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PENTRU NOUL
APARAT FINANCIAR

îmbunătățirea organizării adminis- trativ-teritoriale a României, organic legată de ansamblul măsurilor cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, prezintă o mare importanță pentru dezvoltarea întregii vieți sociale, pentru înaintarea continuă a țării noastre pe drumul socialismului. Principiile și măsurile adoptate izvorăsc — așa cum arată tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat — 
„din necesitatea punerii de acord 
a organizării administrativ-terito- 
riale cu schimbările calitative inter
venite în dezvoltarea forțelor de pro
ducție șl în repartizarea lor geogra
fică, în dezvoltarea societății, cu mo
dificările ce s-au produs în struc
tura populației, în profilul, dimen
siunile și condițiile de viață ale ora
șelor, comunelor și satelor de pe 
întreg cuprinsul țării".Noua organizare administrativ-te- ritorială, răspunzînd unor cerințe de prim ordin ale actualului stadiu de dezvoltare a țării, deschide o etapă nouă în munca organelor' lwale, cu adinei repercusiuni asupra Evoluției în perspectivă a întregii activități social-economice. Reorganizarea administrativă creează condiții favorabile sporirii inițiativei și operativității organelor locale, îmbunătățirii legăturilor între organele centrale și unitățile de bază, exercitării, unui control mai eficient și acordării unui sprijin complet unităților teritoriale. Totodată, îmbunătățirea structurii administrativ-teritoriale o- feră un cadru mai corespunzător repartizării raționale a forțelor de producție și a obiectivelor economice pe teritoriul țării, ridicării mai rapide a unor zone insuficient dezvoltate.Noua organizare administrativ-te- ritorială a țării creează condiții pentru o activitate mai eficientă și unităților din sistemul Ministerului Fi-, nanțelor, precum și organelor finan-' iciare locale îndrumate și controlate de acest minister.După instalarea noilor organe de conducere locale, în întreaga țară s-au constituit administrațiile financiare județene. Acestea au luat ființă în locul secțiunilor financiare regionale și raionale, a căror activitate a încetat o dată cu trecerea la noua organizare administrativ-teritorială. Acestor noi organe financiare le revin o serie de sarcini legate de activitatea unităților care depind de consiliile populare. Administrațiile financiare județene au o dublă subordonare : ele depind atît de consiliile populare județene, cît și de Ministerul Finanțelor. Numirea conducerii administrațiilor financiare se face de către ministrul finanțelor, cu acordul consiliilor populare, iar sarcina asigurării condițiilor necesare bunei desfășurări a activității acestor unități revine consiliilor populare județene.în această situație nouă, Ministerului Finanțelor îi revin, după cum este și firesc, obligații sporite în ceea ce privește îndrumarea directă a aparatului administrațiilor financiare județene, în așa fel încît prin mijlocirea acestuia să se poată aplica în fiecare județ, în mod unitar, cu optimă eficientă, politica financiară a partidului și statului. întocmirea și executarea bugetelor locale urmează să se facă și în viitor într-o strînsă corelare cu sarcinile prevăzute în

Doctor docent AUREL VIJOLI
ministrul finanțelor

bugetul de stat. Ministerului Finanțelor îi revine sarcina principală a asigurării controlului în ce privește modul în care administrațiile financiare județene își desfășoară activitatea.Rolul sporit al Ministerului Finanțelor în îndrumarea și controlul direct al administrațiilor financiare nu diminuează răspunderea acestor unități față de consiliile populare județene. Noile organe financiare sînt

chemate să răspundă în fața consiliilor populare județene de aducerea la îndeplinire a măsurilor operative privind întocmirea și executarea bugetelor locale, stabilirea și încasarea impozitelor și taxelor, organizarea evidenței și întocmirii dărilor de seamă contabile, utilizarea cu maximum de eficiență a creditelor bugetare și îndrumarea sub toate aspectele a activității întreprinderilor economice și instituțiilor bugetare locale. Totodată, administrațiile financiare vor prezenta periodic comitetelor executive ale consiliilor populare informări asupra felului în care se îndeplinesc bugetele locale și vor

In cunoașterea oamenilor, schema caracter-capacități este aplicată întotdeauna spontan, fără să mai medităm asupra unor detalii. Există însă un „detaliu" care nu trebuie să ne scape, întrucît are o valoare principială : cel al raporturilor dintre atitu
dini și aptitudini, dintre caracter și 
capacități. Pentru, că cele două dimensiuni nu există de sine stătător, izolat. Sînt în continuă interacțiune șl alcătuiesc un complex indisolubil. Inegalitatea dintre dimensiunea morală și cea creativă poate fi explicată după cazuri concrete, în raport cu împrejurările de viață. Ceea c» ne preocupă mai mult este însă 
dinamica de per
spectivă a perso
nalității.Urmărind eu a- tenție cazurile de neechilibrare sub raportul forțelor morale șl oreatlve putem chiar să ne lansăm și în unele prognoze, privind destinele individuale.
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Uzina de utilaj greu „Progresul" din Brăila. Noi excavatoare iau drumul 
întreprinderilor.

Foto : Oh. Vințllă

Am avut studenți ce nu vădeau capacități deosebite, dar erau foarte voluntari, independenți și puși pe lucruri mari. Regăsiți după zece ani, a- ceștia m-au surprins printr-o evoluție pozitivă, impunîndu-se la locul de muncă ca specialiști deosebit de competent! si capabili. Există o serie de trăsături pozitive de caracter printre care cea mai solicitată este simță- 
mîntul răspunderii care-1 angajează 
pe om Intr-un proces de autoperfec- 
ționare, autodepășire. în această situație și capacitatea crește, este maximal solicitată și pusă în valoare.
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O nouă 

cetate a 

chimiei
Craiova, cunoscut ca oraș fără 

vechi tradiții industriale, își afirmă 
tot mai mult prezența în ramuri 
cheie, hofărîtoare pentru progresul 
economiei naționale : electrotehni
ca, construcțiile de mașini agricole, 
chimia. Este știut că aici, în numai 
patru ani, a fost înălțat un mare 
combinat chimic. In vecinătatea a- 
cestuia se construiește acum alt 
mare obiectiv, o nouă cetate a chi
miei, ce va cuprinde patru fabrici 
moderne a căror producție va fi 
destinată chimizării agriculturii.

Unitatea nr. 1, cea de îngrășă
minte azotoase cum este denumită 
în proiect, va produce anual 
900 000 tone de amoniac, uree și 
azotat de amoniu. Lucrările de 
construcție au început aici în iulie 
1966. în prezent toate fabricile sînt 
„la montaj”, acesta fiind într-un 
stadiu avansat la unitățile producă
toare de uree și amoniac. Nu
meroase obiective de mare impor
tanță au fost terminate cu luni de 
zile înainte de termenul prevăzut. 
O parte dintre ele au fost recep
ționate de beneficiar. Ritmul viu 
al lucrărilor de construcții-montaj 
pe acest imens șantier este un re
zultat al împletirii experienței și 
hărniciei constructorilor cu dorința 
de a transpune în fapt indicațiile 
date de conducerea de partid și 
de sfat în timpul vizitei pe șantie
rele „vechiului” combinat.

— Respectînd recomandările 
primite încă de la deschiderea șan- 
fierului — ne-a spus ing. Gheor- 
ghe Bucurenciu — noi am des
fășurat lucrările pe baza unui plan 
de organizare chibzuit foarte gos
podărește, atît pentru fiecare o- 
biectiv, cît și pentru fiecare lucrare 
în parte. Am căutat — îl comple
tează ing. Sergiu Didilescu — să 
folosim mai bine timpul, forța de 
muncă și zestrea tehnică, astfel 
încît construcția și montajul să 
se desfășoare într-un ritm acce
lerat încă de la început.

Cîteva comparații confirmă spu
sele specialiștilor. Noua unitate de 
îngrășăminte azotoase, din punct 
de vedere al produselor pe care 
le va realiza, se aseamănă cu cea 
aflată în producție la combinatul 
vecin. în schimb, deși capacitatea 
noii unități este triplă, ea este 
construită pe un teren mai mic 
decît prima cu 15 ha. Folosirea 
judicioasă a terenurilor și spațiilor 
de producție construite a permis, 
față de vechea unitate, reducerea 
lungimii drumurilor interioare, a 
conductelor metalice subterane, a 
tunetelor pentru cahle, a estacade
lor din beton pentru conducte teh
nologice, o însemnată economie 
de diferite materiale.

Constructorii noii cetăți a chimiei 
din Craiova sînt hotărîfi să trimită 
pe ogoarele țării primele ione de 
îngrășăminte încă în toamna a- 
cesfui an.

Victor DELEANU

Elan și exactitate științifică
Șantierul hidrocentralei Lotru e atît de întins încît 

cuprinde două anotimpuri, 
acum — iarna și primăvara 
și timpul schimbător dintre 
ele. Intr-o singură zi, por
nind' de la Brezoi, unde se 
află depozitele șantierului 
și pînă la Obîrșia Lotrului, 
limita stației de agregate, 
am văzut miei, sub cer 
clar, de candid pastel și 
apoi neguri și mari dezghe
țuri și apoi țurțuri încre
meniți pe stîncile de la ba
raj și la sfîrșit am oprit în 
iarnă deplin albă trecînd 
Lotrul cu pasul, pe pod 
de gheață.

Cea mai mare hidrocen
trală de pe rîurile interi
oare apare astfel mai de
grabă ca o „țară" (folosind 
un termen de istorie ve
che) decît ca un șantier ; și imaginea capătă amploa
re cînd socotim că cei 500 
MW viitori, puterea insta-

laid a Lotrului, înseamnă 
Bicazul și Argeșul , luate la
olaltă, plus ceva pe dea
supra.

Am pus vastul șantier sub 
semnul unui timp dinspre 
iarnă spre primăvară, ur
mărind nu simple cores
pondențe în peisaj. Iarna în 
care i-am găsit pe unii, 
lucrătorii barajului, devine 
mai puțin o realitate de 
anotimp cît una a etapei 
de muncă. De altfel, admi
rabilă turistic, mai ales pe 
aceste meleaguri, ea este o 
vreme a greutăților ivite în 
desfășurarea lucrării. Dar, 
privit ca un întreg, anul 
1968 este anul hotărîtor 
pentru darea în funcțiune 
la timp a hidrocentralei; 
altfel spus, are valoarea primăverii pentru certitu
dinea unei recolte.

Cel mai apropiat de sti
lul și ritmul potrivit anu
lui ni se pare a fi șantierul

Reportaj de la 
șantierul Lotru 
de Tita CHIPER

Ciunget-uzină. Mălaia, ga
leria de debușare a Lotru
lui după ieșirea lui din 
uzină e în multe privințe 
lotul superlativelor; colo
nia în care locuiesc con
structorii e „cea mai fru
moasă" de pe șantier, așe
zată la înălțime cu mici 
cabane cochete, în culori 
vii, de prospect turistic; 
colectivul de muncă de 
acolo a obținut anul trecut 
„cea mai mare" viteză de 
înaintare în galerie și nu se dezminte încă, respec- 
tînd și o calitate superioară

a execuției; inginerul Radu 
Dinescu este cotat ca unul 
dintre „cei mai buni" con
ducători de lot.

Căile de pătrundere la 
uzina subterană (140 m sub 
nivelul rîului Latorița), 
accesul principal și cel se
cundar prelungesc senzația 
unui ritm la nivelul cerut 
de „anul cheie", firește ne
lipsit de obstacole, de efor
turi, cu atît mai spectacu
loase cu cît se petrec în 
subteran, într-un adine in
filtrat de ape cu pietriș lu
necător sub tălpi, în pantă 
adeseori amețitoare. Reve
nită la suprafață privirea 
are un șoc. Chiar deasupra 
intrării betonate în galeria 
de acces principal, stau, 
deocamdată trainice, cîteva 
case, cu pomi așteptînd în- 
verzirea și bătătura cutre
ierată de păsări. Pe sub 
idilica așezare rurală intră și ies din subteran tractoa

re grele aducînd beton, cir
culă mari mașini (12 tone) 
pline cu steril, în frontul 
de lucru trepidează per
foratoarele.

In accesul secundar, echi
pa lui Constantin Sava ex
cavează lăcașul viitoarelor 
conducte forțate prin care 
apele Lotrului vor ajunge 
în turbinele uzinei, într-o 
cădere de 809 m — cea 
mai mare cădere de apă 
realizată în cadrul sche
melor de amenajare hidro
electrică din România. Se 
lucrează în înclinare abrup
tă, în anumite porțiuni sub 
o ploaie continuă; costu
mele albe, cauciucate, de 
protecție, lucesc straniu în 
lumina ondulată; ne gîn- 
dim la costumele alpiniști- 
lor de mare performanță 
dar asociația e superficială, 
aici performanța e chiar

(Continuare în pag. a V-a)

ACORDAREA AUDIENTEI

nu este un ha tir,
ci o obligație
profesională și socială

Receptivitatea față de o- piniile cetățenilor, urmărirea pînă la capăt a rezolvării propunerilor și doleanțelor lor este una dintre obligațiile fundamentale ale organelor noastre de partid și de stat, constituind o expresie elocventă a multiplelor posibilități pe care democratismul orîn- duirii noastre socialiste le oferă cetățeanului de a-și exprima părerile și a lua parte, nemijlocit, la conducerea treburilor de stat și obștești. în activitatea partidului și statului nostru s-a încetățenit practica consultării largi a maselor în cele mai importante probleme ale construcției socialiste, cunoașterii opiniei lor, studierii aprofundate a propunerilor și sugestiilor venite din rîndurile cetățenilor — fie de interes restrîns, personal, fie de larg interes obștesc — și, bineînțeles, finalizării acestei munci în măsuri practice, eficace.Una dintre formele cele mai accesibile de legătură directă a organelor de partid, de stat și obștești cu cetățenii o constituie audiențele.Este firesc să pornim de la premisa că orice cetățean care solicită audientă la un conducător de instituție nu face aceasta decît

determinat de necesitatea rezolvării • unei probleme care-i stă la inimă — personală sau de interes obștesc. De multe ori el vine la forul respectiv după ce în prealabil s-a adresat, ierarhic, celorlalte verigi, fără a obține rezolvarea cuvenită. Audiența, ca una dintre formele sensibile ale muncii cu oamenii, implică, în mod deosebit, grijă și

timp, audienta este un mijloc de a recepționa sugestii, sesizări, propuneri, pentru ca pe baza lor instituția să-și poată îmbunătăți activitatea.în numeroase instituții se manifestă o deosebită grijă față de cetățeni și nevoile lor, audiențele sînt organizate cu seriozitate și in- stituționalizate ca un înalt for de lucru permanent cu
anchetă privind organizarea
și eficiența audiențelor

respect — nu din simplă complezență — față de cetățean și de cererea lui, convertite în efortul pentru soluționarea operativă, cu eficacitate, a problemelor ridicate. Instituția audienței nu poate fi concepută ca un scop în sine, ca o formă goală, ca o corvoadă : conținutul ei trebuie acordat la imperativul major al vieții sociale, acela de a sluji pe toate planurile interesele cetățenilor și ale societății socialiste. în același

oamenii, în cadrul căruia problemele prezentate de cetățeni sînt aprofundate, luîndu-se operativ măsurile necesare. La sesizările u- nui mare număr de stu- denți, conducerea Ministerului învățămîntului a luat o serie de măsuri în ce privește desfășurarea reexaminărilor în facultăți și institute de învățămînt superior. Pe marginea unor sesizări, Uniunea județeană a C.A.P. Mureș a pregătit anumite studii șl a propus unele măsuri de interes

general, cum ar fi revizuirea normelor în sectorul zootehnic al C.A.P. Ancheta noastră a scos însă la iveală și cazuri cînd această importantă activitate este subapreciată, se desfășoară formal, fără eficiența scontată, nemulțumind astfel cetățenii și lipsind, în același timp, instituțiile de un real ajutor.Are o deosebită importanță cine anume ține audiențele. Firește, cei mai indicați sînt conducătorii instituțiilor, oamenii cu munci de răspundere, buni cunoscători ai întregii game de probleme din sectorul respectiv, cît și ai posibilităților reale de rezolvare a acestora, care au în același timp, prin însăși funcția lor, calitatea de a lua operativ hotărîri și de ă da dispoziții aducătoare de soluții efective în cazurile înfățișate Ia audiențe. Se înțelege însă de la sine că nu simpla lor prezență în fața solicitanților, la orele și în locul indicat, are puterea magică de a face ca în această privință trebu-
Al. STROE
Em. MIHAILESCU 
cu sprijinul corespon
denților „Scînteii"
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Cale

în schimb, unele defecțiuni de caracter pot fi fatale pentru dezvoltarea și valorificarea capacităților existente la un moment dat. Mă gîndesc la neîncrederea în propriile forțe, conducînd uneori — aparent paradoxal — la infatuare. Am cunoscut și studenți de o inteligență vie, conștiincioși, dar care, din cauza neîncrederii în sine și totodată a ambiției de a atinge dintr-odată absolutul, pînă la urmă s-au pierdut, risipin- du-și și depreciindu-și capacitățile ce mijeau la un moment dat. Dacă ești dispus să abandonezi ușor, niciodată nu te vei putea a- firma deplin. Este cazul unui mai tî- a B năr coleg care a n întocmit pînă a-proape de finalizare mai multe _ lucrări in vederea susținerii doctoratului. Lucrări bune, dar pe care nu le-a prezentat și nici nu le-a publicat. Și istoria se repetă în fiecare an ! De ce în ultimul moment i se pare că este prea puțin, că nu este încă totul, că nu a realizat o performanță supremă ?
Neîndoielnic, realismul și eficiența 

raportului dintre cerințe și posibili
tăți sînt condiții obligatorii ale rea
lizării. Există însă și exagerări de alt gen. Oameni inteligenți, capabili, dar cu o nemăsurată încredere în forțele lor, cred că pot face orice, și că orice fac este bine făcut. Pe cît de mare este încrederea în sine, pe atît de mică este exigența față de sine. Rezultatul : demonetizarea propriilor capacități, reducția inteligenței la circuite scurte, superficializarea.Relația dintre caracter și capacități nu constituie o problemă în sine; ea are importanță socială îndeosebi prin consecințele ei asupra comportamentului și muncii, prin confruntarea cu diverse situații de viață. Discrepanțele pot ieși la iveală — violent cîteodată — atunci cînd omul este pus într-un post, într-o funcție căreia nu-i corespunde prin caracter sau capacități. (Mai ales o funcție superioară capacităților ; sînt cazuri celebre de oameni puși la o muncă inferioară capacităților lor și care au știut să transforme această muncă, s-o înalțe, uneori s-o revoluționeze).Unii își asumă responsabilități deosebite, în special de ordin tehnico- economic, dar nu oferă decît niște garanții morale sau caracteriale. Pe latura capacităților, a competenței, ră- mîn însă descoperiți. Consecințele sînt grave nu atît pentru persoana în cauză, cît pentru interesele societății. Oricît de onest te-ai considera, cînd îți asumi un rol mult peste nivelul posibilităților tale actuale, te-ai angajat într-o aventură riscantă. întrebat dacă știe să cînte la pian, un personaj anecdotic, domnul Jourdain, răspunde: „N-am încercat niciodată, dar cred că aș putea". Oare mai poate fi devotamentul — devotament și onestitatea — onestitate dacă se asociază cu o doză de iresponsabilitate, dacă omul nu face eforturile adecvate pentru a-și ridica gradul de competență, dispus să învețe chiar și de la subalternii săi ? Dacă punem considerentele de „prestigiu" înaintea celor de satisfacere competentă a muncii ce i-a fost încredințată, mai este el „devotat" ?
(Continuare în pag. a Il-a)

liberă
atomului

p a ș n i c
în procesul dezvoltării societății, descoperirea puterii atomului reprezintă una din cele mai mari cuceriri ale geniului uman, o izbîndă memorabilă a științei secolului XX, care întrece în amploare și consecințe tot ceea ce mintea omenească a dat la iveală de-a lungul mileniilor. Dezlegarea acestei „taine a tainelor", cum au numit-o poeții, a marcat o revoluție în știință și tehnică, în muncă și gîndire, deschizînd în fața omului perspective de înflorire fără precedent a creației materiale și spirituale. de întinerire a lumii.De această epocală realizare e legată totodată una din cele mai dramatice înfruntări ce se desfășoară sub ochii noștri, însăși lupta popoarelor împotriva imperialismului, pentru pace și progres social.Căci această mare descoperire, a- semeni mitologicului Ianus, are două chipuri, două valențe. Pe de o parte ea a devenit o armă teribilă, de o putere distructivă inimaginabilă fă- cîndu-și, din păcate, debutul ca a- tare. Pe de altă parte ea vădește un imens potențial creator.Ca armă de distrugere ea face să planeze asupra lumii coșmarul unor mari calamități. Tocmai de aceea în lupta pentru eliminarea primejdiei unei conflagrații atomice, pentru dezarmarea nucleară, se ridică forte sociale de o amploare nemaicunoscută — popoare, state iubitoare de pace, păturile cele mai largi ale opiniei publice de pe toate meridianele.Cursa înarmărilor atomice, sporirea continuă a stocurilor de arme nucleare trezesc îngrijorarea legitimă în rîndurile popoarelor. Aceasta cu atît mai mult cu cît cercurile reacțiunii și imperialismului și în primul rînd imperialismul american și-au intensificat în ultimul timp acțiunile agresive împotriva unor state independente, și-au sporit rețeaua de

baze militare, comploturile și atentatele urmărind înscăunarea de gu- verne-marionete, au alimentat focare de tulburări și conflicte în diferite părți ale zuinței de pace pînă acolo, încît litici și militari cumetat să profere amenințări cu folosirea armei atomice împotriva patrioților sud-vietnamezi, urmărind astfel să intimideze poporul din Vietnamul de sud care dă grele lovituri agresorilor, precum și alta popoare care luptă împotriva imperialismului, pentru libertate și independentă.După părerea tării noastre, ca și a tuturor forțelor iubitoare de pace, calea sigură pentru a elibera lumea de pericolul unui conflict termonuclear, pentru a feri popoarele de distrugeri fără precedent, o constituia dezarmarea nucleară — interzicerea necondiționată a folosirii armelor a- tomice, încetarea producției lor și lichidarea stocurilor existente. Dat fiind că problema complexă a dezarmării nucleare nu poate fi rezolvată dintr-o dată, România se pronunță pentru înfăptuirea unor măsuri parțiale în acest sens, între care și pentru interzicerea răspîndirii armelor nucleare prin încheierea unui tratat corespunzător de neprolife- rare. Este evident însă că eficiența unui asemenea tratat depinde de măsura în care el înlesnește pași con- creți pe calea dezarmării nucleare, oferă țărilor nenucleare garanții reale din partea că nu vor deveni atac cu astfel de

lumii. Sfidarea nă- a omenirii a mers anumiți oameni po- din S.U.A. s-au în-

nenucleareputerilor atomice victime ale unul arme, asigură un
Barbu STOIAN

(Continuare în pag. a V-a)
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IFAPTUL!
lOffill I 

