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Aproape doua luni de zile au trecut de la constituirea comitetelor de direcție în întreprinderi. Este un interval de timp relativ scurt, dar suficient pentru ca aceste organe de conducere colectivă să-și facă ordine în planul de „bătaie", să-și limpezească ideile directoare ale muncii lor și să treacă efectiv la exercitarea atribuțiilor cu care au fost Învestite. Aceasta este de altfel și tema anche- tei pe care am întreprins-o în cinci întreprinderi industriale din municipiul Bacău.„De la bun început am căutat să 
ai Jm răspuns la întrebările : Reflec- C planurile de activitate ale comitetelor de direcție din aceste întreprinderi problemele acute, esențiale ale respectivelor unități în momentul de față 7 Ce anume laturi principale ale activității economice au fost abordate pînă acum 7 După o documentare prealabilă la organele in măsură să cunoască stringențele economice ale uneia sau alteia dintre unitățile investigate și, deci, autorizate să emită judecăți asupra activității lor, ne-am completat informarea în întreprinderi, cu o analiză detaliată a fiecărui plan de acțiune în parte.Se poate afirma că, deși aflate la început de drum, comitetele de direcție ..și-^u, orientat,..activitatea, spre . cîteva probleme majore ale vieții e- conomice a întreprinderilor. în primele ședințe de lucru pe care le-a avut, comitetul de direcție de la fabrica de hîrtie și celuloză „Letea". bunăoară, a supus dezbaterii proble- rr rentabilizării unor sortimente CL.„sb realizează cu pierderi. Pentru o mai adîncă investigație, la ședința comitetului de direcție au participat, ca invitați, numeroși specialiști, factori de răspundere din fabrică. Dezbaterile au fost fructuoase, pe baza analizei făcute în prealabil și a propunerilor participanților ajungîn- du-se la concluzia că și aceste sor-

timente pot rentabilizate, cu acest prilej s-a stabilit cine din comitetul de direcție răspunde de realizarea deciziei luate. Perfectionarea activității de organizare a producției și a muncii, creșterea producției de export sînt alte probleme esențiale pe care comitetul de direcție de la „Letea" și le-a în-

scris pe agenda sa imediată de lu- i cru.Cea dintîi ședință a comitetului de direcție de la Combinatul de industrializam a lemnului a luat de asemenea în dezbatere problema rentabilizării tuturor produselor. S-au ho- tărît, în acest sens, măsuri precise : atingerea încă din luna iulie a parametrilor. -proiectați da fabrica de- mo- bilăj introducerea în circuitul tehnologic a tuturor reperelor aflate în stoc și lichidarea comenzilor neîn- chise în termen. După recenta plenară a C.C. al P.C.R., care a trasat sarcina realizării unei producții industriale suplimentare și extinderii exportului, comitetul de direcție a reacționat prompt, discutînd aceste probleme încă Ia începutul lunii iulie a.c., cînd s-a hotărît majorarea planului de export cu circa 13 la sută. O asemenea problemă de urgență a analizat și comitetul de direcție de la Uzina metalurgică Bacău, în scopul depășirii planului de producție din

o»

în ziua de 4 iulie 1968 a avut loc la Palatul Republicii ședința Consiliului de Stat, prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat.Au luat parte tovarășii: Constanța Crăciun și Ștefan Peterfi, vicepreședinți ai Consiliului Stat, Constantin Stătescu, rul Consiliului de Stat, și Breitenhofer, Ion Cosma, Daju, Constantin Drăgan, Gâdea, Nicolae Hudițeanu, Atha- nase Joja, Ion Popescu-Puțuri, Cris-

tofor Simionescu, Iacob Teclu, membri ai Consiliului de Stat.La ședință au participat tovarășii Cornel Onescu, ministrul afacerilor interne, Ion Stănescu, președintele Consiliului Securității Statului, Aurel Vijoli, ministrul finanțelor, Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, Augustin Alexa, procurorul general și Emi- lian Nucescu, președintele Tribunalului Suprem al Republicii Socialiste România, George Macoves- cu, prim-adjunet al ministrului a- facerilor externe, Ioan Filip, adjunct al ministrului justiției, și Nicolae Barbu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii.Consiliul a ascultat darea de seamă prezentată de tovarășul Emi- lian Nucescu asupra activității Tribunalului Suprem, precum și raportul prezentat de tovarășul Augustin Alexa despre” activitatea desfășurată de organele procuraturii.Apreciind ca pozitivă activitatea de -supraveghere a respectării legilor exercitată de către organele procuraturii, precum și preocuparea permanentă a instanțelor judecătorești pentru corecta aplicare a legii, Consiliul de Stat a subliniat necesitatea ca organele de justiție și procuratură să acorde și în viitor o atenție sporită întăririi legalității socialiste, apărării orînduirii de stat, proprietății socialiste și intereselor legitime ale cetățenilor.

Tovarășul Cornel Onescu, ministrul afacerilor interne, a prezentat raportul cu privire la modul cum sint folosite organele de m!- liție și cum își exercită acestea a- tribuțiile. Consiliul a apreciat că noua organizare a M.A.I. este de natură să sporească eficiența muncii organelor acestui minister, pentru a se asigura, cu toată fermitatea, apărarea ordinei publice, a proprietății socialiste și personale, prevenirea și descoperirea infracțiunilor.Consiliul de Stat a adoptat unele decrete interesînd diferite domenii ale activității de stat.Ținînd seama de necesitatea îmbunătățirii sistemului de impozite și taxe, care trebuie să devină un instrument activ în promovarea principiilor de echitate socială și avînd în vedere că prin creșterea salariilor, pensiilor și a veniturilor țărănimii, unele scutiri și reduceri de impozite nu se mai justifică în prezent, Consiliul de Stat a adoptat un decret privind modificarea corespunzătoare a unor prevederi referitoare la sistemul existent al acestor scutiri și reduceri, în continuare a fost adoptat decretul cu privire la ordinul și medalia „Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale și de stat“, precum și un număr de decrete privind ratificarea unor acorduri și convenții internaționale.Consiliul a rezolvat apoi lucrările curente.Consiliului de Stat și secretarul general al O.N.U. au relevat importanța deosebită pe care o are lărgirea și adîncirea cooperării și colaborării internaționale pentru progresul economic și tehnico-științi- fic al tuturor popoarelor.Au fost discutate, de asemenea, probleme legate de activitatea Organizației Națiunilor Unite și participarea României la O.N.U.Secretarul general al Thant, a exprimat încăîn numele său și al participanților la reuniunea mixtă O.N.U., ținută la București — satisfacția și recunoștință pentru bunele condiții create desfășurării lucrărilor acestei reuniuni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, împreună cu tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, a primit pe U Thant, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite.La primire au luat parte Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, președintele celei de-a XXII-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., și Gheorghe Diaco- nescu, ambasador, reprezentantul permanentCu acest vorbire în un schimbcipalelor probleme ale situației internaționale actuale. Președintele

acest an, mai ales la unele sortimente destinate lucrărilor de investiții din agricultură.La fabrica de stofe „Proletarul", comitetul de direcție a socotit util să pună în discuție, în primă urgență, probleme care vizează activitatea de organizare științifică și de creație, de mică mecanizare și de investiții (întreprinderea arată în prezent ca un veritabil șantier), precum și lichidarea unor stocuri supranor- mative. Comitetul de direcție de la I.C.I.L. a dezbătut, încă de la începutul lunii iunie, probleme de o deosebită importanță și anume : lichidarea debitelor litigioase șl asigurarea integrității avutului obștesc al unității. „Amplul program de măsuri, cu răspunderi precise, hotărît cu acest prilej — ne-a spus tov. Nicolae Tănase, directorul întreprinderii — prin a cărui aplicare s-a introdus o riguroasă evidență a produselor finite și ambalajelor în interiorul fabricii și un nod sistem de decontare zilnică a produselor livrate în rețeaua de desfacere, întărește răspunderea celor care gestionează valori materiale și exclude orice posibilitate de lezare a patrimoniului întreprinderii. S-a stabilit ca în ședințele următoare ale comitetului de direcție să se examineze măsurile ce se impun pentru atingerea parametrilor pro- iectați ai fabricii, pentru îmbunătățirea calității produselor lactate și reducerea cheltuielilor de producție.Se desprinde că, într-o perioadă scurtă, comitetele de direcție din întreprinderile amintite au abordat neîntîrziat o largă gamă problematică, fiecare dintre ele oprindu-se cu precădere asupra acelora care la ora actuală se detașează cu pregnanță, rezolvarea lor fiind implicit un răspuns la imperativele economice ale activității productive prezente și de viitor.Tntrînd mai adînc în investigații, ne-am dat. seama că aducerea pe primul plan al activității comitetului de direcție a celor mai importante aspecte ale vieții economice din fiecare unitate a fost condiționată în mare măsură de spiritul democratic care a fost promovat în munca acestor organe de conducere colectivă. Proce- sele-verbale încheiate la prima ședință de lucru a comitetelor de direcție, cînd s-au stabilit programele și graficele de muncă, pe care le-am consultat, ne*au oferit imaginile unor animate discuții, în care opiniile s-au confruntat deschis, ideile s-au completat reciproc, fiecare membru fiind un participant activ la conturarea actualelor programe de lucru, cît și la aplicarea în practică a primelor decizii luate. Este de Vemarcat că la ședințele de lucru ale comitetelor de direcție au fost chemați să-și spună părerea într-o chestiune sau alta și alțî specialiști cu munci de răspundere din întreprindere. Așa s-a procedat la fabrica de celuloză și hîrtie „Letea" cînd s-a dezbătut problema rentabilizării unor sortimente, sau la I.C.I.L., unde în afara membrilor comitetului, la ședință au participat Și șefii de servicii și sectoare.Din întreaga activitate desfășurată pînă acum de comitetele de direcție din cele cinci unități industriale din Bacău se degajă pregnant concluzia că constituirea comitetelor de direcție în nici un caz n-a fost considerată ca o simplă schimbare de firmă, ci ca un mijloc de mare în-

al României la O.N.U. prilej a avut loc o concursul căreia s-a făcut de păreri asupra prin-

i. K

Joi după-amiază, președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a primit pe Robert McNamara, președintele Băncii In- . ternaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.I.R.D.).La întrevedere a luat parte Va-
sile Malinschi, guvernatorul Băncii Naționale a Republicii Socialiste România.Cu acest prilej a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

(Agerpres)

Joi dimineața, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român,, președintele Consi- liului de Stat, a primit pe Robert McNamara, președintele Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.I.R.D.).

In cursul convorbirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, s-au discutat probleme refe- - ritoare. la cooperarea internațională în domeniul finanțelor și unele aspecte actuale ale situației internaționale. Pierre-Paul SchweitzerPreședintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a primit joi pe președintele Fondului Monetar Internațional (F.M.I.), Pierre-Paul Schweitzer.La primire a luat parte Vasile Malinschi, guvernatorul Băncii
Naționale a Republicii Socialiste România.Cu acest prilej a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a oferit joi un dejun, la Palatul Consiliului de Stat, în onoarea secretarului general al Organizației Națiunilor Unite, U Thant, și a participanților la lucrările reuniunii O.N.U. de la București — conducătorii, instituțiilor Specializate din sistemul O.N.U., membrii Comitetului pentru programe și coordonare al Consiliului economic și social, și Birou-

lui Consiliului economic și social, precum și reprezentanții altor organisme ale O.N.U.Au luat parte Ion Gheorghe Maurer, Iosif Banc, Petre Blajo- vici, Petre Lupu, Corneliu Mănescu. ministrul afacerilor externe, președintele celei de-a XXII-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., miniștri, conducători ai unor instituții centrale, oameni de știință și cultură și alte persoane oficiale.Dejunul s-a desfășurat într-o atmosferă cordială. (Agerpres)
Drăgănescu, Constanța Crăciun, Gheorghe Gaston Marin, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, președintele celei de-a XXII-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., miniștri, conducători de instituții centrale și alte persoane oficiale.Au luat parte șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la Bucu- . rești.Recepția s-a desfășurat într-oatmosferă cordială.

Joi seara, președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a oferit o recepție la Palatul Consiliului de Miniștri în cinstea secretarului general al Organizației Națiunilor Unite, U Thant, și a participanților la lucrările reuniunii mixte a Comitetului administrativ de coordonare al O.N.U. și Comitetului pentru programe și coordonare al Consiliului economic și social O.N.U.Au participat Janos Fazekas, Iosif Banc, Petre Blajovici, Emil

lului prin radio la Hamburg, de Manchester, de la Singapore, de la Capul Bunei Speranțe. Cele mai tinere dintre Oltenia, Bucegi, peni, Carpați, nărea, Oltul, au pășit de cîteva ori tonajul cargourilor obișnuite. De la cargourile de 4 500 tdw și mineralierele de 12 500 tdw am ajuns la mineraliere de 25 000, la tancuri petroliere de 36 150 tdw. Multe din aceste nave au apărut ca o consecință directă a dezvoltării combinatelor in-

de două sute patruzeci și două de hectare.Extinderea unui port înseamnă smulgerea unor incinte din mare, spații tăiate din trupul pustiului albastru, pentru realizarea unei zone adăpostite, în care navele să-și găsească odihna, să tragă la chei, să intre în
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mare urmă cotim

s-au pioneze riglă.
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(Agerpres)
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Telegramă

Constanta, poarta spre lume a țârii Foto: Gh. Vințilă

ne informează Direcția a Capitalei, în primul anului 1968, pe ansam-
încasată, în pro- sută. Au fost date tone de otel, 635 1496 tone de țevi

Excelenței Sale
Domnului HOUARI BOUMEDIENNE

Președintele Consiliului Revoluției al Republicii Algeriene 
Democratice și Populare

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

leșim din port pe digul de piatră : un viaduct spre larg. Ca și cum am lăsa lam- padarurile unui salon, lăsăm în farurile vechi și spre stingă.Un port este o ipare uzină.O uzină plutitoare atașată unei uzine fixe..Gonim pe digul nou în plin soare, sub cascade, sub torente, sub albele parașute ale valurilor mării, care se sparg de pereții a- cestei fortărețe de beton și se destramă în vînt. Stabilopozi tetra- pozi de douăzeci de tone se înșiruie asemenea unei colonade. Par torsuri. Par rădăcini de arbori seculari încolăciți unii de alții. Par statui misterioase și solitare. Valurile trec printre stabilopozi ca printr-un pieptene. De departe mi părut mici : înfipte într-o Abia aici îmi dau seama de forța lor impresionantă. Orice talaz se desface, se destra-, mă în pulbere cînd a- tinge șirul de stabilopozi. Mașina trece pe sub rafale torențiale, cu parbrizul șiroind. Ștergătoarele lucrează de zor. Bulevardul digului nou este vărgat în toată lungimea lui.Sîntem în noul careu al portului Constanța. Vorbim cu constructorii despre opera lor. Ni' se spune :— Digul de nord și digul de sud au cinci mii o sută patruzeci și cinci de metri.— Grație lor a apărut acest golf, acest lac liniștit, care se vede în dreapta noastră.— Da. Un acvatoriu

Reportaj 
de Traian FiLIP

conul de lumină farului nou.Mă simt de parcă înainta pe linia curbură a mării. Bazinul docurilor pare o pîlnie. pare un careu, pare o curte imensă spre care vin de-a lungul litoralului toate navele mari și mici la ora și la locul întîlni- rilor obligatorii.Dialogul nostru continuă :— Dezvoltarea portului se află în directă relație cu dezvoltarea flotei noastre comerciale.— Era și firesc să fie așa ! ne spune căpitanul portului Constanța, Gh. Rădulescu. Activitatea comercială s-a intensificat. Numărul de nave mari și mijlocii crește necontenit. Capacitatea de transport a flotei noastre a sporit, numai în cursul anului trecut, cu 137 790 tdw.Cu șaptesprezece ani în urmă, portul Constanța găzduia doar patru nave comerciale românești, în timp ce azi numărăm zeci de nave comerciale, mai exact cincizeci nave comerciale, răspund ape-

ele, Lu-
® Dialog cetățenesc ® Cum fructificați rezervele 
pentru creșterea suplimentară a producției indus
triale ? ® Dărnicia de zile-muncă pentru „neproduc
tivi" diminuează venitul masei cooperatorilor 
© Ține pasul învățămîntul nostru cu evoluția me 
dicinii moderne ? @ Stocuri neraționale în... sanctua 
rul științei la sfîrsitul semestrului I

9După cum de statistică semestru al . _blul industriei municipiului București planul producției globale a fost realizat în proporție de 102,2 la sută, înregistrîndu-se o creștere de 12,4 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut, iar planul producției marfă vîndută și porție de 101,8 la peste plan 1272 tone da laminate,

din oțel, 2 577 băi din fontă, 1012 tone radiatoare din fontă, 25 000 de anvelope, 572 000 tricotaje, 45 500 perechi de încălțăminte cu fețe din piele și alte produse. Planul productivității muncii a fost îndeplinit în proporție de 101,7 la sută, obți- nîndu-se pe această cale 76,6 la sută din sporul producției globale, față de perioada corespunzătoare din anul precedent.

AEGERCu ocazia'celei de-a Vl-a aniversări a zilei independenței Republicii Algeriene Democratice și Populare, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, adresez Excelenței Voastre calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului algerian prieten prosperitate și progres.
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oamenilor muncii

BANI DIN PIATRA
SEACĂ

avu-

Edili care creează

vid comercial

cetățeanul Nicolae Ma- faptul că la depozitele oraș este mare aglome- depozitele sînt închise.

și de stat cu privire la rezol- sesizărilor oamenilor muncit

sînt în- capsule-comuna județul de ani

fi atenția sau ne- un funcționar i-a numai o literă a este cu atît mai

nevino- clar din fost ne-

asemenea prosperă, purifica-

în cartiere noi

apare chiar are nevoie de favorabil, o

centrul h cartiereleNovac, Va

„ BOB CU BOB.

CE ÎNCURCA Corespondență

FUNCȚIONARUL TREBUIE
SA DESCURCE
CETĂȚEANUL 9

sterilă pe marginea CHIVERNISELII
sesizărilor

Se poate afirma fără putință de tăgadă că, în ultima vreme, aparatul administrativ de 'stat și-a îmbunătățit stilul de muncă, activitatea sa a fost degrevată de unele practici greoaie. rutiniere, birocratice ; se simplifică relațiile dintre cetățean și ghișee, crește responsabilitatea funcționarului de stat față de modul cum își îndeplinește îndatoririle. Este un proces obiectiv, impus de dezvoltarea întregii vieți sociale.Dar despre această responsabilitate nu se poate vorbi numai la modul general. Ea trebuie să se concretizeze în fiecare act elaborat de funcționarul respectiv, în fiecare gest, în fiecare acțiune mai mare sau mai mică, pe care o întreprinde întru rezolvarea îndatoririlor ce-i revin. Intr-un asemenea cadru am vrea să punem în dis.cuție o problemă de cel mal larg interes : care sînt consecințele pe care le poate avea uneori greșeala unui funcționar administrativ 7Să pornim de la cîteva cazuri concrete. Iată, bunăoară, ce ne povestește un corespondent. în urmă cu cîteva luni, mai mulți locatari ai unui imobil din sectorul 3 ■— București se trezesc cu niște somații trimise de I.R.C.R.-ul din sector. A- dresele aveau un ton sentențios. Oamenii erau amenințați (după cum vom vedea, pe nedrept) că, dacă nu vor achita imediat diferite sume (a- cestea erau indicate pe somații), li se va face poprire silită pe salariu. Ce se întîmplase ? Din pricina dezordinii care exista în actele contabile, în evidența I.R.C.R.-ului respectiv, nu se mai știa cine plătise și ; cine nu, acestei întreprinderi de interes public, niște instalații efectuate la cîteva blocuri în urmă cu... 3—4 ani! Și atunci s-a recurs la soluția cea mai comodă pentru instituție. Au fost chemați toți locatarii blocurilor în cauză, spre a dovedi ei ceea ce I.R.C.R.-ul nu era în stare să afle : cine a plătit și cine nu.Mostră de abuz, îmbinată' cu neglijența, cu indolența și birocrația. Și, deși această întreprindere a satisfăcut necesitățile cetățenilor — în speță, a efectuat reparațiile necesare la timpul cuvenit — ea i-a și prejudiciat în același timp, silindu-i să-și piardă vremea, să-și consume energia pentru a dovedi că sînt ne- vinovați. O imensă risipă de energie și timp, care ar fi putut fi evitată dacă funcționarii respectivi și-ar fi făcut datoria așa cum se cuvine.Pe culoarele judecătoriei sectorului 6 am întîlnit un cetățean, cu umerii încovoiați de povara anilor. Ce l-a îndemnat să vină în instanță 7 Ne-o spune el însuși : „în 1950 am preschimbat certificatul de căsătorie. La transcriere, din „Igna" am devenit „Ignat". Nu am observat eroarea decît după mai mulți ani. în februarie a trebuit să-mi scot certificatul tip R.S.R. Speram că voi putea înlătura greșeala și am sesizat-o funcționarului de la ghișeul stării civile a sectorului 5. Nu mare mi-a fost mirarea cînd mi-a răspuns: «Dacă vrei să-1 iei așa (greșit n.n) bine, dacă nu... !» Pentru a doua oară am primit un act greșit întocmit. Cu deosebire că, de astă dată, i s-a adăugat și un- sfat: acela de a

