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RĂSPLĂ TEASCĂ REZUL TA TELE

ECONOMICE DE VALOARE,

Conducerea de partid și de stat acordă o deosebită atenție stimulării materiale — prin premii — a colectivelor de întreprinderi în activitatea lor de a obține rezultate cît mai bune în îndeplinirea sarcinilor de plan. în acest sens, de mare însemnătate este respectarea cu strictețe a reglementărilor în vigoare privind premierea personalului, teh- nico-administrativ, care precizează ce anume indicatori trebuie îndepliniți pentru ca acesta să poată fi premiat trimestrial și anual. Normele elementare de conduită șl etică socială impun ca" rezultatele în îndeplinirea acestor indicatori, evidențiate în diferite dări de seamăeconomice

1ANDATARIATUL
o formă de comerț utilă

7

De la apariția în arena comercială a mandatarilor au trecut aproxima- v 10 luni. Suficient timp pentru ca ■ forurile comerciale să facă observațiile de rigoare, să tragă unele concluzii asupra activității mandatarilor, ca și a eficientei unităților pe care ei le administrează. Așadar — au fost atinse scopurile propuse ? Dau localurile administrate de mandatari rezultate bune ? Analizele, calculele economice răspund foarte clar : această formă de comerț este bine venită. Cele mai multe localuri trecute în administrarea mandatarilor au înregistrat o desfacere superioară celei din perioada cînd activau după sistemul obișnuit, rentabilitatea a crescut, deservirea a fost îmbunătățită. Sortimentul s-a îmbogățit cu numeroase preparate tradiționale, cu combinații culinare îndrăznețe, localurile și-au schimbat înfățișarea. Multe restaurante de a- • cest fel sînt deosebit de rentabile. Fenomenul este, în general, cunoscut. Mandatarul, fiind obligat prin contract să depună lunar organizației comerciale tutelare o anumită sumă, tot ceea ce obține în plus constituind cîștigul său net, el caută să realizeze prin vînzare cît mal mult, pentru ca și suma încasată să fie mai ridicată. Iar pentru a realiza mai mult trebuie să-și atragă clienții, să prepare mîncăruri deosebite, să fie serviabil, să primească într-un mod cît se poate de atrăgător. Localuri ca „Botoșani", „Budești" sau „Motanul negru" — ca să ne referim numai la cîteva din București — și-au creat o adevărată faimă.Dacă această formă de comerț dă rezultate atît ,de bune, de ce nu se extinde mai mult ? Trecerea în mandat a unor unități comerciale este frînată în cea mai mare măsură — ca, de altfel, la timpul său, și a localurilor de alimentație publică — de existenta unor factori subiectivi. întreprinderile de alimentație publică și organizațiile comerciale nu acționează cu suficientă convingere. în general, se așteaptă indicații de la forurile de resort. Dar nici aceste foruri nu sînt întotdeauna operative. Ce altă dovadă mai concludentă de- cît faptul că hotărîrea privind trecerea unor magazine — băcănii, lăptarii etc. — în administrarea mandatarilor, publicată cu 5—6 săptămîni în urmă, nu se aplică încă ? în această privință se bate pasul pe loc pentru că nu s-a reușit să se elaboreze instrucțiunile de aplicare. în rezumat : întreprinderile așteaptă indicații ; direcțiile comerciale studiază, iar M.C.I/ nu emite la timp și integral instrucțiunile.Din experiența de pînă acum se desprinde clar concluzia că, în. interesul cetățenilor, al creșterii eficientei rețelei comerciale, al diversificării ei sub toate aspectele — comerțul practicat prin mandatari se cere, așa cum prevăd reglementările ' în vigoare, extins. Dar paralel cu activitatea de trecere a localurilor în administrarea mandatarilor, organele comerciale competente au datoria de 
a controla cu maximum de atenție 
modul cum se respectă in acest sec
tor regulile de comerț și prevederile 
legale în vigoare. împreună cu inspectorul șef adjunct al Inspecției comerciale a municipiului București, Ion Chelan, am vizitat recent mai multe unități comerciale administrate de mandatari. Pe bâza constatărilor noastre, culese direct de la fața locului, sl folosind un amplu