Lăptăreasa ' 
din Chiajna ILăptăreasa dv. unde mulge : la vaca proprie sau la vaca sta- I tului ? întrebarea nu-i lipsită de | interes. Gheorghița Tiuleta, care aproviziona locatarii de pe stra- • da Marcovici nr. 4—6 (Bucu- I rești) deși este din comuna I Chiajna, mulgea laptele la... uni- • tățile comerțului de stat și îl re- I vindea la preț de speculă. Cîștiga un leu la kilogram. Am spus „cîștiga". Acum nu mai cîștigă. I O fi înțărcat bălaia sau o fi răsturnat găleata cu copita. Tot ce se poate. Tovarășii de la miliție I vor stabili precis cauza.
Epocală!
Direcția spațiului locativ al Ca- | 

pltalel, către C. Dumitrescu (str. 
30 Decembrie 9, Sectorul 4) : „La I 
scrisoarea dv. prin, care solicitați 
extindere pentru o cameră alătu- I 
rată deținută de Ion Dăscălescu | 
care șl-a cumpărat o locuință pro- j 
prietate personală, vă comunicăm : 
cererea dv. nu poate fi rezolvată I 
favorabil deoarece I. Dăscălescu 
Intenționează a lăsa pe soția sa | 
în camera ce o solicitați. Organul 
de spațiu nu poate obliga pe colo- I 
catar să cedeze camera în cauză, I 
întrucît nu s-au emis dispozițiile | 
legale în care să se precizeze că 
soțul și soția să dețină același | 
domiciliu". Sigur că da. După cum 
știți, bărbații noștri locuiesc cu ■ 
toții într-o parte ,de pildă în Slo- ■ 
bozia, soțiile Ia Slghetul Marma- 
țlel șl se întîlnesc la jumătatea 
drumului, vinerea ,pe la Miercu- I 
rea Ciuc. Nu-s „dispoziții" să Io- > 
cuiască împreună. Apoi, este îndu
ioșător șl sprijinul dat de organul 
de spațiu locativ cetățeanului care I 
„intenționează a lăsa soția", deși . 
acest „ajutor" este cam pe alăturea 
de Codul Familiei. Rezolvarea ca- I 
zulul rămîne de pomină. I

De-1 vedeți... I »
...să-i spuneți că soția, de care 

a divorțat, lucrează din răspu- | 
teri să crească pe cei trei copii 
rămași fără tată ; că organele lo
cale din Baia Mare le-au venit 
în ajutor, dîndu-le un aparta- ’ 
ment; că el, Ghiță Bucătaru ■ 
(născut în comuna Ștefan cel 
Mare, județul Neamț) contravine | 
legii, sustrăgîndu-se de Ia plata 
pensiei alimentare pentru pro
priii săi copii (375 lei lunar) fiind 
„dispărut" din octombrie 1966. 1
Soția n-a deschis acțiune jude- I 
cătorească împotriva lui deoa
rece nu 1 se cunoaște locul de | 
muncă. Despre el se știe doar că 
lucrează pe unul din șantiere. I 
Unde anume, poate va preciza | 
cineva. 1

Nu că zic, I
dar vreau
să spun

Nu departe de gara Băneasa, 
lîngă șoseaua spre Străulești, se 
află o groapă unde sînt depozitate 
gunoaiele. Vin buldozerele și nive
lează terenul. In marginea acestei 
„depresiuni" s-au adus cu autoca
mioanele vagoane de piatră cu
bică cioplită, dislocată de pe șo
seaua aeroportului, aflată în recon
strucție și modernizare. Ce se va 
întîmpla cu această piatră de pa
vaj î Punem întrebarea acum, cînd 
mai avem vremea s-o facem, adău
gind că gropi pavate cu piatră cu
bică, cioplită n-am văzut nicio
dată. Și nici n-am vrea să vedem I

Pe viu

Curat „Salvare" ! A staționat aproape o zi și o noapte în str. Aviator Iliescu din București. Ieșise de la reparații. Cetățenii care ne-au sesizat afirmă că în blocul lîngă care staționa s-a încins un chef de-au urlat cîinii în Giurgiu. Nici un pericol, aveau „Salvarea" la scară. A mai ajuns la destinație ?

I

Petitie» •„Nu vă supărați de întrebare : 9 aveți la Direcția regională C.F.R. | Brașov o ingineră pe nume Ște- fania Chiru. Cum stă cu pregătirea geografică ? Pentru că fiind I trimisă în deplasare pe teren, • la Sibiu, a nimerit ceva mai la ■ sud, la Belgrad, într-o excursie. Dacă chestiunea ar fi fost aran- | jată dinainte v-ar fi cerut un plus de diurnă. Poate i-1 acordați I acum. Și dacă se poate, dublu, pentru că a fost cu soțul. Sem- • nează Ion Hotărîtu, de la ser- ■ viciul... disciplinei în muncă".
Rubrică redactată de : .
Ștefan ZIDARIȚĂ

cu sprijinul corespondenților •
„Scînteii"

Propuneri pentru

AMELIORAREA
ASISTENTEI AMBULATORII

Asistența medicală a populației se realizează, în mediul urban al țării noastre, printr-o rețea variată de unități, dintre care cele mai solicitate sînt cele de asistență medicală ambulatorie. Prin dispensarele și policlinicile aflate în funcțiune se acordă anual circa 120 milioane consultații și tratamente care, însumate cu analizele de laborator, examinările ra- diologice, ședințele de bal- neofizioterapie și celelalte activități de asistență ambulatorie, dau un total de circa 240 milioane prestații medicale. Cuprinsă în structura organizatorică a spitalului unificat, asistenta ambulatorie din mediul urban se rezolvă teritoria- lizat, la două nivele care marchează și ierarhizarea ei : circumscripția sanitară, atribuită asistentei de medicină generală, și policlinica, destinată asistenței ambulatorii de specialitate.înainte de a vorbi despre asistenta ambulatorie de specialitate, vom enunța, pe scurt, cîteva condiții care, după părerea noastră, pot duce la creșterea accesibilității și a eficientei 
asistentei de medicină ge
nerală. Socotim că, pentru 
a promova acordarea unei 
asistențe medicale de cali
tate de către circumscrip
ția sanitară urbană, este 
necesar ca medicul de me
dicină generală să fie pro
filat exclusiv ca internist 
și infecționist, iar dispen
sarele de circumscripție să 
fie comasate. Firește, organizarea dispensarelor comasate trebuie să țină seama de compartimentarea teritoriului marilor orașe în microraioane și de asigurarea unui amplasament central în raport cu teritoriul deservit. în orice caz, pe această cale se poate 
realiza funcționarea neîn
treruptă a consultațiilor și 
tratamentelor, rezolvarea 
calificată, în tot cursul zi
lei, a asistenței ambulatorii 
de urgență, deservirea co
rectă a fișierului etc. Tot
odată,, se , poate reconr, 
sidera . și graficul de 
muncă al medicilor, pentru 
a se asigura rezolvarea a- 
sistenței la domiciliul bol
navilor nu numai timp de 
două ore pe zi, cum se face 
în prezent, ci în tot cursul 
zilei. Iar prin grupa
rea mai multor medici 
într-un loc, aici sînt create 
posibilități ca fiecare bol
nav să-și aleagă singur me
dicul pe care îl preferă.Un alt capitol important al asistentei ambulatorii îl constituie asistența de spe
cialitate. Cea mai corespunzătoare formulă de rezolvare a asistenței ambulatorii de specialitate rezidă — atît sub aspect teh- nic-functional, cît și sub aspect economic — în concentrarea tuturor serviciilor de specialitate și a tuturor serviciilor tehnico- medicale într-o singură u- nitate — policlinica. La noi în tară, construcția de policlinici a fost tipizată, iar în raport cu numărul populației deservite, se realizează policlinici de diferite capacități. Policlinica situată în cartierul Vitan, aflat în sectorul 4 al orașului București, care a intrat în funcțiune în anul 1966, deservește peste 130 000 locuitori și își re

conf. dr. V. COROI
medic emerit

crutează pacienții de pe o rază ce nu depășește 3 km, fiind deci ușor accesibilă populației. O policlinică de același tip a fost recent pusă în funcțiune la Iași, iar altele vor fi realizate pînă în 1970 în cartierele „Titan", „Drumul Taberei" și „Berceni" din București, precum și în alte orașe ale tării.Totuși, nu putem fi de acord ca în marile o- rașe întreaga asistentă de specialitate să se rezolve exclusiv la nivelul policlinicii. Asistenta stomatolo
gică, de exemplu, foarte 
solicitată de populație, tre
buie apropiată mai mult de 
domiciliu și locul de muncă 
al cetățenilor, organizîn- du-se servicii stomatologice complexe și unități stomatologice izolate în afara policlinicilor, în cartiere, școli și întreprinderi. Tot așa, nu 
toate examenele de labora
tor și nu toate examenele 
radiologice trebuie rezolva
te în policlinică ; cele care nu reclamă o tehnicitate deosebită și dotatii pretențioase ar trebui asigurate, pe cît posibil, la nivelul dispensarelor de circumscripție. Aceasta vine în sprijinul unei și mai bune accesibilități a populației, este economic și permite evitarea supradimensionării policlinicilor, pentru a nu le realiza ca niște construc- tii-gigant, riscînd de a Ie complica circuitele și însăși funcționalitatea. Mer- gînd pe aceeași linie, 
considerăm că nici a- 
sistența obstetrico-gineco- 
logică nu trebuie rezolvată 
integral în incinta policli
nicii. Am preconiza — și lucrul acesta a fost materializat în dispensarele nou construite din Capitală — prevederea a- cestor unități cu spațiul ■ necesar funcționării serviciului de obstetri- că-ginecologie, în care specialistul din policlinică să-și ducă activitatea un număr de ore stabilit în raport cu circumscripțiile cuprinse în dispensarul comasat.Dintre numeroasele probleme de funcționalitate pe care le ridică organismul complex al policlinicii, ne vom referi doar la cîteva, pe care le considerăm insuficient de bine rezolvate. Marea majoritate a serviciilor de specialitate din policlinică funcționează neîntrerupt, între orele 7—21. Ar exista deci, în teorie cel puțin, posibilitatea distribuției echitabile a solicitărilor de asistentă pe cele 14 ore de program. în fapt, lucrurile nu se petrec așa. Există vîrfuri de solicitare, care determină supraaglomerarea serviciilor și, implicit, scăderi în calitatea asistentei, și există perioade de acalmie, în care personalul și dotațiile tehnice nu sînt folosite suficient. Explicația acestei stări necorespunzătoare re

zidă în două cauze. Una tine de deficientele organizatorice ale policlinicilor. Astfel, prevederea în programul medicilor a unor activități administrative sau a unor activități ce trebuie duse în afara incintei policlinicii (consultații de specialitate în spitale, consultații profilactice în întreprinderi, etc), în orele de maximă solicitare, ca și insuficienta popularizare a sistemului orelor reținute Ia consultațiile specialiștilor, influențează negativ desfășurarea ritmică a procesului de activitate. Tangent cu această problemă, ținem să menționăm că nu considerăm justificată functionarea laboratoarelor din policlinici numai în cursul dimineții. Credem că optica asupra acestei probleme ar trebui reconsiderată.O altă cauză rezidă în nefolosirea sistemului orelor reținute, de ale cărui avantaje evidente profită, deocamdată, doar un număr redus de pacienți.Gratie efortului considerabil pe care statul nostru îl face pe linia ocrotirii sănătății, policlinicile. în marea lor majoritate, prin dotarea tehnică care le-a fost asigurată și prin specialiștii de care dispun, reușesc să satisfacă exigentele în continuă creștere ale populației și să acorde o asistentă medicală de bună calitate. Totuși, există și situații oînd nivelul asistentei ambulatorii de specialitate nu poate fi considerat satisfăcător. Principala cauză a acestui deficit de calitate, cu repercusiuni însemnate asupra gradului de încărcare a spitalului, rezidă în plafonarea voită a unor specialiști la un nivel de cunoștințe care, chiar dacă a putut fi apreciat ca satisfăcător cu ani în urmă, apare din ce în ce mai depășit de noile progrese ale științei medicale. Interpretarea de trimitere într-un „exil profesional" și, în cel mai bun caz. de „trecere în rezervă", pe care o dau unii medici încadrării lor pe statul de funcțiuni al policlinicii și care explică, în bună parte, stagnarea dezvoltării lor profesionale, nu o considerăm cu nimic justificată. Dacă luăm exemplul unor policlinici cum este cea a sectorului 4 din București, constatăm că aici nu lipsește aproape nimic din armamentul tehnic întîlnit în spitale. Nu este însă mai puțin adevărat că, pentru formarea complexă a unui specialist, este necesară și experiența mereu înnoită a modului de investigare și tratare a cazurilor în centrala tehnică a întregii rețele sanitare, care este spitalul. Cu privire la modul în care se realizează legăturile tehnice ale policlinicii cu spitalul s-ar putea cita multe exemple bune, dar încă și mai multe

exemple rele. Cert este că 
premisele create în cadrul 
spitalului unificat pentru 
asigurarea unei strînse le
gături tehnico-funcționale 
între spital $1 policlinică 
continuă să fie valorificate 
în măsură insuficientă, iar una din cele mai valoroase căi de realizare a u- nei concepții unitare în diagnosticul și tratamentul bolnavilor la ambele nivele ale asistentei de spe
cialitate, rotația periodică a 
medicilor din spital cu cei 
din policlinică, este prac
tic abandonată, cu toate indicațiile ferme pe care Ministerul Sănătății le dă în sensul folosirii ei. Rezistenta pe care o opun, în această privință, medicii spitalului, în frunte cu șefii secțiilor spitalicești și, mai ales, ai secțiilor clinice, este ătît de mare, îneît ea zădărnicește chiar și cele mai frumoase inițiative.După o experiență de peste 15 ani, în care formula spitalului unificat a fost aplicată în diferite variante, se poate trage concluzia că, în actuala formă de organizare, cînd atît spitalul cît și policlinica au state de funcțiuni proprii, care plasează pe medicii specialiști fie numai la patul bolnavului, fie numai în asistenta ambulatorie, dezideratul unității teh- nico-funcționale între aceste două unități, care obligă la trăirea din plin a specificului ambelor locuri de muncă, nu poate fi atins. In consecință, ar trebui să 
se reconsidere actualul mod 
de rezolvare a problemei, 
întocmindu-se un stat u- 
nic de funcțiuni pentru spi
tal și pentru policlinică, iar 
medicii, normați conform 
necesităților ambelor uni
tăți, să aibă ca sarcină de 
serviciu asigurarea nedife
rențiată a ambelor locuri de muncă. Șeful secției spitalicești ar prelua în a- cest fel. odată cu conducerea întregii echipe de specialiști de același profil, răspunderea efectivă a calității asistentei acordate la ambele nivele, iar aceasta l-ar obliga la practicarea tuturor metodelor de lucru specifice unificării, între care rotația periodică a medicilor joacă un rol deosebit.în concluzie, am considera necesar să sugerăm ca liniile directoare ale Ministerului Sănătății privind diferitele probleme ale ocrotirii sănătății și în specia] asistența medicală ambulatorie, să fie periodic revăzute, ținînd seama de experiența cîș- tigată, de noile condiții create și de imperativul permanentei îmbunătățiri a deservirii medicale. Pe de altă parte, este necesar ca, în cadrul general al a- cestor directive, inițiativa creatoare a forurilor locale de conducere a problemelor sanitare, tinînd seama de condițiile concrete ale fiecărui teritoriu în parte, să elaboreze forme organizatorice mereu îmbunătățite, prin care cerințele de asistentă medicală a populației să fie satisfăcute operativ, eficient și cît mai economic și care să reprezinte o linie consecventă de promovare a noului în organizarea socialistă a ocrotirii sănătății.

(Urmare din pag. I)rile să meargă strună. Dacă tovarășul respectiv primește publicul, ascultă, notează, dar fără finalitatea soluției totul devine formal. mecanic.La Comitetul de partid al municipiului Iași audiențele se țin cu regularitate, în zilele și la orele indicate, de către primul secretar sau ceilalți secretari ai comitetului de partid. Numeroase sînt problemele ridicate cu prilejul audiențelor și care se rezolvă prompt, cu competentă. Cu atît mai mult, cazurile de ținere formală a audiențelor apar distonante. In cele ce urmează ne vom referi la două asemenea cazuri.La tov. Ion Manciuc, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Iași, de pildă, a fost de curînd în audiență Jana Huțanu, salariată la Fabrica de confecții din localitate. A solicitat mutația definitivă în oraș, arătînd că atît ea, cît și soțul ei, salariat la Trustul de construcții, locuiesc și lucrează de 8 ani în Iași. Tovarășul Manciuc a rezolvat foarte simplu chestiunea ; a trimis-o la... Consiliul popular municipal, spre cercetare și rezolvarea cazului. Dar cine este conducătorul acestei instituții ? Tot tovarășul Ion Manciuc, care a primit-o în audiență. Cine altul era mai competent decît el să dispună pe loc rezolvarea acestei chestiuni ? Ce foloase a adus această audiență ? Tov. Manciuc și-a

pierdut timpul în zadar, iar solicitanta, de asemenea. în plus, ea va trebui s-o ia de la capăt: o nouă cerere de audiență, alte drumuri șl așteptări pe la uși.Sîntem la Uniunea județeană a C.A..P-Mureș. Din cîte aflăm, aici conducerea folosește ca metodă de rezolvare a problemelor semnalate de cetățeni în orele de audiență deplasarea și cercetarea la fata locului, comunicîndu-i-se celui în cauză rezultatele cercetărilor. Am întreprins un sondaj. Multe cazuri au fost rezolvate. Altele însă, deși apar în scripte ca rezolvate, în realitate nu au primit nici o soluție. Bunăoară, ni s-au dat asigurări că problemele sesizate de Gheorghe Danei din satul Călușeri, primit în audientă la 27 februarie de ing. Adalbert Szoci, vicepreședinte al uniunii județene, au căpătat soluționarea cuvenită. Stînd de vorbă cu cetățeanul, am aflat cu surprindere că el nu a primit nici un răspuns. Cum se împacă asemenea grave mistificări cu corectitudinea și simțul de răspundere pe care le incumbă calitatea celor chemați să dea curs sesizărilor oamenilor ? Un alt caz : în ziua de 12 martie, instructorul uniunii județene a C.A.P., Viorel Coroiu, a primit în audientă pe Varvara Be- rekmeri. de la C.A.P. Sîn- tioana, același județ. E o femeie în vîrstă, bolnavă și cerea, înlăturarea unei nedreptăți făcute de conducerea C.A.P. Ce măsuri o- perative a luat instructorul? După cum ne-a declarat so

licitanta, a trimis-o acasă să facă o cerere cu care să vină din nou la dumnealui, în audiență 1 Deci, o nouă deplasare, pe o distanță de 24 km, din care o bună parte străbătută pe jos.Eficienta audientei nu trebuie să depindă de insistentele și drumurile repetate ale cetățenilor, ci numai de gradul de înțelegere. de seriozitate, de ca

să fac ? Am plecat și eu a- casă, așa cum venisem". S-ar putea ca, dintr-un motiv sau altul, cererea respectivă a salariatei să nu poată fi rezolvată sau chiar să fie neîntemeiată. Dar înseamnă oare aceasta să uiți de cele mai elementare reguli de politețe și bun simț ? în asemenea împrejurări omului trebuie să i se dea, cu răbdare și tact,

(Urmare din pag. I)

Aptitudinea 
fără atitudine 
și invers

De regulă, se recurge la replica :— omul este în continuă schimbare, va crește „în muncă". — Da, desigur, dar de ce va crește numai în- tr-o anumită muncă? Și apoi, „creșterea" aceasta nu e un izvor de miracole, mai ales cînd omul adoptă o poziție de „apărare" ă incompetentei sale. După cîte știm, ritmul de creștere, cu tinjpul, scade. Și trebuie oare ca societatea să aștepte perpetuu, și dincolo de prima tinerețe, ca să crești ? Nu cumva se află, pe undeva, pe aproape, alții, care pot sări mai ușor și sigur peste ștacheta ridicată la nivelul exigențelor actuale ?O situație falsă falsifică, macerează și pervertește chiar un caracter valoros. La început e conștiința că dacă n-ai un ascendent de competență, ai unul moral. Apoi încerci să-ți „valorifici" ascendentul declarat ; se înfiripă, pe nesimțite, o atitudine de neîncredere față de cei ce aduc propuneri a căror realizare ar perturba un anumit confort spiritual. Apare un moralism suspect și atitudini intolerante tocmai față de cei ce ar putea face mai mult, aceasta odată cu generoasa protejare și scuzare a mediocrităților. Inteligența altora devine supărătoare. Pînă Ia urmă ajungi să fii obsedat de conservarea avantajelor de care dispui, iar asta te obligă să-ți contrafăci atitudinile, te ancorează în ipocrizie, demagogie, conservatorism.în genere, această discordanță — pe lîngă daunele pe care le antrenează — 'ajunge inevitabil să dezumanizeze pe cel în cauză. Omul pierde simțul valorilor, se birocratizează. Un director de întreprindere— vechi cunoscut de-al meu și care citind aceste rînduri își va da seama că-i sînt adresate direct — handicapat de exigențele puse în fața producției pe care o dirijează, nu se mai interesează de preferințele șl gusturile consumatorilor; recurge la soluții grăbite, sacrificînd perspectiva pentru situații pe moment, se înstrăinează de viață.Adevărul este că a avea caracter 
înseamnă în primul rînd a te lega 
cu toată ființa ta de circuitul intere
selor dc viață ale colectivității socialiste. Se vorbește deseori de necesitatea inteligenței, a competenței, a priceperii în rezolvarea marilor probleme cu care se confruntă istoria noastră în mersul ei ascendent. Sîn- tem un popor care dispune de mari resurse creative, de o impresionantă bogăție. Esențială este gospodărirea, punerea în valoare a forțelor creatoare. în această privință, toți și fiecare în parte avem cîte ceva de făcut.

Colegul meu de birou s-a 
născut într-o marți. Cu toate 
astea, e o fire colosal de pesi
mistă. Dacă-i zici: „Am văzut 
aseară un film cu Raf Valone. 
Foarte talentat actor", el își a- 
prinde o țigară și îți răspun
de : „Talentat!,.. Dacă dă o 
mașină peste el ori alunecă pe 
o coajă de portocală, gata Eu 
m-am născut 
trar tuturor 
colicești sînt 
vins. Dacă ..... . ___________cerul este acoperit de nori grei 
de ploaie și undeva pe acelaș 
cer văd o spărtură cît de mică 
prin care răzbat doar cîteva 
raze de soare, plec de acasă fără 
umbrelă și fără fiș-fîș.

Intr-o sîmbătă a anului curent 
mă plimbam cu pesimistul prin 
cartierul Mili
tari. Pe un loc 
viran niște ex
cavatoare, niște 
buldozere în
torceau pămîn-

într-o joi. Și con- 
previziunilor ora- 
un optimist con- 
înțr-o dimineață

colegul meu

— După cum am văzut eu în niște situații, trebuia să se exe
cute lucrări în valoare de 
1 700 000 lei pe lună, deci în 
două luni 3 400 000 lei.— Și cît s-a realizat 7 Mai 
mult decît în visul lor ?