re din Capitala. Cetățeni vați — după cum a reieșit hotărîrile instanțelor — au voiți să irosească timp și bani pentru a fi absolviți de o sancțiune nemeritată. Ne oprim mai îndelung a- supra a două dosare. Muncitoarele M. E. și P. M. de la cantina „Victoria — Pasaj" — au fost amendate de către inspectorul Ion Mihai pentru nerespectarea condițiilor de igienă. S-a încheiat un proces verbal de constatare, semnat de inspector și de administrator. Numai că, la primirea lui, cele două lucrătoare au refuzat plata’ amenzii. După cum s-a dovedit mai tîrziu, în cursul procesului (și' cum cu ușurință s-ar fi putut constata dacă inspectorul și-ar fi făcut cum trebuie datoria), ele lucrau, în ziua respectivă, în schimbul de după amiază, iar neregulile fuseseră constatate în cursul dimineții. „Inculpatele" aveau de ales: ori plăteau, ori se adresau tribunalului. Și astfel au ajuns la judecătorie. Pe baza pieselor aflate ia dosar. instanța a admis acțiunea și a dispus anularea amenzii — însă după mult timp irosit și nervi tociți, după emoții și necazuri. Dar funcționarul ce-a pățit 7 Nimic. A stat frumușel, nederanjat de nimeni, șl, poate, cu aceeași dezinvoltură, a mai produs și altora asemenea necazuri.Mii de oameni sînt nevoiți să se judece, să rezolve greșelile unor funcționari neatenți, incompetenți, superficiali și abuzivi. Se pune totuși o întrebare : prevede legislația actuală sancționarea celor vinovați 7 O serie de acte normative, adminis- ..y . . trative și juridice reglementează ra-acte să suporte ei consecințele gre- porturile dintre organizațiile soda*, .• _.. ; liste,'funcționari și cetățeni. In virtutea acestora, cetățeanul poate cere obligarea organului administrativ de a recupera prejudiciile materiale ce i-au fost produse. Acesta, la rîndul său, îl. sancționează pe funcționarul în culpă. Iată deci că există o posibilitate de a trage la răspundere pe cei vinovați. Numai că această posibilitate nu prea este folosită, din simplul motiv că cetățenii n-o cunosc. Organelor justiției, organelor administrației de stat le revine sarcina de seamă de a juca un rol activ în informarea opiniei publice, de a arăta tuturor cetățenilor ce instrumente le stau la îndemînă în această direcție, cum pot acționa împotriva inechității pe care o reprezintă suportarea consecințelor de către alții decît cei în culpă. Totodată, ne a- sociem părerii exprimate de multi cetățeni cu care am discutat și propunem organelor în drept ca, și în cazuri de această natură, să fie a- plicat principiul desdăunării. Aceasta ar mări responsabilitatea funcționarului față de actele sale, ar înlătura subiectivismul, neglijența, abuzul și superficialitatea, care mai grevează încă asupra activității unor funcționari. Dar tot atît de adevărat este că nu pot fi absolviți de răspundere nici conducătorii respectivelor servicii și chiar instituții. Pentru că toleranța conducătorilor favorizează delăsarea, greșeala, pe cînd ■ exigența, controlul susținut, le pre-

mă adresa tribunalului. Și iată-mă, la 77 de ani, umblînd pe la tribunal și miliție pentru a repara greșeala altuia". Judecata și obținerea hotă- rîrii au durat cîteva luni, răstimp înăuntrul căruia bătrînul a bătut de nenumărate ori sala de judecată. Si nu atît din cauza tribunalului, cît a procedurii, care cerea o verificare de teren din partea miliției, iar a- ceasta întîrzia să trimită rezultatul ■ verificării. încît completul de judecată a tot amînat judecarea,Raptul pare, în aparență, mărunt. Totuși, iată cum, prin gravitatea consecințelor pe care le determină, cît de importantă, chiar capitală pentru un om, poate atenția cu care scris numele ori acestuia. Situația alarmantă cu cît numai la cîteva judecătorii din Capitală s-au judecat, în primele patru luni ale anului, zeci de procese asemănătoare. Răsfoim un teanc de dosare. Prin fața ochilor ni se perindă zeci de situații, care de care mai uimitoare. Nenumărați oameni au fost puși pe drumuri de funcționari care nu și-au făcut datoria sau care au lucrat cu ușurință, cu superficialitate.Paradoxal este însă altceva și a- nume îngăduința față de cei care greșesc. Mai clar: după ce a eliberat un act eronat, pe funcționar nu-1 mai interesează ce se întîmplă. El este pur și simplu scos din cauză. Nu este chemat la tribunal și nimeni nu-i cere socoteală. Dar nu ar fi oare firesc ca cei care se fac vi- novați de întocmirea greșită a unorșelii lor și nu cetățenii ? întrucit este limpede că, în actualele condiții',, cînd funcționarul știe că nu va fi sancționat în nici un fel, spiritul de autoexigență nu se va dezvolta pe măsura necesităților și se vor găsi încă destui dintr-aceia care își vor permite să trateze în continuare, cu ușurință. îndatoririle ce le revin, dezlănțuind astfel noi și noi suplicii. In cursul discuțiilor pe care le-am avut în timpul investigațiilor noastre, ni s-a sugerat o propunere pe care, la rîndul nostru, o supunem forurilor în drept: ținînd seama de frecventa greșelilor ce se constată în reproducerea actelor de stare civilă — greșeli care, potrivit legislației în vigoare, nu pot fi îndreptate decît prin tribunal, pe calea unei hotărîri judecătorești — nu s-ar putea extinde principiul responsabilității funcționarului, prevăzut de legea nr. 1/1967, privind judecarea cererilor celor vă- tămațl în drepturile lor prin acte administrative, și asupra cazurilor de emitere greșită a unor acte de stare civilă 7 Este neîndoielnic, a- cest fapt ar fi de natură să ducă, pe de o parte, la sporirea spiritului de răspundere a numeroși funcționari, iar pe de altă parte la soluționarea mai lesnicioasă, mai operativă, a cazurilor înseși.,Sînt și situații în care greșeala administrativă își pune pecetea pe timpul și chiar pe buzunarul cetățeanului.Răsfoim un maldăr de dosare judecate la judecătoriile cîtorva sectoa-

Scrisorile și sesizările oamenilor muncii, ridicînd diferite probleme deosebit de importante din cele mai diverse domenii de activitate, reclamă din partea forurilor vizate o rezolvare competentă și operativă. Plenara din aprilie a C.C. al P.C.R., analizînd această importantă latură a activității organelor de partid și de stat, a atras atenția asupra gravității nesocotirii sesizărilor făcute de cetățeni, a tendinței de superficialitate și lipsă de răspundere manifestate în soluționarea lor. Cu toate a- cestea, unele organe centrale și locale continuă să ignore însemnătatea practică a muncii cu scrisorile, neluînd măsuri eficiente pentru înlăturarea deficiențelor semnalate. Acest lucru rezultă și -din numeroasele răspunsuri sosite la redacția ziarului nostru, la diferitele sesizări ale cetățenilor.Nicolae Haralambie din comuna Conțești, satul Crîngași, județul Dîmbovița, arăta într-o scrisoare un șir de nereguli în ce privește gospodărirea comunei : dese deranjamente ale instalației electrice ; drumurile comunale sînt prost întreținute ; școlii — deși este nouă — trebuie să i se repare acoperișul după fiecare ploaie etc. Consiliul popular județean provizoriu Dîmbovița — căruia i s-au adus la cunoștință cele sesizate în scrisoare — ne răspunde scurt, concis, dar... nu la obiect I „Comuna Contești este deservită de electricianul din Sălcuța și acesta nu poate cuprinde operativ ambele comune; drumurile sînt împietruite, însă nu în măsură suficientă; în școală este necesară o curățenie generală" etc.(Constatări și motivări puerile. Oare ăsta este tot ce se putea face pentru rezolvarea sesizării respective 7 Merita atîta osteneală pentru un răspuns banal, care nu propune nici o soluție, nu atestă nici cel mai mic efort pentru rezolvarea celor sesizate 7Din Buzău, rin a sesizat de lemne din rație, uneori zeci de cetățeni sînt nevoiți să piardă zile în șir pentru a-și procura lemne. Iată și răspunsul Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Buzău la această sesizare : „Din cercetările făcute la fata locului s-a constatat că depozitele de combustibil sînt aprovizionate cu cantități suficiente de lemne și cărbuni, asigurîndu-se. deservirea populației în condiții ‘ bune" (!) Am vrut să descifrăm această șaradă — nepotrivirea evidentă dintre sesizare și răspuns. Dintr-o convorbire cu tov. Alexandru Tufecov, merceolog principal la Direcția comercială județeană Buzău, am aflat că lucrurile stau altfel : un depozit de lemne a fost închis — pînă acum 10 zile — timp de 5 luni. De ce? Pentru că depozitul se află pe’teritoriul secției L 12 si nu se, încheiase contractul de închiriere (!) Așadar o formalitate absurdă, din cauza căreia oamenii au fost puși atîta vreme pe drumuri.Un exemplu de formalism cras ni-1 oferă și răspunsul primit de la întreprinderea de electricitate Dobrogea, la scrisoarea unui cetățean din Constanta. In scrisoare se arăta că IRED a executat o lucrare pentru care trebuia să ■ întrerupă curentul timp de o zi. In această situație, sta

ția de recoltare și conservare a sîn- gelui era în pericol, se puteau strica mari cantități de sînge, în valoare de sute de mii de lei. Conducerea stației a adus la cunoștință salaria- ților întreprinderii de electricitate că, pentru evitarea pagubelor imense ce se pot produce prin întreruperea curentului, trebuie să-i asigure un grup electrogen. Dar nu s-a luat nici o măsură, în schimb curentul a fost întrerupt. A fost nevoie de mari eforturi din partea salariaților stației pentru salvarea sîngelui colectat. La această sesizare, I.R.E. Dobrogea răspunde : «Cele relatate sînt juste». Această deficiență a fost analizată cu cei în cauză".Nu este un răspuns serios, pătruns de responsabilitate socialistă, nu ne convinge că lucrurile nu se vor mai repeta.Consiliul popular al municipiului „Gheorghe Gheorghiu-Dej" — ca urmare a sesizării tov. Ion Corolu, locuitor al acestui oraș — constată că la unele apartamente din str. Libertății sînt deficiențe serioase de construcție. Parchetul este degradat, ca urmare a montării lui direct pe carton presat, tîmplăria prezintă fisuri, vopsitoria este deteriorată etc. Toate aceste constatări le comunică redacției, cu mențiunea că se vor lua măsuri de înlăturare a deficientelor. Dar din buzunarul cui se vor face remedierile, cine trebuie să suporte aceste cheltuieli dacă nu cei vinovati ? De ce să plătească statul neglijenta, treaba de mîntuială a unor indolenți 7Răspunsuri formale la sesizările oamenilor muncii au dat si alte instituții centrale și locale! Ministerul Comerțului Interior, la o sesizare prin care se ’arăta că produsul auto- sifon lipsește din magazinele orașelor Iași. Piatra Neamț,. Bîrlad și Galati, răspunde că acest produs a fost introdus în circuitul comercial numai în localitățile în care ființate stafii de umplere a < lor de bioxid de carbon (!)Mai multi cetățeni din Podul Iloaiei (satul Budăi). Iași, ne-au sesizat faptul că . ___de zile se tărăgănează terminarea lucrărilor de electrificare. Consiliul nonuiar județean Iași, fără a analiza temeinic cauzele și a lua măsuri de grăbire a lucrărilor, răsnunde în mod formal că nu sînt asigurați st.îlpii din lemn necesari. Din ce cauză nu sînt asigurați, ce se face în acest sens 7 Aceste întrebări deocamdată rămîn fără răspuns. Tar la o sesizare asemănătoare, primită din satul Poiana, comuna Pîneărati. județul Neamț, consiliul nonular județean ne răspunde că lucrările de electrificare s”ht prevăzute să înceană în trim. TU IPag. Trimestrul rf început, dar lucrările nici pomeneală.»Așadar, o serie de propuneri pre- ' t.ioase ale cetățenilor nu sînt luate în seamă. Trebuie să se aibă în vedere că cei care sesizează nu fac acest lucru de dragul de-a scrie, de a purta coresnondentă, ci pentru înlăturarea deficientelor care lezează interese’e cetățenilor. A răsnunde formal la aceste sesizări înseamnă a admite pernetuarea Unsurilor, nesocotirea opiniei cetățenilor — practici care contravin hntărîrilor de partid varea

Covîrșitoarea majoritate a celor cu care am stat de vorbă zilele a- cestea, în întreprinderi și în instituții, și-au arătat totala adeziune față de măsurile inițiate de recenta plenară a Comitetului Central, menite să înlăture sursele unor inegalități sociale, să asigure aplicarea consecventă a criteriilor socialiste de retribuție. Trăind cinstit de pe urma muncii lor, a- ceștia condamnă fără drept de apel categoria restrînsă a celor care încearcă să se căpătuiască pe spinarea altor cetățeni, sau frustrînd statul, avutul obștesc. Iată cîteva din părerile exprimate:• „Necinstea, meschinăria nu se măsoară, neapărat, după valoarea înșelătoriei, a furtului, ci după făptui că-ți însușești ceva ce nu-ți aparține, pentru care n-ai muncit, la care n-ai dreptul" (Radu Dumi- triu — tehnician auto), e „E la fel de imoral actul de însușire a unui leu sau a unei sute de lei care nu ți se cuvine. Ciupeala, furtul mărunt nu merită, după opinia mea, vreo circumstanță atenuantă, nici din punct de vedere moral (prof. M. Popescu — Școala generală de 8 ani, comuna Dorobanțu). o „M-am săturat, pur și simplu, să aud mereu că unii oameni cu care am zilnic de-a face, la „Aprozar", la „Alimentara" și așa mai departe, bagă mîna adînc în buzunarul statului și al cetățenilor. Nu s-ar putea, odată pentru totdeauna, ca conducerile acestor întreprinderi și instituții, colectivele de salariați să ia măsuri hotărîte, prompte și eficace, în vederea stîrpirii, cu desăvîrșire, a oricărui fel de furt, de înșelăciune, oricît de măruntă ar fi ea ?“ (Tănase Nicolae — strungar).

CLIMATUL 
„CIUPELII"„Ciupeala" nu așa, din senin, eaun anumit mediu cedare măruntă pe un plan, altă cedare măruntă pe alt plan, atrag după sine — parcă inevitabil — încălcări ale legii, furtișaguri de un calibru sau altul, manifestări ale egoismului celor dornici să prindă cheag cu orice chip, călcînd în picioare adevărul, cinstea. La Pre- ventoriul de copii din Bolintin- Deal, județul Ilfov, lucrează de 8 ani, ca director, cu rezultate bune, doctorul Silviu Măndăchescu. De la o vreme însă, instituția pe care acesta o conduce are de suferit, orice s-ar spune, de pe urma unei atmosfere absolut nesănătoase, în care directorul și administratorul — POMPILIU BĂ- BEANU — își aruncă deschis (sau mai puțin deschis) acuzații reciproce care au tangență nu numai cu persoana „adversarului", ci — după cum se va vedea mai încolo — cu legalitatea, cu respectarea avutului obștesc.Administratorul preventoriului, P. Băbeanu, a venit la Bolintin- Deal în anul 1963, transferat la ce- rerea sa. Pe urmele lui a sosit o 1 * adresă (nr. 2179/XVII dosar 1380) expediată de Comitetul executiv al y sfatului popular regional București: S „Prin procesul verbal din 6 XI 1963, < ► rămas definitiv, tovarășul Băbeanu <k Pompiliu a fost obligat la plata su- mei de lei 450,95 contravaloarea a < 311 litri benzină nejustificată de a-S cesta. Vă rugăm a reține suma res- > pectivă și a se vira în contul...". Semnează : medic-șef inspector re- gional. Apoi, în 1964, magazinerul C principal Petruș Gheorghiu întoc- < mește un referat în care arată că, <► în lipsa lui (cît era plecat în con- % cediu) administratorul Băbeanu ar > fi deschis, cu de la sine putere, a- jutat și de alții care ar putea fi luați drept martori, cisterna din y curtea preventoriului, sustrăgînd S 300 litri benzină cu care,' susținea 1 ► gestionarul — în 19t>4 — acesta >
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a-
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in toate orașele tării s-au ridicat numeroase cartiere noi de locuințe, unele situate la distanțe apreciabile față de vechile centre ale acestora. Noile cartiere trebuie să fie în măsură să satisfacă la un nivel corespunzător- cerințele vieții locuitorilor lor. Una din aceste cerințe este legată de deservirea comercială și meșteșugărească.La redacție au sosit numeroase scrisori prin care cetățenii sesizează faptul că multe cartiere sînt vitregite, atît în ce privește existența unor unități comerciale și de deservire, cît și de nivelul aprovizionării celor existente. „în zona în care locuiesc a cartierului Balta Albă cuprinsă între b-dul Ion Șulea, b-dul Leontin Să- lăjan și Str. Prisaca Dorneî — ne-a scris tov. L. Damian, din București — sînt circa 2 500 apartamente, ocupate de aproximativ 7 000 persoane. Pentru aprovizionarea lor aici nu există decît o gheretă pentru vînzarea laptelui — în aer liber — unde se aduc numai cîte 250-300 1 lapte pe zi. Cît despre magazine de legume, articole de băcănie, carne și pîine, nici pomeneală. Sîntem nevoiți să parcurgem kilometri întregi pînă la cele mai apropiate unități comerciale. De multe ori se întîmplă ca și a- colo să lipsească mărfurile căutate de noi și astfel trebuie să facem naveta pînă în Piața Unirii. De eîteva zile constatăm un

fapt bizar : lingă complexele comerciale aflate pe o arteră principală a cartierului Balta Albă s-au instalat unități „volante" cu legume și fructe, cu toate că aici mai era și o piață de mare capacitated) Este clar că ceea ce fac organizatorii comerțului nu numai că este în dauna consumatorilor dar nu se împacă nici cu principiul rentabilității comerciale".Tov. Isidor Cligher, din același cartier, sesizează faptul că pe distante de circa 5 km — de la strada Th. Speranța și pînă la capitul troleibuzului 92 — nu există nici un atelier de cizmărie, croitorie, curățătorie chimică, reparații radio și televizoare, tricotaj^ etc.Sesizări asemănătoare ne-au făcut mai mulți locuitori ^i cartierului Balta Albă. Ele sînt cu atît mai îndreptățite dacă ținem seama de faptul că acesta a devenit de mai mult timp un adevărat oraș, că numărul locuitorilor lui a depășit 100 000. Lipsa unor magazine universale îi obligă pe cetățeni să parcurgă distanțe mari pînă în centru, să piardă mult timp.Intr-un răspuns la o scrisoare, primit recent din partea Direcției Generale Comerciale a municipiului București, se arăta că pînă la realizarea unor complexe comerciale moderne în acest cartier, în scopul remedierii greutăților întîm- pinate în prezent de dopu- lație se vor înființa chioșcuri de legume, fructe $1 de desfacere a pîinii și

laptelui. După cum s-a văzut nici aceste măsuri n-au fost aplicate.Intr-o convorbire tă cu tov. Gh. Popa, șeful serviciului organizarea și tehnica comerțului din Direcția generală comercială a orașului București, acesta afirmă că nu e nevoie de anumite magazine în

mădite șului, Brazda lea Roșie, Românești, Cra- iovița Nouă, 23 August și altele cu un mare număr de locuitori nu numai că sînt foarte puține dar sînt și prost aprovizionate. „In cartierul Brazda lui Novac, cu zeci de mii

zona centrală a orașului Craiova sînt 133 de unități comerciale în timp ce în cartierele Brazda lui Novac — 2, Romanești — 3, Gării — 5 etc.Rețeaua comercială a o- rașului Craiova este sub- • dimensionată cu cca 23 300 mp față de numărul populației și de normele stabi-

care cartier. întrucit menii nu-și cumpără fiecare zi îmbrăcăminte și încălțăminte. Pentru cestea se pot duce și în oraș". Este deci limpede ce generează aceste viduri comerciale.Lucrurile nu stau mai bine nici în alte orașe. Mai mulți cetățeni din Craiova ne semnalează că majoritatea unităților comerciale sînt îngră- ‘

de locuitori — ne-a scris tov. Constantin Oprescu, pensionar —sînt doar cîteva chioșcuri cu legume-fructe. Dar și la acestea în loc de legume rafturile sînt pline cu borcane de gemuri și compoturi de care acum, în plin sezon de verdețuri, nu e nevoie". Din informațiile luate de la direcția comercială județeană de către corespondentul nostru județean rezultă

lite de Ministerul Comerțului Interior.Lăsînd la o parte faptul că ritmul construcțiilor de spatii comerciale în Craiova este destul de lent și în neconcordanță cu nevoile de aprovizionare a populației, trebuie spus că nici spațiile existente nu sînt folosite, dîndu-li-se altă destinație: birouri, depozite etc.O situație similară ni se

semnalează din Timișoara: „în orașul nostru — ne scrie tov. L. Dunajecz deși spatiile comerciale sînt insuficiente, numeroase vaduri comerciale vechi sînt lăsate în părăsire. Pe strada 13 Decembrie fostul magazin alimentar stă închis de 3 ani, magazinul „Spicul" de pe str. 9‘Mai a fost desființat de multă vreme.Datorită abandonării inexplicabile a acestor magazine trebuie să parcurgem distanțe mari pînă la alte unități asemănătoare".Din Tg. Jiu tov. Virgil Cîrlig ne semnalează că în zona 1 Mai a orașului — unde sînt peste 700 de a- partamente — nu funcționează decît un chioșc de pîine ; iar tov Ion Marin din Brăila sesizează faptul că pentru locuitorii noului cartier „Hipodrom" direcția comercială nu dovedește nici un fel de grijă. In acest cartier este un’singur chioșc de produse lactate, slab aprovizionat, iar orarul magazinului alimentar din cartier este necorespunzător cerințelor locuitorilor.Oricine-și poate da seama, fără să fie specialist, că problema amplasării u- nităților comerciale în noile cartiere afectează interesele a sute de mii de oameni. Pentru curmarea a- cestor anomalii trebuie luate măsuri practice astfel încît amplasarea unităților comerciale să fie pusă în concordanță cu nevoile reale ale populației din fiecare cartier nou construit.

