a producției. personalul tehnico-administrativ este numeros, informațiile privind realizarea sarcinilor de plan sînt primite cu întîrziere, nepermitînd luarea imediată a măsurilor necesare eliminării unor deficiențe apărute în procesul de producție. Evident, a- cest dăunător imobilism în perfecționarea conducerii producției și întreprinderilor trebuie învins cît mai repedeDe asemenea, trebuie intensificate preocupările pentru aplicarea grabnică și a altor măsuri precizate pînă acum în acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii. Unele conduceri de întreprinderi manifestă, în această privință, o atitudine de

nepăsare de neînțeles. Deși s-au convins din studiile întreprinderi există pentru amplificarea nomice. ele amină carea măsurilor stabilite, căutînd de fiecare dată justificări „obiective". Nici un motiv cit de cît plauzibil nu\ poate invoca spre exemplu, conducerea uzinei „Vulcan" pentru amînarea de la o lună la alta a înfăptuirii măsurilor care vizează folosirea rațio- . nală a suprafețelor productive și centralizarea producției de organe de asamblare și armături. întrucît nueste vorba decît de lipsă de inițiativă, de un anemiat spirit al perspectivei, timpul cadrelor de conducere fiind ocupat doar de rezolvarea chestiunilor curente, la zi, ale producției. Stări de lucruri oarecum similare se întîlnesc și în alte fabrici și uzine. După părerea mea. ele se datoresc în bună măsură și sprijinului nesatisfăcător dat pînă acum de forurile de resort din unele ministere economice. Acestea s-au mulțumit, cu cîteva luni în urmă, să centralizeze rezultatele studiilor de organizare științifică a producției și a muncii, dar nu au controlat ce se întîmplă mai departe cu prevederile din aceste studii, nu au ajutat unitățile industriale în soluționarea nroblemelor care denășeau posibilitățile lor proprii. Tocmai de aceea, a devenit oportun ca eforturile factorilor de conducere din întreprinderi, forurilor responsabile din ministere și alte organe economice centrale să fie concentrate spre aplicarea măsurilor cuprinse în studiile elaborate pînă acum, concomitent cu analizarea si adincirea altor domenii de perfecționare a organizării producției și a muncii.

elaborate că în reale posibilități rezultatelor eco- la nesfîrșit apli-
Firește, răspunderi sporite revin în această privință organelor și organizațiilor de partid. Este cunoscut că pentru popularizarea și extinderea metodelor bune, a soluțiilor reușite de perfecționare a activității productive, comitetul orășenesc și comitetele raionale de partid au inițiat o serie de schimburi de experiență, lectorate, vizite urmate de demonstrații practice în unitățile etalon, la centrele de calcul și analiză economică ; un deosebit rol a avut cabinetul orășenesc de informare tehnico-economică, unde s-au prezentat — prin grafice, scheme, diagrame și fotografii sugestive — cele mai bune forme de organizare a producției și a muncii și s-au inițiat dezbateri cu cadrele din întreprinderi. Comitetul orășenesc de partid își propune ca asemenea forme de stimulare a acțiunii de perfecționare a conducerii și organizării producției să fie inițiate și anul acesta, pentru a imprima acestei acțiuni un caracter dinamic și permanent, în concordanță cu cerințele unei producții moderne, eficiente.Sarcinile ce revin unităților industriale din Capitală din planul de stat pe anul 1988 sînt prevăzute inițial în bilirea lor s-a avut rificarea rezervelor luite pînă acum si____ . „ ...dențiate, în continuare, prin acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii. Continuînd cu perseverență această acțiune de mare însemnătate, conducerile de întreprinderi, organizațiile de partid, muncitorii, inginerii și tehnicienii vor avea un vast cîmp de activitate pentru manifestarea inițiativei, spiritului gospodăresc și organizatoric, în vederea creșterii continue a eficienței activității economice.

superioare celor cincinal. La stain vedere valo- interne dezvă- cave vor fi evi-

Odesa breaz.(str.cal în stare de cont de ni-

V. SEBASTIAN
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LA CONCURSUL REPUBLICAN PE TEREN

ACOPERIT REZERVAT JUNIORILOR MARI

Duminică seara a părăsit Capitala, plecind la Belgrad, Maxim Berghianu, președintele Comitetului de Stat al Planificării, care va avea convorbiri cu Rikard Steiner, directorul general al Institutului Federal pentru Planificare din R.S.F. Iugoslavia, privind coopera
rea dintre cele două țări pe perioada 1971—1975.La plecare, în Gara de Nord, au fost prezenți membri ai conducerii C.S.P., precum și Milorad Koma- tina, însărcinatul cu afaceri ad-in- terim al R.S.F. Iugoslavia la București. (Agerpres)

Opt noi recorduri naționaleTimp de două zile, peste 250 de reprezentanți a 69 de cluburi și asociații sportive din întreaga țară au luat parte la concursul republican pe teren acoperit rezervat juniorilor mari. Comparativ cu întrecerea similară de anul trecut, s-a putut observa o Îmbunătățire simțitoa
re a pregătirii tinerilor atleți și atlete. In multe probe, disputa strînsă între un număr sporit de pretendenți la primele locuri a ocazionat finaluri echilibrate, spectaculoase, soldate cu stabilirea a opt noi recorduri naționale și egalarea altor șase. Printre fruntașii concursului, găzduit în bune condiții la sala Steaua din Capitală, se nu

mără și săritoarea în înălțime Virginia Bonei, care, trecînd peste ștacheta ridicată la 1,72 m, a adăugat încă un centimetru recordului republican stabilit tot de ea în urmă cu două săptămîni. La aceeași probă, băcăoanca Doina Munteanu s-a clasat pe locul doi, cu 1,66 m, între- cînd-o pe una dintre principalele favorite, Erica Stoenescu (1,60 m). De altfel, atleții din provincie au oferit, în general, o plăcută surpriză, cucerind poziții fruntașe în multe alte probe. Mențiuni deosebite se cuvin reprezentanților Liceului nr. 2 din Tg. Mureș, cîștigătoril primului loc in clasamentul general pe echipe.
ATLETISM

Virginia Bonei în 
timpul unei sărituri

Foto : M. Cioc

FOTBAL

In cadrul pregătirilor 
pentru noul sezon 
fotbalistic, în Capi
tala și în provincie 
au avut loc mai mul
te meciuri de antre
nament. lată cîteva 
rezultate : Rapid
București-Flacăra Mo- 
reni 2—0 ; Steaua- 
Mașini unelte Bucu
rești 5—2 ; Petrolul 
Ploiești-Metalul Tîr- 

goviște 5—1.

LA GRENOBLE

Meciuri de baraj h hocheiEchipele reprezentative de hochei pe gheață a șase țări au susținut ieri la Grenoble meciuri de baraj pentru participarea în grupa A sau, respectiv, B a turneului olimpic. în primul meci, selecționata Finlandei a surclasat echipa Iugoslaviei cu scorul de 11—2 (3—0, 6—0, 2—2). A doua întîlnire a opus echipele

R. D. Germane și Norvegiei. După o partidă viu disputată, victoria a revenit hocheiștilor din R. D. Germană cu 3—1 (2—1, 0—0, 1—0). în încheierea programului, s-au întîlnit reprezentativele României și R. F. a Germaniei. Pînă la închiderea ediției rezultatul întîlnirii nu ne-a parvenit.