— In ambele luni — 930 000 
de lei. Șefii de lucrări se 
văietă că n-au lucrători, apro
vizionarea cu materiale se face 
anapoda, un coleg de-al meu 
care a lucrat înainte aici mi-a 
povestit că a avut odată nevoie 
de 40 000 de cărămizi la o lucrare urgentă.— Și au scos cărămizi de la 
temelia altor lucrări ?

— Nu, dar pînă i le-a adus...
— Spune, tovarășe inginer, 

nu cumva sînt

tul pe dos.
— Vezi ce T>u-

ternice sînt ex-
cavatoarele a-
lea ?

— Dacă se
strică... Mai bine

foileton
de Nicuță TĂNASE

spune: ce se 
face aici, știi ? Eu știu.

— S-au alocat 44 de milioane 
de lei. Se va construi o spălă
torie chimică. In 
mestru al anului 
în funcțiune.

— Și crezi că 
funcțiune?

— Sigur că da.
— Nu cred.
— Facem un rămășag ?
— Facem. Pe ce ?
— Pe un cal cu șa cu tot. 

Calul bălan și șaua verde.
— De acord. Dar o să pierzi, 

sînt sigur că o să pierzi.
— In afară de pesimismul tău 

feroce, pe ce te mai bazezi ?
— Cunosc situația de pe șan

tier. Constructori sînt I.C.M.- 
3 iar montori întreprinde
rea instalații-montaje și izo
lații... Poți să te duci să-mi 
cumperi calul și șaua.

— Crezi că...
— Nu cred. Sînt sigur. E o 

harababură pe șantierul ăsta... Vrei să intrăm puțin ?
Am intrat. Pesimistul a acos

tat un cetățean care părea un 
supraveghetor de lucrări. L-a 
întrebat:

— Ce se lucrează aici ?
— Prea precis nu știu nici eu. Azi dimineață am picat. Sînt 

inginer și am fost transferat 
aici. E o fluctuație de ingineri 
pe șantierul ăsta I In 1967 au 
fost schimbați opt.

— Șl lucrările cum merg ?— V-am spus, abia am picat. 
Dar după cîte am aflat nu se 
stă pe roze. In anul 1967 a fost 
planificat să se execute lucrări 
de 18 milioane. S-au executat 
doar de 11.

— Cum se explică rămînerea 
în urmă ?

— Lucrările se încep cu o 
soluție tehnică și se termină cu 
alta. Se modifică proiectele pe 
drum...

— Tot e bine că se modifică 
pe drum și nu pe cîmp. Pe 
drum mai întîlnești un adăpost, 
pe cînd...

Pesimistul se uita la 
parcă mă întreba din priviri: 
„Ei, ce părere ai ?“— Anul ăsta, adică 
mele luni, ianuarie și februarie, nu știți ce plan de lucrări a 
fost prevăzut ?

ultimul tri- 
1968 va intra

va intra în

mine și
în pri-

perspective să 
se mute șantie
rul ăsta al spă
lătoriei chimice, 
de pildă în Bal
ta Albă, ori în 
Giulești? Locul 
e stabilit bine ? 
Ar fi exclusă o 
astfel de „iniția
tivă? S-ar putea 
ca într-o zi să 
primiți o dispo
ziție. Luați-vă 

șantierul și duceți-l în cutare 
cartier.

— Asta n-o cred.
— Nu vă supărați dacă vă rog 

să ne însoțiți pînă la dirigintele 
șantierului.

— Cu plăcere dar nu pot. 
N-am voie să părăsesc șantierul. 
II găsiți în Cișmigiu.

— In Cișmigiu ? Ce caută di
rigintele șantierului în Cișmi
giu ? Cine-i dă voie să...

— Prevederile sociale. X în 
Cișmigiu pentru că are dreptul. 
A ieșit la pensie și omul și-a 
luat bastonul și se duce să se odihneas<ă.— Și cum, șantierul ăsta n-are 
diriginte ?

— Aud că au început să creas
că unul.

— La care creșă-l cresc ?
— Asta n-o mai știu.

■— Păcat că nu lucrați 
demult la acest I.C.M.-3.

— De ce ?
— Așa. Aș vrea să știu 

nu cumva tot ei au lucrat 
ridicarea Turnului Babei.

— Nu cred. întreprinderea e 
tînără.

— Dar sistemul, metodele, 
sînt cam aceleași.

Pesimistul m-a luat de braț 
ți pornind împreună cu el spre 
poartă mi-a zis :

— O să am un cal cu șa nouă. 
Rămășagul e rămășag.

— O să ai o spălătorie chi
mică, un „nufăr" în cartier. Și eu o să am calul cu șa.

— Crezi c-o vor da în exploa
tare la termen ? Crezi în vreo 
minune ?

— In minuni nu cred. Cred 
în schimb într-o „spălătorie" 
chimică... Stai să se zvînte nițel 
noroiul ăsta, să se îndrepte vre
mea și o să vezi cîți delegați o 
să apară pe șantier să suprave
gheze și să pistoneze lucrările.

— Mira-m-aș...
— Pesimist cum ești...
— Apropo, abia acum îmi dau 

eu seama. De ce-ai făcut rămă
șag cu mine pe un cal și nu pe o bicicletă, ori mașină de spălat rufe, ori chiar pe...

— Am făcut rămășag pe un 
cal cu șa nouă.

— De ce ?
— Ca să bat șaua...

mai

dacă și la

să fie nevoit să bată de cîteva ori drumurile la audiență.Pentru buna desfășurare a audiențelor, în fiecare instituție trebuie luate măsuri organizatorice corespunzătoare, începînd cu programarea judicioasă a orelor de audiență și asigurarea respectării lor întocmai, buna informare a publicului, crearea unui

ACORDAREA
AUDIENȚEI

pacitatea de a interveni e- nergic a celui care acordă audiența.Viorica N. Fișcălie, salariată la stația C.F.R. Caracal, a fost de curînd pentru a doua oară în audiență la Direcția regională C.F.R. Craiova, într-o chestiune legată de munca ei. A primit-o șeful serviciului personal, tov. Pătru. Cum anume ? „Nici n-a vrut să mă asculte — ne explică ea. S-a arătat grăbit. A luat niște hîrtii sub braț, s-a ridicat de pe scaun și a ieșit din birou, ca să scape de mine. Ce era

explicațiile necesare, să i se argumenteze temeinic de ce nu i se poate rezolva cererea. Altfel, cel care primește în audiență aduce cu bună știință prejudicii morale și materiale cetățenilor și prestigiului instituției. Să nu se uite că uneori cetățeanul face sacrificii considerabile, este pus în situația de a se deplasa de Ia distante mari, cheltuind timp și bani pentru a putea sta de vorbă cu cineva competent care să-i rezolve problemele. Nu este permis ca pentru aceeași chestiune, cetățeanul

cadru de primire corespunzător etc.Inspectoratul școlar județean Timiș și-a început de curînd activitatea. Zi de audiență la tov. inspector generai Radu Petru. Absent. Pe culoar așteaptă cetățeni. în sfîrșit, iată că inspectorul generai își face apariția. Fusese chemat „de mare urgență" la consiliul popular județean. De ce oare tocmai cei care ar trebui să vegheze la respectarea orelor de audiență iau asemenea măsuri, îngă- duindu-și să-i ignore pe cetățeni și interesele lor ?

Orice obstacol în calea cetățenilor este incompatibil cu însăși noțiunea de audiență, care implică o cît mai largă accesibilitate, un contact direct și pe căile cele mai simple între cetățeni și conducătorii de instituții. Răspunde acestui deziderat sistemul de lucru cu publicul la Ministerul Sănătății, una dintre instituțiile care, prin excelență, trebuie să se afle permanent în slujba oamenilor ? Este oare normal ca la o asemenea instituție accesul publicului pentru audiențe să fie permis doar în două zile pe săptămînă ? Dar să vedem și cum au loc acestea. în holul biroului de informații stau îngrămădiți circa 100 de oameni. Așteaptă ora 12,55 cînd vor primi bilete de intrare în minister pentru ora 13. De ce oare nu se pot elibera aceste bilete pe măsură ce oamenii se prezintă la minister ? Cu cinci minute înainte de ora 13 o funcționară iese în hol și începe să distribuie bilete într-o învălmășeală penibilă. Dună primirea biletelor începe goana spre intrare. Cei mai iuți de picior ajung mai curînd la ușa cabinetului solicitat, unde se formează o nouă coadă. Aici, ei trebuie să înfrunte o altă „furcă caudină", aceea a înscrierii în registrele de audiență. Apoi, începe așteptarea pentru care, in paranteză fie spus, nu sînt create cele mai bune condiții. Și ceea ce este mai regretabil, după ce a înfruntat aceste peripeții, cetățeanul se vede pus în si

tuația de a le fi înfruntat degeaba. în ziua de 14 martie a.c., cetățenii înscriși pentru audiență la tovarășul ministru și la unul dintre adjuncții săi au avut surpriza de a afla că audiența a fost suspendată.La Consiliul popular provizoriu al județului Argeș, joi, 14 martie. Ține audiențe ing. Ion Ionescu, vicepreședinte. îl așteaptă 9 persoane. Audierea lor începe însă cu o întîrziere de o jumătate de oră față de program. Solicitanții sînt expediați rapid. Vicepreședintele se grăbește, are alte treburi. După mai puțin de o jumătate de oră el nu se mai afla în birou.Se știe că timpul conducătorilor de instituții este foarte prețios, foarte drămuit, că ei sînt solicitați Ia rezolvarea unor probleme de mare importanță. Dar o dată stabilit, programul de audiente trebuie respectat, pentru prestigiul instituției, pentru stima datorată cetățeanului. Pretutindeni, deci, trebuie să primeze audiența ; nici ședințele, nici alte treburi curente nu pot constitui motive de absență de la orele programate special pentru primirea și ascultarea cetățenilor.Din investigațiile făcute în cursul anchetei a reieșit că în foarte multe instituții orele de audiențe sînt în așa fel stabilite îneît nu concordă cu timpul disponibil al majorității cetățenilor. în general, ele sînt fixate în cursul dimineții. Bunăoară, așa stau lucrurile la Direcția pentru probleme de muncă și ocrotiri social» a județului Timiș.

Orele de audiență s-au fixat numai dimineața — na spune tov. Dumitru Coste, directorul. Foarte bine. A- ceasta convine celor ce vin din satele județului. Ce se întîmplă însă cu locuitorii din oraș, care sînt în producție și care nu se pot prezenta la audiențe decît după amiaza ? Din cele 3 zile afectate audiențelor nu s-ar putea programa una în așa fel incit să se țină seama și de această situație ? în aceeași ordine de idei, este inexplicabil de ce s-a renunțat complet la inițiativa de a se organiza audiențe la locul de muncă al salariatelor — în marile întreprinderi, pe șantierele de construcții etc.
★Desfășurarea în cele mal bune condiții a audiențelor, sporirea operativității și eficienței în rezolvarea problemelor sînt strîns legate de perfecționarea continuă a activității organelor de partid și de stat, de îmbunătățirea stilului lor de muncă. Noua formă de împărțire administrativă a teritoriului țării, crearea noilor organe administrative permit o și mai strînsă legătură între acestea și cetățeni, constituind premise pentru ridicarea audiențelor, la un nivel cit mai înalt, pe măsura exigențelor crescînde ale cetățenilor, a complexității problemelor ridicate de ei. Pretutindeni, cetățeanul trebuie să fie în- tîmpinat de solicitudinea și respectul ce i se cuvin, să i se acorde prețuirea și considerația ce derivă din înaltele principii ale orînduirii noastre profund democratice.
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Viticultura noastră
irmează o cale rațională
e dezvoltare?

iicultura este o ramură a agrl- irii care are funcțiile ei eco- Ice proprii, bine determinate, el, prin faptul că valorifică te- rile de coastă erodate și nisipu- neproductive, ea îndeplinește un le ramură pionieră, de mare efi- :ă economică. Pe seama vi- turii se pune sarcina valo- îrii a peste 200 000 ha tere- de coastă și peste 100 000 ha «uri, care, împreună cu încă 00—200 000 hectare teren din alte , împlinesc cifra de aproximativ DO ha la care tinde să ajungă ira viței de vie.producție posibil de realizat nitatea de suprafață, viticultura îră, prin comparație cu agri- ira cerealieră, un raport de mi- im 1 : 2 pînă la 1 : 5 și de 1 :18 la 1:15 ca valoare de circulație omică. Aceasta însemnează că afața de 500 000 ha plantații de a echivala cu un potențial agri- cerealier de cel puțin 5 000 000 egal cu jumătate din suprafața solă a tării. Acest atribut al vi- turii de a crește productivitatea intului românesc cu aproape milioane ha „în verticală" — iri de necesitatea de a asigura ități sporite de struguri șl vin ru aprovizionarea populației si erirea altor nevoi ale economiei male — justifică politica parti-i și a statului nostru care fac uri susținute pentru dezvoltarea :ei ramuri a agriculturii.r. deși se află într-o creștere Ică, viticultura cu sectorul ei :ent — vinificația — se dezvolta lent, iar în anumite privințe, Itima vreme, aș spune că a in- într-un impas, ceea ce impuneii și măsuri imediate.ultimii ani, datorită plantărilor ve care au fost făcute, supra- tota’ă cultivată cu viță de vie SesCuv considerabil: în sectorul tat au dispărut aproape complet zii producători direcți ; stru- | de masă au atins 12 Ia sută din afață, majoritatea fiind planta- inere, neintrate pe rod. Atît în prinderile agricole, de stat,. cît. cooperativele agricole s-au ex- soiurile de struguri de masă și 'in valoroase, asociate în sorti- ie și repartizate conform lucră- de raionare și microraionare, idgoriile cu vocație naturală, fie erimetrul celor vechi, cu repu- milenară, fie pe teritorii noi, au apărut pe harta tării ca orii în ultimii 20 de ani, r în timp ce au crescut consi- bil suprafețele, producția globa- scăzut. Cauze sînt multiple. Voi •ca să explic, prin cîteva exem- :ărî, această situație.n cauza sistemului premial ne- jlativ practicat la întreprinde- de stât, ca și a sistemului de jitie a strugurilor din cooperati- agricole, de asemenea, nestimu- , soiurile de calitate nu se ex- în măsura corespunzătoare. în oria Cotnari, de exemplu, se dă irintă soiului Fetească în dauna ui Grasă ; în Dealul Mare — la î Călugărească se acordă mai ă atenție soiului Merlot, în a soiului Cabernet Sauvignon ; ietroasele, Tămîioasa și Grasa e cultivă decît pe suprafețe de a sute de hectare. Aceeași po- o au specialiștii din unități de soiul Chardonnay la Murfat- și Sauvignon la Drăgășani. Recaș soiul Burgund Mare în- a fi afectat de Cadarcă, iar t noir de la Silagiu, înlocuit cu selas. Exemplele pot continua, lentarea către vinuri de mare ă și de larg consum nu însușită de organele care ocupă de valorificarea pro- lei, preturile de achiziție și la ire către consumator fiind în rdantă cu interesele producăto- I.scopul modernizării vinificatiei construit numeroase combinate, te modern. Ca urmare, unele vise condiționează mai bine și au nit mai rezistente la transport, durabile. Dar o dată cu ie performante, s-au comis [reșeli, care ridică probleme

Acad. Gherasim 
CONSTANTINESCU 

Directorul Institutului de cercetări 
pentru viticultură și vinificafie 

Valea Călugărească

grele de viitor. Chiar dacă am ieșit din faza vinificatiei casnice, risipită între sute de mii de producători, ea se face totuși, în continuare, în mai multe sectoare, ceea ce nu satisface interesele producătorilor și nici ale comerțului și consumatorilor. Din cauză că producția cooperativelor agricole o vinifică azi Ministerul Industriei Alimentare, pe cea a întreprinderilor agricole de stat o vinifică Departamentul de resort din Consiliul Superior al Agriculturii, iar producția sectorului de cercetare se vinifică și ea separat, construcțiile rămîn risipite, de multe ori înșiruite fără rost, una lîngă alta, de-a lungul unei singure podgorii. La Valea Călugărească, unitățile Ministerului Industriei Alimentare, ale Departamentului întreprinderilor agricole de stat șl Institutul nostru de
puncte 
de vedere

cercetări vinifică fiecare în pivnițele proprii, așezate una lîngă alta. Ba mai mult, sînt planificate, în prezent, două mari construcții, tot în incinta satului Valea Călugărească, ceea ce duce la mare risipă de bani, utilaj și forte calificate.în toate țările viticole din Iuîpe~ socialiste și. capitaliste criteriu! de bază la construirea cramelor și pivnițelor este raza de acțiune în jurul unei singure întreprinderi de vinificatie, care variază după împrejurări de la 7—11 km pînă la 40—60 km sau se sprijină pe cooperarea intercomunală. La noi, criteriul este dreptul conferit de a vini- fica fiecare separat. Sistemul risipit în vinificatie nu permite să se asigure un stocaj și să se folosească un utilaj modern, automatizat, de mare randament, cu o eficiență economică ' pertă ; se face mare risipă de oameni, de specialiști; se produc pierderi incomensurabile de produse, care urcă prețul de cost mult fată de țările care vinifică în comun și în întreprinderi mari.Analizînd sistemul de valorificare, cu gama lui nesfîrșită de preturi, cu tipuri de vin pe care nu le recunoști aevea în podgorii, cu regiuni întregi fără un vin de soi și denumire de localitate, îți dai numaidecît seama că între podgorie-producător — și industria alimentară-valorificator — nu există o relație de reciprocitate, de colaborare echitabilă, dar și mai puțin încă, o relație nemijlocită de la producător la consumator.Din suprafața totală de vii, 135 000 ha sînt hibrizi producători direcți, ale căror producții au scăzut la 2 000 kg struguri la hectar, iar prețul la această categorie de struguri a coborît pînă la egalitate cu costul unui bilet de tramvai dus și întors, respectiv 80 de bani, ba uneori chiar sub costul unui simplu bilet (30 bani). Cu acest preț nu se plătește nici culesul. Este adevărat, în sistemul de achiziții se afișează și unele prețuri ceva mai ridicate, dar acestea sînt la soiurile care se cultivă pe suprafețe neînsemnate și nu în sectorul cooperatist. Aci trebuie căutată cauza cauzelor.Exprimînd în concluzie, soluțiile ce se impun, personal consider că vi- nificația trebuie să treacă pe seama producătorilor, în sistem cooperatist;

aceasta trebuie să fie concentrată în întreprinderi mari, pe podgorii și specializată. Valorificarea să fie făcută de stat prin colaborarea nemijlocită cu producătorul, care să participe direct la cîștig și pierdere. Prin sistemul cooperatist de vinificație se pot asigura calea cea mai scurtă și condițiile cele mai avantajoase de realizare a construcțiilor moderne, înzestrate cu utilaj de mare randament. Se creează posibilități de cooperare între unitățile viticole dintr-o podgorie; se realizează produse standard șl tipuri de vinuri de mare marcă sau de largă circulație, la preturi mult mai accesibile.în ce privește înființarea noilor plantații, cred că o greșeală cu serioase implicații în ce privește producția de struguri, s-a făcut atunci cînd s-a pornit, în unele zone, la extinderea formelor înalte, amplasate pe locuri care nu sînt ferite de îngheț. Cu unele excepții, cum sînt plantațiile de la Neptun — Constanta și cele din Dealul Mare — Valea Călugărească și Pietroasele, unde formele înalte vor da rezultate deosebite, restul plantațiilor au suferit de îngheț și obligă la o revenire la forme joase, clasice. Greșeala a decurs din cauza amplasării plantațiilor la șes, în climat rece, necorespunzător, cu ierni grele și geruri mari.Cîteva cuvinte despre rolul științei în îndrumarea tehnică a viticulturii și vinificatiei. Cercetătorii români care activează în viticultură au realizat lucrările de raionare și microraionare a viticulturii luate ca exemplu și de alte țări ; au tipărit numeroase opere, în fruntea cărora se plasează tratatul de Ampelografie în 8 volume, care servește ca un izvor nesecat de referințe pentru alegerea și asocierea soiurilor și amplasarea lor pe teren, la locul de vocație naturală etc.Specialiștii din sectorul de cercetare au însă și ei lipsurile lor : valorificarea rezultatelor nu se face la nivelul necesităților din teren și a urgențelor impuse ; contactul între oamenii' de știință și tehnicieni este slab ; productivitatea muncii științifice de cercetare este încă foarte scăzută ; există mult balast care încarcă planurile de cercetare ; experiențe mărunte se repetă în mod inutil, în mai multe centre, angajînd un număr mare de cercetări. Așadar, cercetătorii au mult de lucru. însă chestiunea esențială este ca activitatea lor să fie subordonată scopului principal ce trebuie urmărit în viticultura și vinificația noastră — a- nume de a obține vinuri de masă bune, plăcute, ușoare, în cantități mari pentru satisfacerea nevoilor maselor largi de consumatori.Ce se impune deci pentru a orienta viticultura și vinificația din tara noastră pe o cale rațională de dezvoltare ? înseamnă a face ceea ce corespunde cerințelor maselor largi de consumatori — obținerea unor vinuri naturale de masă, ușoare, reconfortante, plăcute la gust. în cantități suficiente și în același timp ieftine. Aceasta este de altfel și tendința pe plan mondial, în această direcție își orientează activitatea producătorii de struguri și de vin din țări viticole de renume ca Franța, Italia, Spania. Grecia. în momentul de față la noi în magazine și în restaurante asemenea vinuri nu există. Consumatorul găsește ori vinuri grele, cu tărie alcoolică ridicată și în același timp foarte scumpe. îmbuteliate în sticle de trei sferturi, ori cîteva soiuri de vinuri de masă, astringente, fără personalitate, cu iz de substanțe chimice, care în loc să ofere consumatorului satisfacție îi provoacă dezgust.Punerea în concordanță a viticulturii cu vinificația și valorificarea, trebuie să aibă în vedere realizarea unui obiectiv precis : obținerea unei producții mari de struguri și de vin de calitate superioară și în sortimentele solicitate de populație. Este calea rațională de dezvoltare a acestui sector important al agriculturii noastre.