material documentar pe care tov. Toma Albuleț, directorul general al Direcției generale comerciale a Capitalei, ni l-a pus la dispoziție, am ajuns la unele concluzii, pe care le vom expune mai jos.Mergem spre „Cocoșul de Aur".Pe drum. însoțitorul îmi zice : „E ■ o crîșmă sadea. Mandatarul care o conduce a fost o vreme ospătar. îl cunosc. Cel mai neîngrijit și cel mai nepriceput ospătar. Acum e mandatar. O să ducă localul de rîpă..." Pășim pragul. Localul e degradat în ultimul hal. în doar niște cheflii care își _ogoiesc aleanul cu rachiu.fet de clasa a 7-a. celelalte localuri deșt de tot.Alt local : „Apolodor". Dezordinea și-a pus pecetea la tot pasul. Aprovizionarea ? Incalificabilă. Baza vîn- . zărilor e tot... țuica.

tot restaurantul,Marfă ? Tip bu- Cîștigul? Față de — modest. mo-
Gh. GRAURE

ce se înaintează periodic organelor ierarhice, să nu fie deformate, ci să reflecteze riguros evoluția situației întreprinderilor într-o anumită perioadă de timp. încâlcind aceste norme, dovedind un spirit scăzut de responsabilitate, unele conduceri tehnico-administrative, din dorința de a încasa cu orice preț premii, denaturează vădit realitatea în privința îndeplinirii trimestriale a unor indicatori, în care scop efectuează o seri© de operațiuni ilegale și prezintă forurilor tutelare date eronate, ce scapă uneori controlului acestora. Din cazurile depistate nu de mult timp de organele de control ale Băncii Naționale, mă opresc la cîteva, mai semnificative. Conducerea Direcției regionale de transporturi auto Argeș, prin declarația prezentată în vederea ridicării premiilor personalului tehnico-administrativ pentru trimestrul IV/1967, arată că la prețul de cost s-a realizat o economie de 109 000 lei. La controlul efectuat s-a constatat contrariul : nici vorbă de economii, ci depășirea cu 1 478 000 lei a nivelului planificat la acest indicator esențial — un criteriu principal de premiere. însă, nu numai cu acest prilej s-a deformat aici realitatea. La sfîrșitul lunii august 1967, s-a înregistrat pe conturile în care se evidențiază cheltuielile de exploatare suma de 1 015 000 lei ca preliminări de premii, salarii și concedii de odihnă pentru trimestrul III, . fără să existe ștate de plată. Pentru a deruta controlul bancar și alte organe, această sumă s-a trecut în evidența contabilă la un loc cu salariile reale de plată, contrar dispozițiilor legale elaborate de Ministerul Finanțelor. Arbitrară este și presupusa repartizare pentru... premii a sumej. amintite. Dintr-o ciornă a- nexată la nota contabilă nr. 50 din 31 august 1967. nesemnată de nimeni, rezultă că aceste prime și drepturi de concediu ar fi cuvenite autobazelor Pitești, Cîmpulung, Rm. Vîlcea, Drăgășani și Găești — în sume de la 375 000 lei la 110 000 lei. cu care fiecare în parte trebuia să încarce nejustificat cheltuielile de exploatare.Analiza organelor noastre de control de la filiala Cîmpulung a mai reliefat că la autobaza din localitate s-au preliminat ca prime, în plus, tot prin sistemul arătat, pe trimestrul IH/1967 - 115 684 lei. Din actul de control încheiat și semnat de directorul și contabilul șef de la autobaza Cîmoulung. se desorinde că această operațiune — prin care se încalcă reglementările în vigoare — s-a efectuat din dispoziția tovarășului Virgil Sămăreanu, șef serviciu, la Direcția regio- de transporturi . auto Argeș. O asemenea denaturare a realității și-a permis și Autobaza Pitești, pentru 165 600 lei, tot din dispoziția aceluiași șef. de serviciu. Deci, pe total, cheltuielile de exploatare pentru trimestrul III/1967 au fost încărcate, fără o bază legală, cu suma de 1 297 000 lei, cu scopul de a se crea „rezerve" care să fie folosite