• MARȚI ora 16 : Festivitatea de deschidere a Jocurilor o- limpice de iarnă de la Grenoble.• MIERCURI ora 21,20 : Aspecte din ziua a doua a Jocurilor olimpice.• JOI ora 12,45—15 : Probe de schi (coborîre bărbați) ; ora 19 : hochei pe gheață și bob (2 persoane) ; rezumatul filmat al întrecerilor din cursul zilei.• VINERI ora 11—12 : patinaj viteză (proba de 500 m femei) ; ora 18,30: meciul de hochei pe gheață U.R.S.S.— S.U.A. ; ora 21,20 : rezumatul filmat al competițiilor zilei.• SlMBATA ora 10—11,30 : patinaj viteză (proba de 1 500 m femei) și schi (fond 15 km) ; ora 12,45—14,15 : schi (proba de coborîre femei) ; ora 21,50 : patinaj artistic (figuri libere femei). Fostul campion mondial de patinaj artistic, francezul Alain Calmat, se 
antrenează zilnic... escaladînd 95 de trepte. Mîine, cu prilejul ceremoniei 
de deschidere, el va urca aceste trepte pentru a așeza flacăra olimpică 
pe soclul unde va arde în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă de 

Grenoble
la

OLIMPIADA ALBĂ
Incepînd de sîmbătă noaptea, o 

ninsoare abundentă a căzut asupra 
orașului Grenoble și în împrejuri
mile lui inlăturînd temerile gazde
lor și, bineînțeles, ale participanți- 
lor la cea de-a X-a ediție a Jocu
rilor Olimpice de iarnă. In masivul 
Vercors, pe piftiile unde vor avea 
loc întrecerile de schi-fond și să
niuțe, stratul de zăpadă măsoară 
acum 20 de centimetri. Așteptările 
au fost chiar întrecute, determi
nând. .. întreruperea antrenamente
lor de schi și sărituri de la trambu
lină la Autrans și Villard de Lans. 
Cabanele satului olimpic, stadionul 
de iarnă din Grenoble și celelalte 
locuri de desfășurare a întrecerilor olimpice au îmbrăcat, de ase
menea, o haină groasă de omăt.

Scăderea bruscă a temperaturii, 
la miniis 11 grade, a creat d’"blLtiă 
dispoziție în mijlocul hoherilor; ieri 
dimineață, ei au avut la Alpe d’Huez 
o gheață excelentă pe care s-au an
trenat în condiții optime. După 
încheierea antrenamentelor pentru 
boburile de 2 persoane, cel mai bun 
timp (în patru manșe) l-au înregis
trat italienii Monti—De Paolis 
(4’49"08/100), urmați de românii 
Panțuru—Neagoe (4’49’’83/100), vest- 
germanii Floth—Lange (4’50”ll/100) 
etc. Reprezentanții României sînt 
considerați, firește, printre favoriții 
întrecerii. De altfel, în ultima man
șă ei au marcat l’12”43/100 — cel mai 
bun timp al probei.

în așteptarea startului, specialiștii, 
gazetarii și numeroșii amatori de 
sport din Grenoble urmăresc cu un 
interes crescînd diferitele antrena
mente, la fata locului sau prin in
termediul serviciului de presă al 
competiției; ca de obicei tn aseme
nea împrejurări, ei fac cele mai di
verse pronosticuri. Cu deosebită a- 
tenție este urmărită activitatea de 
la Chamrousse, care va găzdui ma
joritatea probelor de schi alpin, atît 
de dezvoltat în Franța, în numeroa

se țări din Europa centrală și pe 
continentul nord-american. După ce 
s-au antrenat și au concurat în di
ferite alte stațiuni de iarnă din Alpi, 
vedetele schiului din Franța, Aus
tria, Elveția, S.U.A., Canada etc. 
și-au dat întîlnire pe pistele olim
pice din apropiere de Mont Blanc. 
Dar cei care le-au așteptat sosirea 
cu nerăbdare au fost oarecum dez
amăgiți... Așii zăpezii s-au mulțumit 
să studieze piftiile, să coboare pru
dent, oprindu-se des pe parcurs.

Locul unde domnește însă cea mai 
mare agitație în aceste zile este 
parcul sportiv Paul Mistral, acolo 
unde se află cele două patinoare 
acoperite și imensul oval de gheață 
ce va găzdui disputele celor mai 
rapizi patinatori din lume. Antre
namentele pe terenurile de gheață 
se desfășoară de id ore foarte matinale' 
si pînă seara tirziu,' după miezul 
nopții. Patinatori artistici, echipe de 
hochei, unii după alții intră pe cele 
două dreptunghiuri albe, desăvîr- 
șindu-și pregătirile. Dar o fac totuși 
cu reținere, deoarece în tribune 
asistă, de obicei, viitorii lor adver
sari. Am văzut mari campioni la 
patinaj artistic întrerupîndu-și exer
cițiile, lăsînd muzica să continue și 
apoi reluînd tema, tocmai pentru a 
păstra în secret atuurile progra
mului lor...

Călin ANTONESCUGrenoble, 4 februarie
„Cursa cu obstacole™ a

SPORTULUI STUDENT
5La prima vedere s-ar părea că nu mai este nevoie să pledăm pentru desfășurarea unei largi activități de educație fizică și sport în rîndurile tineretului studios. Toată lumea . cunoaște semnificația adîm- că și înțelepciunea cuprinsă în dictonul „mens sana' in corpore sano" ; toată lumea — și cînd spun aceasta mă gîndesc în primul rînd la cadre didactice și părinți, la forurile de în- vătămînt — subscrie pe de-a întregul argumentelor de ordin științific și moral care afirmă necesitatea îmbinării studiului zilnic al tînărului. a orelor petrecute în amfiteatru sau

BRAȘOVEAN
9

DIN LUMEA LARGĂ© Medicii din orașul Reims au format o echipă de fotbal care joacă în campionatul districtual sub numele de Esculap. în rîndul acestei originale formații figurează și un nume celebru, Raymond Kopa. Fostul international francez nu este medic, dar el a răspuns apelului făcut de discipolii lui Esculap, de- clarînd : „în cariera mea am apelat de atltea ori la medici, încît trebuia să le dau și eu o mînă (mai exact un picior) de ajutor".© Cu prilejul turneului de fotbal de la Santiago de Chile a fost sărbătorită pentru 40 de ani de activitate echipa chiliană Colo Colo. La recepție s-a servit (evident) coca-cola.O Călărețul francez Yves Saint Martin este unul dintre cei mai buni jochei din lume. în ultimii ani el a repurtat numeroase victorii pe hipodromul de la Longchamp din Paris. Recent, Yves Saint Martin a demonstrat frumoase calități și în schi. în cadrul concursului rezervat jocheilor, el a cîștlgat proba de coborîre și a Ocupat locul doi la combinată.