în cârdul anului trecut, ca ur* mare a>uțior cercetări, la întreprinderea pentru industrializarea laptelui din București au fost trimiși în judecată șapte salariați care -. ,. . ,c-sustrăgeau sistematic produse lac- j ac°Per« lipsa imputată,tate de la locuj de muncă. Cu toate acestea, furturile au continuat. Alți patru salariați au luat calea tribunalului, pe merit, în anul 1968.Unul dintre aceștia este ION STANCA, distribuitor. Livrînd lapte în bidoane de cîte 25 litri, omul „grijuliu" a rămas cu unul în plus (față de actele de primire și livrare), pe care l-a vîndut contra... 40 lei altuia de aceeași teapă, lui GHEORGHE ONCICIU, vînzător la centrul de gheață de pe str. Ștefan Furtună nr. 85. Așadar, de astă dată I. S. și-a vîndut cinstea pentru doi poli, „colegul" său de infracțiune tot cam pentru, atît. Dar „picătură cu picătură se face balta mare". Sustrăgînd azi lapte, mîine iaurt (a fost prins, o dată, la poarta întreprinderii, cu 300 de borcane de iaurt furate din magazie, și din vina• gestionarului neglijent), I. S. a■ ajuns să păgubească statul cu suma '■ de 2 079 lei. Asemenea lui (și aten- ; tie ! la aceeași întreprindere) DU- . MITRU VLĂDOIU — 2 844 lei, . VASILE UDRESCU — 1657 lei,■ JEAN OANA — 1 050 lei, sume re-■ prezentînd valoarea produselor sus-• trase.. Analizîndu-se cu temeinicie șl . cauzele de fond care au îngăduit• repetarea sustragerilor de produse,• s-a constatat că izvorul infracțiunilor nu stă doar în necinstea sala-\ riaților respectivi, ci și în defec- , tuoasa organizare a muncii, a evi- . denței produselor intrate în maga-• zie. Aici nu se întocmesc acte■ de predare-primire decît după■ terminarea livrărilor, adică pe te-■ meiul cantității care apare, în hîr- ’ tii, ca fiind livrată, și nu simultan . cu predarea. Iată cadrul prielnic . creat infracțiunii, oamenilor puși• pe ciupeală, dornici să-și rotun-■ jească veniturile, indiferent prin ce• mijloace.’ Din întristătoarea galerie a „ciu- . pitarilor" face parte și IOANA■ CONSTANTINESCU din București,• fără profesie la ora actuală (a lu- ’ crat, cîndva, la IRVA). Dumneaei ’ se ținea scai după turiști, cumpăra , de la ei felurite obiecte și le re- . vindea apoi, la prețuri de speculă,■ amatorilor. Cu aceeași ocupație,• ELENA ISPAS și MARIA TEODO-■ SIU, de asemenea din București, ’ „specialiste" în îmbrăcăminte de ‘ proveniență identică, realizau ve- , nituri frumușele, fără muncă, fără . osteneală și, doar aparent, fără... . riscuri, ION PIOTEASA a găsit■ un mijloc mai simplu și mai ; puțin costisitor de a „scoate bani ’ din piatră seacă" : oprindu-se în , comuna Smîrdioasa, din județul Te- . leorman, și prezentîndu-se prima-• rului, i-a spus acestuia că este in-• giner la fabrica de negru de fum și ’ că recrutează tineri pentru școalade calificare. Bineînțeles, amatori , s-au ivit. De unde „ciupeala" 7 Din . așa-zisa transcriere a actelor per-■ sonale cerute la școală. Costul tran-■ scrierii, de mînă, a unui „set" de ’ acte : 60—100 lei. Cu o sumă buni- , cică, Ion Pioteasa și-a luat tălpă-■ șița, lăsîndu-și viitorii „elevi" cu ; buzele umflate. Firește, pînă laurmă a fost prins.Tagma aceasta, a „ciupitorilor", care scoate capul cînd ici, cînd colo, . trebuie sancționată fără rezerve, la■ orice manifestare a ei, cît de „mi- ; noră", căci un climat general de . corectitudine, de cinste și muncă nu■ admite existența unor \ uscături într-o pădure . tinzînd permanent cătrerea atmosferei sociale.

Stînd astăzi de vorbă cu directorul — dr. S. Măndăchescu afli cu surprindere că nici acum, după trecerea a patru ani, el nu-ți poate spune cu precizie ce s-a în- tîmplat pînă la urmă : 1 s-au reținut lui Băbeanu banii imputați prin adresa citată, și-^ însușit el realmente, așa cum insinuează gestionarul în referatul său benzina lipsă 7Cît privește profilul moral al actualului administrator, sînt destule semne de întrebare. Foarte curînd după venirea sa la noul loc de muncă, prin Decizia nr. 727 (29dec. 1965), acesta a fost sancționat cu „mustrare scrisă cu avertisment" pentru abateri de la disciplină (iarăși un mod de a fi îngăduitor care favorizează lipsa de corectitudine, comportarea dubioasă, căci formula echivocă „abateri de la disciplină" camuflează de fapt o abatere gravă a respectivului administrator care, într-o deplasare cu mașina instituției, pe cîmp, însoțit de o subalternă, a găsit că are un cadru adecvat, suficient de poetic, pentru a deveni un Don Juan de... Bolintin — ca să ne exprimăm și noi eufemistic). Halal „abateri de la disciplină" I Băbeanu declară astăzi senin :— Mă rog, am greșit și eu o dată, recunosc, am fost sancționat, acum ce, să mi se ia capul 7 (în paranteză fie spus, salariata în cauză a fost convinsă să-și dea... demisia, căci soția administratorului — soră șefă în preventoriu — susținea, sus și tare, că dac-o mai vede pe-acolo, îi scoate ochii).Directorul dr. S. Măndăchescu a admis „sacrificarea" femeii. Tot așa cum admite de mult timp ca familia Băbeanu, formată din cinci persoane (el, ea, doi copii, femeia de serviciu) să mănînce pe doar... două cartele de masă. O cartelă de masă pentru dimineață, prînz și seară costă 190 lei lunar. Deci, în bugetul familiei Băbeanu masa tuturor celor cinci membri costă lunar... 380 lei. Ce frumoasă-i viața cînd toate îți merg din plin... dar pe spezele cui 7 Recent, cu aprobare specială, P. Băbeanu și-a cumpărat de la „Tehnometal" și mașină în rate.E de mirare că forurile tutelare, în cazul de față Direcția sanitară a județului Ilfov, deși sesizate mai de mult de existența unor nereguli, de practica dobîndirii unor avantaje în dauna avutului obștesc, fie și „mărunte" (dar e vorba de un anume climat!) n-au găsit răgazul să ia măsuri imediate, hotărîte — nici după unele cercetări la fața locului — pentru curmarea răului de la rădăcină. Controlul financiar intern n-are nici un cuvînt de spus? Tot așa cum e de mirare că comuniștii din instituția respectivă nu au analizat, cu simț de răspundere și promptitudine, multiplele aspecte ale atmosferei nesănătoase care, încetul cu încetul, tinde să se infiltreze adînc în acest colectiv de‘ muncă harnic.Ciupeala măruntă, chiulul, setea de a agonisi cît mai mult indiferent de condiții șl mijloace — iată simptome străine spiritului de echitate și eticii caracteristice societății noastre. Asemenea manifestări apar, de cele mai multe ori, grupate, se intercondiționează — tot așa cum .și cei ce le practică se ajută unii pe alții, de teama o- probriului public, de teama de a răspunde pentru actele lor ilicite.
Mihai STOIAN
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ÎNTRU CONTRACARAREA EFECTELOR

‘um fructificați
ezervele pentru
ireșterea
suplimentară
i producției
n^ust riale ?

j deosebită claritate s-a subliniat ■ecenta plenară a C.C. al P.C.R. jsitatea de a se acționa opera- cu inițiativă, pentru mobilizarea accentuată a rezervelor din eco- lie și, în primul rînd, din indus- , în scopul creșterii suplimentare iroducției. și realizării venitului onal sta* Slit prin plan.rogramr de sporire suplimentară roducției industriale a găsit un srnic ecou în rîndul colective- de întreprinderi din județul Pra- a. Comitetele de direcție, organi- ile de partid, specialiștii din nu- •oase unități industriale din județ minează în prezent cu atenție noi ibilități și rezerve interne exis- :e și, pe această bază, preconi- :ă măsuri eficace pentru depăși- sarcihilor de producție, atît la imentele destinate consumului :rn, cît și la cele pentru export, aînțeles care au desfacerea asigu- i.■ In această investigație de amare, în care sînt antrenate cele . capabile cadre din unităti, se nește de la analiza critică a aCti- iții din fiecare secție și atelier, la principalele locuri de muncă ■>- a spus. ing. Vasile Chivulcscu, șef sector la comisia economică a nitetului .județean de partid Pra- ■a. înseși rezultatele de pînă acum îonstrea; ce rezerve însemnate : în întreprinderile noastre. Pe amblul industriei județului, pla- producției globale și marfă a fost eplinit pe primul semestru cu iile mai devreme. Valoarea pro- elor realizate suplimentar fată de vederile planului semestrial se ică la circa 150 milioane lei.'oncret, cît de mari sînt rezervele luate pînă acum și ce măsuri se întreprinde pentru fructificarea imediată? La această întrebare, ectorul general al uzinei „1 Mai" ■iești, ing. Dumitru Nistor, ne-a puns :- în condițiile în care planul de iducție nu a' fost de la început iperit cu comenzi, producția marfă ■văzută pentru semestrul I a fost lășită totuși cu 16,3 milioane lei. firele noastre au studiat ce se ite face pentru utilizarea deplină capacităților de producție, astfel— prin preluarea unor comenzi utilaje siderurgice necesare dez- tării laminorului de tablă groasă la Galați — estimăm ca producția rfă pe acest an Să întreacă cu ca 25 milioane lei prevederile, ’lusul de producție ce urmează a realizat în al doilea semestru al jlui de colectivul acestei uzine îieștene se ridică la aproa-9 milioane lei. Un amplu in de măsuri garantează în- jlinirea acestei sarcini suplimen- e asumate de colectivul uzinei, momentul de față, de pildă, se ă în curs de modernizare secția )e foraj pentru introducerea și tinderea fabricației de sape cu role caracteristici îmbunătățite, solici- :e, atît de șantierele de foraj din ră, cît și la export. Un spor însem- t de producție se va obține prin ii buna programare a producției, re va face posibilă utilizarea cu lîci superiori a mașinilor.Aceeași întrebare privind posibili- ;ile de creștere a producției am resat-o și unor cadre de conducere, jineri și maiștri de la Combinatul trochimio Ploiești. La fabrica de lietilenă, una dintre principalele iții ale combinatului, maistrul eolae Savu, secretarul organizației bază, ne-a spus că întregul colec- ’ de muncitori și tehnicieni este deplin conștient de însemnătatea rcinii trasate de recenta plenară C.C. al P.C.R. privind fructificarea : mai completă a rezervelor din onomie. Biroul organizației de bază conducerea secției au cerut păre- a oamenilor în legătură cu pers- ;ctiva de depășire a planului de oducție. Dat fiind că producția de >lietilenă este mult solicitată, atît țară, cît și la export, s-a estimat printr-o exploatare și o întreți- ire atentă a instalațiilor, prin utili- rea chibzuită a materiei prime și ■In alte măsuri, pînă la sfîrșitul tulul se vor realiza în plus aproape 0 tone.— Modalitatea în care a fost conce- îtă acțiunea de sporire a producției imonstrează vitalitatea, marile re- rse potențiale ale economiei noas- e, ale industriei noastre socialiste • ne-a spus ing. Traian Vulpe, direc- rul general al combinatului petro- îimic. Se dovedește convingător că dustria noastră are capacitatea de face față unor situații neprevăzute, im este aceea care s-a creat în ;est an din cauza secetei.Directorul general ne-a relevat că, apă plenara din iunie a C.C. al C.R., numeroase cadre tehnice și :onomice din combinat au venit cu ropuneri concrete, îndrăznețe, pen-

tru punerea în valoare a unor rezerve interne. Specialiștii din noua secție de fenol și acetonă, aflată în probe tehnologice, spre exemplu, au arătat că fi redusă o lună și binatului litate și
perioada de probe va putea de la patru luni la cel mult jumătate. Conducerea com- a examinat această posibi- . a stabilit ce« trebuie făcut pentru urgentarea punerii la punct a utilajului și instalațiilor, pentru însușirea temeinică a procesului tehnologic. „O primă evaluare — a precizat directorul general — arată că la această secție vom reuși să producem peste plan 500 tone fenol și 300 tone acetonă".Aproximativ 29 la sută din producția industrială a județului Prahova este destinată anul acesta exportului. Examinînd posibilitățile de sporire a producției, colectivele întreprinderilor au urmărit să fructifice, în primul rînd, posibilitățile de majorare a producției la sortimentele solicitate la export. Studiul făcut în această privință de comisia «economică a comitetului județean ae partid a permis identificarea unor rezerve de sporire a producției pentru export cu peste 184 milioane lei față de prevederile planului anual. Cele mai mari oferte suplimentare la export le-au făcut întreprinderile de prelucrare a țițeiului, care vor livra în plus produse petroliere în valoare de 34 milioane lei, Combinatul chimic Ploiești — 19,7 milioane lei, uzina de anvelope „Victoria“-Florești — 30 milioane lei. uzina de detergenți „Dero", uzina „Feroemail" din Ploiești și altele.■ Am asistat, zilele trecute, la o discuție organizată de comisia economică a comitetului județean de partid cu cadre de conducere din întreprinderi privind măsurile ce se impun în vederea realizării acestor livrări sporite la export. Iată cîteva păreri exprimate cu acel prilej : •Aurel Boghici, directorul Uzinei de mecanică fină Sinaia : „Ne-am propus să majorăm producția destinată exportului pe acest an cu 7 237 000 lei. In afară de aceasta, produse în valoare de circa 4 milioane lei ar putea fi livrate în exterior prin diminuarea unor repartiții la intern, îndeosebi pentru Consiliul Superior al Agriculturii. Și așa în prezent stau în stoc la bazele C.S.A. și la noi importante cantități de piese care nu vor fi utilizate în acest an".Ing. Gheorghe Trofin. inginer șef adjunct al uzinei de anvelope „Vic- toria“-Florești: „N-am reușit încă să stabilim cu întreprinderea „(Shim- import" sortimentul de anvelope ce le vom furniza peste plan la export. Vor trebui prospectate cu mai multă atenție posibilitățile de a livra în plus pe piața externă nu numai anvelope pentru autoturisme, ci și pentru tractoare și camioane grele, care au o valoare mai ridicată și acoperă mai bine disponibilitățile noastre de capacitate de producție".Gheorghe Cristescu, inginer șef al Uzinei mecanice Cîmpina : „Nu avem încă comenzi pentru cele 60 pompe de adîncime oferite în plus la export. Pentru prăjini de pompaj, capete de erupție și alte utilaje petroliere comenzile sînt primite. Deși planul la export pe primul semestru a fost simțitor depășit, am avut mari greutăți în livrarea produselor din lipsă de vagoane de marfă".Nicolae Ivan, directorul întreprinderii „Flacăra“-Ploiești : „Am depășit planul la export pe semestrul I cu 981 000 lei, iar pe semestrul II vom putea realiza în plus produse în valoare de încă 3 000 000 lei. O singură greutate există : ne trebuie cîteva zeci de muncitori, pe care nu-i găsim pe plan local. Va trebui să căpătăm dezlegare pentru a-i angaja din alte centre industriale".Propuneri interesante au formulat și cadre de conducere de la întreprinderea „Feroemail", Uzinele ceramice, fabrica „Dero" din Florești. Uzina chimică Valea Călugărească. Fabrica de geamuri Scăieni. tOricare ar fi problemele ce se pun, trebuie acționat cu operativitate pentru solutionarea lor, printr-o rare rodnică cu organizațiile merț exterior și cu sprijinul lor de resort din ministere.Intensificarea eforturilor depășirea planului pe acest an la sortimentele care au desfacerea asigurată pe piața internă sau sînt solicitate la pxport reprezintă cea mai bună măsură a înțelegerii și înfăptuirii sarcinilor trasate de partid în fața colectivelor din industrie și nici un efort nu trebuie precupețit pentru atingerea acestui țel. O cer interesele dezvoltării în ritm susținut a economiei materiale — baza trainică a ridicării nivelului de trai al celor ce muncesc.

Nicolae PANTILIE

colabo- de co- foruri-pentru

DĂRNICIA DE ZILE-MUNCA PENTRU

• Specialiștii de la Uzina constructoare de mașini din Reșița desfășoară o amplă acțiune de ridicare a parametrilor de exploatare a agregatelor de serie industrială și pentru reducerea consumului de metal utilizat în construcția acestora. Astfel, prin reproiectarea unor unsalable și pe baza unor îmbunătățiri tehnice, Diesel a 2 500 CP. lui a fosttul anului se va asigura o economie de metal’, care, raportată la întreaga producție de motoare, va totaliza peste 30 000 kg oțel. Tot pe această cale a fost sporită puterea de refulare a compresoarelor L-50-8, în timp ce greutatea lor specifică a fost redusă cu 52 kg pe m c capacitate de forță, față de vechiul tip de compresor.

puterea motorului sporit de la 2 100 la în timp ce greutatea redusă. Pînă la sfîrși-

O Specialiști de la Uzina de produse chimice „Azur“ din Timișoara aplică cu bune rezultate măsurile prevăzute în cadrul acțiunii dezorganizare științifică a producției și a muncii. Astfel, Ia noua secție de nitro- lacuri, prin modificările aduse unor instalații, capacitatea de producție a utilajelor de bază a sporit de ia 5 000 ia 6 500 tone nitrolacuri pe an. întimp, ca urmare a îmbunătățirilor aduse procesului tehnologic în sectorul de lacuri, uzina realizează o producție de emailuri alchidice, a cărei valoare depășește cu 10 milioane lei nivelul înregistrat anul trecut. De asemenea, prin schimbări constructive și prin modificarea parametrilor tehnici de funcționare a secția sulfa- sporit pe a-

același

reactorului pelicular din alchilat, randamentul de tare a alcoolilor grași a cu 7 la sută, obținîndu-seceasta calc însemnate sporuri de producție, precum și reducerea consumului specific de materii prime. Măsurile aplicate pînă acum pentru îmbunătățirea organizării producției și a muncii la uzina „Azur" au ca rezultat realizarea în , acest semestru a unei producții, peste prevederile planului, de aproape 809 tone produse chimice-lacuri, vopsele, detergenți și săpunuri.(Agcrpres)

Radu ATANASESCU
se din din de

poate vedea lim- mare se face muncii nepro- nu este justi-
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semnătate pentru perfecționarea întregului mecanism de conducere a întreprinderilor, ca o modalitate net superioară de conectare și fructificare a experienței și inteligenței specialiștilor, a cadrelor valoroase din întreprinderi la rezolvarea sarcinilor complexe ce le ridică activitatea de conducere, organizare și gospodărire eficientă a unităților industriale.Dacă în întreprinderile unde ne-am desfășurat investigația comitetele de direcție au reușit să-și axeze încă de la început activitatea pe problemele realmente esențiale ale activității economice și să-i mobilizeze efectiv pe toți membrii lor, este și un 'merit al Comitetului municipal de partid Bacău, care neîntîrziat, după constituirea comitetelor de direcție, le-a îndrumat îndeaproape în activitatea de organizare propriu-zisă, ajutîn- du-le să acționeze în spiritul cel mai strict al indicațiilor cuprinse în hotă- rîrea Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Miniștri. La ședințele de lucru ale comitetelor de direcție, în fiecare întreprindere a participat și cîte un activist al comitetului municipal de partid Pe parcurs, comisia economică menține o strînsă legătură cu comitetele de direcție pentru a fi informată în orice moment de evoluția lucrurilor. Astfel, la ora actuală, ea este în măsură să cunoască cele mai bune rezolvări ale comitetelor de direcție în diversele aspecte ale funcționării lor ca organe de conducere colectivă, re- comandînd generalizarea metodelor reușite.— Acum, la început de drum, comitetele de direcție simt nevoia unui