în perioadele următoare, în eventualitatea că autobazele nu se puteau ' încadra în cheltuielile de exploatare planificate, sau în cele recalculate potrivit procentului de îndeplinire a planului de producție.Falsurile contabile nu s-au oprit Insă aici. Cu suma respectivă, la 31 decembrie 1967 s-au diminuat cheltuielile trimestrului IV, dar nu s-a arătat cu ocazia solicitării premiilor — că s-a... corectat, prin stornări, nivelul real al cheltuielilor efectuate în perioada raportată. S-au' ocolit operațiile legale, întrucît instrucțiunile Ministerului Finanțelor precizează că la eliberarea premiilor nu se iau în considerație asemenea stornări, care diminuează cheltuielile e- fective de producție. Cu toate acestea, suma de 1 297 000 lei nu „’ajungea" pentru ca autobazele1 să se încadreze în cheltuielile corectate și s-a recurs la alte operațiuni contabile ilegale. Este cazul evidențierii cheltuielilor cu aprovizionarea pieselor de schimb si al altor posturi de cheltuieli. In acest, sens, interesant pentru a demasca procedeele folosite mi se pare modul de a „regulariza" cheltuielile. La sfîrșitul anului trecut, celelalte autobaze amintite își definitivaseră lucrările de evidentă și fiindcă erau situate în alte localități, la distanțe apreciabile, unele din falsuri s-au operat numai la autobaza Pitești. Practic, în contul celorlalte subunități, costurile efective de exploatare ale acestei autobaze s-au diminuat cu 203.350 lei, cu toate că acesteia i se repartizase, pentru tot anul 1967, numai 171,000 lei. De asemenea, s-au mai diminuat cheltuieli de producție ale trimestrului IV cu unele așa numite cheltuieli de aprovizionare, precum și cu cheltuieli repartizate în plus la combustibil și lubrefianți consumate însă în trimestrele anterioare.Si toate aceste manevre dese existenta la direcția tită a unui „mecanism" bine punct de a fabrica falsuri — numai pentru a încasa premii cu orice preț. Credem că tovarășul director general de resort din Ministerul Transporturilor Auto, Navale și Aeriene, care a fost sesizat de noi prin Ministerul Finanțelor, va aplica măsuri severe împotriva acelora ce induc în eroare organele Băncii Naționale și au urmărit frustrarea statului cu 200 434 lei, drept premii a- locate personalului tehnic-adminis- trativ. Că situația este așa cum am înfătișat-o o atestă consemnările tovarășilor Constantin Florescu și Jan Panaitescu. economiști principali din cadrul Ministerului Transporturilor Auto, Navale și Aeriene. în nota întocmită la 29 mai 1968, care au fost

Miercuri dimineața, la Palatul Consiliului de Stat, au început convorbirile oficiale între președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Tunisiene, Habib Bourguiba.La convorbiri participă Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, Emil Bod- naraș, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe. Bujor Al- mășan, ministrul minelor, Gheorghe Cioară,- ministrul comerțului

exterior, Nicolae Sipoș, ambasadorul României în Republica Tunisiană, Andrei Vela, director general al Agenției Române de Presă — Agerpres, Ștefan Cleja, ambasador, director în Ministerul Afacerilor Externe.Din partea tunisiană iau parte Habib Bourguiba jr., secretar de stat pentru afacerile externe, Ahmed Noureddine, secretar de stat pentru lucrările publice și locuințe, Mansour Moalla, secretar de stat pentru comerț și industrie,' Mahmoud Maamouri, ambasadorul Re

publicii Tunisiene în România, Habib Ben Ammar, președinte — director 'general al Oficiului pentru artizanat, Ferid Soudani, președinte — director general al Agenției de presă „Tunis-Afrique", Ahmed Ghezal, șeful direcției „Europa" a Secretariatului de stat pentru afacerile externe, Naji Becher, ambasador, director în Secretariatul de stat pentru afacerile externe.Convorbirile s-au desfășurat în- tr-o atmosferă cordială, prietenească.
(Agerpres)