o Thomas Nordahl, în vîrstă de 21 de ani), de la clubul Goteborg, este al cincilea membru al celebrei familii de fotbaliști Nordahl, care îmbracă tricoul naționalei suedeze. Tatăl său, Gunnar, a fost selecționat de 33 de ori în echipa reprezentativă, iar frații săi Kunt, Bertil și Gosta au jucat de asemenea în naționala Suediei.• Fostul campion mondial de tenis de masă, englezul Johny Leach, a fost recent victima unui furt. Un „colecționar" de medalii și trofee sportive a pătruns în casa lui Leach, de unde i-a furat medalia de campion mondial obținută în 1949 la Stockholm. Deoarece aceasta este cea mai frumoasă amintire din îndelungata-! carieră sportivă, Leach a anunțat o recompensă de 100 de lire, pe care este dispus să o plătească... eventual, chiar și hoțului.© în „turneul celor cinci națiuni" la rugbi, pe stadionul „Arms Park" din Cardiff, în prezenta a 60 000 de spectatori, echipa Tării Galilor a învins selecționata Scoției cu scorul de 5—0. Singurul eseu al partidei a fost realizat în minutul 16

de către Jarrett, care a reușit și transformarea.® în campionatul italian de fotbal, după etapa de ieri continuă să conducă echipa A.C. Milano cu 27 puncte, urmată de Varese — 23, Torino și Juventus — 21 etc. Inter- nazionale ocupă locul 9 cu 18 puncte. Iată cîteva rezultate : Milano- Neapole 2—1 ; Lanerossi-Internazio- nale 2—1 ; Varese-Juventus 5—0 ; Torino-Fiorentina 0—2 ; Bologna- Brescia 0—3.
o în turneul octagonal de fotbal de la Santiago de Chile, Vasas Budapesta a terminat la egalitate,1— 1 (1—0), cu Racing Buenos Aires, iar Universidad Catolica a învins cu2— 1 (1—0) pe Universidad Chile.« Atletul australian Kerry Pearce a realizat cea mai bună performanță mondială de sală la 2 mile, cu timpul de 8’27’’2/10. Concursul a avut loc la San Diego, în California.• Meciul de box Jerry Quarry — Thad Spencer, contînd pentru semifinalele campionatului mondial la categoria grea, a revenit primului pugilist prin K.O. tehnic în repriza a 12-a. întîlnirea a avut loc în orașul Oakland.

laborator, sau aplecat peste cărți, planșe de desen, microscop etc., cu exerciții fizice, cu mișcare și destindere după un program la fel de științific și rational întocmit ca cel de învățătură. De altfel, asemenea argumente, cît și considerente mai înalte de ordin social și etic au stat și la baza importantelor măsuri preconizate de partid pentru îmbunătățirea educației fizice în școli și facultăți; la elaborarea legii cu privire la dezvoltarea activității de educație fizică și sport, adoptată recent de Marea Adunare Națională.Din păcate, această înțelegere complexă, cu spirit de răspundere a stimulării activității de educație fizică în programul general al pregătirii complexe a tinerilor nu se vădește peste tot. la toate forurile și instituțiile de resort, așa cum ar fi de dorit și de așteptat. Fără a lăsa impresia că pledez neapărat pro domo, am să mă refer la o situație ce ne este foarte bine cunoscută celor care lucrăm cu studenții din Brașov.In ultimii ani s-au creat învățămîntului superior din orașul nostru condiții din ce în ce mai bune de desfășurare. S-au amenajat spatii noi de studiu, laboratoare bine dotate, un complex studențesc nou cu 7 cămine și o cantină modernă pentru 2 000 de stu- dehți din cei 4 500 cît numără centrul nostru universitar. Activitatea de e- ducație fizică și sportivă însă n-a beneficiat în a- cești ani de aceeași atenție, de condițiile necesare

realizării optime a sarcinilor educative și de performantă pe care cele două institute — cel politehnic și cel pedagogic — le au de îndeplinit. Dimpotrivă, lucrurile chiar au regresat. Institutul politehnic, de pildă, a avut la dispoziție în urmă cu 10 ani două săli de sport. De aproape 5 ani nu mai are nici una. De ce ? Pentru că o sală a devenit... laboratorul de bază al Facultății de industrializarea lemnului, iar terenul pe care se afla cealaltă, cea mai mare, a fost cedat de organele locale în vederea construirii aripii noi a Hotelului ,,Carpați“. Bineînțeles, sfatul popular, ca și Trustul „Carpați" au promis atunci că vor asigura institutului un alt spațiu corespunzător. Dar promisiunile au rămas doar în faza de... promisiuni. Așa că nu ne-a mai rămas altceva de făcut de- cît să contractăm sălile de sport din oraș ale asociațiilor sportive „Dinamo1* Si „Steaua", contra unei chirii care se ridică anual la aproximativ 120 000 lei. Numai 2—3 ani să mai treacă și sumele vărsate sub formă de chirie de către institut vor ajunge la un milion de lei.Ce sală de sport studențească se putea construi la Brașov cu acești bani ! Dar o dată acești bani dati, cel puțin studenții institutului nostru să fi avut asigurat un program normal de e- ducatie fizică. Nici acest deziderat nu se realizează. Nu știm cum se face, dar federațiile sportive de specialitate au o mare predilecție pentru programarea

unor pregătiri de loturi SS sau competiții în orașul Q Brașov, de cele mai multe fi ori trecîhd cu 1 „adrese de la București" peste părerea și aprobarea Consiliului pentru educație fizică și sport al regiunii sau orașului, care știe că aici dispunem de foarte puțin spațiu sportiv disponibil și că există un mare număr de echipe divizionare și secții de nivel republican, tn ciuda faptului că institutul nostru politehnic are pentru sălile respective un contract care să asigure realizarea planului de învătă- mînt, pe de o parte, și pre- H gătirea echipelor de per- fi formanță ale C.S.U. Politehnica, pe de altă parte, acest contract nu se respectă. Motivul : studenții sînt scoși din sala de sport atunci cînd calendarul cu- tărei sau cutărei federații de specialitate prevede pregătire sau competiție la Brașov.Evident, întreagă această odisee expusă aici nu B este de neînlăturat. Pentru | aceasta se cere însă din H partea organelor locale de partid și de stat o înțelegere corespunzătoare a rolului educației fizice în pregătirea viitorilor specialiști, fie ei ingineri sau profesori. Această disciplină figurează în planul de învă- tămînt și este parte constitutivă din procesul instruc- tiv-educativ. Nimeni nu ne dă dreptul să o „omitem" la libera noastră alegere. Dimpotrivă, sîntem chemați să traducem în viată importantele indicații ale conducerii de partid cu privire la îmbunătățirea activității de educație fizică și sport în rîndul stu- dențilof.
lector
Constantin DIACONESCU 
șeful catedrei de educafie 
fizică și sport 
de la Institutul politehnic S 
din Brașov B