Despre ocupa organi-

Aceeași și în

Folosirea rațională a forței de muncă în cooperativele agricole constituie una. din cele mai importante surse de creștere a producției și productivității muncii. Din acest punct de vedere, deopotrivă se pune atît problema ocupării forței de muncă din aceste unități, pentru a se putea executa la timpul necesar un volum sporit de lucrări, cît și stabilirea unui raport judicios, sub aspect economic, între numărul celor ce lucrează efectiv în sectoarele de producție și cei din administrație, conducere și din sectoarele de deservire și implicit între nivelul retribuției unora și altora, acest ultim aspect ne vom în cadrul anchetei de față, zată în județele Dolj, Argeș și trița — Năsăud.După cum se știe, fiecare cooperatorii aleși în funcții de ducere și în administrație are rol și un loc bine stabilit în procesul de producție al cooperativei a- gricole. Dar ca să se asigure un grad superior de eficiență în organizarea și conducerea producției se impune ca și numărul cadrelor de conducere și administrative să se găsească într-un raport optim față de totalul cooperatorilor, proporție trebuie menținută retribuirea lor.Așa cum s-a arătat la plenară a C.C. al P.C.R., instaurarea mai deplină a piilor socialismului în toate compartimentele societății, o mare importanță au îmbunătățirea sistemului de retribuție, repartiția după cantitatea și calitatea muncii depuse.Acest principiu stă la baza sistemului de cointeresare materială și în cooperativele agricole, unde munca și rezultatele obținute în producție trebuie să determine cuantumul cîștigului fiecărui cooperator. In unele cooperative agricole se pot însă întîlni abateri în aplicarea principiilor socialiste de repartiție datorită faptului că s-a mărit nejustificat numărul funcțiilor de conducere și administrative, din sectoarele de deservire, ca și numărul de zile-muncă ce li se atribuie acestora și pe baza cărora sînt retribuiți.La uniunea județeană Bistrița-Nă- săud a cooperativelor agricole atît tov. A. Ciobanu, vicepreședinte, cît și E. Ionescu, șeful corpului de control, ne asigură că personalul ad- . miriistrâtiv și de conducere din unități, ca pondere, nu depășește limitele prevăzute de recomandările U- niunii Naționale a Cooperativelor A- gricole de Producție și sînt con- 

recenta pentru princi-
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sprijin susținut și multilateral — ne-a spus tov. Vasile Talpă, secretar cu problemele economice al Comitetului municipal de partid Bacău. Dar, mai mult ca în orice problemă, socotim că organele de partid trebuie să ajute comitetele de direcție să evite instaurarea în munca lor a spiritului consultativ. Este o tendință spre care înclină încă destul de puternic unele comitete de direcție, pentru că nu se renunță așa de ușor la modalitățile formei vechi de conducere, cînd directorul se sfătuia cu cei din jurul său, dar hotărîrile le lua de unul singur. Ele trebuie ajutate să devină cu adevărat organe deliberative de lucru, în care toți membrii săi să participe la adoptarea hotărîrilor cu valabilitate legală și să răspundă colectiv și individual de înfăptuirea lor. care noi putem los.Din discuția municipal de partid, ca și cu membri ai comitetelor de direcție, au reieșit o bună parte dintre punctele neconsolidate încă ale activității a- cestor organe de conducere colectivă 

Acesta-i domeniul în acționa cu destul fo-avută la comitetul

forme, cu necesitățile locale, că s-a avut o deosebită grijă pentru gospodărirea cu chibzuință a fondului de zile-muncă. Cele întîlnite pe teren arată însă că lucrurile nu stau chiar așa. La Bistrița, în orașul de reședință a județului, există o cooperativă agricolă puternică, cu mari posibilități de dezvoltare. Pe baza recomandărilor Uniunii Naționale, la valoarea producției globale de circa 6 milioane lei, planificată pentru acest an, cooperativa are dreptul la 13 oameni retribuiți pentru munci de conducere și administrație. Cîți există în realitate? Să-i enumerăm: un președinte, un casier, 6 contabili, o femeie de serviciu, 5 tehnicieni, 3 paznici permanenți, un va- lorificator, un magaziner permanent și altul sezonier. Deci 20. Provoacă nedumeriri și modul de retribuire a acestora. Aici există trei categorii de retribuție : președintele are o încadrare în numerar de 1 848 lei lunar, plus premiile pentru îndeplinirea planului anual de producție. Casierul, un contabil și femeia de serviciu sînt salariați tot în bani, deși sînt membri ai cooperativei a- gricole. O altă categorie sînt sala- riații care nu sînt membri ai cooperativei : contabilul șef, patru conta-
Anchetă în cooperativele 
agricole din județele 
Bistrița-Năsăud, Argeș și Dolj

bili și patru tehnicieni. A treia categorie este retribuită după zile- muncă. Aici intră un tehnician (care nu este altul decît vicepreședintele cooperativei, încadrat în acest mod, întrucît, după normativ, cooperativa nu are dreptul la vicepreședinte), cei trei paznici, valorificatorul și magazinerii. Din totalul de 95 000 zile- muncă planificate a se cheltui în a- cest an, 8 542 zile-muncă sînt afectate personalului administrativ și de conducere, inclusiv celor 5 brigadieri, șoferului, electricianului, mecanicului, ca și cota ce se cuvine șefilor ‘de echipe (4 zile-muncă pe lună). Dacă se are în vedere că au fost angajate din afara cooperativei 60—70 de brațe de muncă care lucrează permanent în sectorul zootehnic si pentru care se cheltuiesc anual 18 000—20 000 zile-muncă din cele 95 000 zile-muncă planificate pentru întregul an. (acești 10 la sută din totalul celor care lucrează primesc 20 la sută din zilele muncă efectuate în cooperativa agricolă) rezultă că membrilor cooperativei agricole care lucrează efectiv în sectoarele de producție le revin, în medie, abia cu puțin peste 100 zile-muncă. Se pede ce cheltuială aici în favoarea ductive. De ce ficat acest număr mare de personal administrativ și de conducere? Cooperativa agricolă din Bistrița are 1 683 ha de teren agricol, din care 533 ha sînt culturi de cîmp. Ponderea o dețin livezile și pomii. De aceea, activitatea de conducere și administrare este mai intensă toamna, cînd începe culesul fructelor. Prin urmare, nu se justifică dublarea brigadierilor de către tehnicieni și nici un număr atît de mare de contabili. „Mărturisesc — ne spunea contabilul Simion Tătaru — că dacă am lucra cu seriozitate, nici unul dintre noi nu ar avea a- coperită activitatea mai mult de ore pe zi".O mare risipă de zile-muncă face și la cooperativa agricolă Beclean, o altă mare unitate același județ. Aici, din totalul 102 000 zile-muncă planificate în ar 

și-au întoc- propriu de am reținut fapt,., o re- Cele cîteva

din întreprinderi. între altele, se resimte lipsa unui regulament de funcționare a comitetelor de direcție care să detalieze în fapt aplicarea hotărî- rii. Cu excepția C.I.L. și I.C.I.L., unde nici nu s-a adus vorba despre elaborarea unui regulament, celelalte trei comitete de direcție mit cîte un regulament funcționare. Citindu-le, însă că acestea sînt, în luare aidoma a hotărîrii.adausuri, făcute din inițiativă proprie, pe ici, pe colo, sînt cu totul neînsemnate. „Originală" este încercarea de a preciza răspunderile pe oameni. La „Letea", doar directorului îi sînt consacrate cîteva articole și .paragrafe, în vreme ce comitetul de direcție de la Uzina metalurgică adaugă după fiecare articol rîrea generală, publicată propoziția : „de această răspunde tov. X. Y“.Datorită multitudinii de care au fost acordate comitetelor de direcție, ca și prezentării lor sub formă de principii, mai multe cadre de conducere din unitățile amintite, cu care am discutat, au apreciat că este 

din hotă- în presă, problemăatribuții

cest an. 12 316 au fost afectate pentru plata personalului de conducere și administrație. Este adevărat că a- verea cooperativei este răspîndită pe un teritoriu mare, dar aceasta nu justifică întru totul numărul mare de personal neproductiv. în schema cooperativei figurează președintele și vicepreședintele, contabilul-șef și cei patru contabili, doi socotitori, casierul, merceologul și 6 magazineri, din care tref sezonieri, 9 paznici de cîmp și 11 paznici de noapte la grajduri. La aceștia se adaugă și cei 13 brigadieri și alții care sînt retribuit! și ei cu număr ridicat de zile-muncă deși nu lucrează efectiv în producția agricolă. Dar nu numai atît. Tuturor acestora li s-au atribuit un număr de zile muncă, în general, peste normative, pentru a li se asigura un cîștig mai bun. Tov. Valentin Botean, președintele cooperativei, motivează că s-a făcut acest lucru avîndu-se în vedere valoarea scăzută a zilei-muncă din anii precedent, în această unitate. Dar ce a făcut conducerea cooperativei pentru creșterea cîștigului masei de țărani cooperatori, pentru că aceștia, pe lîngă că au primit zile-muncă cu aceeași valoare, și numărul acestora este mult mal mic. Cu alte 

cuvinte pentru unii s-a găsit „o soluție" iar pentru alții nu? Unde este deci spiritul de dreptate, echitate, mai ales că nu cei din funcțiile administrative au asigurat obținerea a ceea ce reprezintă valoarea zilei-muncă, ci cei care au lucrat efectiv la semănat, la îngrijirea culturilor, la recoltat, la creșterea animalelor.în cooperativa agricolă, ca în oricare sector de activitate din societatea noastră. trebuie să se instaureze mai ferm principiile socialiste de retribuție, cîștigul' fiecăruia fiind în raport direct cu contribuția efectivă adusă la realizarea producției. Ia creșterea puterii economice a cooperativei, în raport cu cantitatea și calitatea muncii depuse.Un alt aspect al acestei probleme, care, de asemenea, constituie o a- nomalie în ce privește folosirea forței de muncă și retribuirea acesteia, constă în faptul că o parte dintre țăranii cooperativei bărbați care pot efectua orice fel de lucrări direct productive vegetează în tot soiul de activități neproductive, „s-au aranjat" în ocupații care nu solicită forța fizică, lă- sînd la muncă efectivă, în procesul de producție, femeile. Iată cîteva mostre de acest fel semnalate în județul Argeș. La cooperativa a- gricolă din Ionești contează ca buni de muncă circa 160 de bărbați. Dar cum sînt ei ocupați în activitatea cooperativei? Distribuția lor după locurile de muncă este următoarea: un președinte, un vicepreședinte, 4 contabili, un casier, doi magazineri, un merceolog, 7 brigadieri, 6 șefi de echipă, 15 paznici, 14 constructori, circa 30 de îngrijitori de animale și membri ai echipei de deservire a fermelor zootehnice, 56 conducători de atelaje. Restul sînt repartizați pe brigăzi. Excluzînd pe îngrijitori, constructori, pe cei din brigada de deservire și pe conducătorii de atelaje, rezultă că circa 38 din cei 160 bărbați din cooperativa agricolă din Ionești ocupă funcții administrative. Cu alte cuvinte, o bună parte din muncile agricole productive sînt făcute de femei, care duc greul. Or, într-o unitate agricolă cu o suprafață de 2 000 ha, cu o valoare a pro- 

„Letea“. La „Proletarul" ni

absolut necesar să se precizeze clar și precis pînă unde operează competența comitetului de direcție și unde încep atribuțiile conducerii operative. „La fel se cere limpede conturată linia de demarcație între răspunderile reprezentanților salariaților în comitetele de direcție și la locurile lor de muncă", remarca tov. Nicolae Marota, șeful oficiului juridic de la fabrica s-a spus că ar trebui, de asemenea, precizat în regulamentul de funcționare care va fi răspunderea acelor membri din comitetul de direcție care nu au fost de acord cu unele hotă- rîri adoptate totuși prin majoritatea simplă de voturi, în cazul cînd ulterior se constată că aceste măsuri au adus prejudicii întreprinderii.Cadrele de conducere de la fabrica „Letea" au remarcat șl un alt aspect. Este vorba de paralelismul ce apare adeseori între exigențele și răspunderile impuse de noua formă de conducere și anumite prevederi legislative încă în vigoare care reglementează atribuțiile conducătorului unic (Decretul 199/1949), „Explicită- 

ducției relativ mică, o asemenea folosire a forței de muncă este nu numai neechitabilă, dar și neeconomică, nerentabilă.Se spune adesea că proporția între personalul administrativ și de conducere și cel direct productiv se încadrează în limitele stabilite de recomandările Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție. Poate că se încadrează, dar este normal ca un număr atît de mare din totalul zilelor-muncă efectuate de cooperatori să revină acestui a- parat administrativ ?Foarte multe zile-muncă se cheltuiesc cu paznicii. O situație edificatoare, în această privință, se în- tîlnește în județul Dolj. La cooperativa agricolă din satul Coțofenii din Față, deși se resimte lipsa brațelor de muncă la lucrările agricole, sînt , ținuți în funcția de paznic de bunuri 16 oameni. La ferma de păsări — dacă se poate numi fermă un coteț cu 260 de găini — pe lîngă o femeie îngrijitoare sînt repartizați doi paznici (unul de zi și unul de noapte). Numărul total al paznicilor la această cooperativă ajunge, în timpul recoltatului, la 25. Aproape 6 000 de zile-muncă sînt atribuite numai paznicilor. Tovarășul Corici Di- del, președintele cooperativei, încerca să ne explice, că această risipă de zile-muncă pentru pază se datorează amplasării obiectivelor pe o rază mare. Dar ar fi mai eficient să se ducă o acțiune susținută pentru întărirea simțului de răspundere față de avutul obștesc al membrilor consiliului de conducere, brigadierilor, îngrijitorilor, șefilor de echipă etc. și nu să se recurgă la mărirea numărului de paznici. Cum este posibil ca la o îngrijitoare pentru 260 de găini să revină doi paznici ? O situație asemănătoare poate fi întîlnită la cooperativa agricolă „16 Februarie" din Segarcea. In ziua de 19 iunie la centrul gospodăresc erau trei paznici. Cum justifică tov. Ion Voicu, președintele cooperativei, această situație? „Fără acești oameni nu se poate. Unul trebuie să stea lîngă telefon, căci altfel noi nu mai putem lucra. Sînt foarte multe convorbiri. Unul trebuie să controleze căruțele care intră și ies din sediul cooperativei, iar al treilea trebuie să păzească bunurile din sediu". Stranie bui un valet președinte și regulă. concepție! Ar mai tre- care să-l însoțească pe atunci totul' ar fi în
★Mărirea numărului de posturi peste ceea ce este strict necesar în conducerea șl administrația cooperativelor agricole duce la creșterea volumului de muncă neproductivă, la scăderea eficienței economice a producției și, în ultimă instanță, la micșorarea veniturilor la ziua-muncă. Se impune ca Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție să ia, în continuare, măsuri în vederea simplificării evidenței în cooperativele agricole pentru ca, în această activitate, să fie cuprinși cit mai puțini oameni. Insă cele mai multe lucruri le pot întreprinde consiliile de conducere din cooperativele agricole, cu sprijinul organizațiilor de partid și al uniunilor coo- ■ peratiste județene. Ele sînt chemate să analizeze cu răspundere necesarul de personal administrativ, să asigure concentrarea forței de muncă în sectoarele în care se hotărăște soarta producției, prin participare efectivă și nemijlocită la executarea lucrărilor agricole. Pe această bază se va putea asigura creșterea recoltelor, a producției în zootehnie, mărirea valorii zilelor-muncă și a cîștigului cooperatorilor, vor fi stimulate■ hărnicia și spiritul de inițiativă al acestora. Promovarea principiilor socialiste de retribuție în funcție de volumul și calitatea muncii prestate. de rezultatele concrete dobîndî- te, va stimula spiritul de inițiativă și hărnicia cooperatorilor, în scopul înfloririi cooperativelor agricole, ridicării bunăstării întregii țărănimi cooperatiste.

rile — menționează tov. Luciano Dellecase, inginer-șef al fabricii „Letea" — sînt cu precădere utile pentru a răspunde la astfel de întrebări : de ce personalul ajutător de conducere al întreprinderii trebuie să fie angajat de minister doar la propunerea directorului, așa cum stipulează decretul 199/49, cînd prin actuala hotă- rîre comitetul de direcție are autoritatea să numească șefii de servicii și secții ? Normal este ca și asupra celorlalte propuneri să se pronunțe tot comitetul de direcție care, practic, răspunde de problemele cardinale ale întreprinderii. Sau o altă chestiune : e suficientă aprobarea bilanțurilor financiar-contabile ale întreprinderii doar de către comitetul de direcție, așa cum se prevede în recenta hotărîre, sau mai e necesară și confirmarea lor de către minister ? Legislația ce reglementează acest ultim aspect este încă în vigoare. Cum e bine să lucrăm ?“ — se întrebainginerul-șef al fabricii la sfîrșitul discuției noastre.Din ancheta noastră se desprinde că, într-un interval relativ scurt, ău început să iasă în evidență avantajele ce le creează noua formă de conducere a întreprinderii. S-au dezbătut și luat decizii în domenii esențiale ale activității economice, iar altele vor fi abordate în viitorul apropiat. Se cuvine menționat că, prin 
crearea comitetelor de direcție, capa
cității crescute de decizie începe să-4 
corespundă și o sporire a responsa
bilității, atît colective cit și personale, 
pentru bunul mers al Întreprinderii. Desigur, experiența de pînă acum e un prim teren cîștigat care se cere 
puternic lărgit și dezvoltat.
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medicinii moderne?
Există la noi, după cum bine se știe, o tradiție valoroasă în domeniul medicinii, mal precis al formării cadrelor superioare și cercetătorilor. Școala românească de medicină și-acîștigat un binemeritat prestigiu șl dincolo de hotarele țării. Este însă evident pentru oricine și faptul, care cred că nu mai trebuie argumentat, că pentru a menține prestigiul medicinii românești și mai ales pentru a face față sarcinilor și cerințelor spprite pe bare societatea modernă, orînduirea noastră socialistă le pun în fața a- cestui important domeniu de activitate socială este nevoie de o permanentă îmbunătățire a învătămîntului superior de medicină, în sensul continuei sale situări în contextul contemporaneității.In ultimele două decenii, dezvoltarea societății noastre pe drumul socialismului a determinat și substanțiale îmbunătățiri în conținutul și forma de pregătire a cadrelor medicale superioare. S-au creat institute de medicină cu mal multe profiluri de facultăți : medicină generală,igienă, de pediatrie și de stomatologie sau de medicină și farmacie ; pe deasupra, institute întîi, apoi facultăți de perfecționare și specializare a medicilor și farmaciștilor — ca un învățămînt postuniversitar. Dar, după cum s-a menționat și cu prilejul largii dezbateri care a precedat elaborarea Directivelor Comitetului Central al partidului și adoptarea de către Marea Adunare Națională a noii Legi a învătămîntului din România, reforma de acum două decenii a antrenat și numeroase deficiențe. Astfel, au fost introduse structuri organizatorice și metode inadecvate condițiilor noastre, învățămîntul fărîmițîndu-se în specialități înguste și — o precizăm noi — creîndu-se facultăți fără conținut a- 'decvat din foste discipline în cadrul fostelor facultăți, fapte urmate de repercusiuni negative în dezvoltarea cadrelor. Fără să se țină seama că învățămîntul medical superior se fundamenta de fapt pe învățămîntul liceal — care, de a- semenea, a suferit pe a- tunci structurări nepotrivite— a urmat o avalanșă de modificări de planuri de învățămînt și programe de predare, uneori cîte două în cursul aceluiași an, cu multiplicarea fără rost a disciplinelor, care în ultimii ani au atins la facultățile de medicină cifra record de 73 discipline în 6 ani de studiu. Conducerea Institutului nostru de medicină și farmacie București a preconizat într-o vreme reducerea numărului disciplinelor, fapt pe care n-a reușit să-1 realizeze, dar care actualmente este în curs de înfăptuire.Ar fi să ne oprim prea mult asupra deficiențelor azi' unanim recunoscute și în proces de lichidare, de aceea mă voi limita în a le sesiza pe cele mai grave, spre * se aprecia asupra oportunității înlăturării lor imediate — cu atît mai mult acum cînd se discută asupra programelor de în- vățămînt pentru următorii ani de studiu.După părerea mea, profilul învătămîntului medical superior, în general și în special, nu e tocmai corespunzător și voi arăta . de ce anume. S-a mărit considerabil numărul studenților. este adevărat — fără-".......................neze însă să se perfecțlo- și modernizeze, în a-