Dejun oferit de președintele
Republicii Tunisiene

dove- amin- pus la

trimiși să cerceteze sesizarea
Benone Gh. POPA 
director adjunct la
Sucursala județeană 
Argeș a Bâncii Naționale

(Continuare in pag. a III-a)

Miercuri la amiază, președintele Republicii Tunisiene, Habib Bourguiba, a oferit în saloanele Casei Centrale a Armatei un dejun în onoarea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu.Au luat parte Maurer, Gheorghe Bodnaraș, Chivu Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț,
Ion Gheorghe Apostol, Emil Stoica, Paul Virgil Trofin,Maxim Berghianu,

Janos Fazekaș, Gheorghe Ră- dulescu, Ștefan Voitec, vicepreședinți ai Consiliului de Stat, ,ai Consiliului de Miniștri, membri ai guvernului, conducători de instituții centrale, oameni de știință și cultură, generali și ofițeri superiori.La dejun au participat, de asemenea, persoanele oficiale care îl însoțesc pe Habib Bourguiba, președintele Republicii Tunisiene, în vizita sa în România.

Au fost intonate Imnurile de stat ale celor două țări.In timpul dejunului, președintele Republicii Tunisiene, Habib Bourguiba, și președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, au toastat pentru prietenia dintre poporul român și poporul tunisian, pentru intensificarea cooperării și colaborării între cele două țări; In toate domeniile de activitate.
* ★ ★în după-amiaza zilei de miercuri, președintele Republicii Tunisiene, Habib Bourguiba, și persoanele oficiale tunisiene care îl însoțesc au vizitat Muzeul Satului.Oaspeții au fost însoțiți de Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, Ion Moraru, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Nicolae Sipoș, ambasadorul României în Republica Tunisiană, de funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.Directorul muzeului, Gheorghe Focșa, a prezentat oaspetelui aspecte din activitatea desfășurată în cei peste 30 de ani de la înființarea acestei instituții culturale cu(Continuare în pag. a II a)
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Ecoul larg pe care l-a prilejuit în rîndurile cineaștilor dezbaterea comisiei Ideologice a C.C. al P.C.R. pe marginea problemelor cinematografiei a dat naștere unei efervescențe, unor fructuoase schimburi de opinii. Ne-am adresat regizorului 
ION POPESCU GOPO, ce- rîndu-i să șească părerile sale privire la aspectele < ale ale dezvoltării de-a 7-a arte.

— Care credeți că i — în momentul de față — 
problema-cheie a dezvol
tării cinematografiei noas
tre 7— Eu aș vorbi despre mai multe chei. Sînt sumedenie de aspecte la fel de importante, cerințe specifice care trebuie unitatea lor ; scenariului, complexe de meserie și de concepție ale regiei de film, cele economice și organizatorice ale producției își au fiecare în parte însemnătatea lor, se condiționează reciproc, și ar fi greșit dacă vreuna dintre ele ar rămîne în afara a- tenției. Cred însă că rezolvarea problemelor concrete, practice ale creației și producției noastre cinematografice impun o anume seriozitate și claritate a obiectivelor pe care ni le proDunem, un mare efort individual și colectiv a’e cărui roade depind de creșterea răspunderii Ideologice a fiecăruia dintre cei care slujim filmul artistic românesc.