Cu prilejul aniversării
Tratatului româno-sovietic

Delegația Asociației de prietenie sovieto-română, condusă de Aleksander Ivanovici Danilov, ministrul învățămîntului al R.S.F.S. Ruse, deputat în Sovietul Suprem al U.R.S.S., care participă la manifestările prilejuite de aniversarea a 20 de ani de la semnarea Tratatului de prietenie, colaborare și a- sistență mutuală dintre România și U.R.S.S., a vizitat duminică, în orașul Sibiu, muzeul Brukenthal și monumente istorice din localitate.Seara, la Casa de cultură orășenească „Astra" a avut loc o adunare festivă consacrată celei de-a 20-a aniversări a Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și U.R.S.S. Despre importanța acestui eveniment au vorbit Jean Popescu, se

cretar al Comitetului orășenesc Sibiu al P.C.R., și A. I. Danilov, conducătorul delegației sovietice.A urmat apoi un bogat program artistic.
Cu prilejul celei de a 20-a aniversări a semnării Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Uniunea Sovietică și Republica Socialistă România, duminică seara A. V. Basov, ambasadorul U.R.S.S. la București, a vorbit la posturile noastre de radio și televiziune. (Agerpres)

Cronica £j
PLECAREA MINISTRULUI 
COMERȚULUI INTERIOR 

LA BUDAPESTAMinistrul comerțului interior, Mihail Levente, a plecat duminică după-amiază la Budapesta, unde, la invitația ministrului comerțului interior al R. P. Ungare, Istvan Szurdi, va purta tratative în vederea semnării protocolului de schimburi de mărfuri între cele două ministere pe anul 1968. La plecare, pe aeroport, printre persoanele oficiale se aflau Jozsef

I e i
Vince, ambasadorul R. P. Ungar» la București, și membri ai ambasadei.

★La sosire, pe aeroportul Feri- hegyi, au fost prezenți Istvan Szurdi, ministrul comerțului interior, și alte persoane oficiale. Au fost de față ambasadorul Republicii Socialiste România la Budapesta, Dumitru Turcuș, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

Pe întinsul cîmpîeî
(Urmare din pag. I)

gata, pompele trag mii de metri cubi 
de apă sărată. Oamenii curăță nămo
lul sărat. Mii de metri cubi de nămol. 
Săpătorii trag canale și aduc în pri
măvară toată apa dulce, din ploi și 
din zăpezi. Urmează irigații, urmea
ză un sector piscicol.1965 (2) — Construcțiile cresc în 
ritm cu numărul animalelor. Ritmic, 
în 3—4 luni e dat în folosință un nou 
grajd (40 la sută din venituri pro
vin din zootehnie).1966 (1) — în echipele de construc
tori apare o nouă meserie : meșterul 
fîntînar. Cel care ascultă pămîntul și-i găsește apoi pînzele de apă. Ei 
sapă adinei puțuri și, de la 40 de me
tri scot apă cu care irigă 22 de hec
tare de grădinărie. Numele de „Puțul 
sec" nu era predestinat. Gospodarii 
cooperativei fac 45 000 de kilograme 
de roșii la hectar — pe care înca
sează un milion și jumătate. Sînt 
printre cei mai buni grădinari din 
regiune, în plin Bărăgan uscat.1966 (2) — Cooperativa cumpără o 
vilă la Bușteni unde se duc coope
ratorii să se odihnească. Pe lingă 
marele magazin universal se con
struiește si cofetăria, magazin strict 
necesar.1967 (1) — Premiul I pe tară la 
cultura de floarea-soarelui. Drumul 
dintre grajduri are acum 4 kilome
tri, 40 de clădiri, dominate de silue
ta suplă a castelului hidrofor. In

crescătorii, animalele tinere sînt 
crescute la lămpi cu raze infraroșii. 
în sat sînt 500 de case noi. Mate
rialele de construcție se produc în 
sat. Avere obștească 17 milioane lei. 
Valoarea zilei/muncă 56 lei, din care 
43 de lei în numerar.1967 (2) — Clădirea căminului cultural (una din cele mai mari din Bă
răgan) nu e suficientă. Se construieș
te alături o clădire specială pentru 
festivități, petreceri, nunți. Pentru 
copii se cumpără instrumente muzi
cale și este angajat un profesor. Co
operația meșteșugărească îsi extinde 
atelierele de confecții deoarece nu 
mai face față cererilor. înființează 
secția de „teracote", soba de zid fi
ind uitată, și secția de „tîmplărie 
mecanică" pentru că nu toți oame
nii vor mobilă de gata.1968 — De pe aceeași suprafață 
vom da cu 16 vagoane de grîu mai 
mult — spune inginerul Nicolae 
Constantinescu și are toate argu
mentele.

Mi-am permis această succintă 
trecere în revistă pentru a lăsa fap
tele să vorbească. Concluzia e clară, 
decurgînd logic : cei 19 ani de viață 
pe care i-a cîștigat în medie fiecare 
locuitor al acestui sat întins sînt 
rodul muncii lui. Rodul muncii lui 
în condițiile României socialiste. Iată 
cum înțelegem laconismul doctorului, 
înseși faptele pledează pentru lapida- 
ritate.

PROFESOR

TRAIAN D. GHEORGHIU

Sîmbătă, 3 februarie 1968, a încetat din viață profesorul Traian D. Gheorghiu, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, profesor consultant al Universității din București, șef de secție la Institutul de fizică atomică.Născut la 19 februarie 1887, la Craiova, profesorul Traian D. Gheorghiu urmează în orașul natal cursurile secundare, după care se înscrie la Facultatea de științe din București, obținînd în 1911 licența în fizică și chimie. în anii ce urmează absolvă Secția de matematică, obține licența în drept, își trece doctoratul în fizică la Sorbona și obține diploma de inginer electrician de la Școala superioară de electricitate din Paris.Legat timp de peste 50 de ani de învățămîntul superior, profesorul Traian D. Gheorghiu a trecut prin toate treptele ierarhice ale acestuia, de la asistent la profesor titular la Școala politehnică și apoi la Universitatea din București.Ca cercetător științific a lucrat la Institutul de fizică al Academiei (din 1949), conducînd secția de electricitate, iar apoi la Institutul de fizică atomică, ca șef de secție.A condus aspiranți la titlul de doctor, atît la Institutul de fizică atomică, cît și în cadrul Universității din București.Profesorul Traian Gheorghiu a avut o largă activitate științifică, axată în special pe studiul spectroscopiei și al fizicii corpului so

lid. Este printre primii militanți pentru introducerea studiului se- miconductorilor în România.A desfășurat o bogată activitate pentru popularizarea științei, ca membru al Consiliului pentru răs- pîndirea cunoștințelor cultural-ști- ințifice și ca membru al Societății de științe fizice.Pentru bogata sa activitate științifică și didactică a fost ales, în 1948, membru corespondent al Academiei, a fost distins cu ordine și medalii ale Republicii Socialiste România, precum și cu titlul de profesor emerit.Profesorul Traian Gheorghiu a fost membru al Partidului Comunist Român.încetarea sa din viață constituie o grea pierdere pentru știința românească, pe care a slujit-o cu devotament.
Prezidiul Academiei 

Republicii Socialiste România, 
Ministerul Învățămîntului, 

Universitatea București
★Corpul defunctului va fi depus în holul localului Universității din București din str. Edgar Quinet.Accesul publicului va avea loc în ziua de 5 februarie, între orele 17—20, și în ziua de 6 februarie, de la orele 10 la 12.Adunarea de doliu se va ține în ziua de 6 februarie, ora 12, iar înhumarea va avea loc la Cimitirul Bellu, ora 14.