Linie de montaj pentru întrerupători 
de 15-20 kV, la uzinele „Electropu- 
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OBIECTIVELE ORGANIZĂRII ȘTIINȚIFICE:
9 9

REDUCEREA CONSUMURILOR, LICHIDAREA
REBUTURILOR, ECONOMII, RENTABILITATE

Dacă în anii din urmă activitatea Uzinei metalurgice din Iași era cuprinsă de evidente neajunsuri în îndeplinirea planului la toti Indicatorii și în domeniul rentabilizării, în 1967 ele au fost curmate : sporul la producția globală și marfă s-a ridicat la peste 34 milioane lei. S-au fabricat su
plimentar 4 354 tone țevi 
sudate, 386 tone tuburi 
pantzer și 909 tone țevi zin
cate, Ia un preț de cost mai 
scăzut, încit s-au înregis
trat, în plus față de preve
deri, economii de 2 324 000 
lei și beneficii peste plan 
de 12 909 000 lei. Sarcina de creștere a productivității muncii s-a realizat în proporție de 106,9 la sută.Continuînd acest drum înnoitor — drumul organizării științifice a producției și a muncii — în 1968 colectivul uzinei și-a concentrat și mai mult eforturile, orientîndu-le spre direcțiile esențiale ale planului de stat. în legătură cu experiența acumulată, cu „startul" din anul curent,

ne-am adresat tov. Vasile Brănișteanu, inginer șef al uzinei, care ne-a relatat:— în primul rînd, subliniez preocuparea cadrelor tehnice și economice ale uzinei de a depista și înlătura factorii care influențează negativ beneficiile. Rentabilizarea produselor, în cadrul amplei acțiuni de

tate pe șantierele de con
strucții. Sprijiniți de Ministerul Industriei Metalurgice, am reușit să depășim prevederile planului privind cantitățile de țevi cu dimensiuni mici cu peste 1 600 tone. Ca urmare, la aceste sortimente rentabilitatea a crescut cu mai bine de 20 la sută. A sporit și

La Uzina 
metalurgică-lași

organizare superioară a producției și a muncii, s-a axat mai întîi pe îmbunătățirea tehnologiei de fabricație. Pînă la sfîrșitul 
anului trecut s-au rentabi
lizat în acest mod două 
grupe de sortimente, prin
tre care țevi pentru insta
lații de 2—4 țoii și țevi 
pentru conducte, mult cău

întreprinderi băcăoane 
„recordmene" 
ale suprastocării

La Combinatul de cauciuc sintetic și produse petrochimice din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej exista la începutul lunii martie un stoc supranormativ de materiale și piese de schimb în valoare de peste 20 milioane lei. Magaziile combinatului s-au transformat în adevărate depozite în care, „cu acte în regulă", se imobilizează banii statului...— De vină sînt cauzele obiective — a replicat ing. Petre Bunea, directorul general al combinatului.Și au urmat justificările. O bună parte din materiale stau nefolosite încă de la intrarea în funcțiune a combinatului. Valoarea lor se ridică la circa 8 milioane lei. Altele se datoresc modificărilor de plan survenite în timpul anului, schimbării tehnologiilor de fabricație și sistemului greoi de aprovizionare cu materiale dirijate.Deci, suprastocarea are la bază aceleași eterne motive! Conducerea combinatului, oamenii de la aprovizionare s-au... luptat din greu, dar fatalitatea, ca orice fatalitate, a învins. Am cercetat și noi scriptele, am discutat și cu alte cadre din combinat. Urmarea ? Fatalitatea înseamnă, mai întîi, slaba colaborare între compartimentul de aprovizionare, serviciul tehnic și secțiile consumatoare ale combinatului. Nu de puține ori au fost aduse materiale care existau în magazii. Iată un exemplu. Pentru executarea unor construcții erau necesare 220 tone țevi. în combinat se aflau, însă, în stoc 117 tone țevi. Mai trebuia să se procure doar 103 tone. Ori că nu se cunoștea stocul existent, ori că cei de la aprovizionare dispun după bunul plac de banii statului, fapt este că în combinat s-au achiziționat încă 250 tone țevi. Așa s-a procedat și cu țeava adusă, pentru secția butadienă și cu o serie de chimicale.Fatalitate înseamnă apoi că unele secții productive solicită anumite materiale fără o fundamentare temeinică. Serviciul tehnic — îndeplinindu-și rolul de... automat — le avizează cu ușurință, „pe cuvînt de onoare", nefiind curios să verifice necesitățile de consum ale secțiilor. Materialele se aprovizionează și devin disponibile. Caz concret: tabla

și‘ profilele cerute de atelierul mecanic. După ce 23 tone de tablă neagră groasă și 20 tone profile au fost aduse în combinat, conducerea atelierului mecanic a declarat că nu mai are nevoie de ele. Atunci a intrat în acțiune serviciul desfacere și a început să vîndă ceea ce mai înainte se cumpărase. în combinat au rămas doar... cheltuielile de transport, precum și o cantitate de 10 tone profile pentru a întregi stocul supranormativ.Fatalitate mai înseamnă și practica de a „agonisi" tot ce-i cade la îndemînă serviciului de aprovizionare : mari cantități de sulfat de aluminiu, var, becuri electrice și alte materiale care pot fi găsite oricînd cu ușurință. La un moment dat se aflau în magazii, în stoc, becuri electrice în valoare de aproape un milion de lei. Despre aceste becuri circulă părerea că ar fi fost utile numai într-un singur caz: să fie aprinse toate odată că la lumina lor orbitoare doar, doar, conducerea combinatului ar fi sesizat risipa.Aceste daune persistă și se ridică la sute de mii lei penalizări pentru credite restante, din cauza stocurilor supranormative. Contabilul șef al combinatului, tov. Ștefan 
Ghimpu, ne spune că numai pentru catalizatorul „shell" adus din 1966, s-au plătit pînă acum penalizări ce reprezintă 25 la sută din valoarea lui. Și cînd te gîndești că materialele care zac aici nefolosite sînt necesare altor întreprinderi industriale.Fatalitatea aceasta de... trei feluri acționează și în magaziile Combinatului chimic din Borzești. Fabricii de hîrtie și celuloză Letea, Complexului de industrializare a lemnului din Comănești, Fabricile de postav din "Buhuși, toate din județul Bacău. Bineînțeles, în forme mai ușoare sau mai grave. Remediul ei este simplu : cei care o tolerează să suporte daunele, iar forurile tutelare să accelereze redistribuirea stocurilor supranormative. Și aceasta, sub directa supraveghere a organelor județene competente.

Gh. BALTA 
corespondentul „Scînteii"

producția de țevi filetate cu 4 150 tone față de plan, obtinîndu-se beneficii suplimentare de 1 250 000 lei. în fine, încărcarea instalațiilor la întreaga lor capacitate a permis atingerea și chiar depășirea parametrilor proiectați : la țevi zincate cu 36 la sută, la tuburi pantzer cu 13 la sută, iar în trimestrul IV 1967 la întregul sector de țevi sudate cu 4 la sută.
— Uzina este o mara 

consumatoare de metal. 
Cum s-a procedat, în ca
drul acțiunii de rentabili
zare, pentru reducerea 
consumurilor specifice 7
— Revizuirea și micșora

rea consumurilor specifice, 
atît la materiile prime de 
bază, deci Ia metal, cît și 
la cele auxiliare, reduce
rea procentului rebuturilor 
și declasatelor, precum și 
diminuarea cheltuielilor de 
prelucrare au constituit 
permanent o problemă 
„cheie", înscrisă pe agenda 
studiilor de organizare ști
ințifică a producției. Măsurile sînt multiple. De pildă, prin folosirea benzilor cu dimensiuni cît mai apropiate de cele ale țevilor s-a redus consumul specific respectiv cu 8 kg pe tonă, obținîndu-se anul trecut e- conomli de 1 009 tone în plus la țevi, 445 tone la profile îndoite și 166 tone zinc. Cît privește rebuturile și declasatele, cifrele sînt la fel de pilduitoare. Procentul de țevi de categoria a Il-a a scăzut de Ia 6,5 la sută admis la 0,7 la sută.Un puternic accent s-a pus și se pune, în continuare, pe economisirea materialelor așa-numite deficitare, printre care zincul. Acțiunea a fost înlesnită de darea în funcțiune a unei moderne instalații de zin- care, cu o capacitate anuală de 25 000 tone, care nu numai că asigură sporuri substanțiale de producție, dar valorifică mai bine metalul. Continuîndu-se aceste eforturi, la sfîrșitul trimestrului I din anul curent se va mai da în exploatare încă o instalație de zincare.— După cum se știe, 

colectivul uzinei avea și 
sarcina de a utiliza com
plet și cît mai productiv 
timpul de lucru, de a do
vedi o înaltă exigentă în 
muncă. In ce măsură s-a 
soluționat această proble
mă care are rezonanțe a- 
supra randamentului și 
productivității muncii 7— S-a întocmit un studiu în această direcție, din care s-a desprins că aproa

pe jumătate din timpul de muncă irosit se datora slabei discipline în muncă, învoirilor și absentelor. Prin măsurile luate în conformitate cu hotărîrea de partid și de stat în acest domeniu, se poate spune că acum s-a lichidat acest balast. Bunăoară. în aplicarea acestor măsuri, s-a ținut cont să 
se asigure un raport just 
între muncitorii productivi 
și auxiliari, iar în ce pri
vește personalul tehnico- 
administrativ s-a mărit 
ponderea celui tehnic, fiind 
degrevat de multe sarcini 
administrative. Numai în trimestrul IV al anului trecut s-a redus cu 47 numărul celor cu munci auxi- liare-administrative. ca urmare a perfecționării proceselor de producție, a raționalizării aprovizionării cu materii prime și SDV- uri, modernizării transportului intern.

— Precizam la început 
că anul 1968 va însemna 
o nouă treaptă pe scara 
rentabilității si a benefi
ciilor sporite. Care sînt 
coordonatele acestei „ri
dicări la putere" a rezul
tatelor economice si fi
nanciare 7— Chiar prin plan se prevăd noi sporuri de producție, de 233 la sută la profile îndoite, 46 la sută la țevi cu dimensiuni mici și 80 la sută la sortimentele noi, unele din oteluri speciale. Sporurile amintite, 

conjugate cu reducerea 
cheltuielilor la 1 000 lei 
producție-marfă în propor
ție însemnată vor permite 
dublarea beneficiilor față 
de 1967. Repetăm, aceste efecte financiare se vor obține pe calea rentabilizării restului de produse rămase de anul trecut care se mai realizează cu pierderi și prin introducerea în fabricație a noi tipodi- mensiuni și sortimente superioare din oteluri speciale, cărora 11 se vor aplica operații de zincare. file- tare și altele, capabile să ridice calitatea lor.Pînă acum am asimilat 11 sortimente noi. Vom a- corda toată atenția realizării protecțiilor anticoro- zive. Pentru economisirea metalelor se va extinde laminarea țevilor la reducto- rul alungitor la toleranțe negative, numai că ar fi bine ca forul nostru tutelar să legifereze mai repede livrările de produse la aceste tolerante.Beneficiile și rentabilitatea vor crește și prin fabricarea țevilor din bandă laminată la cald, care este mai ieftină cu 1 300 lei pe tonă fată de cea laminată la rece și care acum se a- duce din import.Se înscrie, totodată, în 
acțiunea de amplificare a 
rentabilității producției ex
tinderea normării tehnice 
pe baze științifice. Aceasta, prin îmbunătățirea structurii formațiilor de lucru, mecanizării și automatizării. Ne străduim să îmbunătățim activitatea de concepție, mai ales în domeniul tehnologic, pentru ca drumul aplicării în producție a cercetărilor întreprinse să fie cît mai scurt.

Manole CORCACI
corespondentul „Scînteii”

aare din pag. I)ime acestora soluții corespunză- i.ptul că administrațiile finan- județene, spre deosebire de le secțiuni financiare ale sfatu- populare regionale, își vor des- ta activitatea în legătură directă rașele și comunele, precum și cu uțiile și unitățile economice lo- duce în mod evident Ia o spo- a sarcinilor și răspunderii a- r organe. Totodată, înlăturarea :ilor intermediare înlesnește sar- aparatului financiar de a se î direct de unitățile prin care recută bugetul județului în an- lu și modul în care se gestio- i valorile materiale și bănești, rînd astfel păstrarea integrității îlui obștesc. Legătura directă a nistrațiilor financiare cu comu- face mai operativă traducerea lață a hotărîrilor partidului și rnului, precum și a indicațiilor pecialitate ale Ministerului Fiilor, ținîndu-se seama de reali- economice din raza județului.jualmente, prin trecerea la noua lizare, în fața organelor finan- judetene stau o serie de pro- » deosebit de importante, de a rezolvare va depinde întreaga itate financiară pe plan local. 1, administrațiile financiare voc 1 să asigure continuitatea exe- i bugetare, ținînd seama de ne- itea ca defalcarea pe județe a telor fostelor regiuni să nu a- ze realizarea integrală și la timp fliturilor și efectuarea cheltuie- prevăzute.ganele județene și orășenești

ale administrației financiare vor dispune, potrivit noilor principii adoptate, de mai multă autonomie și vor avea la îndemînă mijloacele necesare în vederea administrării mai independente în toate domeniile de activitate. După noua organizare teritorială, administrațiilor financiare le revine sarcina principală de a sprijini și îndruma unitățile economice și instituțiile bugetare în folosirea cît mai judicioasă a fondurilor alocate, combătînd tendința unor organe de a concentra la nivelul județului activități care, datorită unei asemenea concentrări, determină cheltuieli suplimentare și în- tîrzie realizarea.O sarcină importantă a noilor organe financiare județene privește finanțarea unităților economice subordonate consiliilor populare județene. Pe această linie, administrațiile financiare județene — în cadrul acțiunilor de verificare și avizare a planurilor financiare ale instituțiilor economice locale — au datoria de a sprijini măsurile menite să lichideze, încă în acest an, pierderile planificate existente la unele unități, care se acoperă de la buget pe seama rezultatelor favorabile ale altor întreprinderi. O contribuție însemnată trebuie să aducă administrațiile financiare pe linia identificării rezervelor existente în economia locală, precum și a unor noi surse de venituri care să dea posibilitate creșterii bazei de venituri proprii ale județelor. Noile organe financiare județene vor sprijini, totodată, acțiunea permanentă de organizare științifică a producției și muncii, îndeplinirea integrală a planului de investiții al

Un vast program de activitate 
pentru noul aparat financiar
organelor locale, darea în funcțiune la termen a obiectelor de investiții.Sarcinile de răspundere care revin administrațiilor financiare și, totodată, simplificarea aparatului acestora cer îmbunătățirea continuă a activității fiecărui lucrător din cadrul noilor organe financiare, perfecționarea neîntreruptă a stilului și metodelor de muncă. Ministerul Finanțelor, prin direcțiile de specialitate și publicațiile sistemului financiar, va sprijini mai îndeaproape, prin îndrumare concretă, activitatea organelor financiare din cadrul consiliilor populare județene.Ca urmare a noii organizări administrative a teritoriului s-au creat condiții mai bune și pentru exercitarea controlului financiar de către aparatul propriu de control și revizie al Ministerului Finanțelor. In locul direcțiilor de control și revizie, care funcționau în fiecare regiune, s-au înființat direcții teritoriale, care vor exercita în toate județele controlul financiar atît la unitățile republicane, cit și la cele locale, pe baza planului de control

stabilit de Ministerul Finanțelor în funcție de mersul execuției bugetare și alte necesități ale fiecărei perioade.Desfășurîndu-și activitatea pe baza unui plan centralizat, aparatul de control și revizie al Ministerului Finanțelor are posibilitatea să folosească în condiții judicioase capacitatea direcțiilor teritoriale de control și revizie, acționînd permanent pentru satisfacerea necesităților de control în fiecare județ. De asemenea, pentru fiecare județ, direcțiile teritoriale vor realiza sarcina trasată Ministerului Finanțelor prin documentele Conferinței Naționale a P.C.R. din decembrie 1967, privind coordonarea și orientarea unitară a controlului financiar. Atenția deosebită ce se va acorda acestei sarcini, precum și îndrumării tehnice și metodologice de specialitate a celorlalte organe cu atribuții de control financiar, va trebui să aibă drept efect evitarea paralelismelor și suprapunerilor în control, precum și a verificărilor repetate Ia intervale scurte la aceeași unitate.în atenția permanentă a conducă

torilor direcțiilor teritoriale vor trebui să stea organizarea și exercitarea controlului preventiv, urmărindu-se încă de la înființarea noilor unități și instituții aplicarea în condiții corespunzătoare a acestei pârghii importante pentru înlăturarea cheltuielilor neeconomicoase și buna fructificare a avutului obștesc. Pe linia îndrumării tehnice și metodologice a aparatului de control financiar intern de pe teritoriul fiecărui județ, trebuie să se acorde sprijinul necesar tuturor organelor de control financiar intern aparținînd unităților republicane și locale. De asemenea, va trebui acordat sprijin și pe linia ridicării calității muncii, prin îmbunătățirea pregătirii profesionale a a- acestui aparat.Un loc însemnat în activitatea noastră economică îl ocupă investițiile. Potrivit hotărîrilor Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român privitoare la rolul finanțelor și creditului în economie, Banca de Investiții a primit drepturi noi cu privire la urmărirea utilizării mijloacelor materiale și financiare destinate

investițiilor, la mobilizarea și valorificarea cît mai bună a rezervelor existente în acest domeniu. O dată cu acordarea noilor drepturi sporesc și îndatoririle aparatului băncii.Pornind de la aceste premise s-a desfășurat și acțiunea de constituire a sucursalelor județene ale Băncii de Investiții. Ținînd seama de noua organizare teritorială administrativă a țării, au fost desființate fostele sucursale regionale care îndeplineau, aproape exclusiv, funcții de îndrumare, coordonare și control. Sucursalele județene înființate în orașele de reședință a județelor au în principal funcții operative legate de finanțarea, creditarea și controlul activității de investiții, ele îndeplinind în același timp și funcția de organ coordonator al activității filialelor din județul respectiv.De asemenea, în toate județele țării și în municipiul București s-au constituit direcții ale Casei de Economii 
și Consemnațiuni. Prin acestea se a- sigură o apropiere a organelor de conducere de agențiile din fiecare județ, creîndu-se condiții pentru o mai bună îndrumare a acestora. Unităților C.E.C. le revin sarcini sporite cu privire la îmbunătățirea deservirii depunătorilor, extinderea acțiunii de economisire în rîndul populației, lărgirea formelor de informare a depunătorilor și popularizarea avantajelor păstrării banilor la C.E.C. O a- tenție deosebită va trebui acordată pătrunderii acțiunii de economisire în rîndurile populației rurale, ținînd seama de creșterea continuă a nivelului de trai al țărănimii.în aceeași perioadă a avut loc și reorganizarea unităților teritoriale ale

Administrației Asigurărilor de Stat, în locul direcțiilor regionale și inspectoratelor raionale au fost înființate direcții județene și direcția municipiului București, cu sarcini operative pe linia prestărilor de servicii legate de funcțiile economice- sociale ale asigurărilor, constînd în contractarea asigurărilor, evaluarea pagubelor, plata despăgubirilor și sumelor asigurate. Noua organizare teritorială marchează o treaptă superioară în concepția de conducere a activității de asigurare, unitățile teritoriale ADAS avînd în totalitatea lor caracter lucrativ, îndrumate și coordonate nemijlocit de centrală. Noilor unități ADAS le revin ca sarcină consolidarea și dezvoltarea ritmică a portofoliului de asigurări, creșterea gradului de cuprindere în asigurarea facultativă a bunurilor și persoanelor, servirea exemplară a a- siguratilor, dezvoltarea în perspectivă a tuturor formelor de asigurare.Corespunzător exigențelor actuale sporite, unitățile sistemului financiar vor colabora și mai strîns cu unitățile Băncii Naționale a Republicii Socialiste România, cu toate organele existente pe plan local, în vederea obținerii unor rezultate optime în mînuirea fondurilor materiale și bănești.Noua organizare administrativ-te- ritorială a tării impune întregului aparat financiar și economic îmbunătățirea activității și metodelor de muncă, în scopul sporirii acumulărilor bănești și al utilizării lor cît mal eficiente — factori determinant în ridicarea pe o treaptă superioară a economiei naționale și acțiunilor so- cial-culturale.
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Dezbaterea publică privind

INDICII DESPRE

Prof. univ. dr<
Andrei 

MNCSULY

PERFECȚIONAREA 
INSTRUCȚIEI 
DASCĂLULUI

Studiul privind dezvoltarea 
învățămîntului de cultură ge
nerală, propus spre dezba
tere publică, dovedește încă 
o dată atenția și grija deo
sebită pe care partidul și 
statul nostru o poartă școlii, 
pregătirii și educării tinerei 
generații la nivelul exigen
țelor contemporaneității.

Principalul factor în reali
zarea acestor prevederi- este 
corpul profesoral. Tocmai de 
aceea consider că planurile 
de învăfămînt ale facultăților 
cu profil pedagogic vor tre
bui să reflecte mai pronunțat 
cerinfele sporite și variate 
ce se pun în fața profesorilor 
din școlile de cultură gene
rală. Eficiența procesului de 
transmitere-asimilare a cu
noștințelor depinde în mod 
hotărîtor, după părerea mea, 
de gradul în care se ține 
seama de datele psihologiei 
copilului de vîrstă școlară, de 
particularitățile dezvoltării lui 
intelectuale, precum și de 
datele teoriei învățării. 
Practica școlară ne arată că 
munca instructivă a profeso
rului de specialitate în multe 
cazuri nu se conjugă cu o 
activitate educativă susținută. 
Ba, mai mult, el întîmpină 
reale dificultăți chiar și în 
fundamentarea psiho-pedago- 
gică a predării disciplinei da 
specialitate.

Toate acestea pledează 
pentru intensificarea pregătirii 
psihologice, pedagogice și 
metodice a viitoarelor cadre 
didactice care să concure la 
formarea unui sistem unitar 
și viabil de cunoștințe teo
retice și practice, strîns legat, 
pe de o parte, de specificul 
disciplinei de specialitate, iar, 
pe de altă parte, de realită
țile școlare. O dată cu asigu
rarea în planurile de învăță- 
mînt a unui spațiu corespun
zător disciplinelor amintite, 
propun și o temeinică revizui
re a confinutului acestora 
penfru ca ele să reflecte cît 
mai adecvat problemele și 
sarcinile care stau în fața 
școlii noastre în raport 
cu rezultatele cercetării ști
ințifice naționale 
diale în domeniul instruc
ției și educației. 
intrăm în aspecte de detaliu, 
țin totuși să subliniez că din 
sistemul de pregătire în uni
versitate și institut a viitori
lor profesori nu poate lipsi 
practica pedagogică. Practica 
studenților organizată în 
școală sub îndrumarea spe
cialiștilor este un bun prilej 
de întregire și lărgire a pre
gătirii lor psiho-pedagogice, 
de aplicare variată a cunoș
tințelor teoretice, precum și 
pentru a se verifica cu exi
gență în ce măsură își poate 
dezvolta studentul respectiv

fi mon-

Fără să

aptitudinile și calitățile nece
sare unui bun educator.

După părerea mea, și pro
cesul de perfecționare post
universitară trebuie conceput 
ca un sistem unitar în care să 
se împletească în mod or
ganic informarea științifică 
de specialitate cu pregătirea 
pedagogică-metodică. In a- 
cest sens, propun ca în ca
drul cursurilor de specialitate 
ce se vor organiza periodic 
de către universități, respec
tiv de către institutele peda
gogice, pentru a informa pe 
profesori despre noile rea
lizări ale științei, să fie cu
prinse și anumite probleme 
actuale de psihologie și pe
dagogie, legate de specificul 
disciplinei respective. De a- 
semenea, activitățile peda- 
gogice-metodice organizate 
de către inspectoratele șco
lare județene ar fi de dorit să 
includă și cicluri de confe
rințe privind problemele ac
tuale legate de obiectul de 
specialitate. In felul acesta 
se va putea asigura nu nu
mai operativitatea informării 
profesorilor, dar și unitatea 
împletirea organică a perfec
ționării lor de strictă specia
litate cu cea pedagogică- 
metodică, precum și o strînsă 
legătură a problemelor teo
retice cu activitatea practică 
școlară. In sistemul de per
fecționare a cadrelor didac
tice ar trebui incluse și anu
mite teme privind educația 
adulților, culturalizarea ma
selor, probleme de sociolo
gie școlară, deosebit de ne
cesare mai ales pentru pro
fesorii care activează în me
diul rural.