— Cum se manifestă și 
ce ar trebui întreprins 
pentru a se obține această

ne împăriă-> cu actu- celei
ar fi

privite în problemele problemele

de 
a

creștere a spiritului 
răspundere ideologică 
creatorilor de filme 7

— Aș stărui în primul rînd asupra noțiunii de răspundere ideologică, care apare frecvent în diferitele articole consacrate cinematografiei. Este o carac-
cialitate au consemnat o creștere a nivelului profesional al unei serii întregi de realizatori — filmele noastre n-au răspuns așteptărilor marelui public, cerințelor pe care le-am amintit mai înainte și pe care, repet, le cunoaștem

primii interesați ca filmele lor să placă, să aibă un succes de prestigiu.Mi se pare, deci, firesc, ca dezbaterea problemelor actuale ale cinematografiei să aibă în vedere nu intențiile, ci filmele propriu-zise și — cu precă-

RĂSPUNDEREA
IDEOLOGICĂ

ÎN CREAȚIA DE FILM
Convorbire cu Ion POPESCU GOPO

EC

iteristică la fel de necesară artistului, ca și talentul. Un lucru elementar, o obligație și în același timp o calitate a trebuie nent al al țării seori și acord că filmul are o importantă funcție socială, discutăm despre forța de influențare a cinematografului, despre necesitatea de a realiza filme de actualitate, cu artistică — deși

creatorului, care să fie un expo- epocii. al poporului, sale. Spunem ade- sîntem cu toții de
o înaltă valoare și educativă. Dar cronicile de spe-

și le considerăm cu toții ca esențiale. De cele mai multe ori, în aceste filme actualitatea este surprinsă doar în aspectele ei rioare, uneori tema nunțată promițător tratată simplist, plat întîmplat chiar ca pe realitățile noastre să prezentate ca într-o oglindă deformantă. între prezentarea inclusă în planul tematic și copia standard există, adeseori, o deosebire imensă, și aceasta în pofida intențiilor creatorilor Respectivi care au fost și sînt

exte-— a-— e și s-a ecranfie

dere — să caute, să descopere și să înlăture obstacolele care s-au interpus între aceste intenții și realizarea lor. Principalul obstacol, de natură subiectivă, l-a constituit tocmai inexistența unei depline clarități ideologice chiar în stadiul de intenții la care m-am referit. Ce înseamnă a reflecta pe ecran realitatea socialistă, a înfățișa viața, personalitatea, conflictele proprii omului contemporan ? Dacă am socoti că aceasta reprezintă doar o „obligație de plan", nu

. ■ / ne-ar rămîne decît să confecționăm în continuare niște subiecte în care să existe neapărat „elementele" pe care le' putem afla răsfoind un tratat de economie politică sau un curs de socialism științific. Dar nu avem nevoie de astfel de filme. Nu avem nevoie nici de filme fes- tiviste, incluse formal, demonstrativ, în planul tematic — filme în care procesul delicat și complex de formare a omului nou este prezentat didactic, grandilocvent. Dacă afirmăm acest lucru cu toată convingerea și dacă ne întărim afirmația, consecvent, prin activitatea noastră de creație, înseamnă, cred, că privim arta și menirea noastră cu răspundere i- deologică. .)
— Ați vorbit despre cla

ritatea intențiilor, ca o 
condiție esențială a reuși
tei în creația 
că existența 
tați inițiale, 
a constituit 
relui succes 
bucurat, de . 
„Scurtă istorie", ca și apa
rițiile ulterioare ale Omu
lețului dv. La ce concluzie 
ajungeți dacă raportați a- 
ceastă experiență la pro
blemele actuale ale filmu
lui artistic 7— Orice film — independent face politică. O poate face mai bine sau mai prost, mai convingător sau mai neconvingător din punct de vedere artistic. Dar. făcînd abstracție de aspectul calitativ, orice film este expresia unei filozofii, a

caracter etnografic, istoric și social, de renume internațional.Oaspeții au făcut apoi scurte popasuri pe aleile acestei imense expoziții în aer liber. Președintele Republicii Tunisiene a examinat cu mult interes pitoreștile costume naționale și obiectele de artă făurite de meșterii din popor, avînd cuvinte, de caldă apreciere pentru modul de organizare a muzeului.In timpul vizitei,.grupuri folclorice au întîmpinat pe oaspeți cu jocuri și cîntece populare românești, specifice diferitelor regiuni ale țării.In încheierea vizitei, președintele Habib Bourguiba, a semnat în cartea de onoare a muzeului.Tot în cursul după-amiezii, Habib Bourguiba jr., secretar de stat pentru afacerile externe, Ahmed Noureddine, secretar de stat pentru lucrările publice și locuințe, șl alte persoane din suita oficială a președintelui Republicii Tunisiene au făcut o vizită la Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România.