Pe întreg teritoriul sud-vietnamez

în R. P. D. Coreeană

de la
Pretor

cele doua atmosferă au fost

încheiere® vizitei

ÎN OFENSIVĂ
FORJELE PATRIOTICE

Miting organizat de cei 12 mii de mefalurgișfi din Caen (Franța) aflați de 
mai multe zile în grevă

viața i

• SAIGONUL CONTINUĂ SĂ FIE ÎMPRESURAT 
© ATACURI ÎN DELTA MEKONGULUI ® UN APEL 
AL COMANDAMENTULUI FORȚELOR ARMATE POPU
LARE DE ELIBERARE

în cursul zilei de ieri, ofensiva declanșată de forțele patriotice a continuat pe aproape întregul teritoriu al Vietnamului de sud.în noaptea de sîmbătă spre duminică, în jurul capitalei sud-vietna- meze au fost semnalate concentrări ale unităților Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, relatează agenția France Presse. Forțele patriotice s-au deplasat mai ales în direcția aeroportului Tan Son Nhut, care a fost închis duminică la numai cîteva ore după ce autoritățile sud-vietnameze anunțaseră redeschiderea lui pentru traficul comercial.Pentru prima oară, — anunță A.F.P. — forțe ale primei divizii de cavalerie aeromobilă — unitatea cea mai modernă a forțelor militare americane din Vietnamul de sud — au fost detașate de urgență în regiunea capitalei.în cursul acestor mișcări de trupe au avut loc numeroase ciocniri în diverse sectoare ale capitalei între patrioți și militari americani și
© „S. U. A nu pot 
cîștiga războiul"

„Războiul pe care S.U.A. 11 duc 
In Vietnam nu poate ti cîștigat ni
ciodată — scrie ziarul francez „LA 
NATION’. Avertismentul a fost dat. 
Dacă americanii ar profita de ac
tuala situație pentru a-și schimba 
politica, arată ziarul, o asemenea 
măsură nu ar putea decît să fie sa
lutată”.

„Această ofensivă generalizată 
pe care comandamentul american 
începe abia s-o recunoască — 
scrie, la rîndul său, „PARIS-JOUR”
— urmărește obiective militare 
care nu se limitează la a pune stă- 
pînire pe orașe sau chiar pe punc
te strategice, ci de a zdrobi în țăn
dări sistemul strategic american".

„Succesele dobîndite de F.N.E. 
pun sub semnul îndoielii recentele 
afirmafii oficiale americane în legă
tură cu progresele obfinute în 
război și în eforturile de „pacifi
care", subminează încrederea în 
eficacitatea strategiei militare și 
politice a aliafilor și în competenta 
guvernului sud-vietnamez și a for
țelor sale" — scrie într-un edito
rial „NEW YORK TIMES".

© „0 lovitură dură 

pentru opinia publică 

americană"
Atacurile patriofilor sud-vietna- 

mezi „au constituit o lovitură dură 
pentru opinia publică americană 
pe care unele înalte oficialități, in
clusiv generalul Westmoreland, au 
încercat s-o convingă că F.N.E. ar 
duce lipsă de oameni și că mora
lul său este scăzut — scrie agenfia 
U.P.I. „Valul de atacuri ale patrio- 
ților a avut repercusiuni profunde 
asupra opiniei publice americane"
— scrie, din Washington, la rîndul 
său, corespondentul A.F.P. Nu 
există nici o îndoială că acțiunea a 
zdruncinat o dată în plus poporul 
american. El nu uită că acum două 
luni, în cadrul unui „mare consiliu 
de război", reunit la Washington, 
toate personalitățile oficiale venite 
de la Saigon se alăturau celor de 
la Washington în afirmația că si
tuația militară din Vietnam ia o în
torsătură foarte favorabilă Statelor 
Unite.

® F.N.E. are sprijinul 

activ @ unui întreg 

popor
„Operațiuni ca cele din zilele 

acestea, lansate simultan în zeci de 
orașe Importante, nu sînt, evident, 
posibile, decît cu concursul activ 
al unui întreg popor" — subliniază 
„l’HUMANITE". F.N.E. — scrie 
„FRANCE PRESSE" — „a dat do
vadă de forța sa, de prezenta sa 
pretutindeni, chiar în «sanctuarele» 
pe care Saigonul și Washingtonul 
le considerau excluse de la even
tualitatea unui atac".

„Ceea ce se întîmplă în Vietna
mul de sud — scrie și ziarul en
glez „MORNING STAR" — dove
dește din nou că este vorba de un 
război popular împotriva agresori
lor americani, în ciuda marelui nu
măr de trupe americane și uriașe
lor cantități de echipament ameri
can introdus aici, nici un american 
nu se află în siguranță — nici mă
car la Saigon, nici în ambasada 
S.U.A. de acolo".

sud-vietnamezi. A fost atacat din nou cantonamentul consilierilor a- mericani de la Kontum, cartierul general al poliției a fost bombardat cu rachete. în tot cursul nopții au răsunat bubuiturile mortierelor și răpăitul automatelor.Situația rămîne foarte încordată și în alte orașe sud-vietnameze, o- cupate total sau parțial în timpul ofensivei declanșate la 29 ianuarie — transmite corespondentul agenției France Presse. Au continuat cu aceeași violență ciocnirile în vechiul oraș Hue, care este aproape complet distrus. încercările făcute de pușcașii marini și unități de pa- rașutiști ale armatei saigoneze de a veni în sprijinul altor unități de ale lor au fost respinse, mai mult de 100 de soldați inamici fiind u- ciși. în pofida bombardamentelor și a tirului cunoscutelor „bazookas" și „ontos" — mașini americane pe șenile, dotate cu cîte șase guri de tun — patrioții au rămas stăpîni pe pozițiile cucerite. Drapelul F.N.E. flutură deasupra orașului.Ultimele telegrame transmise de agențiile de presă relatează că o largă ofensivă a fost declanșată de patrioți în delta Mekongului.„Forțele noastre armate și populația de pe întregul cuprins al Vietnamului de sud au declanșat atacuri simultane asupra inamicului pe toate fronturile și au obținut victorii fără precedent, provocînd mari înfrîngeri agresorilor americani și celor care îi sprijină", se arată într-un apel al comandamentului forțelor armate populare de eliberare din Vietnamul de sud, adresat luptătorilor din armata de eliberare, patrioților și populației țării. Apelul subliniază că forțele armate populare de eliberare și poporul au provocat pierderi grele forțelor armate americane și saigoneze și au extins regiunile rurale eliberate.Agenția de presă „Eliberarea" Informează că în ultimele zile în rîndurile armatei saigoneze au luat ființă organizații patriotice din care fac parte soldați și ofițeri ai armatei sud-vietnameze. Membrii acestor organizații condamnă amestecul brutal al Statelor Unite în treburile interne ale Vietnamului și salută cu căldură recentele victorii obținute de forțele patriotice.