ționarea de către o comisie a 
întreprinderii cu participarea și 
a două cadre didactice avînd 
specialitatea matematică și 
psihologie, după care can- 
didajii selecfionafi să fie su
puși concursului de admitere. 
Durata cursurilor teoretice să 
fie de 3 trimestre complete, 
iar întocmirea proiectului să 
se facă de la 1 iulie la 1 
decembrie, timp în care ele
vii să fie încadrafi normal în 
producție ca muncitori, sau 
în alte funcfii corespunzătoare, 
beneficiind de un concediu 
de studii de 30 de zile. 
Susfinerea proiectului de di
plomă sînf de părere să se 
facă în vacanfa de iarnă, în
tre 3—8 ianuarie.

Hariton V. 
STOICULESCU, 

profesor fruntaș

NECESITATEA 
UNUI STATUT 
AL CORPULUI 
DIDACTIC

preco- 
în do- 
struc-

Ing. Dumitru 
SANDU, 

directorul grupului 
școlar „Steagul Roșu’- 

Brașov

W legătură cu
PREGĂTIREA
MAIȘTRILOR

In Sfudiul cu privire la 
dezvoltarea învățămîntului 
profesional și tehnic se pre
vede reducerea duratei de 
școlarizare cu un an și la 
școala tehnică de maiștri, 
măsură pe care o consider 
realizabilă în situația înde
plinirii anumitor condiții. De 
pildă, mi se pare necesar ca 
toți candidați! să fie absol
venți de școli profesionale și 
licee și să figureze în ultima 
sau penultima categorie de 
încadrare. In acest sens pro
pun ca stabilirea candidafi- 
lor ce urmează să fie selec
ționați pentru școala teh
nică de maiștri să se facă 
între 1 martie și 1 septem
brie, timp în care întreprin
derea să întocmească un 
grafic pentru fiecare candidat, 
cu rezolvarea atribuțiilor pri
vitoare la însușirea meseriei 
a doua : reglor, șef de echi
pă, ajutor de maistru, dis
pecer, normator și 
provizoriu. La sfîrșitul 
perioade să se facă

maisfru 
acestei 
selec-

Studiirid cu atenție 
nizările și soluțiile noi 
meniul îmbunătățirii 
furii, a conținutului, metode
lor și mijloacelor de învăță- 
mînt, doresc să semnalez ne
cesitatea urgentării de către 
Ministerul fnvăfămîntului a 
elaborării Statutului corpului 
didactic și a Regulamentului 
de organizare și funcționare 
a inspectoratelor 
care vor contura, 
criteriile de repartizare 
promovare a cadrelor didac
tice. Anticipînd, socotesc că 
inspectoratelor școlare ju- 
de/ene — instituții executive 
cu mare răspundere — tre
buie să li se încredințeze 
sarcini sporite în ceea ce pri
vește 
varea 
afara 
care 
buie 
criteriul selecției pe bază de 
concurs la condiții egale, 
criteriu cu adevărat stimula
tor.

In ansamblul noilor mă
suri, cred că se cuvine o 
atenție sporită și probleme
lor recrutării și îndrumării 
pedagogilor școlari, care tre
buie să fie adevărați educa
tori. Criteriile curente de se
lecționare a pedagogilor și 
actualele exigențe față de ei 
sînt necorespunzătoare, dînd 
acestor cadre îndatoriri auxi
liare, minore. Pentru ca în vii
tor pedagogul să fie un aju
tor de nădejde al școlii, pro
pun să se creeze condiții co
respunzătoare : pregătirea
pedagogilor în secții speciale 
ale liceelor pedagogice, re
crutare prin concurs, insti
tuirea unui sistem de promo
vare (definitivat, grade pe
dagogice etc), asigurarea unei 
salarizări corespunzătoare, 
crearea unor condiții favo
rabile de perfecționare. Nu
mai în felul acesta pedagogul 
școlar poate avea o autori
tate științifică și morală, poate 
fi un bun educator.

școlare, 
desigur,

reparfizarea și promo- 
cadrelor didactice. în 

actualelor criterii, pe 
le consider juste, (re
introdus cu precădere

HSeria „Haiducii" este și nu este un „serial". Desigur, cuprinde un număr nedefinit de filme trecute și viitoare. Dar nu pentru că la fiecare film se adaugă alte și alte peripeții, ca în „Fantomas" sau în „Angelica". Peripeții, xistă. Dar mai există și altceva. La fiecare film (s-au pînă acum) se schimbă unghiul de ' privire, melodia morală e alta, se mută, parcă, povestea pe altă albie. în primul episod a fost o prezentare generală a personajelor, în „Răpirea fecioarelor", peisajul își adună toate cărările și-I putem contempla în toată complexitatea lui. Din marele dicționar al Academiei (Hașdeu — Philippide — Sextil Pușcariu) reiese că haiducii erau de două feluri : singulari și colectivi, adică lucrînd de unul singur sau în cete conduse de un căpitan. Iar cetele erau și ele de două feluri : după cum haiducii erau niște justițiari, apărători ai poporului, îndreptători de lege, sau, dimpotrivă, tîlhari, pur și simplu — uneori simbriași ai cotropitorilor. între acestea putea exista dușmănie sau alianță.
Răpirea apare. Și de două că e condusă de în- la Vidin, și al doilea,

desigur, e-făcut trei

fecioarelor este puter- ori teribilă.In filmul banda rivală nică, și este întîi, pentru suși pașa de pentru că avea complicitatea înseși soției domnitorului. Bineînțeles, domnul țării, fanariotul Hangerli (adus pe ecran în întruchiparea nuanțată a actorului G. lonescu- Gion), găsea o concurență dezastruoasă între acești jefuitori, care îi împuținau propria lui pradă. în timp ce poporul sîngera crunt. Pe

un pașă, domni-de altă parte, cu torul nu putea lupta. Domnitorul nu, boierii nu. haiducul însă, da. Așa că acum, eroul nostru Amza se va război și cu cetele turcești ale lui Pazvanoglu (cete al căror vătaf îi prilejuiește o remarcabilă compoziție lui Colea Răutu), și cu jefuitorii domnești. Toate acestea,
nu.

CRONICA FILMULUI

e Filarmonica de stat „G. Enescu" (la Ateneu) : Con
cert dat de orchestra Barbu Lăutaru. Dirijor : Ionel 
Budlșteanu — 20.
• Opera română : Studio preclasic —11 ; Boris Godu
nov — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : Ana Lugojana — 10,30, 
Văduva veselă — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
Heldelbergul de altădată — 10, Apus de soare — 15, 
Oameni și șoareci — 19,30, (sala Studio) : Topaze — 
10 ; 19,30, Jocul adevărului — 15.
• Teatrul de Comedie : Troilus șl Creslda — 10,30 ; 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” (sala din bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Privește înapoi cu mînie — 
10,30, Livada cu vișini — 20, (sala din str. Al. Sahia 
nr. 76 A) : Comedie pe Întuneric — 10,30, 15, Candi
da — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : O noapte 
furtunoasă 10, Lovitura — 15,30, Petru Rareș — 19,30, 
(sala Studio) : Absența unui violoncel — 10,30, Cînd 
luna e albastră — 16, Femei singure — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : Hoții — 19,30.
• Teatrul Mic : Amintirea a două dimineți de luni —
10.30, Doi pe un balansoar — 16, Richard al II-lea — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Năzdrăvăniile lui Păcală —
9.30, Toate ptnzele sus — 15, Naufragiațll — 18,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cîntarea etntărilor — 11, 
Uriel Acosta — 20.
• Studioul Institutului de artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale" (la sala Palatului) : Nenoro
cirile din dragoste ale Iui Arlechlno — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Pa- 
puclada — 11, (sala din str. Academiei) : Vrăjitorul din 
Oz — 11.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase” (sala Savoy) : 
Scandal la Boema — 19,30, (sala Victoria) : Varietăți 68
19.30,
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicate
lor : Magistrala tinereții — 20.
• Circul de stat : Ansamblul Circului Mare din Mos
cova — 10 ; 16,30 ; 20.

□P

li

n

tv

9,00 — Ora exactă.
Cum va fi vremea.

9,02 — Gimnastica de înviorare.
9,10 — Pentru copii și tineretul școlar. „Ex-terra ’68". 

Film serial : „Meteor X L 5". „La șase pași d« 
o excursie" — emisiune concurs.

10,45 — Emisiunea pentru sate.
12.30 — Concert simfonic.

Orchestra simfonică a Radioteleviziunii.
In program : Simfonia în do major de Antonio 
Vivaldi și Concertul pentru orchestră de coarde 
de Doru Popovici.

15,25 — Fotbal : Steagul Roșu — F. C. Argeș. Transmi
siune de la Brașov. In pauză : „Careul magic" 
vă prezintă meciul de box : Joe Louis—Max 
Baer.

17,15 — Cu cîntecul șl jocul pe meleagurile patriei. 
Ișl dă concursul ansamblul „Brîulețul" din Con
stanța. Dirijor : Gheorghe Parnica. Coregrafia : 
Petre Bodeuț, Eugenia Popescu Județ și Ion 
Buruc.

18,00 — Curierul artelor. Emisiune de actualitate tea
trală, muzicală și plastică.

18.30 — Magazin 111.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50
20,00

— Desene animate.
— Film artistic : „Cosmin, fiul zimbrului". (Seria 

I). O producție a Studioului de televiziune 
București. In rolurile principale : Florin Pier
sic, Gheorghe Cozoricl, Cosma Brașoveanu, Lu
minița Iacobescu, Valeria Marian. Scenariul : 
Mircea Ștefănescu. Regia : Cornel Popa.

— Caruselul varietăților.20.45
21,15 — Film artistic : „Inamicul public nr. 1".
22.45 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — Telesport.

t1

fii!

La Muzeul Sa
tului este des
chisă o expozi
ție de scoarțe 
și tapiserii ro
mânești. Tn cli
șeu : „Balada 
Miorița” de Ol
ga Porumbaru. 
Foto :

Gh. Vințilă

POTENȚIALUL DE CREAȚIE
AL TEATRULUI PLOIEȘTEAN

In ultimii ani, colectivul dramatic al 
Teatrului de stat din Ploiești a vizitat 
de mai multe ori Capitala cu turnee 
care vădeau reale progrese în arta in
terpretativă, deși uneori — alături de 
piese de Shaw sau Capek — și pe texte 
de o mai mică respirație. Pentru stagiu
nea actuală, teatrul și-a propus un pro
gram mai pretențios, cuprinzînd printre 
altele două lucrări originale recente ; 
,,Petru Rareș" de Horia Lovinescu și 
„Opinia publică" de Aurel Baranga, pre
cum și un Shakespeare („Mult zgomot 
pentru nimic"), un Cehov („Trei surori"), 
un Caragiale (momente dramatizate). 
Vom vedea, mai jos, în ce măsură pro
iectele sînt duse pînă la capăt.

Deocamdată, să subliniem, în primul 
rînd, că Ploieștiul dispune de condiții 
favorabile pentru a realiza, la nivel sa
tisfăcător, un repertoriu dintre cele mai 
dificile. Aci, pe lîngă interprefi cu o 
îndelungată experiență, s-au strîns nu
meroși actori tineri valoroși, alcătuind 
o trupă care poate concura, în anumite 
compartimente ale ei, cu colective de 
prestigiu din țară. Pe de altă parte, a- 
propierea de București sporește posibi
litățile teatrului de a face apel și la alte 
forțe artistice de primă mînă.

Aceste posibilități au fost valorificate 
în unele spectacole ale stagiunii de față. 
Penfru rolul titular din „Petru Rareș" a 
fost invitat Ion Marinescu, de la Tea
trul Mic — unul dintre reprezentanții 
remarcabili ai acelei categorii de ac
tori care începuse să lipsească, la un 
moment dat, din teatrul românesc — 
actori destinați să întruchipeze eroi ma
turi, la vîrsta viguroasei împliniri fizice 
și sufletești. E îmbucurător să constatăm 
că generația care s-a afirmat atît de 
promițător cam în ultimul deceniu a dat

scenei un șir de interprefi capabili să 
fie excelenfi Richarzi sau Falstaffi, Faușfi 
sau Danfoni... Rămîne ca repertoriile 
teatrelor să fie mai pujin zgîrcife cu 
dînșii, acum, la ceasul deplinelor pu
teri și al consacrărilor.

Petru Rareș, în piesa lui Lovinescu, 
este un rol care dă satisfacție interpre
tului (ca și publicului) prin bogăția și 
complexitatea personajului, oferind teren 
larg compoziției actoricești. După cunos
cutul succes repurtat în acest rol de co
legul său de generație George Con
stantin la Festivalul teatrelor dramatice, 
Ion Marinescu aduce o viziune diferită, 
la fel de reliefată, dar cu totul perso
nală, asupra figurii domnitorului moldo
vean. In plină glorie, sau în momente 
de cumplită decădere, bărbat la 40 de 
ani sau bătrîn obosit, Rareș este văzut 
în diversele ipostaze ale aceluiași carac
ter vijelios, voluntar, cu întorsături neaș
teptate de mînie sau generozitate. Acto
rul a creat astfel un personaj foarte 
uman, care își înțelege cu inteligență și 
umor propriile limite, care știe să su
fere demn, subordonînd lucid întreaga 
sa viață unei înalte misiuni patriotice, în 
virtutea căreia nici o jertfă nu e prea 
grea — într-un cuvînt o conștiință po
litică, un conducător confruntat cu răs
punderile sale istorice (ceea ce consti
tuie, de altfel, și partea cea mai intere
santă a piesei).

Alături de protagonist au sfat un nu
măr de actori excelenți ai teatrului. Tre
buie să vorbim la loc de frunte despre 
interpretarea Margaretei Pogonat, deși 
rolul Măriei, prima soție a lui Rareș, fi
gurează în piesă numai în prima jumă
tate de oră, iar replicile ar putea fi nu
mărate aproape pe degete. Din nou se 
confirmă că nu există, în teatrul modern,

• Răpirea fecioarelor ; SALA PALATULUI (seria de bilete 2302 — 
orele 10), PATRIA (completare Cîntece în lemn) — 10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15, BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21.
• Eroii de la Telemark : REPUBLICA — 9; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15.
• Sfîntul la pîndă ; LUCEAFĂRUL (completare Atențiune, ciuperci!)
— 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 20,45.
• Leul african : CAPITOL (completare Năică pleacă la București)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
• Blestemul rubinului negru : 
FESTIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, EXCELSIOR — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, 
MODERN (completare Cîntece în 
lemn) — 9,30;’11.4o; 14; 16,15; 18,30; 
20,45.
• Am întîlnit țigani fericiți: CEN
TRAL — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, 
GRIVIȚA (completare Atențiune, 
ciuperci!) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MELODIA (completare 
Cîntece în lemn) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Program de scurt-metraje franceze : CINEMATECA — 10; 12,30; 
16,30.
• Muzicantul : VICTORIA (completare Campionatele mondiale de 
lupte) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Cel șapte samurai : VOLGA — 9,45—13 în continuare ; 16,30; 20.
• O lume nebună, nebună, nebună : GLORIA — 9,30; 13; 16,30; 20, 
FLOREASCA — 9,30; 13; 16,30; 20.
• Careta verde : LUMINA (completare Pași spre Brâncușl) — 9,30— 
16,15 în continuare ; 18,45; 20,45.

A Program pentru copii : DOINA — 9; 10. ,
• Contele Bobby, spaima vestului sălbatic : DOINA (completare 
Viața începe la 40 de ani) — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Cînd tu nu ești ; UNION (completare Mai bine să prevenim. Pro
filaxia T.B.C.) — 14,30; 16,30; 18,45; 20,45.
• Acțiunea din insula păsărilor — Creierul — Lupta internă a spe
ciilor — Cu dansatorii maghiari

cinema

în Grecia — Gustav știe mai bine : 
TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.
• împușcături pe portativ : GIU- 
LEȘTI (completare Atențiune, ciu
perci !) — 15,30; 18; 20,30, BUCEGI 
(completare Salut, Kenya) — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MIORI
ȚA (completare Io, Mircea Voie
vod) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15 
20,30.
• Lordul din Alexanderplatz : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE —

15; 17,30; 20.
• Un nabab maghiar : DACIA

1967) — 8,30—21 în continuare.
• Moartea după cortină : BUZEȘTI (completare Miracole) — 15,30; 
18; 20,30.
• De trei ori București : FERENTARI — 15,30 ; 18; 20,30.
o Pantera neagră : UNIREA (completare Lauri celor mal buni) — 
— 15,30; 18; 20,15.
• Război și pace (seriile I și II) : RAHOVA — 15; 19,15.

(completare Orizont științific nr. 13/

cotropită și temporar lovită tuturor josniciilor.țară de blestemul Paralel cu aceste uneltiri, le avem și pe acelea ale pașei Pazvanoglu (întruchipat de George Constantin cu multă naturalețe pe linia dictată de scenariu), care, adunînd avuție, ambiționează să devină sultan. Și în acest dublu viespar, haiducii Iui Amza dejoacă toate planurile. Iată de ce grație acestor complicații de cete, contracete, conspiratori și contraconspiratori, filmul încetează de a mai fi o avalanșă de romantice aventuri, pen-

să vorbim mai tehnic, decupajul, montajul, cadrajul, jocul actorilor (inclusiv în roluri de mai mică întindere, create de Tanți Cocea, Toma Caragiu, Aimee Iacobescu, Alexandru Giugaru, Florin Scărlă- tescu și alți actori din diferite generații), plasarea dialogurilor, în- tr-un cuvînt regia, toate acestea au fost o reușită de care ultimele filme ale anului ne descurajaseră.Intercalarea de fecioare de daugă poveștii în același timp o-
dezobișnuiseră și neunei răpiri masive către Pazvanoglu a-

menționate și virtuțile evocatoare ale muzicii scrise de Mircea Istrate, ca și ale decorurilor Iui Marcel Bo- gos.Cît despre interpretare, distribuția filmului a fost în general inspirată. Petruț, prin statura lui, prin vorba lui de țăran nu subțiat de carte, ci născut subțire, prin agilitatea lui, se potrivește personajului. Despre Olga Tudorache nici nu mai vorbesc. Ea reușește să compună un personaj dintre cele mai complexe. O ființă care purta cu mîndrie, răceală, siguranță și putere toate re-

•

| „Răpirea fecioarelor44
amestecate cu uneltirile doamnei Heracleea, soția domnitorului Han- gerli, care voia să răstoarne și să ucidă pe princiarul ei soț, punînd în locul lui pe un fiu al ei dintr-o altă căsătorie. Acest personaj (admirabil interpretat de Olga Tudorache) este un prototip de intrigantă rece, care știe să scoată castanele din foc cu mîna altora, de preferință cu ale propriilor ei a- liați, împuținînd astfel numărul de îndrituiți la împărțeala finală. Iar beizadeaua (o creație actoricească uimitoare a lui Marian Hu- dac) este un fel de fătălău cretin și caraghios, elocventă imagine a candidatului de conducător într-o

tru a deveni o pagină de istorie, moment de tristă amintire din istoria țării, prin care răzbate, totuși, învingător, oxigenul sănătății și dreptății țărănești, simțul indignării și al justiției, împodobit cu înțelepciune și umor.Dialogurile scenariului sînt pline de duh, de elocvență simplă și naturală. Autorii: Eugen Barbu,Nicol ae Opriș și Dinu Cocea, încă o dată au arătat că-și cunosc meseria. Iar felul cum toate firele acțiunii au fost legate, cînd întîlnin- du-se, cînd despărțindu-se, pentru a compune, din aceste articulații, o frescă istorică tulburătoare, sau, ca

triste ui-Și Un boși

roare în fața lubricității și barbariei, iar, pe de altă parte, un romantic cavalerism din partea haiducilor, care le vor salva.Toți memorialiștii acestei epoci descriu cu o unanimămire luxul orbitor al boierilor boieroaicelor din acea vreme, lux lacom și precipitat, căci gățiile veneau din dregătorii dregătoriile aveau o durată medie de un an. Iată de ce autorii filmului au păstrat autenticitatea istorică atunci cînd au acordat costumelor toată splendoarea cuvenită. Nu mai vorbesc de bunul lor gust, care se datorește unei talentate costumiere: Hortensia Georgescu. Aici se cuvin

lele iadului ; care purta cu demnitate toate nedemnitățile infernului. Olga Tudorache știe să exprime destins, natural, dezinvolt această tensiune permanentă a firilor diabolice.Eroina principală, Anița, este întruchipată cu spontaneitate și talent de Marga Barbu. Ea trăiește autentic personajul — o femeie ridicată prin dragoste și ajunsă la un crez social înalt, deșteaptă, arțăgoasă. afurisită și în dragoste și în răzbunare, capabilă de acțiuni de lungă scadență, întrunind adică a- cele date caracterologice și psihologice care, stimulate de dramatismul peisajului social, îl pot trans-

forma pe om în erou de epopee. Actrița, cu ochii ei ușor bridați, cu un rictus amar pe figură, cu buze care exprimă în același timp batjocură, sarcasm și vitejie, are o remarcabilă personalitate fizică. Și la fiecare nou film, dicțiunea ei, felul de a fraza sînt tot mai bune.Performanța surpriză în ordinea actoricească a fost, așa cum am mai spus, Marian Hudac. O apariție inedită în actoria română: o budala caraghioasă, un nevinovat pe bază de înapoiere mintală, iată personajul portret compus de Hudac.în galeria aridă a filmelor românești, este o oază acest serial, căruia îi urăm viață lungă ! Alert, bine construit și bine filmat, cu scene de gen care atestă îndemînarea și talentul regizorului Dinu Cocea, și — în același timp — priceperea operatorului George Voicu, mînuitor subtil al aparatului, al luminii și al culorii, filmul este o reușită, place chiar dacă în desfășurarea lui pot fi detectate unele scăderi sau inconsecvențe. Aș observa, de pildă, că salvarea haiducilor închiși în grotă este puțin prea convențională, că sînt detalii de imagine sau de replică nu lipsite de o ușoară vulgaritate (motivată poate, dar nu tocmai convingător, de „culoarea" de epocă). Și un amănunt: Filmul începe cu cuvintele : „La începutul secolului al XIX-lea...“. Or, Hangerli, sub domnia căruia se petrece drama, a domnit între anii 1797—1799. Asta se cheamă, în cel mai bun caz : „în pragul veacului al nouăsprezecelea".

roluri „mari’ și roluri „mici", că talen
tul poate înnobila chiar și o apariție se
cundară. O trestie mlădioasă, parcă —■ 

■ numai suflet, un abur de dragoste care-l 
învăluie pe Rareș discref și emoționant, 
pentru a se risipi apoi și a dispărea 
curînd, la suflarea prea puternică a vre
murilor vitrege — așa o fixează actrița 
pe Maria Doamna, în memoria specta
torului. Corneliu Revent (în Grigore 
Roșea) a fost, poate, cam șters în partea 
întîi, dar a daf înțeleptului mitropolii 
și sfetnic o prezență mereu atentă, cu 
cîteva momente de reală comunicare 
interioară cu domnitorul, pe care-l în
soțea în drumul său dificil. Pefer Paul- 
hofer (loniță, un bastard al lui Rareș) a 
fost fînăr și înflăcărat, dar la modul mo
dern, sobru, fără grandilocvență. Nico- 
lae Dinică ne-a înfățișat în Alexandru 
Vodă Cornea un om slab, intrat într-un 
joc politic care-i depășea, în vreme ce 
pentru Bogdan turcitul, Ștefan Chivu a 
ales calea caricaturii. I. Anghelescu- 
Moreni din grupul boierilor, Ariștide Tei
că, Moț Negoescu și N. En T-/e Praida 
prin scurte compoziții amuzante, s-au 
distins dintr-o distribuție numeroasă și 
echilibrată.