în nici un alt final de

Prof. dr. docent I. Th. RIGA

ceeași măsură, cadrul și conținutul pregătirii lor ■ care, după cum o dovedesc și diferitele anchete în masa 'absolvenților medici, conduse de Ministerul învătămîntului și de unele catedre de profil social, este insuficientă. S-a dezvoltat, în schimb, rețeaua de catedre cu profil paralel sau fără semnificație directă în pregătirea medicului de tip nou, în- cărcîndu-se planul de școlaritate al studenților, care se pierd în multitudinea lor. în același timp, s-a amplificat aparatul ad- ministrativ-birocratic, îmbrăcând forme organizatorice prea largi, care înăbușă esența și fondul învătămîntului medical. Să cităm aici numai cîteva as-

macodinamia, logia, După învățămîntului practic studenților în laboratoare, săli de lucrări și în clinici presupune reorganizarea modernă a acestora și dotarea cu materialul necesar. Tot astfel, credem că este necesar să se reconsidere așa-zisele discipline în complex, îndeosebi cele de igienă, din care să se stabilească ce rămîne învătămîntului medical de bază și ce trebuie trecut la facultatea sau institutul de specializare și perfecționare. Cît despre simplificarea actualei organizări, personal o văd și pe calea instituirii externatului medical nu generalizat, ci ca și internatul — selectiv

pecte : înglobarea facultăților de farmacie laolaltă cu cele medicale — legătură cu totul improprie ; profilarea prin fărîmițare a prea multor facultăți de specialitate — toți specialiștii trebuie să fie întîi medici la bază, cu cunoștințe de medicină generală și a- poi să se profileze pe o specialitate prin învătămîntul postuniversitar (de exemplu, pediatria, credem că ar trebui să fie specialitate și nu facultate, cu atît mai mult cu cît aceste facultăți nu-și pot organiza un învățămînt preclinic și chiar clinic, a- cesta fiind asigurat tot de facultățile de medicină generală, ce dispun în principiu de baza materială și cadrele respective) ; crearea decanatelor de facultăți — adevărate oficii de tranzit spre rectoratele I.M.F. — care, prin birocratizare crescută, ' prin ele însele — pierzînd oarecumtivul lor esențial: conținutrăiescdin vedere obiec

prin concurs, urmat de cundariat și primariăt specialitate (existente tradiția școlii medicale mânești), completat de vătămîntul medical universitar, căruia îi incumbă formarea specialiștilor și perfecționarea lor. Locul facultăților de profil ar fi, credem, în acest din urmă învățămînt. La acest capitol s-ar încadra și problema facultăților de farmacie, care — după u- nele opinii ale cadrelor de specialitate — își au un loc mai firesc, mai logic, alături de învățămîntul flzi- co-chimiei, decît de cel al medicinii. Ar fi, de asemenea, bine ca locul concursului de internat în medicină să fie la finele anului VI, o dată cu sau după terminarea examenelor de fine de an, pentru ca studenții să beneficieze de cursurile și practica anului VI ca externi.Practica pedagogică de la noi și de pretutindeni susține cu argumente tot mai

ro- în- post-

după cum se vede din u- nele manuale existente), să nu se limiteze la cursuri scurte (Prăcis-uri ■ sau Grundriss-uri — care servesc repetiției nu învățării).Dincolo de aspectele prezentate pînă aici și care, bineînțeles, nu epuizează nici pe departe căile și mijloacele care sînt menite să ducă la perfecționarea și modernizarea învătămîntului nostru superior de medicină, se cuvine să fie luate în considerare încă două : selecția studenților și selecția cadrelor didactice. Cu alte cuvinte a factorului uman, cel mai însemnat în realizarea cerințelor pe care societatea noastră le pune în fața școlii superioare de medicină. Selecția studenților începe, firesc, cu concursul de admitere în facultăți. Cu cîtva timp în urmă se introdusese o inovație, după părerea mea fericită: se dădea o pondere mai mare în acest concurs științelor fizico-chi- mice, alături de logice, pondere 1 prin necesitatea cunoașterii fizicii, ..............................și a < organice__ __ _______ ___matic necesar pentru înțelegerea fiziologiei, a biochimici și biofizicii. S-a făcut această experiență bună acum trei ani, dar s-a revenit totuși la vechiul sistem, cu pondere pe anatomie și fiziologie, pe care viitorii studenți le vor 1 de la început în facultate. Ținem să relevăm că, dată fiind orientarea actuală a medicinii spre biofiz'icochi- mie, rezultate mai bune vor putea obține acei student! recrutați dintre absolvenții secției reale a liceului. Pe aceeași cale, a concursului, este de dorit să se facă și promovarea cadrelor tinere de la discipline, catedre sau clinici, selectarea făcîndu-jse, evident, pe baza pregătirii, a continuității în muncă și a activității didactico-științi- fice.Perfecționarea sistemului de pregătire a medicilor va avea repercusiuni directe atît în îmbunătățirea asistenței medicale atul învătămîntului medical. elocvente cerința realizării £puiațfer bît șUn dezvol-Au aparut de asemenea, în procesul instructiv-edu- fereaștiinței medicale ro-C-atiV mai constante mâneștt De a™eea consilii de rectorat (teze de doc- și aprofundate apropieri a dorSm ră nmw™»torat ce se susțin la facultățile de profil și se aprobă prin vot, se mai votează încă o dată — formal — în consiliul științific al rectoratului) etc. Rezultă imperios necesitatea ca, în analizele și dezbaterile care au loc în prezent, să se reflecteze serios asupra formei organizatorice și de studiu cea mai adecvată, pentru înlăturarea paralelismelor și găsirea u- nor soluții mai eficiente din punct de vedere științific. Evident, aceste probleme nu sînt nici ușor solu- ționabile și nici dintr-o dată.Actualul nivel atins de teoria și practica medicală mondială, cerințele revoluției tehnico-șțiințifice contemporane impun, după părerea noastră, un anumit sistem al pregătirii cadrelor superioare din domeniul medicinii și farmaciei. Aceasta ar trebui să se facă pe două linii — științifică teoretică, vizînd starea actuală a disciplinei și căile de dezvoltare practică, cu aplicații la specificul profesiunii. In lumina acestui principiu, este de dorit ca anatomia să devină „anatomia omului pe viu", fiziologia să nu mal fie numai a broaștei și a cîinelui, ci să devină fiziologia clinică umană, la fel far-

și aprofundate apropieri a membrilor corpului profesoral cu cea mai înaltă competență și experiență profesională de studenții a- flați pe diferite trepte ale însușirii meseriei alese. Mă alătur întru totul recomandărilor făcute în această privință în Directivele conducerii partidului nostru pentru perfecționarea învătămîntului. Legătura directă a profesorilor cu studenții este de dorit să se realizeze cît mai multilateral : la curs (precedat eventual și de întrebări puse de aceștia), la lucrările practice sau demonstrații cu toată sala de lucrări, în cercetarea științifică studențească — con- tribuindu-se astfel mai intens la formarea unei gîn- diri biologice în medicină a tinerilor — precum și în orele de consultații sau ori de cîte ori studenții o solicită direct. Continuitatea si eficienta studiului și muncii studenților fac necesară frecvența obligatorie la cursuri. Ajutorul calificat al profesorului poate și trebuie să-i parvină studentului și prin intermediul manualelor și tratatelor. Este de dorit ca acestea să fie scrise de oamenii cei mai competenți și experimentați, nu de autori improvizați, care compilează (și compilează prost —
stagiune,Ca _ _ .teatrele din țară, s-au prezentat în număr mare pe scenele bucureștene ; ș-au prezentat cu ceea ce au sau cu ceea ce nu au mai reprezentativ, prima situație fiind, bineînțeles, cea fericită, deoarece știut este că un turneu trebuie să implice și să impună un act selectiv din punct de vedere repertorial și spectacular. Re- ferindu-ne la turneul teatrului timișorean, n-am putea să vorbim despre o foarte exigentă selecție ; cu greu am fi putut întîlni, altfel, o piesă ca „Madame Sans-Gene", text al unui autor (ne referim numai la Victorien Sardou, nu șl la colaboratorul său Emile Moreau) care a știut să scrie drame și comedii de succes pentru a poposi într-un fotoliu de academie. Teatrul lui Sardou justifică cu greutate opțiunea — savoarea și nervul său, existente indiscutabil, puțind fi aduse pe scenă doar de un mare temperament interpretativ în posesia căruia teatrul 

se află. Florina forturi de a se autodepăși și de a ajunge în vervă pe îndrăcită Catherine — Madame Sans-Gâne, dar reușește să se apropie de ea doar în cîteva momente, scenele de virtuozitate (cum este întîlnirea dintre fosta vivandieră și Napoleonul de comedie) fac evidentă distanța dintre actriță și personaj. O transpunere regizorală debordantă de fantezie ar fi putut totuși să ne facă să credem într-o glumă cu haz din culisele istoriei, cu nume mari șl fapte mici, dar nici despre acestea ’nu se pohte 
vorbi. Spectacolul (montat de Ma
rietta Sadova, cu al cărei temperament regizoral zburdălnicia piesei nu 
prea are tangențe) rămîne pe calea

că nuse pare Cercel face mari e-

ambiguă a jumătăților de măsură, pentru că regizoarea nici nu a rîs pînă la capăt de piesă, așa cum a schițat pe alocuri, nici nu a luat-o în serios cum transpare în alte momente ; rămîne, deci, o măruntă istorie operetistică privită din unghiul unui autor de melodrame și

• Căderea imperiului roman : PATRIA — 9 ; 12,45 ;
16.30 ; 20.
• Vicontele plătește polița : REPUBLICA — 9,15 ; 11,30 ; 
14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, STADIONUL DINAMO — 20,30, 
GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MELODIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
© Aventurierii : SALA PALATULUI (seria de bilete 
2461 — orele 17,30 ; seria de bilete 2467 — orele 20,15).
O Alegere de asasini : LUCEAFĂRUL — 8,15 ; 10,30 ;
12.45 ; 15 ; 17,30 ; 20, CIRCUL DE STAT — 9,30 ; 13 ;
17.30 ; 20,30, FESTIVAL — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 J 16 ; 18,30 ; 
21,15 ; la grădină — 20,45.
• Prin Kurdistanul sălbatic ; BUCUREȘTI — 14,30 ;
16.45 ; 19 ; 21,15, ARENELE LIBERTĂȚII — 20,30,
FEROVIAR — 9-,45—14,15 în conti
nuare ; 16,30 ; 18,45 ; 21, EXCEL
SIOR — 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ;
17,45; 20, GLORIA — 9; 11,15; 13,30;
16 ; 18,15 ; 20,30, MODERN — 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21,15.
© Studiu despre femei : CAPITOL
— 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; la 
grădină '20,45.
• Domnișoarele din Rochefort : 
GRĂDINA EXPOZIȚIA — 20,30.
• Hiroșima, dragostea mea : CENTRAL — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 — Climate — 21, GRADINA DOINA — 
20,45.
0 Ce noapte, băieți ! : VICTORIA — 8,45 ; 11 ; 13,15 ;
15.45 ; 18,15 ; 20,45.
• Zoltan Karpathy : LUMINA — 9—15,45 în continu
are ; 18,30 ; 20,45.
0 Program pentru copil : DOINA — 9 ; 10.
• Spartacus (ambele serii) : DOINA — 11,30 ; 16 ; 19,30. 
e Pași în lumea frumosului — Orizont științific nr. 5/ 
1968 — Arhitectura veche a Cubei — Scițli — Anul revo
luționar 1848 : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
• Bomba de la ora 10,10 : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.

(» Un dolar găurit : GIULEȘTI — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, 
TOMIS — 9—15,45 în continuare ; 18,15 ; la grădină — 
20,30, AURORA — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,15 ; 17,45 ; 20,15 ; 
la grădină — 20,30.
• Sfîntul la pîndă ; ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE 
— 10 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
O O lume nebună, nebună, nebună : DACIA — 8—20 
în continuare.
e Dirijabilul furat: BUZEȘTI — 15,30 ; 18 ; la gră
dină — 20,30.
« Topkapl : FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Sfîrșitul agentului W4C : UNIREA — 15,30 ; 18 ; la
grădină — 20,30. «
O Nebunul din laboratorul nr. 4 : BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 

13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 21 ; la grfL.." 
— 20,30, FLAMURA — 9—16 în

■ădină 
--- Z.U,OU, JC Xjrt.4V4UX4.Z4. — 3--- XO in C0n~ 
tlnuare ; 18,15 ; 20,30, MIORIȚA —
9.30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
O Nuntă la Malinovka : FLACARA 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
O împușcătura : VITAN
17.30 ; 20.
e Freddy, lovește tu întîi : PRO
GRESUL — 15,30 ; 18 ; 20,30, LIRA 

- 15 ; 17,15 ; 19,30 ; la grădină — 20,30.
O Blestemul rubinului negru : POPULAR — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
C Eu, eu, eu... șl ceilalți : GRADINA PARCUL HE
RĂSTRĂU — 20,30.
O Inimă nebună... nebună de legat : ARTA — 9,15—16 
în continuare ; 18,15 ; la grădină — 20,30, MOȘILOR — 
15 ; 17,30 ; 20 ; la grădină — 20,30, FLOREASCA — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15; 20,30.
• Pentru cîțiva dolari în plus : MUNCA — 9,30 ; 12 | 
15 ; 17,45 ; 20,15.
B Răzbunarea haiducilor : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
O El Dorado : VIITORUL — 15,30 ; 18 ; " - 
e Obsesia : VOLGA — 9 ; 11,15 ; 13,30 
20,45.

15 î

20,30.
” ; 15,45 ; 18,15 j
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derăm că acestei probleme este necesar să i se acorde o atenție mai mare din partea forurilor centrale de resort, aplicarea directivelor conducerii partidului și statului nostru, îmbunătățirea continuă a planurilor, programelor șl organizării învătămîntului superior medical fiind — în același timp — o îndatorire de o- noare a noastră, a. tuturor.

La capitolul bugetului de stat în care se află consemnate fondurile destinate cercetării științifice se poate observa creșterea, an de an, a mijloacelor puse la dispoziția institutelor de cercetare, pentru lărgirea bazei lor materiale, pentru procurarea de utilaje, aparatură, materiale, atît de necesare în procesul complex al cercetării științifice. Este o realitate incontestabilă că niciodată statul nu a depus asemenea eforturi materiale pentru dezvoltarea cercetării științifice românești ca în prezent — expresie vie a prețuirii și importanței acordate de partid rolului științei în progresul societății.Se pune însă în+rebarea : aceste fonduri importante sînt ele folosite în toate cazurile în mod rațional, cu maximum de eficiență științifică și economică ?Sub acest raport, analiza activității, a rezultatelor ei, se prezintă mai simplu în întreprinderile productive— uzine, fabrici, gospodării agricole. Aici există un element indicator care vădește existența sau inexistența preocupărilor pentru economicitatea întregii munci : prețul de cost. Mărimea lui, oscilațiile lui reflectă cu precizie rezultatele eforturilor depuse pentru reducerea cheltuielilor de producție, a forței de muncă, conjugate, bineînțeles, cu grija continuă pentru menținerea și perfecționarea indicilor calitativi.în institutele științifice, finanțate— fie în întregime, fie parțial — de la buget și care efectuează cercetări cu o durată mai mult sau mai puțin îndelungată nu există un indicator sintetic, cum este prețul de cost al, producției. Munca de cercetare își are însemnătatea deosebită, chiar și în acele cazuri cînd aplicarea practică a rezultatelor nu' este imediat posibilă. cînd este vorba de cercetări cu caracter fundamental, care reprezintă chezășia dezvoltării ulterioare a științei și tehnicii, duc la crearea acelui avans, a rezervei științifice indispensabile progresului mai tuturor ’•a- murilor de activitate economică, fără a mai vorbi de însemnătatea obținerii unor rezultate teoretice.Faptul că sistemul de finanțare bugetară asigură institutelor de cercetări științifice acoperirea integrală a cheltuielilor, fără ca aceasta să fie

însă cît de cît condiționată de valoarea și eficiența lucrărilor, de respectarea termenelor, de eventuala aplicare în producție, generează situații paradoxale, în care anumite cheltuieli, în special în domeniul a- provizionării cantitative ou materiale, sînt efectuate uneori neeconomi- cos, cu o larghețe nejustificată uneori, chiar reprobabilă.Desigur, cercetarea are legile cu necesități imprevizibile ce apare pe parcurs, dar acestea nu justifica procurarea de materiale verse — de la reactivi, chimicale, pînă la materiale de construoție etc. — numai și numai de dragul rezervelor, „ca să fie", pe deasupra nevoilor curente ale desfășurării normale a cercetărilor. Efectul este scoaterea din circuitul economic na- țiopal a unor produse care rămîn imobilizate în magaziile unora dintre institutele de cercetări, în timp ce alte institute științifice sau alte sectoare duo lipsă. In plus materialele depozitate sînt supuse unei rapide uzuri morale și materiale. De multe ori, în cazul unei depozitări îndelungate, ele își pierd proprietățile, se deteriorează, urmînd a fi casate sau declasate, ceea ce implică, firește, pagube însemnate.Trebuie să subliniem cu toată claritatea : nu este vorba de o problemă măruntă contabilicească, ci de faptul că prin asemenea procedee se blochează fonduri puse la dispoziție de stat pentru dezvoltarea bazei materiale a cercetării, deci de faptul — ce nu trebuie privit deloc cu superioritate academică ori cu indiferență — că se_,creează. frîne în calea desfășurării’' ndrnhfle ța activității științifice. Cu cîtă ușurință se procedează uneori în domeniul aprovizionării materiale se poate vedea și din cîteva 'exemple — luate, atît din domeniul unor materiale relativ uzuale, cît și al unora rare, deosebit de prețioase cercetării științifice In diferite domenii. Astfel, la începutul anului 1967, Institutul de cercetări forestiere-București a avut în stoc nu mai puțin de 11 300 kg de cabluri de oțel MAT, în valoare de peste 92 000 lei; iar în decursul anului 1967 au fost achiziționate încă 260 kg de cablu. Necesitățile au fost atît de... „stringențe", încît în tot anul s-au utilizat numai 331

di-

teatre
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (la teatrul de vară „23 Au
gust") : Sfîntul Mitică Blajinu — 
20,30.

• Ansamblul „Perinița" (în sala 
Savoy a Teatrului „C. TSnase") : 
Varietăți folclorice 19.

• Teatrul „C. Tănase" (grădina 
Boema) : Boema Palace — 20, (la 
Teatrul de vară „Herăstrău") : 
„Comici vestiți ai revistei" — 20.

și transmite aceleași efluvii de căldură umană, aceeași poezie tristă din spații intangibile sau dificil a- ' bordablle. Pămînt sterp, oameni sterpi printre care se rătăcesc un „desperado" cu arma în mînă și un intelectual sleit de propria neputință ; aici, în mijlocul naturii pietri-

Ii

10,00 Curs de limba engleză 
(lecțiile 17 și 18) ; 11,00 T. V. 
pentru specialiști — Ciclul 
„Medicina" — Tema : Sindro
mul de deshidratare acută la 
sugar. 11,30 închiderea emisi
unii de dimineață. 17,30 Pen
tru cei mici : A.B.C. — De 

ce 7 Din viața animalelor. 18,00 Drumuri și popasuri — 
emisiune turistică. „Valea Sîmbetei". 18,20 Buletinul 
circulației rutiere. 18,30 Curs de limba spaniolă (lecția 
a 23-a). 19,00 Brățara de aur — emisiune pentru ti
neret. Emisiune prezentată în transmisie directă de 
la Combinatul de celuloză șl hîrtie de la Suceava, o 
anchetă printre tinerii din întreprindere în legătură cu 
meseria lor. 19,30 Telejurnalul de seară. 19,50 Buletin 
meteorologic. — Publicitate. 20,00 Actualitatea agricolă. 
Ați v luat avansuri 7 Cum vă îndepliniți obligațiile 
contractuale 7 Emisiune anchetă despre valorificarea 
legumelor șl realizarea contractelor în cooperativele 
agricole de producție din județul Ilfov. 20,20 Studioul 
mqzlcal. Cultura muzicală de-a lungul timpului. 
„Schumann". Prezintă Theodor Drăgulescu. 20,40 Dia
log despre cultură. Publicul așteaptă filme românești 
de succes. Participă la discuții : Ecaterina Oproiu, 
Petre Sălcudeanu șl Lucian Plntllie. 21,00 Reflector. 
21,15 Film artistic „Sfidarea" — producție a studiourilor 
italiene. 22,45 Telejurnalul de noapte. 23,00 închiderea 
emisiunii.

t V

/»
atelierul

Vida Geza

limită, consumată pe un fond diferență generală. Dar ca spectacolul discutat anterior, întîlnit cu un număr de actori ce n-au reușit să atingă nici pe departe măsura rolurilor (îndeosebi cele e- pisodice), fapt care a atras după sine neîmpliniri spectaculare. Pentru
de inși în ne-am

PE MARGINEA TURNEULUI TEATRULUI DE STAT DIN TIMIȘOARA

0 TRUPĂ VALOROASĂ ÎNTR-UN 
REPERTORIU ETEROGEN

pusă în scenă de un regizor serios ce vrea să-și lase deoparte, pentru un scurt timp, această calitate.Mișcătoare prin candori și aspirații tragic condamnate la neîmpli- nire, aprigă prin cruzimea analizei operată asupra a ceea ce constituie formula extremist pragmatică de existență americană, piesa lui Sherwood „Pădurea împietrită" rămîne viabilă după mai bine de trei decenii

ficate și ostile, ei vor întîlnl o tînără fată, toată numai vibrație și dorință de frumos ; aici, în sfîrșit, intelectualul va putea prin însăși moartea sa să-și justifice o viață a cărei împlinire și realizare a încercat-o continuu. Aspra poezie a textului a răzbătut ades în montarea lui Constantin Anatol, mai ales în direcțiile de îndrumare a principalilor eroi și în atmosfera apăsătoare de situație-