ALGER 4. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Benga, transmite : Du
minică s-au împlinit șapte ani de 
la declanșarea luptei armate de eli
berare a Angolei. Cu acest prilej, 
Paolo Jorge, reprezentantul perma
nent la Alger al Mișcării Populare 
de Eliberare a Angolei (M.P.L.A.), 
a. organizat o conferință de presă, 
în cadrul căreia a făcut un bilanț 
al succeselor obținute de patrioții 
angolezi împotriva colonialiștilor 
portughezi.Vorbitorul a arătat că în 1967 au fost obținute importante victorii care „permit să trecem în curînd la starea de insurecție generală și la mobilizarea la luptă a întregii populații angoleze". Acum patrioții își desfășoară activitatea în nouă
în apărarea 
democraților greciPARIS 4. — Corespondentul Ager- pies, Al. Gheorghiu, transmite : La Paris a avut loc o conferință pentru o Grecie democratică, la care au participat reprezentanți ai numeroase organizații politice, sindicale și umanitare. La discuții au luat cu- vîntul, printre alții, Jacques Duclos, membru al Biroului Politic al Partidului Comunist Francez, Claude Fuzier, membru al Biroului S.F.I.O. și al Federației Stîngii Democratice și Socialiste, Robert Buron, fost ministru.Conferința a adoptat un mesaj care exprimă solidaritatea Conferinței cu grecii care luptă pentru restabilirea democrației în țara lor. Conferința a adresat un apel către toți francezii, pentru sprijinirea activității democraților greci.

★Alți 47 ofițeri greci au fost demiși sau puși în retragere sîmbătă. Această epurare afectează pe militarii care au sprijinit contralovitura nereușită a regelui Constantin din 13 decembrie. De atunci 94 de ofițeri au fost scoși din efectivele armate.

tovarășului Gheorghe Apostol

La 3 februarie, ambasadorul ro- delegațiile de partid .din mân la Phenian, Nicolae Popa, a oferit o recepție. Au participat Kim Ir și Kim Guan Hiop, membri ai Prezidiului Comitetului Politic și secretari ai C.C. al Partidului Muncii din Coreea, Pak Sen Cer, membru al Comitetului Politic al Partidului Muncii din Coreea, Ciun Ceang Ciul, membru al Comitetului Central al Partidului MunciiJdin Coreea, președintele Comitetului Central al Federației Sindicatelor din întreaga Coree, miniștri, activiști de partid și de stat. în cursul recepției, care s-a desfășurat în- tr-o atmosferă caldă, prietenească, tovarășii Gheorghe Apostol și Kim Guan Hiop au rostit toasturi.în cuvîritul său, tovarășul Gheorghe Apostol a relevat că delegația Partidului Comunist Român a fost primită de tovarășul Kim Ir Sen, că a avut convorbiri cu o delegație a Partidului Muncii din Coreea, în cadrul cărora au fost abordate probleme de interes comun, precum și probleme ale mișcării comuniste internaționale. Convorbirile au fost folositoare și s-au desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, de înțelegere și respect reciproc.Vorbitorul a arătat că relațiile de prietenie și colaborare între P.C.R. și Partidul Muncii din Coreea se vor dezvolta și pe viitor, în interesul popoarelor celor două țări și al țărilor socialiste, în folosul întăririi unității și solidarității . mișcării comuniste și muncitorești internaționale. în încheiere, tovarășul Gheorghe Apostol a transmis salutul frățesc al poporului român adresat poporului coreean, urîndu-i noi succese în lupta sa t pentru prosperitate și dezvoltare | economică, pentru unifioarea pa- | triei sale.în cuvîntul său, Kim Guan Hiop | a subliniat că convorbirile dintre |

țări, desfășurate într-o cordială și tovărășească, foarte folositoare. Exprimîndu-și satisfacția pentru rezultatul lor, vorbitorul a subliniat că vizita delegației P.C.R. în R.P.D. Coreeană are o mare semnificație .pentru dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare frățească dintre partidele și popoarele celor două țări. După ce a felicitat poporul român pentru succesele obținute în construcția socialistă a țării, el a arătat că poporul coreean muncește pentru dezvoltarea construcției socialiste și realizarea unificării independente a patriei.în legătură cu recentul incident privind capturarea navei-spion „Pueblo", el a arătat că agresorii imperialiști nu pot înspăimînta poporul coreean prin amenințări și șantaj.Referindu-se la intensificarea politicii de agresiune a imperialiștilor americani, Kim Guan Hiop a subliniat că poporul coreean consideră lupta poporului vietnamez drept propria sa luptă. Actuala situație din lume, a spus vorbitorul, face necesar ca țările socialiste și forțele antiimperialiste din lume să-și unească eforturile și să intensifice lupta împotriva imperialismului.Participanții la recepție au toastat pentru prietenia și solidaritatea dintre popoarele român și coreean, pentru sănătatea tovarășului Kim Ir Sen și a tovarășului Nicolae Ceausescu, a celorlalți conducători ai partidelor și guvernelor celor două țări. (Agerpres)

transmit

ÎNTREVEDERE
z_  _ _

J.KÂDÂR-A.DUBCEKKOMARNO 4 (Agerpres). — După cum transmite agenția C.T.K., la invitația Comitetului Central al P.C. din Cehoslovacia, la 4 februarie, în R. S. Cehoslovacă a sosit Jănos Kâdâr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U. în aceeași zi oaspetele 
a avut o întrevedere la Komarno cu Alexander Dubcek, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, în cursul convorbirii care a avut loc cu acest prilej, Jânos Kâdâr și Alexander Dubcek au făcut un schimb de vederi și s-au informat reciproc despre rezultatele construcției socialiste din cele două țări. Au fost, de asemenea, discutate probleme legate de relațiile reciproce, de situația internațională actuală și din mișcarea comunistă și muncitorească internațională.

iSimulacrul

I
I
I
I
I
I

(Urmare din pag. I)

In cadrul celei de-a doua Conferințe a Națiunilor I 
Unite pentru comerț și dezvoltare, azi vor fi rostite primele ■ cuvîntări de politică generală. Dezbaterile de politică generală vor dura aproximativ 10 zile. I

Gunnoor Jarring, trimisul special in Orientul Apropiat |al secretarului general al O.N.U., care a sosit duminică la Amman, a avut în aceeași zi o întrevedere cu premierul iordanian Bahjat Al-Talhouni. După vizita la Amman, Jarring va pleca la New York pentru a prezenta secretarului general al O.N.U., U Thant, un raport asupra convorbirilor avute cu conducătorii țărilor din Orientul Apropiat. (Associated Press).
Pentru a se pune capăt comerțului cu sclavi au fost făcute cereri în favoarea unei acțiuni internaționale a poliției, în cadrul sesiunii Comisiei O.N.U. pentru statutul femeii, întrunită în prezent la sediul Organizației Națiunilor Unite. în cursul dezbaterilor, care se așteaptă să dureze cîteva zile, delagata Olandei, J. C. de Vink, a declarat că între două și patru milioane de femei continuă să fie menținute ca sclave în diferite țări ale lumii. Delegata tunisiană, Souad Chater, s-a referit la ceea ce a denumit „sclavia deghizată sau camuflată" reprezentată de poligamie.

de 116 milioane tone, adică cu 7 la sută mai mult.