Este de remarcat construcția profe
sională solidă a spectacolului, care în
seamnă pentru regizorul Emil Mândrie 
nu numai un succes, dar și o confirmare 
a posibilităților sale de a stăpîni și a 
conduce un angrenaj scenic de amploa
re. Poate că tocmai năzuința spre vaste 
dimensiuni l-a „furat" uneori prea mult, 
împingîndu-l pe alocuri spre genul 
„mare montare", în vreme ce tocmai 
simplitatea, intimitatea proceselor sufle
tești ale lui Rareș reprezintă, cred, nota 
specifică și inedifă a piesei lui Lovi
nescu. Au fost cam prea mulfe surle și 
fanfare în acompaniamentul muzical, iar 
decorul (Vinfilă Făcăianu)' j s-a păruf 
încărcat, îngustînd spațiul d 
fi, totuși, funcțional — adică 
torilor posibilitatea de a se 
de mediul și obiectele ce-i 
Dar îneîntătoarea cortină-frescă, da
torită pictorului Vladimir Zamfirescu, a 
subliniat bunul gust și parfumul de 
epocă pe care regia lui Emil Mândrie 
le-a asigurat în ansamblu spectacolului.

Radu Penciulescu a pus în scenă, la 
Ploiești, „Vioara timpului fugar", come
die lirică pentru copii și tineret de A. 
C. Charpentier și M. Mayan, într-p fru- 
mpasă traducere semnată de Vercnica 
Porumbacu. Aș vrea să subliniez : în 
sfîrșit, un specfaccl liric destinat copii- 
Icr și adclescenfilcr, pe care i-am vă
zut urmărindu-l cu răsuflarea tăiată da 
emoție. Asalfafe de pe ecranele mari și 
mici, și chiar prin puținele spectaccla 
de teatru ce li se adresează, aproape 
numai de Sfinți, Baroni, mușchetari și 
Angelici, de aventuri zgomotoase mari
nărești, cavalerești sau gangsterești, a- 
ceste generații în formare au imperioasă 
nevoie și de spectacolul care să tulbura 
și chiar să înduioșeze, să îndemne la 
meditație, la poezie. Nu mai e necesar 
să spunem că Penciulescu a făcut din a- 
ceasfă piesă o reprezentație plină de fi
nețe și sensibilitate și este evident că — 
lucrînd sub îndrumarea sa — resfrînsa 
echipă de actori a avut de învățat în ce 
privește arta cizelării de detaliu a ca
racterelor scenice. Candid Stoica, foar
te înzestrat actor de compoziție, a dat 
viață și farmec unui bătrîn și biajin mais- 
fru de cizmărie, coborît parcă din bas
mele fraților Grimm. Vivi Popescu 
și Eugenia Balaure au întruchipat doi 
ștrengari bine individualizați — unul 
sfios, înclinat spre visare, celălalt vi
vace, înfreprinzător, dinamic. Și n-am 
regretat deloc că fravestiul e folosit aci 
nu pentru a demonstra că o femeie 
poaie mînui spada și pistolul, ci pentru 
a vorbi celor mici, convingător, despre 
frumusețea creației, a muncii, a priete
niei. O 
toare și 
pretarea 
Decorul 
muzica lui Radu Șerban s-au 
aceleiași plăcute ambianțe de comuni
care sugestivă cu sala.

Și fofuși, featrul din Ploiești nu dă 
publicului tot ceea ce i-ar putea da și 
nu-și solicită pe deplin forțele artistice 
potențiale. S-a renunțat, penfru stagiu
nea actuală, și la Shakespeare, și la 
Cehov (sărăcirea repertoriului anunțat, 
prin înlocuirea pieselor majore cu altele 
mult mai ușurele, e un fenomen înfîlnit 
în ultima vreme și în alte teatre). Moti
vul l-ar constitui dificultățile financiara 
ale teatrului. Ar trebui studiată, pe un 
plan mai general, descărcarea colective
lor dramatice de cheltuieli inutile și exa
gerate, concentrarea tuturor mijloacelor 
de care ele dispun spre o maximă efi
ciență atît spirituală, cît și — pe această 
cale — economică.

joc, fără a 
a oferi ac- 
defini față 
înconjoară.

balerină de fantezie, sfrăluci- 
vaporoasă, a apărut în inter- 
delicată a Monicăi Ghiufă. 

realizat de Florica Mălureanu, 
integrat

D. I. SUCHIANU Andrei BALEANU ,
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întoarcerea tovarășului Gheorghe Rădulescu
de la Belgrad

Sîmbătă după-amiază s-a înapoiat de la Belgrad delegația guvernamentală condusă de tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții române în Comisia mixtă româno-iugoslavă de colaborare economică, care a participat la lucrările celei de-a IV-a sesiuni a comisiei.
La sosire, pe aeroportul Băneasa, erau prezenți tovarășul Iosif Banc, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, miniștri și alte persoane oficiale, precum și Iakșa Petrici, ambasadorul R. S. F. Iugoslavia la București.

★BELGRAD 16. — Corespondentul Agerpres, N. Plopeanu, transmite : Vineri după-amiază, tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, însoțit de Mustafa Săbiei, membru al Vecei Executive Federale, a sosit la Niș. Oaspetele a fost întâmpinat de Blagoie Petkovici, președintele Vecei Economice a Skupștinei co

munale, și de conducerea combinatului „Elektronska Industria Niș“. După vizitarea unor secții ale combinatului, tovarășul Gheorghe Rădulescu a avut o convorbire cu reprezentanții întreprinderii E.I.N., despre posibilitățile de colaborare cu întreprinderi ale industriei electronice din țara noastră.
★Cu prilejul vizitei în Iugoslavia a tovarășului Gheorghe Rădulescu, ambasadorul României la Belgrad, Aurel Mălnășan, a oferit sîmbătă un cocteil. Au participat Mustafa Șabici, membru al Vecei Executive Federale, președintele părții iugoslave în Comisia mixită, reprezentanți ai Secretariatului de stat pentru afacerile externe, ai Secretariatului federal pentru economie, al Secretariatului federal pentru comerț exterior și ai Camerei economice federale.în aceeași zi, tovarășul Gheorghe Rădulescu a părăsit Belgradul, în- dreptîndu-se spre patrie. (Agerpres)

Ieri In țară: Vremea a fost călduroasă cu cerul variabil mai mult senin în sudul tării. In nordul Transilvaniei și cîmpia de vest după amiază s-au produs înnourări accentuate și s-au semnalat ploi locale și cu caracter de averse. Vîntul a suflat slab cu intensificări în sud- estul tării din sectorul vestic. Temperatura aerului la orele 14 oscila între 4 grade la Negrești și 16 grade la Răuti. Giurgiu, Turnu Măgurele și Călărași. în București : Vremea a fost călduroasă cu cerul senin. Vîntul a suflat slab. Temperatura maximă a atins 16 grade.
Timpul probabil pentru silele 

de 18, 19 și 20 martie a.c. în țară : Vremea în răcire ușoară la începutul intervalului apoi în încălzire treptată. Cerul va fi temporar noros. Vor cădea precipitații locale. Vînt potrivit. Temperaturile minime în nordul tării vor fl cuprinse între minus 6 și zero grade iar în sud între 1 și 6 grade. Temperaturile maxime în nordul tării între 1 și 6 grade, iar în sud între 6 și 12 grade. în București: Vreme schimbătoare cu cerul temporar noros. Ploi slabe. Vînt potrivit. Temperatura ușor variabilă.

Cu ocazia săptămînii de solidaritate cu lupta poporului vietnamez, în numele femeilor din România, Consiliul National al Femeilor a trimis Uniunii Femeilor din Vietnam — Hanoi și Uniunii Femeilor pentru Eliberarea Vietnamului de sud mesaje în care se reafirmă prietenia și solidaritatea frățească cu lupta plină de dîrzenie și eroism a poporului, a femeilor vietnameze, pentru libertate și independență și se condamnă cu fermitate războiul inuman dus de S.U.A. în Vietnam, cerîndu-se cu ho- tărîre încetarea acestuia, precum și încetarea imediată și necondiționată a bombardamentelor și actelor de agresiune, respectarea dreptului legitim al poporului vietnamez de a-și hotărî singur problemele sale interne, fără nici un amestec din a- fară.
★Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă a oferit sîmbătă în saloanele restaurantului Athenâe Palace, un cocteil cu prilejul turneului întreprins în tara noastră de Ansamblul circului din R. D. Vietnam.Au luat parte Ion Brad, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și C.S.C.A., oameni de cultură și artă.Au fost prezenți Hoang Tu, ambasadorul R. D. Vietnam la București, și membri ai ambasadei.
★O delegație de specialiști energe- ticieni, condusă de Emil Drăgănes-

SPORT
Fotbal: „UVERTURA"

ETAPEI
■SÎ’jo s . ..

A XV-A
Etapa secundă a returului■, ta avut ca deschidere meciul Rapid-U.T.A., disputat ieri după-amiază pe stadionul „Republicii1* — pe o vreme splendidă și pe un teren excelent. Se pare că, cel puțin pentru bucureștenl, programarea sîmbătă a unui meci de fotbal (de fapt cuplaj, căci în prealabil au evoluat . formațiile de rezerve — tineret — ale celor două cluburi) se dovedește de bună inspirație ; publicul are la f îndemînă posibilitatea de a-și face un program comply entru duminică, zi în care ii rămîne totuși un meci de fotbal. Pe de altă parte, o astfel de împărțire 

. a meciurilor în două după- amieze devine oricum mai ■' “-’ echitabilă pentru bugetele® ^bntcluburiloir. Există desigur-și ’ observații critice asupra a- cestei modalități de a re-■ partiza meciurile, dar ce ..... nouă măsură luată în fotbal, de orice natură ar fi ea, n-a iscat și nu iscă contro-: verse'?Să revenim însă. Rapldiș- tîi au învins ieri cu 1—0 "' (0—0). Autorul singuruluigol valabil — care a mai luminat parcă la fată pe jucătorii, antrenorii și firește pe suporterii giuleș- teni a fost Codreanu, la numi. 8 minute după pauză.
Despre joc...începutul partidei este destul de vioi. Cu angajări ferme la minge, (uneori și la adversar), bucureștenii se remarcă prin binecunoscuta lor preferință pentru pase scurte, rapide. In tabăra cealaltă, înaintarea preferă pasele lungi, de pe .... o parte pe alta a terenului. O bună perioadă de vreme, arădanii manifestă un plus de vigoare și domină. Ei încearcă poarta cu șuturi de la distantă.

Axente, Florian Dumitrescu, Mot surprind prin șuturile lor puternice, de la distantă. Avem impresia de altfel că înaintașii arădani sint mai periculoși pentru portarul rapidist (e vorba de Răducanu, reintrat după ispășirea pedepsei disciplinare), decît „ofensivii" bucureșteni pentru Gornea. După 45 de minute însă, portarii celor două formații afișează un ușor zîmbet de mulțumire ; cu ajutorul colegilor lor din apărare, (dai și cu ineficacitatea dovedită de înaintașii adverși) au păstrat nepercutată propria poartă.Dacă însă în această primă parte a meciului nu s-a putut înscrie nici un gol, nu înseamnă că ocazii "n-au existat; Uiîtil din a- ceste momente s-a petrecut cu numai cîteva minute înainte de pauză, cînd Du- mitriu II — prin executarea unei lovituri libere din afara careului — a făcut ca mingea să pătrundă șireată chiar în careul mic. unde, în afara lui Gornea, nu se găsea (deși ar fi trebuit să se găsească) vreunul dintre rapidiști; ușor lovită, mingea intra sigur în poartă.Reîncepe jocul. înaintarea echipei U.T.A. pare mai decisă. întrucîtva atrage în atac chiar și pe a- părători. Există din partea rapidiștilor o împăcare cu această situație, dar — a- veam să ne dăm bine seama cu toții — numai în a- parență și numai cu un scop strategic. Porniți de cîteva ori pe contraatac, ei constată că noua conjunctură poate să le fie favorabilă. Spațiul dintre ultimul apărător și portar este destul de mare și, pătruns lesne în această zonă a nimănui, Ionescu, sau oricare altul din eșalonul ofensiv al Rapidului, va înscrie sigur. Anticipările s-au dovedit întemeiate. O centrare puternică, pe sus, l-a găsit

pe Birău nepregătit. A intervenit cu capul, dar numai pentru a prelungi, spre propria poartă, mingea, în așa fel ca Gornea să o prindă. Venit și el în întîm- pinare, portarul arădan n-a putut interveni Ia timp, astfel că Birău, cu spatele la poartă, deci neștiind ce se petrece în careu, a trimis cu capul peste Gornea. Codreanu a urmărit faza și, ajungînd mingea înainte de a intra singură în poartă, a șutat înscriind. Rapidiștii profită de consternarea care a cuprins echipa din Arad, domină cu autoritate. în minutul 62, la o nouă ieșire inoportună a lui Gornea, și apoi în minutul 65, cînd Ionescu, printr-o spectaculoasă „foarfecă pe spa- te“( șutează în bară,-,, rapidiștii ar fi putut desigur majora scorul. Cu un sfert de oră înainte de încheierea jocului, la o lovitură 
liberă indirectă, Dumitriu II șutează puternic și mingea intră în poartă. Golul însă nu este acordat, pentru că mingea a intrat direct în poartă, fără a mal fi fost cel puțin atinsă de un coechipier sau adversar.
...jucătoriSă începem cu învingătorii. Codreanu a vrut să-și facă debutul în acest retur printr-o activă participare la joc. Un permanent pericol pentru poarta adversă, el a reușit — datorită perseverentei cu care urmărește fiecare minge — să înscrie punctul victoriei. Ionescu, același jucător muncitor și subtil totodată în „întoarcerile** pe loc (terestre sau aeriene). A- vînd sprijinul lui Dumitriu II (ieri, complet dezordonat) aportul i-ar fi fost

mai substantial. Neagu — cu totul șters. Să fie vorba de o neadaptare la noul post, sau de indolentă ? Excelent — tînărul Dumitru. Din apărare, Dan s-a detașat prin calm, siguranță și promptitudine. Grea- vu, Lupescu. de asemenea.Probabil că și la această oră arădanii sînt supărați mai ales pe Gornea și pe Birău. Da, golul i se poate imputa lui Gornea în primul rînd pentru că, așa cum a făcut-o și înainte și după marcarea golului, a părăsit poarta cu totul inoportun. La Axente, Mot și Fl. Dumitrescu am remarcat preferința pentru șuturile puternice de la distantă, destul de periculoase. Martor —. portârijl : - rapidist !...................... - Gjș’;
și arbitrajLa centru, N. Mogoroașă (Craiova), ajutat de V. Gri- gorescu și V. Buiculescu. Promovat de dată recentă în lotul arbitrilor de primă divizie, Mogoroașă n-a asigurat meciului conducerea competentă, sigură, firească pentru un „cavaler al fluierului". Greșelile lui, la care au subscris deseori și colegii de linie, au îmbrăcat diferite forme ; n-a aplicat legea avantajului, a fluierat cu întîrziere, numeroase din deciziile luate au părut publicului fără nici o motivare. în legătură cu decizia din minutul 75, privind golul al doilea al Rapidului, el n-a anunțat și n-a semnalizat vizibil că este vorba de o lovitură liberă indirectă. Acest lucru a produs confuzie, spectatorilor ca și jucătorilor nefiindu-le clar de ce a dictat reluarea jocului cu o minge de por-

lon DUMITRIU

Jucători de tenis români -1II IIIIII II
el I ul |
■i- ■I

in FranțaIJucătorii de tenis Uie Năstase și Sever Dron au plecat ieri în Franța unde vor participa la mai multe turnee internaționale. Primul dintre acestea este programat la Cannes între 18 și 24 martie, urmînd ca în continuare ei să evolueze la turneele de la Menton (22—31 martie) și Nisa (1—7 aprilie). Apoi, cei doi sportivi români vor participa la două turnee internaționale în Italia : Catania (8—14 aprilie) și Palermo (15—21 a- prilie).Luni, va părăsi Capitala pentru a participa la aceste turnee și ION TIRIAC.
în cîteva rînduri

C.C.E. LA SCRIMA, HANDBAL, VOLEICORESPONDENȚE SPECIALE DIN:
PARISPARIS (prin telefon). — A- matori de scrimă, parizienii au avut pentru acest final de săp- tămînă un program de gală : finala „Cupei campionilor europeni" la floretă bărbați și „Cupa Adrian Romei", competiții care au reunit în faimoasa sală de sport „Pierre de Coubertin" peste 100 de floretiști dintre cei mai reputați pe continentul nostru.Sîmbătă după-amiază s-au încheiat întrecerile din cadrul „Cupei campionilor europeni", prin disputarea finalei dintre formațiile Steaua București și Ț.S.K.A. Moscova. Scrimerii români eliminaseră în semifinală puternica echipă budapestană Dozsa, fapt care s-a bucurat de aprecieri deosebite în presa pariziană. „L’Equipe", „Le Monde" șl alte ziare din capitala Franței, remarcă marele progres făcui de floretiștii români. De altfel, chiar în cadrul acestei competiții, sub raportul clasării sale, Steaua a înregistrat un salt de trei locuri de la ediția precedentă. Anul trecut, Steaua s-a clasat pe locul 5.în finala cu Ț.S.K.A., Steaua 

a cedat cu scorul de 4—9, fiind depășită îndeosebi din cauza lipsei de rezistență fizică. Locul doi obținut de scrimerii noștri este totuși o performantă meritorie.
Gh. ALEXANDRU

BERLIN
BERLIN (prin telefon). — Aștep

tat cu mare interes, meciul tur 
dintre echipele Dynamo Berlin și 
Steaua, desfășurat în cadrul semi
finalelor „C.E.E." la handbal mascu
lin, a dat cîștig de cauză gazdelor, 
care au învins cu 16—15 (8—9). 
Diferența de un singur gol dă spe
ranțe handbaliștilor români pentru 
returul care se va desfășura dumi
nica viitoare la București.

Echipa noastră a avut perioade 
cînd a jucat foarte bine, dar și 
minute în care „căderile” au per
mis berlinezilor să conducă cu 5—6 
goluri. în prima repriză, Steaua a 
reușit ca pînă la pauză să refacă 
terenul pierdut, ba să și ia un avans 
de un gol. După pauză, însă, si- 
fuafia nu s-a mai repetat, din pă
cate, astfel că finalmente victoria 
a revenit dynamoviștilor.

Cum se și presupunea, handba- 
liștii berlinezi au țintit ° victorie 
care să le asigure calificarea chiar 
și în cazul unui insucces la Bucu
rești.

Din echipa Steaua, o formă deo
sebită au avut : portarul Dincă 
(care a apărat și o lovitură de la 
7 metri) și Gruia (autor a 7 goluri). 
Celelalte goluri ale echipei bucu- 
reștene le-au marcat Goran, lacob, 
Marinescu (cîfe două), Ofelea și 
Popescu (cîte unul).

St. DEJU

HAGA
HAGA (corespondență Ager

pres). — Campioana Olandei, 
Blokker, și campioana Româ
niei, Dinamo București, au ofe
rit, aseară, în sala de sport 
din Haga, un agreabil spec
tacol voleibalistic. Olandezii 
— în fața celor 2 500 de su
porteri prezenți — au făcut 
totul pentru ca diferența teh
nică să fie cît mai mică, atît 
pe teren, cît și pe tabela de 
marcaj. Ei au reușit — fără în
doială — mai mult decît la 
București, smulgînd oaspeți
lor un set, iar în altele două 
(al doilea și al patrulea) de
pășind zece puncte, astfel în- 
cît rezultatul final al acestui 
meci retur din cadrul sfertu
rilor de finală ale „C.C.E.' s-a 
încheiat cu scorul de 3—1 
(15—9, 15—12, 9—15, 15—11)
pentru bucureșteni, care s-au 
calificat în semifinalele com
petiției. Cei mai buni jucători 
de la Dinamo București au 
fost Corbeanu, Derzei și Tîr- 
lici.

„Dinamo — scrie comenta
torul agenției olandeze de 
presă A.N.P. — a făcut un joc 
frumos, aplaudat de specta
tori'.