Alain Squier, disperatul înțelept, O- vidiu Moldovan are prea multă tinerețe și prea puțină maturitate ; actorul, însă, a făcut lăudabile eforturi pentru a împăca acest plus și minus construind rolul pe tentele sale romantice, posibile, dar nu esențiale, în timp ce Dora Cherteș a folosit inspirat tocmai tinerețea dezinvoltă pentru împlinirea personalității lui Gabby Mabie. Gîndind mai precis

decît în piesa lui Sardou (în care l-a interpretat pe Napoleon), Emil Reus în Duke Mantee a transpus disprețul față de oameni și violența personajului în formule laconice de trăire și expresie. In ambele spectacole l-am întîlnit pe Radu Avram, măsurat și minuțios, în compoziții pe traiectorii autentice.In acest turneu bucureștean, teatrul din Timișoara ne-a prezentat și un spectacol jubiliar: sărbătorirea a 25 de ani de carieră interpretativă. 25 de ani de cînd artistul emerit Gheorghe Leahu — actor de generoasă formație, prețuit de public și animator al vieții teatrale — slujește Thalia. Și, bineînțeles, sfertul de veac s-a sărbătorit cu rolul care i-a asigurat aproape de un număr egal de ani succesul permanent : Ianke din comedia lui Victor Ion Popa „Tache, Ianke și Cadîr".Eterogen ca repertoriu și calitate spectaculară, turneul timișorean se dovedește interesant îndeosebi prin aducerea la rampă în principale roluri a cîtorva dintre actorii ce constituie realul potențial artistic existent în teatru. Se pare că în ultima stagiune, repertoriul — altfel bogat — al teatrului a inclus și unele piese mai „ușurele". Și pentru că- în turneele sale anterioare trupa din Timișoara a prezentat îndeobște piese din marele repertoriu și s-a dovedit pretențioasă în selecție, se ridică o întrebare : oare goana unor organizatori de spectacole după succesul imediat de casă nu amenință să atingă și teatrele care au păstrat pînă acum consecvent un program repertorial de ținută ? Să sperăm că este vorba numai de o pauză accidentală și de scurtă durată.
. Florica ICH1M

kg, rămînînd, la 31 decembrie, în stoc 11 220 kg, însumînd peste 92 000 lei, bani înghețați efectiv, care ar fl putut fi utili cercetării științifice sub altă formă. Și probabil că în respectivul institut există colective de cercetare cărora li s-au refuzat materiale pentru anumite lucrărij sub cuvînt că nu există fonduri...Alt exemplu : la Institutul de etnografie și folclor se aflau în stoc, la începutul anului trecut, aproape 800 benzi de magnetofon, de un tip special, valorînd peste 77 000 lei. Au rămas la sfîrșitul anului 743 de benzi ; deci, la consumul actual, de circa 50 de benzi anual, institutul ’ n-ar mai trebui să-și procure benzi timp de 15 ani ! Nu este oare de prevăzut că aceste benzi se vor altera în decurs de 15 ani sau că se vor utiliza în viitor pdntru cercetările respective mijloace mai moderne ?Aceeași preocupare pentru acoperirea , unor enigmatice necesități viitoare o întîlnim la Institutul de . fizică din București, unde zace în stoc, fără nici un consum, cantitatea de 1,135 kg germaniu metalic, în valoare de 22145 lei ; la Centrul de chimie organică, unde pe lîngă cele 24 kg anhidridă acetică, aflată în stoc la 1 ianuarie 1968, s-au mai cumpărat încă 50 kg, deși în 1967 nu s-au consumat decît... 9 kg, stocul cres- cînd, la sfîrșitul anului, la 65 kg.Astfel de situații reflectă nu numai o anumită ușurință față de banul public, față cesitățile generale ale naționale, ci și, oricît. rios ar părea, față de cercetării științifice, fată resele propriului institut care, în felul acesta, nu-și poate folosi fondurile puse la dispoziție din bugetul statului pentru acoperirea u- nor necesități reale ale cercetării — solicitîndu-se adeseori, în mod cu totul nejustificat, suplimentări de fonduri. Evident, specificul activității de cercetare presupune existenta unei game largi de materiale și o .................. ...... .zarea lor. Nimic însă nu poate justifica imobilizarea ne timp de ani de zile a unor cantități însemnate de materiale, uneori evident inutile pentru institutul respectiv.Trebuie să recunoaștem că, în a- ceastă privință, concepția nu este unitară în toate institutele. Dacă Institutul de cercetări chimico-farma- ceutice sau „Petrochim“-Ploiești a- veau în stoc, la sfîrșitul anului 1967, chimicale și reactivi reprezentînd circa 250 la sută față de necesarul pe anul respectiv, la Institutul de cercetări foraj-extracție Cîmpina stocul era de numai 40 la sută, la .Institutul de cercetări metalurgice de 50 la sută, vădind, la acestea dîn urmă, mai multă preocupare în administrarea fondurilor destinate procurării de materiale și o mai bună dimensionare a stocurilor. Grija pentru. evitarea de stocuri excesive a putut fi constatată, între altele, și la Institutul de cercetări miniere șl Institutul de cercetări pentru prelucrarea țițeiului-Ploiești, la care stocul valoric, Ia finele anului 1967, era mult sub nivelul consumului pe a- cel an.Anomaliile semnalate mai sus se cer și pot fi remediate. Se impune, în această direcție, ca o măsură foarte importantă, corelarea judicioasă între planul de aprovizionare și cel de cercetare care, în nici un caz, nu trebuie să formeze entități izolate : din aceasta ar decurge și o eficientă colaborare între organele economico- financiare din institut și cele de cercetare. în aceeași ordine de idei, consider că atenția ar trebui îndreptată si spre o judicioasă redistribuire și valorificare a materialelor înghețate în stoc, — poate prin crearea unui organism central — care, sub egida C.N.C.S., să asigure evidenta acestor materiale si legă- turile între ofertanții și solicitanțil din rîndurile cercetării șl ale industriei.Recenta Hotărîre a Consiliului de Miniștri cu privire la îmbunătățirea aprovizionării unităților de cercetare științifică, reglementînd procurarea de aparatură, utilaje și materiale din import și de pe piața internă, va aduce o importantă contribuție la gospodărirea cu mai multă grijă a fondurilor alocate și la evitarea formării de stocuri supra- necesare.în orice caz, conducerile institutelor științifice ar trebui să țină cont de faptul că combaterea blocării fondurilor în stocuri exagerate și inutile nu este o problemă de „îngustime de vederi", de ,,optică strict financiară" — întrucît stocarea constituie o piedică în calea desfășurării largi a lucrărilor, ducind la imobilizarea de mijloace necesare cercetării științifice, pe plan general, dar și local. Minuirea cu întregul simț de răspundere a fondurilor alocate nu face, evident, decît să sporească, atît în institutele finanțate de stat, cit și In cele cu gestiune proprie, potențialul cercetării științifice.

de ne- economiei de . cu- interesele de inte-

elasticitate deosebită în ntili-

Există niște stihuri de o mare 
simplitate și de autentică emo
ție artistică: „Maramureș țară 
veche / Cu oameni 
che“. Un astfel de 
ceastă nordică parte și artistul poporului 
ale cărui sculpturi și în piatră — au de pe acum 
rezonantă clasică. Căci în arta 
lui modernă se interferează, în 
chipul cel mai fericit, tradițiile 
multiseculare ale sculpturii 
(ciopliturilor) meșterilor ano
nimi de ale căror lucrări „cu 
inima mai ales, nu numai cu 
mintea" povestesc în tăcerea 
lor solemnă monumentele din 
Ieud, Cuhea, Budești și mul
te altele.Vida Geza își petrece cea 
mai mare parte a zilei în ate
lierul de lucru, o încăpere 
mare. înaltă, cu un întreg pe
rete de sticlă. Dealurile, acoperite cu păduri bătrîne, munții 
sînt aici aproape de dalta lui. 
Dialogul permanent între om și păduri, de altfel, mi se pare 
a fi tocmai elementul mereu 
stimulator, tonic, novator, pen
tru arta lui. „Dacă n-aș avea 
pămîntul ăsta sub picioarele 
mele — mi-a spus el — dacă 
nu l-as simți continuu sub pal
mele mele, mi-ar veni greu 
să lucrez așa cum lucrez 
acum. Artistul autentic nu . se poate dezrădăcina. M-am , 
legat de locurile acestea, de oamenii în mijlocul cărora tră
iesc si muncesc și ale căror aprecieri le prețuiesc în cel mai înalt grad. Această legătu
ri strînsă, nemijlocită, de zi cu zi, cu cei cărora le dedic opera mea este cel puțin la fel de 
importantă ca și talentul".

Atelierul e plin de buțăfi retezate de trunchiuri, lui ări în care dalta sculptorul -. a și schițat primele idei, primele lăuntrice frimîntări și căutări, 
sau care își așteaptă rîndul. In 
centru, bunăoară, ar părea descoperit un sarcofag. Dar 
nu-i așa. „Va fi un țăran odih- 
nindu-se". Intrăm astfel în 
tema majoră a preocupărilor 
lui.

— La ce subiecte lucrați a- nul acesta ?— Mă atrage mult mitologia 
minerilor și a țăranilor maramureșeni, mi-a răspuns Vida Geza. Formează, de altfel, fon
dul subiectelor ce urmează să 
le prezint într-o expoziție care se va deschide la București. In
tenționez si aduc în expoziție 
15—18 lucrări, sculptură în 
lemn, munca mea din ultimii 4 
ani.

— Aminteați că v ? ■ nspirat 
mitologia minerilor și țăra- nilor de pe aceste meleaguri, z 
Am vrea cîteva amănunte. ?

— „Varvara", .marna mineri- y lor, va fi un subiect. Altele : > 
„Priculiciul de mină", „Pazni- z cui minelor" etc. Din folclorul ?. 
popular: „Fata pădurii", „O- ymul nopții sau Omul de miază- y noapte", „Mărțoaia", „Omul y. 
pădurii", „Foca", 
altele. Cred 
vor aduce 
cele

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
<
<
<
<<<<<

. „Soroacele" și X că aceste lucrări Z 
comparativ cu ?< prezentate în expozițiile <<

< mele anterioare — și unele ele- y
\ mente noi. x
> —In ce vor consta, ele? <<
< — Forma de exprimare va Y S tinde să fie cît mai fidelă spi- F> ritualității si simbolismului per- z
> sonaielor. Totodată, am căutaț ? ? să reflect cît mai autentic și ■
< sugestiv tradiția multiseculare- '< lor cioplituri țărănești. Despre ' , alte lucruri — să vorbească
? singură expoziția. In orice caz, ’
< vizitatorii vor recunoaște, în ‘ 
( expoziție, vechi obiceiuri, cum ,> ar fi „Focul viu", care demon- <
> strează emoționant că numai < z un popor milenar pe același '< loc poate avea si păstra ase- ' ( menea minunate obiceiuri. A- , 
\ ceastă temă am încercat să o (> amintesc artistic (forma de 4> cerc în jurul focului) si în lu- < Z crări anterioare, ca monumen- << tul de la Moisei, cît și în alte- < ( le noi, care își vor păși loc în , 
( expoziție, pe care intenționez ,
> de altfel să o prezint și publi- 4> cului din Baia Mare. <( — Ce alte preocupări aveți J\ în vedere anul acesta ? <> — M-a atras foarte mult per- 4
> sonalitat'ea complexă a haidu- < z cului Pintea Grigore, originar << de pe plaiurile maramureșene. ‘
< Zeci de ani am adunat elemen- , 
S te interesante despre el. Acum 4> voi semna scenografia, lucru de <
> altfel anunțat în presă, la o o- < Z peră populară despre acest * ( erou, spectacol a cărui premie- ] ( ră va avea loc la Baia Mare. ,> Tot în anul în curs vreau să 4> ridic la Gherla monumentul 4 z lui Gelu, acel bărbat-erou’< t atît de expresiv portretizat în- ' ( tr-o cunoscută legendă. Am , 
) prezentat trei proiecte. In le- ,
> gătură cu cel acceptat, urmea- 4 z ză să se mai definitiveze locul 4 z exact de amplasare a monu- ’ t mentului. Eu as prefera o înăl- ’ lățime, deoarece va fi o compo- ]
> ziție în piatră de mare volum ,> și trebuie să aibă perspectivă. 4> Deci, de la bun început, n-aș < z opina să fie amplasată în cen- * C trul orașului.> — De ce s-a ales Gherla pen- 4> tru amplasarea monumentului ? <
> — S& presupune că în apro- I> piere, la cetatea Dăbîrca, și-ar ,
> fi avut voevodul una dintre re- 4> » ședințe. 4
( Ne despărțim de atelierul } S lui 'Vida Geza cu acel senti- 4> ment de regret pe care-l ai < ( cînd părăsești o lume cu osc- J> bite frumuseți fabuloase. <

Corneliu DUMITRESCU 
șeful serviciului 
finanțarea științei 
din Ministerul Finanțelor

Sever UTAN
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PMUEII CONSILIULUI CENTRAL
AL U.G.S.R. A PRIMIT PE

DIRECTORUL GENERAL AL ORGANIZAȚIEI
INTERNAȚIONALE A MUNCIIJoi dimineața, tovarășul Gheorghe Apostol, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, a primit de David Morse, directorul general al Organizației Internaționale a Muncii, care se află în țara noastră cu prilejul reuniunii mixte a Comitetului administrativ de coordonare ai O.N.U., și Comitetului pentru programe și coordonare al

Consiliului Economic și Social O.N.U.In cadrul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, s-au discutat probleme cu privire la activitatea și preocupările Organizației Internaționale a Muncii, la Conferința europeană a O.I.M., care va avea loc în decembrie anul acesta, la colaborarea dintre U.G.S.R. și O.I.M.(Agerpres)
VIZITA MINISTRULUI MINELOR 

SI HIDROCARBURILOR DIN VENEZUELA 
PRIMIREA LA CONSILIUL DE MINIȘTRIPrim-vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Ilie Verdeț, a primit joi dimineața pe ministrul minelor și hidrocarburilor din Venezuela, dr Jose Antonio Mayobre, care face o vizită în țarâ noastră.La întrevedere, care a decurs într-o atmosferă cordială, a participat Alexandru Boabă, ministrul*Ministrul minelor și hidrocarburilor din Venezuela, dr. Jose Antonio Mayobre, care ne-a vizitat țara la invitația ministrului

petrolului, precum și însărcinatul cu afaceri ad-interim al Venezue- lei la București, Rafael A. Leon Morales.Cu acest prilej au fost discutate probleme privind posibilitățile de colaborare și cooperare economică dintre România și Venezuela.(Agerpres)
★petrolului, Alexandru Boabă, a părăsit joi după-amiază Capitala, îndreptîndu-se spre patrie.(Agerpres)

Vizitele delegației P. C. din ArgentinaContinuîndu-și vizita în țara noastră, delegația Partidului Co- r" mist din Argentina, condusă de tovarășul Rodolfo Ghioldi, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P. C. din Argentina, a efectuat o călătorie în județul Brașov. Oaspeții argentinieni au vizitat uzinele „Tractorul", întreprinderea agricolă de stat Prejmer, cooperativa agricolă de producție Ghimbav, așezăminte culturale și obiective tu

ristice din orașul Brașov și împrejurimile acestuia.Delegația P. C. din Argentina a avut convorbiri la Comitetul județean de partid cu tovarășul Gheorghe Pană, prim-secretar al Comitetului județeap Brașov al P.C.R., președintele Consiliului popular județean, și cu alți membri ai conducerii locale de partid și de stat.
întrevederi ale conducătorilor 
unor instituții specializate și ai 
Ljior organisme ale O. N. U.

Joi au avut loc noi întrevederi între miniștri și membri ai conducerii unor ministere și instituții centrale românești cu conducători ai unor instituții specializate și ai unor organisme ale Organizației Națiunilor Unite care iau parte la lucrările reuniunii mixte a Comitetului administrativ de coordonare al O.N.U. și Comitetului pentru programe și coordonare al Consiliului Economic și Social al O.N.U.Ministru] afacerilor externe, președintele celei de-a XXII-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., Cor- neliu Mănescu, a avut întrevederi cu directorul general al Organizației Națiunilor Unite pentru E- ducație, Știință și Cultură (UNESCO), Rene Maheu, cu directorul pentru probleme externe al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.), Rajendra Coomaraswamy, și cu înaltul comisar al O.N.U. pentru refu- giați (U.N.C.R.), prințul Agha Khan ; ministrul muncii, Petre Blajovici, cu subsecretarul general O.N.U. pentru probleme economice și sociale, Philippe de Seynes ; ministrul comerțului exterior, Gheorghe Cioară, cu secretarul general al Conferinței O.N.U. pentru comerț și dezvoltare (UNCTAD), Raul Prebisch ; ministrul transporturilor auto, navale și aeriene, Ion Baicu, cu secretarul general al Organizației Internaționale pen

tru Aviația Civilă (O.A.C.I.), Bernard Twight ; vicepreședintele Consiliului Superior al Agriculturii, David Davidescu, cu directorul Programului Alimentar Mondial (P.A.M.), G. Peissel, iar prim-vicepreședintele Comitetului Național al Cercetării Științifice, Ștefan Bir- lea. cu directorul Institutului O.N.U. pentru formarea cadrelor și cercetări (UNITAR), Simeon Adebo.Cu prilejul întrevederilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, au avut loc convorbiri în legătură cu activitatea instituțiilor și organismelor respective O.N.U., precum și cu privire la probleme de .interes reciproc.
★Philippe de Seynes, subsecretar general al O.N.U. pentru probleme economice și sociale, s-a întîlnit joi după-amiază, la sediul Asociației de drept internațional și relații internaționale, cu academicieni, profesori universitari, specialiști în economie, membri ai asociației. în cadrul întîlnirii, oaspetele a făcut o expunere despre unele probleme legate de activitatea O.N.U. în a- cest domeniu.Acad. A. Avramescu, directorul Centrului de documentare al Academiei, a prezentat pe oaspete a- sistenței, care a urmărit cu mult interes expunerea. (Agerpres)

(Urmare din pag. I)dustriale. Sînt „anexele" uzinelor și combinatelor noastre, între care Combinatul siderurgic de la Galați își alcătuiește o adevărată flotă de mineraliere, care vor aduce pe mări și oceane hrana furnalelor de 1700 mc, hrana convertizoarelor, a lami- noarelor gemene care au apărut la cotul Dunării, asemenea unui vulcan industrial.Mineraliere, traulere de pescuit oceanic, tancuri petroliere, cargouri pentru cereale, vase frigorifice vin în această casă a .navelor, se string ca într-o casetă de bijuterii și se duc din nou în împărăția apelor, deoarece Constanța este poarta spre lume a țării, este cetatea internațională în care se adăpostesc de furtuni toate navele Mării Negre care își caută în zona noastră loc de alimentare și popas.Continuăm comparațiile, deoarece portul vechi a rămas în urmă și portul nou, gol, măturat ca o casă abia zidită, fără macarale, fără faruri, ne apare ca o sală de teatru așteptîn- du-și personajele, orchestrele, spectatorii.— Teritoriul portului vechi are o sută douăzeci și nouă de hectare. Al portului nou atinge două sute optzeci și unu de hectare.—înseamnă că portul nou și portul vechi, la un loc, vor avea o capacitate și un trafic de trei ori mai mari.— Bazinul portului nou este mult mai spațios, poarta mai largă, iar în interior se vor putea face lucrări

de dragaj, pentru a se obține o adîn- cime de peste treisprezece metri.Privind apele liniștite din acvato- riu, ape a căror culoare nu mai seamănă cu culoarea mării, am zărit

încheierea vizitei ministrului 

afacerilor externe
al R.S. Cehoslovace, JiriHajek

Joi după-amiază a părăsit Capitala ministrul afacerilor externe al R. S. Cehoslovace, prof. dr. Jiri Hajek, care, la invitația guvernului român, a făcut o vizită oficială în țara noastră.Oaspetele a fost însoțit de Antonin Krouzil, director în Ministerul Afacerilor Externe din R. S. Cehoslovacă, și Jaromir Johanes, șeful cabinetului ministrului afacerilor externe.în timpul vizitei, prof. dr. Jiri Hajek a fost primit de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al'P.C.R., președintele Consiliului de Stat, și de tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, și a avut convorbiri cu ministrul afacerilor externe, Comeliu Mănescu.în cadrul convorbirilor, miniștrii de externe au efectuat un schimb de păreri cu privire la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări socialiste, precum și asupra unor probleme in

ternaționale actuale de interes comun. Miniștrii au relevat cu satisfacție că există toate condițiile pentru intensificarea colaborării bilaterale pe toate planurile vieții sociale, pentru întărirea continuă a tradiționalei prietenii româno- cehoslovace. Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială și prietenească, în spiritul deplinei înțelegeri reciproce.La plecare, pe aeroportul Bănea- sa, ministrul afacerilor externe al R. S. Cehoslovace și persoanele care l-au însoțit au fost- salutați de George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, Va- sile Șandru, adjunct ăl ministrului afacerilor externe, Ion Obradovici, ambasadorul României la Praga, de funcționari superiori din M.A.E.Au fost prezenți însărcinatul cu afaceri ad-interim al R. S. Cehoslovace la București, Karel Koma- rek, și membri ai ambasadei.(Agerpres)
PRIMIRE LA C.C. AL P.C.R.