Președintele Iosip Broz 
Tito a sosit duminică la 
Assuan, duPă ce ?i_a încheiat vizita oficială la Addis Abeba. Pe aeroportul din Assuan, Ibsip Broz Tito a fost întîmpinat de președin- tele R.A.U., Gamal Abdel Nasser. (Taniug).

Pătrunderea navei ame
ricane spion „Pueblo" în 
apele teritoriale ale R.P.D. 
Coreene reprezintă un act 
de încălcare a dreptului in
ternațional, se arată într-° declarație dată publicității duminică la Bruxelles de Consiliul Mondial al Păcii. Măsurile de autoapărare adoptate de guvernul coreean sînt întrutotul legitime, se subliniază în declarație.

Următoarea reuniune a 
miniștrilor de finanțe ai 
Pieței comune va avea ioc în zilele de 26 și 27 februarie la Romă. Această reuniune va ■ preceda sesiunea Consiliului Ministerial al Pieței comune în vederea examinării consecințelor în toate domeniile a măsurilor de redresare a lirei sterline și, ale celor de „a- părare" a dolarului.

Producția mondială de 
petrol brut a atins cifra 
record de 1,75 miliarde 
tone, în 1967. Fa^ de anul 
1966, a fost înregistrată o sporire

Trei dintre miniștrii ca
binetului chilian și-au pre
zentat demisia. Este vorba despre ministrul muncii, William Thayer, al educației, Gdmez Millas, și cel al justiției, Pedro Jesus Rodriguez. Criza guvernamentală a izbucnit în urma numeroaselor atacuri la adresa politicii prezidențiale, din partea tuturor celorlalte partide politice chiliene. (Reu-

Perfecționarea sistemu
lui global de televiziune în vederea asigurării serviciului mondial meteorologic a constituit obiectul reuniunii unui grup de experți care s-a desfășurat la Geneva sub auspiciile Organizației Mondiale Meteorologice. Au fost examinate probleme ale asigurării obținerii rapide a informațiilor, prelucrării și difuzării datelor meteorologice.
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din cele 15 districte cîte numără Angola. Paralel cu aceasta, a arătat în continuare Paolo Jorge, în zonele controlate de M.P.L.A. se află în curs de instalare organisme ale puterii populare, în sarcina cărora intră, între altele, organizarea miliției populare, a unor brigăzi de muncă pentru sporirea producției, crearea de „magazine ale poporului", organizarea educației politice a populației, a asistenței medicale, studierea mijloacelor de dezvoltare economică a regiunii respective.
Hotărîrea prin care, în urmă cu cîtva timp, premierul Pearson și-a anunțat iminenta sa retragere a surprins pe cei mal mulți dintre observatorii politici de la Ottawa. Unii dintre aceștia au fost înclinați să considere că Pearson va părăsi cele două posturi-cheie — de lider al partidului liberal și de prim-mi- nistru — datorită unor motive de ordin exclusiv personal. In acest sens ei au invocat chiar vîrsta sa septuagenară. Majoritatea comentatorilor au fost însă de altă părere, ■ încercînd să găsească explicația a- cestei „hotărîri-surpriză" în situația existentă pe scena politică canadiană.Conducînd de aproape cinci ani un guvern minoritar, căruia „opoziția sistematic negativă" (Le Monde) i-a făcut aproape imposibilă realizarea unor puncte esențiale din program, Pearson a fost nevoit să recurgă la numeroase compromisuri. Problemelor vitale ale Canadei — raporturile dintre guvernul federal și cele 10 provincii, legăturile dintre cele două comunități lingvistice (engleză și franceză) și, mai ales, relațiile atît de complexe cu Statele Unite — cărora guvernul liberal nu le-a putut găsi soluții satisfăcătoare pentru toate tendințele, li s-au adăugat, în decursul timpului, altele, care, deși de mai mică importanță, au avut totuși consecințele lor. Observatorii semnalează că un tablou nefavorabil se conturează în prezent în economie, unde sînt vizibile semne ale a- propierii unei recesiuni. Surprin- zînd repercusiunile acestui fenomen

I
0 conferință pentru apă

rarea libertății poporului 
portughez, organizată la inițiativa Comitetului elvețian de luptă pentru amnistierea deținuților politici din Portugalia, s-a deschis în orașul Lausanne. Au participat reprezentanți ai cercurilor politice și sociale, oameni de știință și cultură, lideri sindicali, ziariști elvețieni și din alte țări. A fost prezentat un raport intitulat: „Portugalia după 41 de ani de dictatură care a fost urmat de discuții.

pe plan politic, ziarul englez „Guardian" relevă că partidul liberal pierde teren din cauza inflației crescînde, care, probabil, va duce la creșterea taxelor și la reducerea cheltuielilor guvernamentale plan social. „Pearson — scrie rîndul său ziarul „Gazette"Montreal — și-a anunțat intenția dePe la din
Kl

Unul din impor
tantele obiective e- 
conomice inaugura
te recent in Iran : 
șantierul conductei 
transiraniene de 
gaze naturale Agha- 
Jarrî.

fenbaker, conservatorii au început — după cum apreciază revista „Newsweek" — să traseze o imagine de oarecare tinerețe și vigoare pe care liberalii nu puteau spera s-o egaleze. Datorită pozițiilor mai maleabile manifestate de noua conducere a conservatorilor, îndeosebi in privința relațiilor dintre cele