Cale liberă 
atomului pașnic

cu, ministrul energiei electrice, a plecat sîmbătă în Canada, unde va vizita o serie de unități energetice și va purta discuții cu reprezentanții organelor de specialitate.In același scop, delegația română va face în continuare o vizită în Franța.La aeroportul Băneasa, printre persoanele oficiale prezente se afla Raymond Lagier, consilier al Ambasadei Franței la București.
★întreprinderea „Idra" din Brescia •— Italia a deschis sîmbătă dimineață o expoziție de mașini hidromecanice în Pavilionul central de expoziții din Piața Scînteii.La deschidere, printre Invitat! se aflau Hristache Zambeti, vicepreședinte al Camerei de Comerț, precum și Niccolo Moscato, ambasadorul Italiei la București, si membri ai ambasadei.Expoziția, care rămîne deschisă pînă în ziua de 24 martie, prezintă mașini hidraulice de turnat sub presiune și mașini de injectare a materialelor plastice. In zilele următoare specialiști ai întreprinderii italiene vor tine conferințe.
★Prof. univ. Rene Tekkers, rectorul Universității „Lubumbashi" din Congo — Kinshasa, care se află în tara noastră într-o călătorie de studii și documentare, a făcut sîmbătă dimineață o vizită la Institutul de medicină și farmacie, unde a avut o întrevedere cu acad. Th. Burghele, rectorul Institutului.în cursul șederii în tara noastră, oaspetele congolez a fost primit de Jean Livescu, adjunct al ministrului învătămîntului, Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, si Ion Pas, președintele Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea.
★Cu prilejul aniversării a 15 ani de la crearea Institutului de proiectări pentru telecomunicații, sîmbătă la amiază a avut loc la Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor o festivitate la care au participat numeroși ingineri, proiectanti, economiști, tehnicieni și alți lucrători din acest sector.în cadrul adunării, directorul institutului, Roman Gheorghe, a prezentat realizările obținute de institut în domeniul proiectării lucrărilor de telegrafie, telefonie, radio și televiziune. Vorbitorul a amintit că, în domeniul telefoniei, s-au întocmit documentații de execuție pentru numeroase cabluri interurbane și radio- relee printre care Craiova — Turnu Severin — Caransebeș, București — Pitești, Brașov — Sibiu, Sebeș — Deva, precum și pentru liniile telefonice date în funcțiune în peste 50 de orașe din țară. Institutul este și autorul unor importante proiecte de telecomunicații pentru obiectivele industriale. De asemenea, au fost e- laborate proiectele stațiilor de radiodifuziune și televiziune, date în funcțiune pe teritoriul tării în ultimul deceniu și jumătate.Din partea conducerii ministerului, colectivul institutului a fost felicitat de Gheorghe Airinei, adjunct al ministrului poștelor și telecomunicațiilor, care, după ce a relevat succesele obținute în acest domeniu, s-a

(Urmare din pag. I)

CONCURSUL INTERNAȚIONAL 
DE SCHI (probe alpine) DE LA 
ASPEN (Colorado) a debutat cu desfășurarea probelor de coborîre. Proba masculină, desfășurată pe un traseu de 3 218 m (diferență 900 m), s-a încheiat cu schiorilor austrieci, clasați mele două locuri. A cîștigat Nenning cu timpul de l’59”49/100, urmat de Heini Messner cu 2’01”82/100. _ Triplul campion olimpic de. la Gr.e- w . oprit asupra importantelor sarcini pe noble, Jean Claude Killy (Franța) r s-a clasat pe locul trei, fiind crono-d metrat cu timpul de 2’02”15/100.Disputată pe o pîrtie în lungime I de 2 400 m cu o diferență de nivel de 700 m. proba feminină a confir- 1 mat încă o dată valoarea campioanei ' olimpice Nancy Greene ( care a ocupat primul loc cu ___29/100. Au urmat-o în clasament ’ Olga Pali (Austria) — l’34”17/100, și Marielle Goitschel (Franța) — 1’35” 06/100. 1

de nivel succesul pe pri- GerhardîlIimpioanei H (Canada), R cu 1’33” |I i I I i i i I ii

CURSA CICLISTĂ PARIS —NISA s-a încheiat cu victoria rutierului vest-german Rolf Wolfshohl, care a totalizat 34h 42’21”. Locul doi a fost ocupat de recordmanul mondial al orei, belgianul Ferdinand Bracke — la 2’58” de învingător. Pe locurile următoare s-au clasat : Bodin (Franța) — la 5’12” ; Bernard Guyot (Franța) — la 5’40” ; Jan Janssen (Olanda) — la 6’08” ; Charles Grossuost (Franța) — la 6’34” ; Lucien Aimar (Franța) — la 6’49”.Jacques Anquetil (Franța) s-a clasat pe locul zece la 8’09” de învingător, iar Poulidor (Franța) a ocupat locul 13 la 8’49”.
FEDERAȚIA DE ATLETISM DIN 

ANGLIA va propune în cadrul viitorului congres al federației internaționale de specialitate, interzicerea utilizării prăjinilor confecționate din fibre de sticlă, Ziarul „Guardian" în care a apărut această știre relatează că forul englez motivează acest lucru considerînd că prăjinile confecționate din acest material sînt prea fragile și în același timp extrem de scumpe (40 lire egal 480 franci francezi).

,, cșre_.le au,,în continuare proiectariții din . sectorul,-.poștei și telecomunicațiilor.Pentru activitate deosebită în sectorul de proiectări. Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor a acordat unui mare număr de lucrători din acest domeniu de activitate distincțiile „Meritul pentru poștă și telecomunicații" și insigna de „Radist de onoare". (Agerpres)
Liceul din

Tirgu Cărbunești
a primit numele
lui Tudor ArgheziIeri la Tîrgu Cărbunești, județul Gorj, a avut loc festivitatea acordării denumirii de Tudor Arghezi liceului din localitate. Cu acest prilej s-a dat citire Decretului Consiliului de Stat, prin care se acordă numele marelui poet liceului din localitate, școală cu veche tradiție, locul unde marele creator a descifrat tainele primelor slove. Au fost prezenți la festivitate reprezentanți ai organelor județene de partid și de stat, membri ai familiei marelui dispărut. A avut loc un bogat program artistic. S-au recitat poezii din cele mai cunoscute volume ale poetului.

control care nu lezează principiile independentei si suveranității statelor și îngăduie folosirea largă, nestingherită a atomului în scopuri pașnice.Energia nucleară a început să se afirme în lume ca un uriaș factor de progres, ca un generator de nebănuite posibilități constructive în viața societății, în sporirea forțelor de producție, a bunurilor materiale, ca un prieten al o- mului, menit să-1 slujească, să-i sporească capacitatea de creație, să-i ușureze munca, să-1 facă apt pentru noi -victorii în opera de supunere a naturii.Fără îndoială că între lupta pentru lichidarea armelor nucleare și progresul tehnico-științific există o corelație strînsă, întrucît e știut că înarmările atomice rețin și imobilizează imense resurse de materii prime și energii umane, mii de bombe sînt acumulate în prezent în arsenalele nucleare. Dezarmarea nucleară, în afară de faptul că ar asigura securitatea popoarelor, ar elibera omenirea de primejdia unui război atomic, ar crea posibilitatea certă de folosire a întregului potențial material și științific nuclear în scopuri constructive, pașnice. Așa cum se menționează într-o declarație a secretarului general al O.N.U., U Thant, „viitorul omenirii depinde de împiedicarea utilizării energiei nucleare în scopuri de distrugere, de canalizarea uriașului său potențial exclusiv pentru țeluri pașnice".însă chiar în actualele condiții. în numeroase țări de pe glob au fost și sint obținute progrese vizibile în activitatea de cercetare și de folosire pașnică a energiei atomice. Dată fiind importanța deosebită ce o are în viața modernă această cucerire științifică, în afara căreia devine de neconceput un progres de perspectivă în numeroase ramuri de bază ale industriei și tehnicii viitorului, toate popoarele sînt interesate în a intra în circuitul atomului pașnic, a-și dezvolta nestingherite activitatea de cercetare și aplicare pe planuri multiple a energiei nucleare. Fără aceasta este de neconceput o dezvoltare reală a potențialului energetic al statelor, ca bază a progresului material, în condițiile cînd Ia scara planetei terestre, așa cum arată savanții, necesarul de energie se dublează la fiecare deceniu, în timp ce resursele clasice de combustibil (cărbune, petrol, gaze) se epuizează pas cu pas. Fără această descoperire, care pune la dispoziția omului generatoare electrice care pot fi transportate cu ușurință în orice loc, zone întregi ale pămîntului, vitregite de natură și lipsite de resurse de energie clasică, ar fi condamnate la stagnare, neputînd pătrunde în angrenajul economic al lumii. State cu resurse naturale apreciabile, dar lipsite de apă potabilă, ar rămîne subdezvoltate dacă n-ar avea perspectiva folosirii energiei nucleare pentru desalinizarea apei marine șî fertilizarea, unor regiuni întinse.Domenii din cele mai vaste ale activității umane — industria grea, cea a bunurilor de consum, agricultura, chimia, fizica, biochimia. medicina etc — reclamă cu acuitate, ca o condiție esențială a progresului lor, folosirea potențialului creator al atomului. Omul zilelor noastre nu poate avea încă o viziune asupra întregii game de posibilități și perspective ce i le creează energia nucleară, iair viitorul îi rezervă, neîndoielnic, surprize mari în acest sens, „Perspectivele pe care le deschide folosirea pașnică a energiei atomice sînt deosebit de luminoase — arată savantul Glenn Seaborg, laureat al premiului Nobel. Dacă omul se va dovedi îndeajuns de înțelept pentru a dezvolta la maximum această remarcabilă sursă de energie și o va utiliza în mod pașnic

și productiv, ea va însemna pentru omenire o adevărată binecuvîntare".Acesta e drumul progresului. A ignora această realizare a secolului nostru, înseamnă a te condamnar singur la regres economic, științific, tehnic, a rămîne în afara competiției pe planul producției materiale, a to desprinde din oiircuitul vieții moderne.Tocmai de aceea țara noastră, în cadrul recentelor dezbateri din comitetul pentru dezarmare de la Geneva și-a exprimat cu hotărîre părerea că trebuie făcut totul ca proiectul tratatului de neproliferare să nu creeze posibilități de îngrădire a dreptului statelor nenucleare la folosirea pașnică a energiei atomice. Ea s-a pronunțat pentru delimitarea cu cea mai mare exactitate a controlului în acest domeniu, astfel îneît el să acopere numai a- cele activități care ar putea permite o deturnare a energiei nucleare de la utilizările sale pașnice spre fabricarea de armament atomic. Respectiv, măsurile de control aplicate da Agenția Internațională pentru Energia Atomică nu pot avea în vedera domenii ce nu comportă riscul proliferării, ci numai acele activități care ar putea permite deturnarea e- nergiei nucleare pentru crearea de mijloace de ducere a războiului. Această luare de poziție și-a găsit expresie în următorul a- mendament propus Ia articolul respectiv din proiectul de tratat: „Controlul instituit prin prezentul articol are ca unic scop să prevină folosirea materialelor fisionabile pentru producerea armei nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive de către statele nenucleare, părți la tratat. Sînt supuse controlului activitățile nucleare pașnice ale statelor nenucleare, părți la tratat, care prin natura lor și prin cantitățile de materii brute și materiale fisionabile speciale, pe care le prelucrează, tratează sau folosesc, pot conduce la proliferarea armei nucleare".Este o propunere întrutotul îndreptățită și oportună, izvorîtă din dorința arzătoare de a se asigura folosirea nestînjenită a energiei atomului în scopuri pașnice, o propunere menită să soluționeze o problemă de cea mai mare importanță pentru toate statele care doresc să-și dezvolte activitatea de cercetare și aplicare a energiei atomice pe multiple planuri constructive.Interesele majore ale dezvoltării societății umane cer ca toate statele să fie asigurate împotriva unei limitări a eforturilor lor în domeniul atomului pașnic, să nu se dăuneze înaintării lor pe calea progresului, iar un tratat de neproliferare a armelor nucleare să ducă la stimularea acestor eforturi. Problema folosirii energiei nucleare în scopuri pașnice suscită atenția întregii opinii publice internaționale, prezintă o importanță de prim plan pentru numeroase state din Europa ca și din alte continente, care doresc să-și dezvolte economia, să-și sporească avuțiile materiale și spirituale.România, angajată într-o vastă operă constructivă, este profund interesată în dezvoltarea activității de cercetare și aplicare a acestei mart descoperiri. în proiectele de perspectivă elaborate de partidul și guvernul nostru se prevede folosirea puterii atomului în domeniul energeticii, ca și în alte domenii importante ale economiei și vieții sociale. Construind socialismul, dezvoltînd economia pe baze moderne, poporul român năzuiește să înainteze rapid pe orbita progresului, să-și asigure un înalt nivel de civilizație, cultură și bunăstare. De aceea țara noastră va milita și pe viitor pentru promovarea celor mai noi cuceriri ale științei, pentru crearea condițiilor folosirii lor neîngrădite, spre binele omului, în interesul nobilei cauze a progresului și păcii pe planeta noastră.
COSTA RICA

Plenara C. C. al Partidului Avangarda PopularăSAN JOSE 16 (Agerpres). — La San Jose a avut loc plenara C.C. al Partidului Avangarda Populară din Costa Rica în cadrul căreia a fost elaborat programul de acțiuni viitoare ale partidului. Un raport cu privire la situația din țară a fost prezentat de Manuel Mora Valverde, secretar general al C.C. al Partidului.

Plenara a adoptat, de asemenea, un document de solidaritate cu lupta poporului vietnamez și a hotărît să desfășoare largi acțiuni pentru eliberarea deținuților politici din țările latino- amerteane. Plenara a adoptat o declarație în care se face o amplă analiză a situației din țară și se stabilesc liniile directoare ale activității viitoare a partidului.

Elan și exactitate științifică
(Urmare din pag. I)

modul de lucru, aici panta 
nu se urcă numai o dată, 
pentru înfigerea victorioasă 
și la vedere a unui semn 
durabil, ci de cîteva ori pe 
zi, deopotrivă în gloria și 
în anonimatul necesității.

Cineva care vrea să în
țeleagă și să aducă la cu
noștința publică realitatea 
șantierului trebuie să se a- 
dapteze la acest registru al 
necesității. Spre a impune 
atenției frumusețea și ine
ditul lucrării hidroenerge
tice de pe Lotru nu e ne
voie de figuri de stil; nu 
comparații — ci informații. 
Cifrele nu pot fi ocolite 
fiindcă reprezintă termenii 
cu care cîteva mii de con
structori operează în sfera 
lor de activitate. O imagine 
cît mai aproape de adevăr 
trebuie să consemneze, de 
pildă, că pînă la final șan
tierul hidrocentralei va fo
losi : 830 000 m.c. de pietriș, 
826 000 m.c. de nisip, 390 000 
tone de ciment, 47 000 tone 
oțel beton ; iar ca să recep
tăm ritmul de circulație și 
transport propriu anului 
1968, vom spune că pentru 
mașinile din întregul șan
tier sînt necesare, într-o 
singură zi, cîteva tone de 
motorină.

Oricum, nu e vorba nu
mai de cifre mari deoarece

constructorii Lotrului, care 
au făcut Bicazul, Argeșul, 
cele 12 hidrocentrale de pe 
Bistrița, sînt într-un raport 
de familiaritate cu ele. Pen
tru ei ineditul, noul, apar 
îndeosebi în interiorul me
seriilor îndelung practicate. 

Stăm de vorbă cu exca- 
vatoristul Zaharia Gheor
ghe, care lucrează la dru
mul de la baraj : „Ce e nou 
pentru dumneata aici ?“ 
„Meseria de excavatorist". 
Cum așa ? Omul e în me
serie de 15 ani; a început 
la Bicaz și a continuat la 
hidrocentralele de pe Bis
trița, apoi a trecut la Por
țile de Fier, acum — la Lo
tru. A lucrat pe mai toate 
tipurile de excavatoare de 
pe șantierele electrificării. 
Dar aici; ca să primească 
mașina pe care o conduce, a dat un examen.In atmosfera de lucru 
specifică tunetelor au apă
rut de asemenea noutăți: 
pentru transportul în sub
teran, varianta „clasică" 
prevedea locomotive elec
trice de mină, vagoneți, li
nii de cale ferată îngustă, 
în subteran și pe haldele 
de descărcare, stații de în
cărcat acumulatori ș. a. — 
și în afară de asta — mult 
personal de exploatare și 
întreținere. în locul tu
turor acestora, la galeria 
Mălaia lucrează o singură

mașină, o autobasculantă 
de 13,5 tone. In meseria de 
șofer — din pricina drumu
rilor foarte dificile, de 
multe ori impracticabile — 
ca noutate se remarcă o 
simțitoare „întinerire" a 
colectivului auto ; cei mai 
vechi șoferi sînt în majo
ritate de la Argeș, șoferii 
Bicazului fiind în general 
prea vîrstnici pentru ma
rea stăpînire, rapiditatea 
reflexelor, continua adap
tare la surprizele drumului 
cărora trebuie să le facă fată un conducător-auto de 
la Lotru. Minerul, mecani
cul de perforatoare, dul
gherul, zidarul, instalato
rul — iată numai cîteva ti
puri de constructori care, 
lucrînd pe Lotru, își „re
consideră" meseriile, după 
o practică de șantiere de 
un deceniu și jumătate, u- 
neori mai mult.

Iar conducătorii lucrări
lor, în majoritate în jur de 
40 de ani și sub, trebuie 
să-și conceapă într-un fel 
nou desfășurarea forțelor. 
La baraj, șeful șantierului 
ing. Soli Kamerritzer tre
buie să fie preocupat: de 
barajul propriuzis, o lu
crare necunoscută pînă a- cum în tehnologia baraje
lor din țara noastră; de 
drumuri; de galeria de a- 
ducțiune Mănăileasa: de

colonia definitivă, a cărei 
înfățișare finală trebuie să 
concureze cu succes con
strucțiile O.N.T.-ului; de 
experimentări — la pista 
de argilă și la cea de an- 
rocamente.

In practica de șantier a 
apărut o operație nouă : experimentarea. In acest 
scop, ca să nu fie stânje
nită producția, chiar lîngă 
sediul grupului de șantie
re, la Voineasa, s-a deschis 
o pistă de cercetare, unde 
se experimentează diferite
le tehnologii moderne de 
turnare a betoanelor. Ate
lierul de proiectare al 
grupului întocmește pro
iecte de execuție pentru in
stalațiile de transport ne
cesare galeriei forțate. Ea 
va fi cea mai dificilă con
strucție subterană : lungi
mea 1 300 de metri, încli
narea 32 de grade, durata, 
de lucru 18 luni ; astfel de 
galerii înclinate, cu atari 
dimensiuni și în atari ter
mene, nu s-au mai făcut 
nicăieri în România. Obiș
nuit, pînă acum., experi
mentările, soluțiile științi
fice de amploare, erau a- 
panajul marilor institute 
de cercetări din Capitală. Formula Lotrului cuprinde acum, obligatoriu, caracterul științific, diurn. Intrinsec al muncii.

Directorul tehnic, ing. 
E. Regman, ne vorbea des
pre un „plan de experi
mentări", ca de unul obiș
nuit, de lucru, iar ing. VI. 
Podborski de la baraj — 
aflat aici după experiența 
Bicazului, a Bistriței și a 
Argeșului — deslușește ca
racteristicile Lotrului în
tr-o formulare plastică: 
„dacă vreți, prin însăși na
tura lui, șantierul e un te
ritoriu al elanului și al 
spontaneității; dar acum 
avem nevoie și de cerceta
re științifică exactă". Un 
grafic, urmărind rezultate
le unor colective de mun
că, e un stimulent într-o 
competiție ; cele de aici re
prezintă însă și „un raport 
de severitate", dacă le pu
tem numi așa. La „plus" — 
evacuarea unei mașini de 
steril, aduce un singur 
punct. 10 mașini “ 10
puncte. Dar 10 puncte se 
pot pierde, cît ai clipi, 
prin defectarea unui singur 
utilaj din vina brigăzii!

La Lotru, oamenii pot 
să-și desfășoare plenar ap
titudinile și energia. Pe un 
șantier mult mai mare decît 
cele cunoscute pînă acum 
pe apele interioare, forța 
de muncă și inteligenta cu
nosc o utilizare intensivă, 
la nivelul timpului și co
mandamentelor sale.



Vie agitație in jurul 
crizei aurului

15 martie... Momente de extremă tensiune la bursa din New York

„Febra aurului", care a atins apogeul la 14 martie, continuă să 
concentreze întreaga atenție a cercurilor de afaceri și politice 
occidentale.

® LA WASHINGTON AU ÎN
CEPUT SÎMBĂTĂ lucrările 
CONFERINȚEI GUVERNATORI
LOR a 7 țări membre active ale „pool-ului“ internațional al aurului — Belgia, R. F. a Germaniei, Italia, Olanda, Elveția, Marea Brita- nie și S.U.A. Timp de două zile ei vor examina măsurile necesare pentru a pune capăt speculațiilor cu aur de la bursele din Europa occidentală. Lucrările reuniunii se 
desfășoară în cel mai strict secret. 
Au fost luate măsuri de securitate 
excepționale pentru a evita orice 
speculații înainte de publicarea 
comunicatului final al conferinței.Observatorii economici de la Washington apreciază că guvernatorii băncilor centrale din țările membre ale „pool-ului“ vor hotărî dacă e necesar să separe în două piața aurului. Este vorba de crearea unei piețe oficiale rezervate băncilor centrale care vor putea în continuare să convertească aurul lor la 35 de dolari uncia și o piață liberă unde prețul să aibă fluctuații în funcție de cerere și ofertă.

e FEBRA SPECULAȚIILOR CU 
AUR N-A OCOLIT NICI JAPO
NIA. Ca o reacție sui-generis la „febra aurului", aici a început o goană neașteptată pentru cumpărarea de... dolari.

© MICHEL DEBRfi, ministrul economiei și finanțelor al Franței, 
a declarat în cadrul unui interviuDe ce a demisionat ministrul de externe englez

După cum s-a mai anunțat, vineri ministrul afacerilor externe al Ma- îii Britanii, George Brown, și-a prezentat demisia. în locul lui a fost desemnat Michael Stewart, ministru de stat pentru problemele economice. Totodată, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul pentru problemele Commonwealth-ului au fost comasate, sub conducerea lui Stewart.în scrisoarea de demisie adresată premierului Wilson, Brown a arătat că hotărîrea sa a fost luată din cauza „felului în care lucrează guvernul și a manierei în care sînt luate hotărîrile..." (Este vorba de faptul că nu a fost consultat asupra cunoscutelor măsuri luate de premierul Wilson pe piața britanică a aurului, în scopul îngrădirii actualei crize a dolarului).
Astăzi se deschide la Nlirnberg

CONGRESUL PARTIDULUI
SOCIAL DEMOCRATTncepînd de duminică, timp de patru zile, în orașul Niirnberg, se vor desfășura lucrările celui de-al XII-lea Congres al Partidului Social Democrat din R. F. a Germaniei (P.S.D.G.). în cadrul Congresului vor fi dezbătute aproximativ 1 000 de rezoluții. de patru ori mai multe decît la ultimul congres al P.S.D.G. de la Dortmund (1965). Numărul și conținutul rezoluțiilor îndreptățesc unele ziare vest- germane să aprecieze că vor avea loc dezbateri foarte vii și că nu va fi prea ușor pentru liderii social-demo- crați să înmănuncheze diferitele opinii într-o tendință comună. Un mare 

acordat agenției France Presse că actuala criză monetară interocci- dentală nu s-a declanșat zilele a- cestea, ci doar s-a accelerat. Dereglarea sistemului monetar interoc- cidental se manifestă de mai mulți ani, datorită, în primul rînd, deficitului balanței de plăți a S.U.A., care în ultimii 17 ani s-a ridicat la un total de 40 miliarde dolari, începînd de luni, a spus ministrul francez, Comitetul pentru problemele monetare al C.E.E. va examina situația creată de actualele evenimente. Evoluția evenimentelor poate să favorizeze o emancipare monetară a Europei, care trebuie să joace un rol pe măsura puterii sale economice și financiare.
o PREȘEDINTELE JOHNSON care a luat cuvîntul sîmbătă în fața membrilor Alianței naționale a oamenilor de afaceri din S.U.A. a declarat, referindu-se la reuniunea ,,pool-ului“, că „bancherii din întreaga lume încearcă să rezolve problema pierderilor de aur". El a adresat un nou apel Congresului pentru a adopta, fără întîrziere, majorarea impozitelor cu 10 la sută.
O ÎN URMA ZVONURILOR, potrivit cărora Italia, Belgia și Olanda ar intenționa să se retragă din ,,pool-ul“ internațional al aurului, la Roma, Bruxelles și Haga au fost făcute unele declarații din care ar rezulta că poziția respectivelor țări a rămas în linii generale cea cunoscută.