Joi, după-amiază, tovarășii Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan Voicu, membru al C.C. al P.C.R., și Andrei Ștefan, prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., s-au întîlnit cu delegația Partidului Comunist Brazilian formată din tovarășii Carlos Silva, membru al C.C. al P.C. Brazilian, și Sergio Alves, care la invitația

C.C. al P.C.R. face o vizită în țara noastră.Cu acest prilej, într-o atmosferă tovărășească, a avut loc un schimb de păreri privind unele probleme actuale ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale și ale dezvoltării în continuare a relațiilor frățești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Brazilian.
Vizita delegației 

parlamentare iranieneîn cursul zilei de joi, delegația parlamentară iraniană, condusă de Sharif Emami, președintele Senatului, a făcut o vizită la Academia Republicii Socialiste România. împreună cu oaspeții, au luat parte la vizită Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, și Gheorghe Necula, vicepreședinte al M.A.N.Acad. Miron Nicolescu, președin

tele Academiei, a prezentat oaspeților, între altele, manuscrise persane și traduceri ale acestora făcute de scriitori români și care se află în patrimoniul bibliotecii Academiei.în continuare, parlamentarii iranieni au vizitat întreprinderea a- gricolă de stat „30 Decembrie".(Agerpres)
Cronica zilei

TELEGRAMĂCu ocazia zilei Independenței Republicii Algeriene Democratice și Populare, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a adresat ministrului afacerilor externe al Algeriei, Abdelaziz Boutef- lika, o telegramă de felicitare.
★Președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Pompiliu Macovei, a plecat joi dimineața in Elveția pentru a lua parte la vernisajul expoziției „Comori de artă românească", organizate la Neuchâtel.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, erau prezenți membri ai conducerii Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, precum și ambasadorul Elveției la București, Charles-Albert Dubois.
★Joi dimineața a plecat în Franța Ștefan Costăchescu, secretarul general al Asociației juriștilor din Republica Socialistă România, care va participa la Conferința mondială a juriștilor"~pentru Vietnam, ale cărei lucrări se vor desfășura la Grenoble între 6 și 10 iulie.
★Joi, la cimitirul eroilor din Timișoara, a avut loc solemnitatea depunerii unor coroane de flori la monumentul și la mormintele ostașilor iugoslavi, căzuți pe pămîn- tul României în cel de-al doilea război mondial. Au participat re

prezentanți ai Consiliului popular municipal, precum și ai garnizoanei militare locale A fost de față Srecko Kovacici, secretar al Ambasadei R.S.F. Iugoslavia la București.O solemnitate asemănătoare a avut loc și la cimitirul eroilor din Arad, unde se află mormintele unor soldați iugoslavi.*în aula Academiei au început joi dimineața lucrările unui simpozion pe tema : „Prospecțiuni geofizice și fizica scoarței globului în Republica Socialistă România". Participă academicieni, profesori universitari, cercetători științifici și specialiști din institutele de cercetări ale Academiei și cele departamentale.Lucrările simpozionului continuă.
★Joi la amiază a sosit' în Capitală, la invitația Uniunii scriitorilor, poetul Nicolas Guillen, președintele Uniunii scriitorilor și artiștilor din Cuba.
★Donald Agger, asistent al secretarului de stat pentru transporturi din S.U A., a avut în cursul zilei de joi întrevederi cu Ion Baicu, ministrul transporturilor auto, navale și aeriene, și cu președintele Oficiului Național de Turism, Nicolae Bozdoc. La întrevederi a participat Irving Schiffman, secretar al Ambasadei S.U.A. la București (Agerpres)

impresionante, și totuși nava era încă în stare amorfă, mi se părea greoaie, lipsită de grație. în portul Constanța, toate aceste prime impresii erau derutant contrazise. Mineralierul Pe-

în marea uzină 
maritimă a tării
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— în ziua cînd am vizitat portul — o inscripție bine cunoscută la prova unui mineralier : Petroșani. Elegantul cargou era pe cala Dunării cînd l-am vizitat prima oară. Era înainte de lansare, așezat pe tacheți, ridicîn- du-se în înălțime perete cu perete, de parcă ar fi fost un bloc construit din pânouri prefabricate de metal. Arhitectura lui în secțiune prezenta bloc-secții deschise. Părea un fagure. Era divizat, împrăștiat pe țărm. Macaralele puternice ridicau bucată cu bucată din corpul navei : cabine, vinciuri, motoare, scări, pompe. Am asistat la lansarea lui, apoi l-am vizitat la dana de armare, pe cînd se afla în stadiul lucrărilor de finisare. Fusese la început doar o jucărie, o machetă ținută sub sticlă. Imaginea se ridicase la dimensiuni

troșani. primind botezul mării o dată cu apariția, pe platoul combinatului siderurgic de la Galați a primului furnal, a primului convertizor, devine primul sol al celei mai mari cetăți industriale românești. Mineralierul primise botezul mării, era în preajma inaugurării primelor sale curse comerciale, se afla în probele de livrare și promitea transporturi rapide și ieftine.’Cu un viu sentiment de bucurie i-am urmărit evoluția. Prova tăia valurile mari, ieșind maiestuos pe noua poartă a docurilor.Cu luni în urmă, pe cînd străbă- team sălile Institutului de cercetare și proiectare pentru construcții. navale din Galați, încercam să-mi închipui cum vor arăta acele ființe ale mării pe care le vedeam în schițe pe planșete. Acum, glasul ing. Gelu

Kahu îmi revenea în memorie o dată cu detaliile ce se refereau la biografia cargourilor de 4 500 tdw ;— Remarcați concentrarea amenajărilor în pupa navei. Aceasta eliberează puntea pentru operațiile de încărcare. Gurile magaziilor au o lățime de zece metri, permițînd încărcarea și descărcarea prin mijloace complet mecanizate. Vasele vor staționa astfel mai puțin în porturi. Viteza sporește și ea cu un nod.Forme speciale ale corpului au contribuit la diminuarea zgomotelor și vibrațiilor. In compartimentul de mașini, proiectanții au amenajat un post centralizat-insonorizat. O instalație de climatizare asigură un microclimat constant în cabinele de locuit. Pilotul automat a devenit realitate și aparatura cu înalte performanțe va putea fi folosită în timpul marșului. Și aceasta nu este totul : constructorii de nave gălățeni pregătesc o navă complet nouă, cargoul de mărfuri generale de 6 000/7 500 tdw, pregătesc un tanc petrolier de bun- keraj pentru alimentarea navelor din port, pilotine și nave de stins incendii. Toate acestea — paralel cu studiile pentru noua variantă a mineralierului de 12 500 de tone și pentru un prototip de navă universală de 25 000 tdw, ca să ne referim doar la dotările pentru sectorul maritim.în apele portului Constanța, orașele plutitoare ale flotei noastre comerciale ne vorbesc despre arhitectura mării asupra căreia industria noastră modernă, de la un an la altul, își întinde tot mai autoritar (tăpînirea.

Recepție cu prilejul

naționale a S.U.A.Ambasadorul Statelor Unite ale ‘ Americii la București, Richard H. Davis, a oferit joi o recepție cu prilejul sărbătorii naționale a S.U.A — Ziua independențeiAu participat Ilie Murgulescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Corneliu Mănescu, ministrul • afacerilor externe, membri ai conducerii unor ministere și instituții centrale, academicieni și alți oameni de știință șî cultură, generali și ofițeri superiori, ziariști. Au fost de față șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.
20 de ani de la înființarea

Comitetului de Stat al Planificării

Sesiune
de comunicări 

științificeîn sala mică a Palatului, s-au deschis joi dimineața lucrările sesiunii de comunicări științifice organizată cu prilejul aniversării a 20 de ani de la înființarea Comitetului de Stat al Planificării.Au luat parte, ca invitați, reprezentanți ai conducerii unor ministere, instituții centrale, unități de cercetare și proiectare.în cuvîntul de deschidere, președintele Comitetului de Stat al Planificării, Maxim Berghianu, s-a referit la activitatea C.S.P. în cele două decenii de existență în aplicarea politicii partidului de dezvoltare economică a țării și a subliniat sprijinul permanent acordat de conducerea de partid și de stat muncii de planificare, perfecționării continue a acesteia.în. continuare, vorbitorul a scos în evidență sarcinile complexe ce revin lucrătorilor Comitetului de Stat al Planificării din documentele Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român privind îmbunătățirea continuă a metodelor de elaborare a planului prin integrarea științei modeme contemporane în activitatea de planificare.Lucrările sesiunii continuă pe secții. (Agerpres)
„Sfîntul Mitica Blajinii" 
pe scena Teatrului de 
vara „23 August"

TEATRUL LUCIA STURDZA 
BULANDRA prezintă azi ora 
20,30, la Teatrul de vară „23 
August", comedia de mare 
succes „SFlNTUL MITICĂ 
BLAJINU" de Aurel Baranga.

Spectacolul se termină la 
ora 22.30. Intrarea generală 5 
lei Biletele se găsesc la Casa 
teatrului de vară 23 August, 
(tel. 21.47.87).

ACTUALITĂȚI
ECONOMICE
VENEZUELENE
Strada e locul unde 

călătorul străin reali
zează întîiul contact cu 
oamenii din țara, din 
așezarea ce-l găzduieș
te cîteva zile, o săptă- 
mînă, o lună, sau mai 
mult. Și Avenida „Sa
bana Grande", „Urda- 
netta" sau „ Andres 
Bello" principalele ar
tere ale Caracasului — 
au pulsul marilor me
tropole. ' Venezuelenii, 
fie ei albi, mulatri, ne
gri, sau indieni sînt oa
meni veseli, volubili, 
sociabili, binevoitori. 
Și oricare dintre locui
torii Caracasului — a- 
șezare urcată aici, sus, 
la 1000 m altitudine, 
între vîrfurile Cordilie- 
rilor Litoralului — este 
totdeauna gata să-ți 
facă cunoștință cu va
lorile sociale, culturale 
si economice ale orașu
lui său. Ultimii cinci
sprezece ani au însem
nat o perioadă de con
siderabilă dezvoltare 
pentru Caracas. Pe 
locurile pe care, acum, 
se află edificii ca Sur 
Pampero, Creole, Uni
versitatea Centrală, La 
Estancia sau hipodro
mul „La Rinconada", 
înainte cu zece ani 
domnea o vegetație e- 
xotică. Cățărate pe po- 
vîrnișurile munților, 
spre creste, rineho-u- 
rile (colibe) adăpostesc 
oamenii săraci, care 
trăiesc aici izolați, în 
raport cu viața politică 
și economică a țării.

Am vizitat Universi
tatea Centrală. E una 
dintre cele mai mari 
din America Latină. O 
adevărată cetate de 
cultură, în care învață
— în aceleași condiții
— studenți albi și de 
culoare. Statul vene- 
zuelean acordă o deo
sebită atenție dezvoltă
rii învățămîntului, con
struind școli, cămine. 
Sînt necesare cadre cu 
înaltă calificare ; impe
rativ dictat de necesi
tatea dezvoltării în 
continuare a, industriei 
și agriculturii.

In timpul călătoriei 
noastre am vizitat o 
serie de obiective in
dustriale din diferite 
localități: Maracay
(capitala statului Ara- 
gua) — principalul cen
tru al industriei ușoare; 
Valencia — „mîndria 
țării", oraș în fabricile 
căruia se produc ne
gru de fum, anvelope, 
hîrtie, echipament elec
tric etc. In țară se fa

brică sau se montează, 
în prezent, pe baza li
cențelor de fabricație 
străină, majoritatea 
produselor necesare e- 
conomiei. La Moron 
este concentrată indus
tria petrochimică a 
Venezuelei. Aici a fost 
construit un complex 
combinat de uree, amo
niac, acid sulfuric, acid 
clorhidric, clor, sodă 
caustică etc. Iar com
binatul din Guyana 
prelucrează 300 000 
tone de minereu de 
fier, din cele 16 000 000 
de tone cît se extrage 
anual, în țară, de către 
monopolurile nord- 
americane.

Zăcămintele de pe
trol, minereu de fier ți

lipsit de interes să ară
tăm că nu cu prea 
mulți ani în urmă erau 
importate serioase can
tități de asemenea pro
duse.

Pe plan extern, Ve
nezuela se afirmă ca o 
țară ce vrea să dezvol
te relații comerciale cu 
tot mai multe țări, in
diferent de orînduirea 
lor socială. Din discu
țiile purtate la Caracas, 
de către delegația co
mercială română în 
luna mai a acestui an, 
cu cercuri comerciale 
din Venezuela, a rezul
tat dorința de a fi dez
voltate schimburile co
merciale cu România.

Cu prilejul vizitei fă
cute la Camera de co

însemnări de călătorie

aur situează Venezuela 
printre cele mai bogate 
țări. In ce privește pro
ducția de petrol, Vene
zuela este a treia din 
lume, dînd anual peste 
190 000 000 de tone. 
Petrolul este produsul 
de bază al exportului 
venezuelean (peste 90 
la sută din totalul ex
portului) fi imensa pă
dure de sonde, dintre 
care multe în erupție 
naturală, ce populează 
laguna Maracaibo îi 
cortferă acesteia un loc 
aparte în geografia eco
nomică a țării.

In viitor vor intra 
în exploatare zăcămin
tele din Golful Vene
zuelean și regiunea Q- 
riente. Și tot în viitor, 
pe lista produselor de 
export va apărea și lem
nul ; 55 la sută din su
prafața țării este aco
perită cu păduri, cu- 
prinzînd peste 300 de 
esențe, dintre care a- 
cum sînt prelucrate 
doar 30. Guyana este 
cea mai bogată dintre 
zone.

Realizarea reformei 
agrare — se prevede 
ca țărănimea să pri
mească noi terenuri în 
dmpia Mării Caraibe- 
lor șl delta fluviului 
Orinoco — va im
pulsiona dezvoltarea a- 
griculturii. De altfel, 
încă de pe acum pe 
piețele internaționale 
poți întîlni produse 
agro-alimentare vene- 
zuelene: orez, tutun, 
cafea, cacao, fructe, za
hăr. Și poate că nu este

merț din Caracas, am 
întîlnit pe președintele 
acesteia, care în urmă 
cu doi ani vizitase țara 
noastră, la invitația Ca
merei de comerț a Ro
mâniei. Am fost cu to
ții plăcut impresionați 
de cuvintele rostite de 
către domnia sa la a- 
dresa României: „A-
veți o țară frumoasă, 

, un popor harnic și ta
lentat, ospitalier, care 
te face să te simți ca 
acasă... Am constatat 
realizările remarcabile 
ale României pe tărîm 
industrial, economic, 
social și acestea ne-au 
întărit convingerea că 
România va putea fi un 
bun partener în reali
zarea de schimburi co
merciale cu Vene
zuela". '

Ca urmare a con
tractelor încheiate, în 
curînd România va 
putea livra, prin între
prinderile ei de comerț 
exterior, către între
prinderi de stat sau 
private venezuelene, e- 
chipament industrial, 
instalații’și'Utilaje pen
tru industria petrolului, 

• pentru industriile petro
chimică, minieră, meta
lurgică fi mașini fi uti
laje pentru sectorul a- 
gricol, în schimbul că
rora va primi minereu, 
petrol, produse agrico
le. Relațiile româno-ve- 
nezuelene au șanse de 
a se dezvolta continuu, 
în folosul ambelor 
noastre țări și popoare.

Ing. IHe MANUCU

SPORT
Ka fi U. T. A. „ultimul

mohican" al 
de Juniori,

F. R. Fotbal preconizează o serie 
de măsuri al căror comun obiectiv 
este îmbunătățirea activității în 
rîndul copiilor și juniorilor. Se ur
mărește atît realizarea unor obiec
tive care privesc creșterea numă
rului de copii și juniori, cuprinși 
intr-un sistem unitar de pregătire, 
cît si a altora finind de cadrul or
ganizatoric și de procesul de in
struire. Remarcăm dintre acestea : 
înființarea a 17 secții de fotbal în 
cadrul școlilor sportive (în cursul 
anului școlar 1968—1969), număr ce 
va fi sporit la 20, în anul 1970 ; 
crearea a 8 000 de echipe de copii 
(fată de 700 existente); înființarea 
unui centru experimental, la Bucu
rești — ce va cuprinde 40—45 de 
elemente talentate, selecționate din 
întreaga țară; încadrarea, pînă în 
anul 1970, a unor antrenori califi
cați pe lingă cel puțin 40 de școli 
generale, 12 profesionale și 8- licee. 
Sînt prevăzute, de asemenea, ac
țiuni privind activitatea pionierilor, 
ca și contacte internaționale, corn-

campionatului 
ia fotbal ?
așteptată: dintr-o trăsătură de 
condei — și se poate spune așa — 
a fost desființat titlul de campioa
nă națională, la juniori, înlocuin- 
du-se campionatul respectiv cu... 
.Cupa României". Desigur, sensul 

muncii desfășurate în rîndul co
piilor și pionierilor nu este obți
nerea cu orice preț a unor trofee 
sau titluri. Dar. de aici și pînă la 
desființarea titlului de campioană 
națională la juniori este o distanță 
ce nu mai cere să fie măsurată. 
Cum tot atît de inutili e și de
monstrarea importantei — ca sti
mulent pentru pregătirea echipelor 
în speță — a păstrării acestei for
me de departajare a celei mai 
bune formații de juniori, din tară.

Va fi U.T.A. ultima campioană 
de ' juniori ? Aceasta este întreba
rea pe care ne-o punem, după ce 
parcurgem planul de măsuri anun
țat. Să sperăm că nu.

V. P.

CAMPIONATELE
EUROPENE
DE LUPTE LIBERE

Campionatele enropene de lupte libere, care se desfășoară în prezent la Skoplje, au continuat cu disputarea întîlnirilor din tururile III și IV.La categoria 52 kg D. Nicolae l-a învins la puncte pe iugoslavul Dimovski, iar la categoria 63 kg P. Co- man a obținut victoria prin tuș în fața finlandezului Limatainen. în limitele categoriei 70 kg, P. Poalelungi a terminat la egalitate cu Dagdevl- ren (Turcia). La categoria 87 kg, Fr. Boia l-a întrecut la puncte pe maghiarul Holosi, iar la categoria peste 97 kg St. Stîngu a făcut meci nul cu cehoslovacul Kubat. Sportivul turc Akyol (categ. 97 kg) l-a învins Ia puncte pe A. Balog, iar compatriotul său Yilmaz (categ. 78 kg) a dispus la puncte de L. Am- bruș. în limitele categ. 57 kg Savov (Bulgaria) l-a întrecut la puncte pe N. Cristea.
La închiderea ediției: Cea mai bună comportare dintre sportivii români a avut-o Petre Coman, care a cucerit medalia de argint — la categoria pană. în cadrul categoriei mijlocii, F. Boia a ocupat locul trei, obținînd medalia de bronz.

petiția etalon fiind un turneu cu 
participarea unor formații străine 
din Ungaria, Iugoslavia, U.R.S.S., 
Polonia. Bulgaria, în fiecare an, 
între 12 și 23 August.

Cum este și firesc, o atenție spe
cială e acordată sistemului compe- 
tițional, țintindu-se cu osebire la 
cuprinderea — în cadrul diferitelor 
întreceri organizate — a cît mai 
multi copii și juniori. Aceasta, de
oarece. așa cum arată documentul 
dat publicității de F.R.F., „activi
tatea competițională a copiilor și 
juniorilor nu are- consistenta unui 
sistem care să îndeplinească cerin
țele creșterii și promovării ele
mentelor tinere pentru fotbalul de 
performantă. Numărul anual de 
jocuri, și mai ales nivelul eterogen 
al echipelor cuprinse în diferitele 
categorii competitionale. nu oferă 
condițiile corespunzătoare obținerii 
unui nivel superior de instruire".

Sînt multe lucruri bune și reali
zarea lor de către toți factorii cu 
atribuții și competențe — potrivit 
legii cu privire la dezvoltarea edu
cației fizice și sportului — va con
tribui la. ameliorarea stării de lu
cruri din activitatea fotbalistică a 
copiilor și juniorilor. Stîrneste însă 
nedumerire o hotărîre cu totul ne-

în cîteva rînduri
LA BELGRAD A ÎNCEPUT UN 

CONCURS INTERNAȚIONAL DE 
NATAȚIE la care participă sportive și sportivi din BULGARIA, CEHO
SLOVACIA, ITALIA. ROMANIA, 
SUEDIA și IUGOSLAVIA.In proba de 200 m spate, cîștigată de sovieticul Cekov cu 2’21”8/10. înotătorul român Zeno Giurasa s-a clasat pe locul doi cu 2’26”2/10. Alte rezultate : 100 m liber : Danko (Iugoslavia) — 58”6/10 ; 100 m bras : Kurbanovici (Iugoslavia) — l'12”4/10; 100 m fluture : Erikson (Suedia) — 1’01”1/10. (Vladimir Belea a ocupat locul patru cu l’04”2/10); 100 m fluture feminin : Cinzia Colombo (Italia) — riV'8/10; 100 m spate feminin : Zdenka Gasparak (Iugoslavia) — l’10”3/10.

ASTĂZI- IN TREI ORAȘE DIN 
ITALIA (Palermo, Catania și Ra- gusa) încep întrecerile celei de 
A XI-A EDIȚII A CAMPIONATE
LOR EUROPENE FEMININE DE

BASCHET. Echipa României fac® parte din grupa de la Palermo și va juca alături de formațiile Bulgariei, Cehoslovaciei și Poloniei.Primele două clasate din cele trei grupe preliminare se vor califica pentru turn'eul final al campionatului, programat între 9 și 14 iulie.Din lotul baschetbalistelor românce fac parte printre altele.: Anca Racoviță. Dorina Suliman, Sanda Dumitrescu, Hanelore Spiridon, Cornelia Taflan, Ecaterina Vogel și Octavia Bițu.Disputată pe traseul Lorient-Nan- tes (190 km), ETAPA A 7-a A TU
RULUI CICLIST AL FRANȚEI a revenit rutierului italian Franco Bi- tossi, cronometrat cu timpul de 4h53’23”. în clasamentul general individual conduce în continuare belgianul Van den Berghe, urmat de B. Guyot (Franța) la 2’29”, Genet (Franța) la 3’27”, Den Hartog (Olanda) la 3’36”.
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viața internațională
Efervescenta

rinnul

După succesive semne prevestitoare, seismografele politice londoneze — cu precădere cel parlamentar — înregistrează acum o intensificare treptată a frămîntărilor în sinul partidului laburist. După trei ani și jumătate de guvernare, partidului de guvernare — partidul laburist — i se impută că nu a aplicat cele mai potrivite soluții pentru problemele economice și financiare ale țării. Nemulțumirile, generate în special în rîndul maselor care votaseră în alegerile generale pentru promițătorul manifest electoral laburist, s-au multiplicat pe parcurs o dată cu repetatele măsuri de austeritate, înghețarea salariilor și scumpirea costului vieții, șomajul, instabilitatea lirei sterline și devalorizarea, cronicul deficit al balanței comerciale, întirzie- rea mult așteptatelor prime rezultate ale redresării... Recen-
CORESPONDENȚA DIN 
LONDRA DE LA J.IVIU 

RODESCU

a fost

► tele alegeri municipale, cît și► seria de alegeri parțiale pen-► tru Camera Comunelor au >. consemnat o accentuată scă-► dere a popularității laburiste.
► Pe fundalul acestui tablou ț bilanțier au avut loc cîteva► ■ remanieri guvernamentale, iar► unele schimbări de portofolii au survenit în urma demisii-► lor. La un interval relativ► scurt după mult controversata k plecare a lui George Brown,► fostul ministru de externe, o k altă personalitate proeminen-► tă a partidului laburist a pă-* răsit cabinetul — Ray Gunter,► ministrul energeticii. Demisia► sa a fost pusă în legătură cu► remanierea din aprilie, cînd 
t Ministerul Muncii, condus de k Gunter, a fost transformat în-► tr-un minister așa-numit al fo- k losirii forțelor de muncă și al► productivității, avînd ca titular* pe Barbara Castle, iar Gunter► a fost trecut la Ministerul E- *■ nergetlcii; ceea ce pe scara► ierarhică a cabinetului► interpretat ca o mutare de pe► locul 7 pe locul 16.k Se afirmă însă că sursa ne-► mulțumirilor lui Gunter ar fi* mult mai profundă, ea pornind >• de la dezacordul premierului ) Harold Wilson — în același► timp și lider al partidului —► față de o prezumtivă candida-► tură a lui Gunter la postul de , secretar general al partidului► laburist. Din numeroasele► schimburi de opinii petrecute► în spatele scenei parlamen-► tare reiese că unii deputați, k în special cei proveniți din► conducerea unor sindicate, ar k dori un secretar general cu► autoritate și prestigiu mult ( mai mare decît pînă acum,► astfel îneît comitetul executiv* al partidului să-și recapete► rolul său central în orientarea k politicii laburiste. Poate toc-► mai de aceea s-au înmulțit și► relatările despre opoziția unui► grup de deputați față de pre-► ferința pe care actuala condu- ,► cere laburistă pare să o acor-► de unui alt candidat — An-► thony Greenwood, ministrul► construcției de locuințe, consi-► derat a face parte din tabăra► „loialiștilor". Apropiata întru-► nire a comitetului executiv a-► nunță astfel încă de pe acum k o atmosferă
f lupta pentru postul de secre-* tar general începe să capete► aspectul unei confruntări între ( diferite grupuri.► Frămîntările existente vor aduce probabil noi elemente► edificatoare, dar deocamdată► ele par să reflecte o luptă► dusă în surdină, cu unele ră- bufniri, avînd ca obiectiv cău-► tarea unei formule de ieșire t. din impas a partidului laburist► și a actualei sale politici.