De ce demisionează 
premierul canadian
a demisiona în momentul în care guvernul este nevoit să facă față unor greutăți din cauza scăderii popularității politicii guvernamentale în domeniile financiar și al impozitelor".Un fapt important care, după părerea multor observatori, a grăbit luarea hotărîrii lui Pearson de a se retrage a fost schimbarea de lider, intervenită în septembrie trecut, în rîndul opoziției conservatoare. Sub noul șef al partidului, Robert Stanfield, care l-a înlocuit pe John Die-

două comunități, sondajele o- piniei publice au înregistrat din acel moment un sprijin crescînd pentru aceștia. Ultimul din a- ceste sondaje indică astfel că 43 la sută din corpul electoral se pronunță pentru conservatori, în timp ce doar 34 la sută este de partea liberalilor. în această sitdație, premierul Pearepn a fost supus în ultimele luni unor presiuni — după cum scrie „Le Monde" — „din sî- nul partidului și guvernului" și obligat „să se gîndeasca insistent la

retragere" (Guardian). Un motiv în plus pentru aceasta îl constituie alegerile parlamentare, ce nu sînt prea departe, și la care liberalii doresc să se prezinte cu forțe noi.Anunțîndu-și hotărîrea de a demisiona, Pearson a refuzat totuși să-și exprime vreo preferință în legătură cu succesiunea. El a arătat că aceasta trebuie să cadă în sarcina exclusivă a congresului partidului, care urmează să se întrunească între 5 și 7 aprilie la Ottawa. Deși pînă atunci au rămas mal bine de două luni, șase miniștri federali s-au și angajat în cursa pentru' succesiuhe. Printre ei, ministrul afacerilor externe, Paul Martin, ministrul finanțelor, Mitchell Sharp, ministrul agriculturii, John Green, ministrul transporturilor, Paul Hellyer. Pînă în prezent, numărul acelora care și-au anunțat în mod oficial candidatura se ridică la opt și, firește, nu sînt excluse nici alte, candidaturi.De pe acum comentatorii vorbesc despre dispute îndîrjite și înfruntări între candidați și susținătorii lor. De altfel, dorința aspiranților la funcția de premier de a-și pune în valoare talentele, necesitatea de e. se distinge și de a prezenta programe originale a provocat deja o asemenea înfruntare publică, încît primul ministru Pearson a fost o- bligat zilele trecute să reamintească acestora — după cum scrie „Le Monde" — „exigențele solidarității ministeriale".
Radu BOGDAN

sud-vest se află în continuare sub administrația R.S.A. La sugestia și cu sprijinul unor puteri occiderftale, rasiștii sud-africani sfidează toate rezoluțiile Adunării Generale a O.N.U. și ale Consiliului de Securitate care îi retrag acest drept.„Aș dori să precizez — a arătat în continuare reprezentantul S.W.A.P.O. — că, în realitate, teritoriul Africii de sud-vest nu se bucură nici măcar de un „statut" asemănător celei din urmă colonii existente pe glob. Țara noastră este considerată pur și simplu o provincie a Africii de sud, a cărei populație este supusă celor mai umilitoare servituți și ale cărei bogății sînt pur și simplu jefuite. Orice act de nemulțumire este calificat drept subversiv și consecințele sînt dintre cele mai grele. Este elocvent tratamentul aplicat celor 35 încarcerați la Pretoria. După cum știți, grupul de patrioți tîrîți în fața tribunalului suprem rasist al lui Vor- ster era compus inițial din 37 de oameni. Unul din ei a murit în timpul anchetei, ca urmare a torturilor la care a fost supus. Altul, Efrem Kam- mati Kamporo, un tînăr de 29—30 de ani, zace într-un spital cu brațele rupte tot în timpul anchetei. 14 dintre ei sînt luptători în rîndurile S.W.A.P.O. printre care Tohn Otto, prim locțiitor al secretarului general al organizației, și Tason Mutumulua, secretar pentru problemele relațiilor externe ale S.W.A.P.O. Restul.,Aînt simpatizanți ai mișcării. Cei 14 ’nt considerați de autoritățile sudî ri- cane a fi „deosebit de periculoși' toți îi amenință pedeapsa capii întrucît, potrivit arsenalului legile, sud-africane, a lupta în cadrul S.W.A.P.O. sau a fi numai simpatizant al acestei organizații este o „crimă" de neiertat, pentru care se aplică pedeapsa maximă".Fizicește, patrioții sînt schingiuițl după metode luate din cele mai îngrozitoare arsenale de tortură — relatează interlocutorul. Toți membrii grupului, fără excepție, au fost supuși în repetate rînduri torturilor, fiind la discreția anchetatorilor, care îi trimit la asemenea „ședințe" ori de cîte ori consideră necesar. Poliția sud-africană folosește, de a- semenea, în mod frecvent bătaia, iar acolo unde găsește terenul prielnic- recurge la metode de corupție, incită la trădare etc.„Demnitatea și voința de luptă a acestui grup de patrioți — spune Kat- jivena — nu au putut fi însă înfrînte în pofida torturilor. Ajunși la capătul puterilor fizice, patrioții sud-afric;’ >, riscă pedeapsa cu moartea. solidaritatea tuturor popoarelor 1< g ar mai putea împiedica execuți sentinței".Ewlad Katjivena s-a referit apoi 
la cîteva aspecte privind viața de 
fiecare zi a populației din teri
toriul Africii de sud-vest.„Pe drept cuvînt — a spus el — despre țara mea se vorbește în ultimul timp ca despre un loc unde se conturează tot mai mult o adevărată geografie a apartheidului. Teritoriul a fost Împărțit de către rasiști în două zone distincte : zona aridă, secetoasă, un climat greu de suportat și în care sînt „proiectate" triburile Ovambo și Okavango. Oficial acestea se numesc „rezervații", dar în realitate seamănă foarte mult cu vechile lagăre de concentrare naziste. Aici nu pătrunde nimeni în afara autorităților albe, pentru a recruta mîna de lucru. Aici nu există radio, ziare, aici nu intră și de aici nu ies nici un fel de știri ; la 40 000 de oameni abia dacă există un medic, ca să nu mai vorbim de lipsa aproape totală a vreunui medicament; din o sută de noi născuți, două treimi mor înainte de a atinge vîrsta de doi ani. Monopolul asupra „mîini de lucru", îl deține „South West African Native Labour Corporation" (S.W.A.N.L.A.), un organism corporativ guvernamental, ce recrutează periodic pe cei apți fizic pentru regimul de muncă forțată. Restul populației așteaptă zadarnic în această „zonă a tăcerii* ziua în care va fi recrutată pentru o muncă de sclav.Cealaltă parte a teritoriului, respectiv partea eu climatul cel mai prielnic, și care permite creșterea vitelor, practicarea unei agriculturi intensive, împreună cu porțiunea unde sînt localizate principalele zăcăminte ale țării și minele, în special de diamant, se află la dispoziția albilor și formează ceea ce este denumită semnificativ „zona poliției". Aici nu pătrunde pici un băștinaș, cu excepția muncitorilor de culoare aduși să muncească în minele de diamant și în fermele colonilor.

In ultima parte a convorbirii 
noastre, Ewlad Katjivena s-a re
ferit la programul Organizației 
populare pentru eliberarea Africii 
de sud-vest și la obiectivele ce șl 
le propune.„în condițiile inumane în care populația țării noastre este obligată să trăiască, în condițiile în care apartheid-ul a fost ridicat aici la rangul de politică oficială, în condițiile în care rezoluțiile O.N.U. privind acest teritoriu sînt călcate în mod sistematic în picioare, S.W.A.P.O. a ajuns la concluzia că poporul nostru nu are altă ieșire decît aceea a luptei. Obiectivul este cucerirea independenței, crearea unui stat nou, desființarea politicii de apartheid, în general crearea tuturor condițiilor cerute de o viață omenească".
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