Demisia, pe drept cuvînt spectaculoasă a ministrului de externe Brown, s-a aflat în tot cursul zilei de sîmbătă în centrul atenției cercurilor politice britanice. Potrivit părerilor exprimate la Londra, hotărîrea lui Brown de a demisiona nu poate decît să slăbească guvernul britanic în momentul cînd acesta are de înfruntat pe plan intern grave dificultăți economice, precum și o criză monetară fără precedent din 193.0.întrebarea care preocupă pe observatorii politici din Londra este : ce atitudine va adopta acum Brown, redevenit simplu deputat, dar încă lider adjunct al Partidului laburist și membru al Comitetului Executiv național, față de politica guvernului ?

număr de rezoluții abordează problemele securității europene și în cadrul acesteia abolirea doctrinei Hallstein, recunoașterea existenței celor două state germane, a frontierei Oder — Neisse Interesantă va fi și confruntarea dintre tendințele conservatoare și noile tendințe în principalele probleme de politică internă și externă.O problemă principală a congresu-' lui o va constitui și desemnarea lui Willv Brandt ca lider al partidului în campania electorală a P.S.D.G. din 1969 și candidatura sa la funcția de cancelar al R. F. a Germaniei.

ATENA

REACȚII DUPĂ CONFERINȚA 
DE PRESĂ
A PREMIERULUI GRECATENA 16 (Agerpres). — Conferința de presă a premierului grec Papadopoulos în legătură cu proiectul noii constituții a țării a declanșat reacția liderilor fostelor partide politice din Grecia. Gheorghios Papandreu, fost lider al partidului Uniunea de centru, a declarat că în actuala situație din 
Grecia, aflată sub un regim de dicta
tură, nu sînt posibile „nici discuții 
constituționale fi politice fi nici exer
citarea dreptului de vot, întrucît a- 
ceasta ar însemna o parodie". Cît privește pe Panayotis Canellopoulos, fost prim-ministru și lider al E.R.E., acesta a menționat: „Un referendum nu 
poate avea loc decît sub autoritatea 
unui guvern care s-ar bucura de în
crederea marii majorități a națiunii'.Gheorghios Mavros, fost guvernator al Băncii Naționale a Greciei, Ioannis Zigdis, fost ministru al industriei în guvernul Papandreu, și Atha- nasios Canellopoulos, fost ministru, au subliniat la rîndul lor, într-o declarație comună, că în actuala situație din 
Grecia „nu poate fi vorba de un refe
rendum popular, întrucît viața politică 
a țării se află încă sub dispozițiile legii 
marțiale".Toți cei care și-au exprimat dezacordul față de organizarea referendumului constituțional s-au pronunțat în favoarea formării unui guvern care să se bucure de încrederea întregii națiuni grecești.
Cuvintarea lui A. Dubcek
la Conferința orășenească 
din Brno a P. C. din CehoslovaciaPRAGA 16 (Agerpres). — După cum anunță agenția C.T.K. la 16 martie la conferința orășenească din Brno a P.C. din Cehoslovacia, a luat cuvîntul Alexander Dubcek, prim- secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, care referindu-se la procesul de democratizare și la faptul că’ activitatea partidului Va fi discutată deschis și de către’ cei fără de partid a spus : „Aceasta se referă în mod cert la rolul conducător al partidului în societatea noastră, pe care căutăm să-l adîncim. Rezolvarea sarcinilor contemporane ale partidului nu trebuie și nu poate fi îndreptată spre slăbirea rolului conducător al partidului. Dimpotrivă, trebuie să găsim forme și metode mai eficiente pentru o traducere în viață mai efectivă a rolului său conducător".în continuare, vorbitorul s-a ocupat de elaborarea programului de acțiuni al P.C. din Cehoslovacia, la care lucrează în prezent membrii Comitetului Central, teoreticieni și practicieni și care va fi supus examinării apropiatei plenare a Comitetului Central. El a arătat că „dacă C.C. al P.C. din Cehoslovacia a fost destul de capabil pentru ca la Plenara din ianuarie să rezolve cele mai fundamentale probleme ale activității partidului, el va avea destulă tărie și pe viitor nu numai pentru a împiedica o reîntoarcere la trecut, dar și pentru a dezvolta noua linie progresistă și spiritul activ al muncii partidului. Comitetul Central trebuie să urmărească acest proces pentru a-1 dirija. El l-a inițiat și el trebuie să stea în fruntea acestui proces. în această privință nu pot exista nici un fel de îndoieli. Lucrătorii de partid trebuie să lămurească în mod convingător că procesul nostru nu duce la diminuarea rolului conducător al partidului".Al. Dubcek a spus în continuare : „Noi nu renunțăm la nimeni din cei care înțeleg și vor înțelege interesele poporului nostru, care constau în dezvoltarea continuă a socialismului". El s-a referit totodată la prejudiciul pe care îl pot aduce „u- nele persoane care se cramponează cu încăpățînare de o practică perimată sau care din diferite motive ar putea ațîța pasiuni, ceea ce nu ar fi în folosul cauzei, al culturii poporului și al dezvoltării țării". în lupta politică internă pentru dezvoltare ■— a spus vorbitorul — nu dorim și nu vom admite să fie folosit a- mestecul administrativ. împotriva părerilor greșite, • împotriva unilateralității, vom lupta prin forța ideilor noastre".Aceasta nu înseamnă nicidecum — a spus vorbitorul — că vom renunța la mijloacele puterii împotriva dușmanilor, care nu din vina noastră există în lumea imperialistă și sînt împotriva noastră, în fața cărora trebuie să apărăm viața noastră socialistă. în interesul întregii societăți trebuie să avem o armată puternică, capabilă de luptă și sprijinită de popor.„...Vom merge mai departe în a- dîncirea democrației, în domeniul politicii, în domeniul activității interne de partid, în domeniul relațiilor dintre comuniști și ceilalți cetățeni, a spus Al. Dubcek. Concomitent cu aceasta, vom căuta să introducem disciplina în conducerea treburilor statului, în procesele economice și în apărarea cetățenilor noștri împotriva dușmanului, paraziților și împilatorilor, vom perfecționa activitatea organelor noastre militare și a organelor securității". Una din principalele probleme ale sistemului politic în societatea cehoslovacă — a arătat vorbitorul — o constituie legătura reciprocă dintre partid și stat, criticînd practica substituirii de către organele de partid a organelor puterii de stat, organelor conducerii economice și organizării sociale.Trebuie, de asemenea, a spus el, să dezbatem actuala dezvoltare a relațiilor statal-juridice dintre cele două popoare ale Cehoslovaciei și să

SENATORUL R. KENNEDY ÎȘI VA 

PREZENTA CANDIDATURA 
In alegerile prezidențiale

agențiile de presă 

transmit:în cadrul unei conferințe de presă televizate, senatorul Robert Kennedy a anunțat sîmbătă că a hotărît să-și prezinte candidatura din partea partidului democrat la alegerile prezidențiale din toamna acestui an. Senatorul a subliniat că în prezent este convins de faptul că politica dezastruoasă urmată de Statele Unite nu poate fi modificată decît printr-o schimbare a oamenilor care o elaborează și a arătat că crizele aurului, crizele care există în orașe, în regiunile rurale și în ghetouri au fost urmate de măsuri „prea slabe și prea tardive". Criza aurului prin care trece în prezent lumea capitalistă este, potrivit părerii exprimate de el, „o criză de încredere față de Statele Unite și față de politica pe care o urmează în prezent". Referindu-se la războiul vietnamez, Robert Kennedy a declarat că Statele Unite trebuie să întrerupă bombardamentele asupra Vietnamului de nord pentru a se permite începerea tratativelor de pace. El s-a pronunțat, de asemenea, în favoarea unei dezescaladări a războiului Vietnamez.Senatorul Kennedy a subliniat că înțelege să-și desfășoare campania electorală „nu în opoziție, ci în armonie cu aceea a senatorului Eugene McCarthy" și a exprimat speranța că forțele politice care-1 spri- 

nu amînăm înfăptuirea acelor schimbări care vor permite în cadrul actualului sistem să se acorde împuterniciri efective organelor naționale slovace.Socialismul — a spus primul secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia — este un tip superior de societate riu‘ numai prin faptul că lichidează exploatarea, ci și pentru că trebuie să devină o bază pentru dezvoltarea multilaterală a personalității. Noi trebuie să elaborăm o concepție științifică a dezvoltării continue a drepturilor și libertăților democratice.Abordînd problemele economice, el s-a referit la necesitatea înfăptuirii unei serii de sarcini legate de restabilirea echilibrului economic, printre care accelerarea schimbărilor în structura producției, închiderea întreprinderilor de producție nerentabile, folosirea posibilităților și rezervelor pentru dezvoltarea unor regiuni ale țării. Al. Dubcek a arătat că în ce privește cadrul măsurilor fundamentale în problemele nivelului de trai — prevăzut pentru perioada pînă în anul 1970 de plenara din decembrie — va putea fi depășit numai în cazul dacă se vor îmbunătăți rezultatele dezvoltării economice. „în prezent situația noastră nu este ușoară, de aceea nu trebuie făcute promisiuni deșarte".Ocupîndu-se de problemele culturale, Al. Dubcek a subliniat că partidul va continua cele mai bune tradiții ale sale. Nutrim deplină încredere față de oamenii de cultură și ne așteptăm din partea lor la înțelegere și sprijin.Referindu-se la politica externă a Cehoslovaciei, primul secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia a arătat că pornește de la necesitatea asigurării independenței, suveranității și securității Cehoslovaciei socialiste și de la interesele internaționale alle locialismului în lume.„Cehoslovacia dispune de toate premisele pentru ca în conformitate cu interesele sistemului mondial socialist să formuleze poziția sa proprie în problemele fundamentale ale politicii mondiale. Baza temeinică a politicii externe cehoslovace o constituie întărirea alianței cu Uniunea Sovietică și consolidarea unității țărilor socialiste. Relațiile noastre se întemeiază pe principiile egalității în drepturi, respectului reciproc, avantajelor reciproce și poditicii internaționaliste".„în spiritul principiilor coexistenței pașnice Cehoslovacia va dezvolta relațiile reciproc avantajoase cu diferite state și organizații internaționale. Ea va folosi cu mai mult spirit de inițiativă în relațiile economice. politice și culturale trăsăturile distinctive ale poziției sale care decurg din așezarea ei în Europa centrală și din caracterul industriei socialiste a țării. Vom promova o politică europeană activă, orientată spre recunoașterea de către toate țările europene a situației existente în Europa și în special spre dezvoltarea colaborării între toate țările și spre asigurarea securității pe continentul european. Vom năzui și pe viitor la consolidarea frontului anfiimperialist si vom sprijini toate popoarele care luptă împotriva imperialismului și neocolonialismului, în primul rînd lupta poporului vietnamez".„Partidul Comunist din Cehoslovacia își formulează sarcinile actuale în legătură și în colaborare cu partidele comuniste și va acorda o mare importanță în special alianței strînse frățești, consultărilor reciproce și schimbului de experiență cu P.C.U.S., partidele comuniste si muncitorești ale comunității socialiste și cu toate celelalte partide frățești".în încheiere, AI. Dubcek a subliniat că proiectul programului de acțiune al P.C. din Cehoslovacia, ale cărui trăsături principale le-a prezentat în raportul său, poate deveni și va deveni baza pregătirii congresului al XIV-lea al P.C. din Cehoslovacia. 

jină pe McCarthy și cele care îl sprijină pe el vor putea lucra în colaborare.Ziarul „New York Times" precizează că „senatorul Eugene McCarthy s-a declarat gata să colaboreze cu Robert Kennedy în alegerile preliminare împotriva președintelui Johnson, intr-un interviu acordat ziarului „New York Times", McCarthy a declarat că va susține candidatura lui Robert Kennedy dacă el nu va primi sprijinul necesar.
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„O sută de demonstrații
9pentru Vietnam"

15 000 de parizieni 
s-au reînfîlnit vineri în 
Piața Republici' pentru 
a-și reafirma solidaritatea 
lor cu eroicul popor viet
namez. O pădure de pan
carte, de panouri. Unele 
condamnă pe agresorii a- 
mericani, altele îi salută 
pe eroicii apărători ai ce
rului Vietnamului de nord, 
pe patrioții din sud care 
dau lovituri puternice in- 
tervenționiștilor. „Parisul 

CORESPONDENTA din pa
ris DE LA AL. GHEORGHIU

■■naBaEaBnaBBMaiBBBaaaaBaan

este alături de Vietnam" 
— era scris pe un panou 
uriaș din fruntea cortegiu
lui de demonstranți. îm
preună cu miile de pari
zieni au manifestat fran
cezi din 12 orașe din 
suburbii, din numeroase 
orașe de provincie.

Alte asemenea mani
festații au avut loc sîm
bătă și vor continua și azi 
în întreaga țară. Lanțul 
de manifestații din aceste 
trei zile cuprinde o sută 
de orașe franceze, iar ac
țiunea a devenit cunoscu
tă sub numele : „o sută 
de demonstrații pentru 
Vietnam". Intr-un mare 
număr de orașe, acestor 
organizații li s-au alătu
rat și alte forțe social-po- 
litice, conferind asffel ma
nifestațiilor un foarte larg 
caracter : organizații lo
cale ale Partidului socia
list S.F.I.O., ale Federa
ției stîngii democratice și 
socialiste, organizații de
partamentale sau locale 
ale centralei ' sindicale 
C.F.D.T., federației edu
cației naționale, grupări 
religioase.

Zeci și zeci de mii de 
francezi, bărbați sau fe
mei, de diferite profesii, 
opinii politice sau credin
țe religioase, între care 
numeroși tineri au ieșit 
pe străzi, colectînd bani, 
adunînd semnături în în
treprinderi și cartiere, a- 
doptînd moțiuni de con
damnare a agresiunii 
S.U.A. La ambasada ame
ricană din Paris au fost 
înmînate numeroase ase

menea moțiuni și pro
teste strînse la mitingurile 
din regiunea pariziană și 
departamentele din jur.

Participantii la cele o 
sută de manifestații cer : 
încetarea imediată și ne
condiționată a bombar
damentelor americane a- 
supra R. D. Vietnam ; re
cunoașterea F.N.E. ca re
prezentant autentic al 
Vietnamului de sud ; înce
tarea agresiunii ameri

PRIMAOȚELĂRIE IRANIANĂCa și alte orașe iraniene, Isfahanul își scrie azi o nouă istorie. Numele său va fi asociat de acum înainte de prima oțelărie iraniană. Zilele trecute, în prezența șahinșahului, lîngă Isfahan a fost inaugurat șantierul unei mari uzine siderurgice.Inaugurarea șantierului a fost un eveniment de importanță națională. Șoseaua ce duce din orașul Isfahan spre locul viitoarei uzine, aproximativ cincizeci de kilometri, era împodobită cu drapele. Pe cîțiva kilometri pătrați, perimetrul șantierului, mii și mii de iranieni au participat la această sărbătoare. Aici se toarnă fundația furnalului înalt. In 1971 se vor produce aici șase sute de mii de tone de oțel, iar în perspectivă producția va ajunge lâ trei milioane de tone pe an.. O întinsă suprafață de teren, pînă acum pradă deșertului, va fi acoperită cu clădirile complexului. în apropiere de oțelărie s-au ridicat primele locuințe ale siderurgiștilor. In orașul oțelarilor iranieni vor trăi mai bine de 20 de mii de oameni. Prima oțelărie iraniană, unul din cele mai de seamă obiective economice ale planului de cinci ani care va intra în aplicare peste cîteva zile, capătă contur pe harta industrială a țării. Ea va pune în valoare bogatele resurse naturale ale Iranului — fierul și cărbunele. Urmașii vechilor artizani din Isfahan înscriu în catalogul funcțiilor o nouă profesiune : oțelarul.
Nicolae POPOVICITeheran 16 martie

Consiliul de Securitate a fost convocat pentru marți, ora 15 G.M.T., în vederea examinării situației din Rhodesia, a anunțat un purtător de cuvînt al secretarului general al O.N.U., U. Thant. Convocarea ședinței Consiliului a fost cerută de 36 de țări africane în urma executării de către autoritățile! rasiste, în ciuda grațierii acordate de regina Angliei, a 3 africani.
Orășelul studențesc din Madrid a fost vineri seara teatrul unei puternice demonstrații antiamericane. Peste 1 000 de studenți de la Facultatea de fizică au scandat timp de mai multe ore lozinci de protest împotriva agresiunii americane în Vietnam, pentru retragerea bazelor militare ale S.U.A. de pe teritoriul Spaniei. Au avut loc ciocniri între poliție și demonstranți, soldate cu răniți.

cane, independență pen
tru poporul vietnamez.

După aceste trei zile 
de manifestații sînt pre
văzute și alte acțiuni de 
solidaritate. Astfel, la 23 
martie va avea loc Ziua 
intelectualilor pentru Viet
nam. Apelul pentru orga
nizarea acestei manifes
tări a fost semnat de in
telectuali de frunte ai 
Franței : Aragon, Simone 
de Beauvoir, Sartre, Al
fred Kasfler, Mauriac, Pi
casso, Vercors, A. Lacas- 
sagne, Masson — peste 
8 000 de intelectuali din 
diverse domenii reprezen- 
tînd toate curentele de 
gîndire ; scriitori, profe
sori, artiști, ingineri, me
dici. Intre cei 200 de 
scriitori care aprobă ac
țiunea amintită figurează 
și cinci membri ai Aca
demiei Goncourt. Opt 
mari pictori francezi, prin
tre care Picasso, Pignon, 
Vasarely, Masson, Soula
ges, semnează un afiș ori
ginal care anunță această 
zi de solidaritate a inte
lectualității franceze cu 
poporul vietnamez erou.

Mitingul din Piața Republicii

Sîmbătă Ia Budapesta a fost semnat protocolul întîlnirii grupelor de specialiști pentru industria alimentară din Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară privind cooperarea tehnică, economică și științifică pe perioada pînă în 1970. Cu această ocazie a avut loc un schimb de păreri privind unele aspecte ale planului de colaborare pentru perioada 1971—1975. Din partea română protocolul a fost semnat de ing. Gh. Boeru secretar general în Ministerul Industriei Alimentare, iar din partea ungară de dr. Saghy Vilmos, adjunct al ministrului agriculturii și industriei alimentare.
O delegație română, condusă de dr. ing. Vasile Chiriță, vicepreședinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice din Republica Socialistă România, a sosit la Cairo, la invitația Consiliului Superior pentru cercetările științifice din Republica Arabă Unită, pentru a duce tratative în vederea semnării unui acord de cooperare științifică și tehnologică. La aeroportul din Cairo, delegația română a fost întîmpinată de dr. I. Hafez, vicepreședintele Consiliului Superior pentru cercetările științifice din R.A.U., precum și de alte persoane oficiale egiptene.

La Tirana au început lu
crările celui de-al V-lea 
Congres al cooperativelor a- 
gricole din Albania. Lucrările congresului au fost deschise de Mehmet Shehu, președintele Consiliului de Miniștri. Pirro Dodbiba, ministrul a- griculturii, a prezentat un raport în care se arată că în prezent cooperativele agricole dețin 99 la sută din suprafața agricolă a țării. In anul 1967 producția agricolă a sporit cu 26 la sută față de anul 1965.

Președintele statului Con
go (Kinshasa), Joseph Mobutu, și-a dat asentimentul pentru reîntoarcerea în țările de origine a mercenarilor colonelului Schramme, refugiați în noiembrie trecut din orașul congo- lez Bukavu în Ruanda. Anterior, el ceruse extrădarea celor aproximativ 120 de mercenari pentru a fi judecați de organele judiciare congoleze.

,,Cosmos-207“. In Uniunea Sovietică a fost lansat la 16 martie noul satelit artificial al Pămîntului „Cosmos-207". Aparatajul științific al satelitului este destinat continuării cercetării spațiului cosmic în conformitate cu programul anunțat anterior.

La frontiera dintre Israel șl 
Iord«nla a avut loc sîmbătă 
un nou schimb de focuri între unități militare israeliene și ior- daniene — informează agenția Reuter.

Noul ministru de externe al 
Ecuadorului, Gustavo Larrea Cordova, a declarat cu prilejul instalării în funcție că se va strădui să dezvolte legăturile de cooperare ale Ecuadorului cu toate țările lumii. „Voi acționa în vederea promovării comerțului Ecuadorului cu un număr cît mai mare de state, inclusiv cele cu economie planificată, pornind de la principiul că Ecuadorul nu poate accepta să subordoneze comerțul său nici unui interes politic" — a spus el.

Un avion militar american 
de recunoaștere fără pilot a 
fost doborît în partea de sud-vest a R. P. Chineze de către Armata populară de eliberare, anunță agenția China Nouă.

Sîmbătă, la două luni și 14 zile după ce i s-a făcut inter
venția chirurgicală prin care i s-a grefat inima unui tînăr me
tis, dentistul Philip Blaiberg a 
părăsit spitalul „Groote Shuur", 
plecînd la locuința sa. Pentru 
prima dată un om cu inima gre
fată va trăi la el acasă, în con
tact cu lumea exterioară și nu 
în atmosfera sterilizată a une> ■ 
camere de spital. Desigur, vc ! 
fi luate măsuri speciale. Tinv.f^ 
de o luni Blaiberg va trăi astfel 
într-o „semiizolare", sub atenta 
supraveghere a medicilor pen
tru a se putea adapta în mod 
progresiv și fără riscuri inutile 
la viață normală. Înainte de a 
pleca din spital, Blaiberg a 
strîns mina prof. Barnard spu- 
nînd cuvinte simple, dar emo
ționante : „Mulțumesc foarte 
mult".

Ministerul Afacerilor Inter
ne al Libanului a refuzat să 
confirme candidatura secretarului general al C.C. al Partidulu'vCo- munist Libanez, Nikola Șaui, în ro- piatele alegeri parlamentare, /Jusți- nînd că Șaui este reprezentant al ținui partid interzis în Liban. Luînd cuvîntul în capitala Libanului, Nikola Șaui a protestat împotriva acestei hotărîri calificînd-o ca nefondată. El a subliniat că i s-a confirmat candidatura la alegerile parlamentare din anul 1937, 1943 și 1947. Hotărîrea Ministerului Afacerilor Interne, a arătat el, reprezintă o „încălcare a libertăților democratice și 
a constituției".

In timpul vizitei pe care a 
făcut-O Ia Paris, anunță agenția Taniug, Niaz Dizdarevici, membm al Comitetului Executiv al C.C. al U.C.I., s-a întîlnit cu conducători ai partidelor politice din Franța. Cu acest prilej s-a discutat, printre altele, despre conferința mediteraneeană și despre colaborarea mișcării pentru pace din țările mediteraneene. Niaz Dizdarevici a avut o întrevedere cu Waldeck Rochet, secretar general al P.C. Francez.

Reprezentantul permanent 
al Iugoslaviei la O.N.U., Anton Vratușa, a înmînat la 15 martie secretarului general al O.N.U., U Thant, un mesaj din partea președintelui R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito. (Taniug).

O echipă de savanțl de la Universitatea Stanford (California) au reușit să fotografieze un om aflat la distanța de 13 kilometri, utilizînd procedeul hologramei. (Holograma este o fotografie cu trei dimensiuni, luată cu ajutorai unei raze laser — fascicul de lumină coerentă — de mara intensitate). Experiența a fost realizată cu ajutorul unui telescop pe cara fusese montat un laser cu rubin. Telescopul a înregistrat lumina reflectată de către subiect, care fusese plasat în fața unei materii reflectorizante.
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