Patrioții sud-vietnamezi pe poziții de luptă, în delta Mekongului

Vietnamul de sud

BOMBARDAREA
BAZEI

AMERICANE 
DE LA DAU TIENGSAIGON 4 (Agerpres). — Luptele care au avut loc joi în zona Saigo- nului s-au caracterizat printr-un grad sporit de intensitate, fapt care a accentuat temerile autorităților sud-vietnameze privind iminența unui nou val de atacuri împotriva capitalei. Astfel a fost supusă unui puternic foc de baraj baza americană de la Dau Tieng, situată la nord-vest de Saigon, care are misiunea de a opri' eventualele infiltrări ale patrioților prin această zonă. împotriva bazei, care este dotată cu un aerodrom și puternice unități de artilerie, au fost lansate 500 de rachete și obuze de mor- tiere.

★HANOI 4 (Agerpres). — Purtătorul de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a condamnat la 4 iulie, într-o declarație remisă presei, planurile de trimitere a unor trupe suplimentare tailandeze și sud-coreene în Vietnamul de sud. Mentioning hotărîrea autorităților tailandeze de a mări efectivul trupelor lor din Vietnamul de sud cu 10 000 de oameni și a celor sud-coreene de a trimite noi unități cu un efectiv de 5 000 de oameni, declarația relevă că aceasta constituie o ignorare completă a in-, tereselor popoarelor respective. Guvernul R. D. Vietnam, arată declarația. cere cu hotărîre ca guvernul american să pună capăt agresiunii împotriva Vietnamului, să înceteze necondiționat bombardamentele și toate actele de război împotriva întregului teritoriu al R. D. Vietnam, să evacueze din Vietnamul de sud toate trupele S.U.A. și trupele sateliților" lor și să permită poporului sud-vietnamez să-și rezolve singur problemele interne.

Arestări masive In Uruguay
MONTEVIDEO 4 (Agerpres). — Poliția uruguayană desfășoară în aceste zile „o adevărată vînătoare" a muncitorilor și funcționarilor care au participat la greva generală declarată marți la chemarea Convenției naționale a muncitorilor din Uruguay, informează agenția France Presse. Miercuri noaptea, peste 500 de persoane au fost arestate. Primele arestări au fost operate la Casieria națională, situată în plin centrui capitalei, apoi la Banca Republicii, de unde funcționarii au fost transportați în camioane blindate pînă la închisoarea de la marginea orașului. Ziariștii

și fotoreporterii străini au fost a- menințați cu arestarea, în cazul în care ei vor fotografia sau vor scrie despre aceste scene.Pe de altă parte, potrivit unor informații din capitala Uruguayului, mai multe fabrici de textile au fost ocupate de muncitori în semn de protest față de măsurile de austeritate luate de guvern, ca, de exemplu, blocarea salariilor și a prețurilor. •După părerea observatorilor de presă, arestările de miercuri ar putea avea drept consecință declanșarea unei greve masive pe o durată nelimitată.

Gheorghe Rădulescu

întrevedere Oldrich Cernik
I

PRAGA 4. — Trimisul special Agerpres M. Chebeleu transmite: Joi după-amiază, tovarășul Gheor- ghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, care participă la Praga la întîlnirea președinților celor două părți din Comisia mixtă guvernamentală de colaborare economică și tehnico- științifică româno-cehoslovacă, a fost primit de Oldrich Cernik, președintele guvernului cehoslovac. Cu acest prilej, între președintele guvernului cehoslovac și vicepreședintele Consiliului de Miniștri al României au avut loc convorbiri referitoare la dezvoltarea colaborării româno-cehoslovace.Din partea cehoslovacă, la întrevedere a participat Frantisek Ha- mouz, vicepreședinte al guvernului cehoslovac. A fost prezent M. Ră- suceanu, însărcinatul cu afaceri

ad-interim al României la Fraga. Convorbirile s-au desfășurat intr-o atmosferă cordială, prietenească.
★Vicepreședintele guvernului cehoslovac, Frantisek Hamouz, a oferit joi seara un dineu în onoarea vicepreședintelui Consiliului de Miniștri al României, Gheorghe Rădulescu.La dineu au participat, din partea' cehoslovacă, dr. Jan Pud- lak, prim-locțiitor ,al ministrului afacerilor externe al R. S. Cehoslovace, și Karel Kurka, ambasador, iar din partea română M. Ră- suceanu, însărcinatul cu afaceri ad-interim la Praga, membri ai ambasadei și ai agenției economice române. Au luat parte, de asemenea, membrii celor două delegații. Dineul s-a desfășurat în- tr-o atmosferă caldă, prietenească.

PROTECTIONISIE
OE CĂTRE

• CONFERINȚA DE PRESA 
A LUI COUVE DE MURVILLE
• REACȚII ÎN PARLAMEN
TUL EUROPEAN ȘI CONSI
LIUL GATT

R. S. F. IUGOSLAVIA

AWJERSAREA BĂTĂLIEI

PARIS 4 (Agerpres). — Intr-o cuvîntare rostită miercuri seara la Paris, cu prilejul unei conferințe de presă, ministrul economiei și finanțelor, Couve de Murville, a declarat că primul obiectiv al guvernului francez este apărarea francului. El a subliniat că economia Franței a fost victima unui „accident" care, deși nu a schimbat situația sa de fond, a creat probleme care „nu vor putea fi rezolvate decît într-o perioadă de cel puțin 18 luni. Aceasta — a spus Couve de Murville — va fi o perioadă de reconstrucție și restabilire a condițiilor de concurență pe plan exterior".
DE PE RÎUL SUTIESKA

JAPONIAI
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R. P. Chineză
TOKIO 4 — Corespondentul A- gerpres, Florea Țuiu, transmite: Președintele Partidului Socialist Japonez, Seiichi Katsumata, a propus în cadrul unei conferințe de presă, care a avut loc în orașul Toyama, ca Japonia să trimită, după alegerile de la 7 iulie, o delegație care să ducă tratative cu guvernul R.P. Chineze pentru normalizarea relațiilor dintre cele două țări. El a arătat că o astfel de misiune trebuie să cuprindă reprezentanți ai tuturor organizațiilor politice. De asemenea, Katsumata a subliniat necesitatea ca din delegație să facă parte și re-

prezentanți ai cercurilor comerciale și economice din Japonia.Partidele și organizațiile care sînt în favoarea trimiterii unei asemenea delegații'— a subliniat Katsumata — trebuie, de asemenea, să militeze pentru crearea unui organism pentru promovarea schimburilor economice și culturale dintre cele două țări și să ceară Dietei să aprobe o rezoluție în sprijinul îmbunătățirii relațiilor dintre Japonia și R.P. Chineză.Socialist

BELGRAD 4 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a bătăliei de pe rîul Sutieska, în localitatea Tientiște a avut loc o mare adunare la care au participat peste 6 000 de veterani de război — comandanți, ofițeri și soldați — participant la această bătălie, cîteva mii de tineri din întreaga tară și tori din această regiune.După cum se știe, în mai trupele germane au încercuit tierul general al armatei populare de eliberare, C.C. al Partidului Comunist din Iugoslavia și un spital cu aproape 3 000 de grav răniți în- tr-lo zonă muntoasă dintre Bosnia, Muntenegru și Serbia. Intr-o luptă inegală, de unu contra opt, unitățile armatei populare de eliberare au dezlănțuit o ofensivă și după bătălii crîncene. care au durat o lună, au reușit să străpungă încercuirea inamică.La festivitățile de la Tientiște au participat Milentie Popovici, președintele Skupștinei Federale, Mialko Todorovici, secretarul Comitetului Executiv al C.C. al U.C1I., Mika Spiliak, președintele Vecei Executive Federale, conducători de partid și de stat, generali, reprezentanți ai organizațiilor de masă.Bătălia legendară de la

a fost evocată de Djur'o Puțar, președintele Comitetului Federal al U- niunii asociațiilor de combatanți din războiul de eliberare națională a Iugoslaviei, care a dat citire scrisorii adresate de președintele Tito parti- cipanților la adunare.locui-1943,car-
■

Sutieska

MOSCOVA 4 (Agerpres). — La Moscova a sosit joi Gamal Abdel Nasser, președintele R.A.U., președintele Comitetului Executiv Suprem al Uniunii Socialiste Arabe, care la invitația C.C. al P.C.U.S., a Prezidiului Sovietului Suprem și a guvernului sovietic face o vizită în U.R.S.S. In aceeași zi, Gamal Abdel Nasser a avut întrevederi cu Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin și Nikolai Podgornîi.

★STRASBOURG 4 (Agerpres). — Parlamentul european (organ consultativ al Pieței comune) a adoptat o rezoluție cerînd Franței ca în măsurile anunțate în vederea redresării situației sale economice să țină seama de prevederile acordurilor Pieței comune și Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului.Președintele Comisiei executive a Pieței comune, Jean Rey, a anu nțat cu acest prilej că guvernul fg cez a amînat punerea în aplicare a măsurilor protecționiste pînă la aprobarea lor de către comisie. Jean Rey a adăugat că Consiliul Ministerial se va'întruni vineri la Bruxelles pentru a examina intenția Franței de a impune cote de import ■ pentru oțeluri.
★GENEVA 4 (Agerpres). — Consiliul GATT (Acordul General pentru Tarife și Comerț) s-a întrunit joi la Geneva pentru a dezbate respectivele măsuri adoptate de guvernul francez. Cercuri informate din Geneva apreciază că va fi format un grup de lucru care să examineze în amănunt poziția franceză. Delegații americani, care s-au aflat între cei care au solimh ' întrunirea consiliului, au lăsat înțeleagă că S.U.^.. ar putea a.. *contramăsuri".

fa consolidarea

consolidarea 
economice.

transmit:
menea, probleme legate de pregătirea conferințelor regionale extraordinare ale partidului și alte probleme referitoare la viața de partid. (Agenția C.T.K.)lizafe minele, apoi au fost 

trecute sub controlul statului 
uzinele metalurgice „Dura- 
four”.

Complexul de măsuri între
prinse în domeniul hidrocar
burilor este o parte integran
tă a eforturilor sfatului alge- 
rian pentru 
independenței 
Una din realizările politice, 
economice și sociale cele mai

cum declara președintele 
Boumedienne, statul contro
lează circa 80 la sută din 
sectorul industrial al țării.

Paralel, numeroase proiec
te privind industrializarea 
tării prind viață. Sînt în fază 
avansată lucrările de construc
ție a obiectivului nr. 1 al in
dustriei grele algeriene — 
combinatul siderurgic „El 
Hadlar", a cărui primă fază a

In Congo (Kinshasa) se desfășoară 
o intensă campanie de alfabetiza
re. In fotografie: Oră de curs în

tr-o școală din capitala țării

dintre Japonia și R.P. Președintele PartiduluiJaponez a afirmat că în Asia nu poate exista o pace trainică atîta timp cît R.P. Chineză se află în afara O.N.U. și nu sînt normalizate relațiile dintre Tokio și Pekin.

agențiile de presă

încordată, iar

Algeria pășește
Vll-iea an de independentă. 
Au fost ani de eforturi, ani 
în care poporul algerian, mo- 
bilizînd resursele tării, a pus 
temelie unei vieți noi, dem
ne. Mărturie a acestor efor
turi stau șirul de obiective in
dustriale apărute pe harta e- 
conomică a țării, transformă
rile din agricultură, nume
roasele școli și instituții sani
tare care împînzesc țara.

In planurile' sale de dez
voltare, Algeria acordă o im
portantă deosebită problemei 
valorificării bogățiilor solului 
și subsolului. Cel mai eloc
vent exemplu îl constituie e- 
forturile ce se depun pentru 
ounerea în valoare a bogății- 
or petrolifere. Producția de 
ifei a Algeriei depășește în 

prezent 40 milioane de tone 
anual, ceea ce înseamnă a- 
proape de două ori și jumă
tate mai mult decît în 1962, 
anul cuceririi independentei. 
Regiuni întinse ale țării sînt 
prospectate de echipe de 
geologi. Zeci, sute de kilo
metri de conducte au fost 
transportate în deșert. O con
ductă petrolieră lungă de 
800 de km. unește exploa- 

■ țările de la Haoud-el-Ham- 
mara și Hassi-Messaoud din 
Sahara cu orașul port la Me- 
diterană, devenit cetate a pe
trochimiei — Arzew. Este pri
ma conductă de acest fel 
care aparfine în întregime 
statului algerian. La 30 ianua
rie 1967 au fost naționalizate 
proprietățile companiei „Bri
tish Petroleum" iar la 27 
martie a fost inaugurată pri
ma stafie algeriană de distri
buție a produselor petroliere.

O dată cu decretele din 
mai, anul acesta, au fost tre
cute sub controlul statului 
toate societățile de distribu
ție a produselor petroliere 
care funcționau în Algeria. 
<ncă înainte fuseseră naționa-

independenței
CORESPONDENȚA DIN ALGER 

DE LA C. BENGA

semnificative din acești ani 
constă tocmai în faptul că Al
geria s-a debarasat treptat 
de trusturile străine, naționa- 
lizînd ansamblul sectoarelor 
vitale ale economiei najio- 
nale. Șirul naționalizărilor 
continuă. Se poate aprecia 
că a fost parcursă o etapă 
decisivă
controlul asupra principalelor 
mijloace de producție, iar 
trusturile străine nu vor mai 
putea împiedica bunul mers 
al dezvoltării economice a 
Algeriei. In prezent, după

statul și-a instituit

producției va începe la sfîr- 
șitui acestui an. Alte unități 
industriale se află în 
realizare, între care 
important îl ocupă complexul 
metalurgic de ia Constantine 
și combinatul de fosfați de la 
Annaba. In curînd vor începe 
lucrările pentru o nouă rafi
nărie la Skikda, pentru con
struirea unei noi conducte de 
țiței și a 
transportării gazului 
care vor 
mara cu 
R’Mel.

Înscrisă

cdrs de 
un loc

uneia destinate 
metan 

uni Haoud-el-Ham- 
Skikda și Hassi

ca obiectiv de

prim ordin al luptei de elibe
rare, reforma agrară continuă 
să rămînă o preocupare per
manentă a guvernului alge- 
rian. După recuperarea a mi
lioane de hectare de pămînt 
de la colonii fugiți din Alge
ria, au urmat măsuri menite 
să ușureze viafa truditorilor 
de pe ogoare. Președintele 
republicii a anunjat într-un 
recent discurs că a devenit 
necesară trecerea la o nouă 
fază a reformei agrare— li
chidarea marii proprietăți 
funciare. Totodată, se depun 
eforturi pentru extinderea 
mecanizării și chimizării agri
culturii.

Pentru realizarea progra
mului său de propășire eco
nomică,. Algeria se pronun|ă 
cu consecventă în favoarea 
extinderii cooperării cu alte 
state. In acest sens, nu o 
dată am avut prilejul să aud 
aprecieri favorabile despre e- 
volufia colaborării dintre Ro
mânia și Algeria. Țara noas
tră contribuie la punerea în 
valoare a bogățiilor Algeriei 
prin livrări de utilaj petrolier 
și pregătirea de cadre de 
specialiști In prezent, la „El 
Borma" se află în curs de in
stalare primele aparate de 
foraj de construcție româ
nească, achiziționate de Al
geria. Ingineri și tehnicieni 

' români vor începe nu peste 
multă vreme aici operațiu
nile de foraj. In cadrul coo
perării tehnice româno-alge- 
riene, un alt grup de experfi 
români efectuează lucrări de 
prospectări și valorificare a 
unor rezerve petroliere alge
riene. Un alt grup va sosi 
în Algeria în curînd, în același 
scop. O serie de alte acor
duri și înțelegeri dintre cele 
două țări fixează cadrul ex
tinderii cooperării economice 
și tehnico-știinfifice româno- 
algeriene în interesul ambe
lor popoare.

Ion Pas, președintele Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, care se află într-o vizită în R. P. Bulgaria, a avut joi o întrevedere cu Gheorghi Dimitrov-Goș- kin, președintele Comitetului bulgar de prietenie și relații culturale cu străinătatea.
Președintele Confederației 

Elvețiene, dl. Willy Spiihler, l-a primit joi pe Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, sosit în Elveția pentru a participa la inaugurarea expoziției „România : comori de artă", ce se va deschide sîmbătă la Muzeul de etnografie din Neuchatel. La întrevedere au asistat Pierre Micheli, secretar general al Departamentului politic federal, și Vasile Dumitrescu, ambasadorul României în Elveția.
Delegația de partid și gu

vernamentală ungară, condusă de Jănos Kâdăr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., care la invitația C.C. al P.C.U.S. și a guvernului sovietic a făcut o vizită oficială, prietenească în Uniunea Sovietică, a părăsit Moscova plecînd spre, patrie. La aeroport, delegația a fost condusă de Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin, Nikolai Podgornîi și'aiți conducători ai partidului și guvernului sovietic.
La Praga a avut loc o șe

dință a Prezidiului C.C. al 
P.C.C., care a analizat rezultatele conferințelor raionale extraordinare ale P.C.C. Prezidiul a constatat cu acest prilej că majoritatea covîrșitoare a membrilor de partid sprijină linia stabilită în Programul de acțiune al P.C.C. Prezidiul a dezbătut, de ase-

tn comunicatul cu privire la vizita în U.R.S.S. a delegației guvernamentale a R.D. Vietnam, în frunte cu Le Thanh Nghi, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, se arată că a fost discutat un larg cerc de probleme referitoare la colaborarea economică, științifică și tehnică dintre Uniunea Sovietică și R. D. Vietnam. A fost semnat un acord cu privire la ajutorul economic și militar acordat de Uniunea Sovietică Republicii Democrate Vietnam.
Noi incidente rasiale au avut loc în localitatea Peterson din statul New Jersey. Grupuri de rasiști albi au atacat pe participanții la o sărbătoare tradițională a tinerilor por- toricani și negri. Mai multe persoane au fost rănite. Poliția a intervenit, arestînd 15 negri și portoricani.
Comitetul special O.N.U. 

pentru decolonizare a chemat din nou Marea Britanie să acorde fără întîrziere și necondiționat independență deplină populației insulelor Antigua, Dominica, Grenada, St. Kitts- Nevis, St. Lucia și St. Vincent.

acostînd în portul Portsmouth. Mii de persoane au aclamat sosirea în port a lui Alec Rose, în cinstea căruia în sunetul sirenelor au fost trase salve de tun și au fost lansate rachete.
Plonjorul genovez Italo 

Ferraro va trăi timp de patru zile sub apă pe fundul mării, la Ustica, lîngă Palermo la o adîncime de zece metri. El va „locui" în interiorul unui clopot din plasă metalică aflat la rîndul său într-o cameră de material plastic transparentă. Experiența se încadrează în planul „Robin-sub-pre- mier", pus la punct de profesorul Damiano Zaminni de la Institutul de medicină a muncii din Genova și are drept scop studierea problemelor legate de viața omului pe fundul mării și extinderea activității omului în acest mediu.
Convorbiri turco-paklsta- 

neze au avut loc la Ankara între miniștrii de exterrte ai celor două țări, Ihsan Sabri Caglayangil și Arshad Husain. Ministrul de externe al Pakistanului a declarat că între cele două țări există un acord deplin asupra principalelor probleme de politică externă, ca cele ale Ciprului și Kașmirului, precum și asupra crizei din Orientul - Mijlociu.

Navigatorul solitar britanic Alec Rose în vîrstă de 59 de ani și-a încheiat joi la prînz îndrăzneață sa călătorie pînă în Australia și înapoi, pe mica ambarcațiune „Lively Lady“,
La Atena continuă procesulmilitare acuzate de a fi inițiat în rîndul forțelor navale grecești o mișcare îndreptată împotriva actualului regim din Grecia. In ședința de joi dimineața mai multe personalități grecești și străine au depus în calitate de martori ai apărării. Printre acestea s-au aflat fostul premier Stephanopoulos și cîțiva foști miniștri în diversele guverne civile, precum și Marcel Bridel, profesor de drept constituțional la Universitatea din Lausanne.

intentat unor personalități civile și

Convorbiri 
bulgaro- 
tunisieneSOFIA 4 (Agerpres). — Gheorghi Traikov, președintele Prezidiului Adunării Populare, și Todor Jivkov, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, au avut convorbiri cu Habib Bourguiba, președintele Republicii Tunisiene, care se află în vizită în această țară.în cursul convorbirilor au fost abordate probleme privind relațiile bilaterale dintre Bulgaria și Tunisia, precum și unele probleme ale situației internaționale actuale.
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