Seara, președintele Repubîîoii Tunisiene, Habib Bourguiba, și persoanele oficiale care îl însoțesc au plecat cu un tren special spre Brașov. împreună cu înaltul oaspete au plecat Emil Bodnaraș, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, Nicolae Sipoș, ambasadorul României la Tunis, general maior Nicolae Negulescu și Tudor Jianu, directorul protocolului din Ministerul Afacerilor Externe.La sosirea în Brașov oaspeții tu- nisieni au fost întîmpinați de reprezentanți ai organelor locale de stat.Președintele Consiliului popular județean Brașov, Gheorghe Pană, în numele locuitorilor municipiului și județului Brașov, a urat președintelui Republicii Tunisiene și persoanelor oficiale care îl însoțesc un călduros bun venit pe a- ceste meleaguri ale țării noastre.
(Agerpres)

Tovarășului JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL
Prim-secretar al Comitetului 'Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Mongole

Tovarășului JAMSARANGHIIN
Președintele Prezidiului Marelui Hural 

al Republicii Populare Mongole

SAMBU
Popular

artistică.. Cred 
acestei clari- 
de concepție, 
premisa ma

de care s-a 
pildă, filmul

ULAN BATOR

de gen sau factură —

D. COSTIN

(Continuare în pag. a IV-a)

In numele Comitetului Central al Partidului Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri liste România, al poporului român și al nostru Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, Prezidiului Marelui Hural Popular și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Mongole, poporului mongol și dumneavoastră personal, calde felicitări cu prilejul celei de-a 47-a aniversări a victoriei revoluției populare mongole.Bucurîndu-se din toată inima de realizările obținute de poporul frate mongol în dezvoltarea socialistă a economiei și culturii, în creșterea nivelului său de trai, poporul român îi urează noi succese în activitatea pe care o desfășoară pentru înflorirea și progresul patriei sale. Sîntem încredințați că relațiile de prietenie și colaborare frățească dintre P.C.R. și P.P.R. Mongol, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Mongolă se binele ambelor noastre popoare, socialismului și păcii în lumea
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Comunist Român, al ale Republicii Socia- personal, transmitem

vor întări al unității întreagă
I

ION

și dezvolta continuu, spre țărilor socialiste, al cauzei
GHEORGHE MAURER

Președintele 
Consiliului de Miniștri 

nl Republicii Socialiste România
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DIVERS
Inedita

In Parcul zoologic Băneasa, 
micii vizitatori au o distrac
ție inedită. Doi pui de lei — 
bucureșteni get-beget, născuți 
și crescuți la Băneasa — se 
fotografiază împreună cu co
piii. In felul acesta, cei doi lei- 
șori își „plătesc" hrana 
rabil.

OHO-

Cum
se pierde
1 milionCongelatorul și depozitul frigorific de la întreprinderea de industrializare a laptelui din Botoșani urma să intre în funcțiune la 30 decembrie 1967. Ne- fiind gata, s-a stabilit un nou termen : 30 iunie a.c. Acum se preconizează un altul: 30septembrie. Pînă una-alta, întreprinderea plătește zilnic 6 000 lei cu transportul untului la depozitele frigorifice din Dobrogea. Prin urmare, ca să ajungă untul la răcoare, 1 milion de lei s-a dus pe gîrlă. Oare pe cei ce trebuiau să asigure procurarea aparaturii care lipsește nu îi trec căldurile ?
„Filodormă"Termenul este „consacrat" și evidențiază pretenția de bani a unor indivizi, pentru a facilita obținerea unei locuințe. Legea sancționează sever asemenea fapte. Elisabeta Cîmpeanu, pensionară, locuiește de ani de zile pe șoseaua Fundeni 11, București Ea mai ocupa însă o cameră într-un apartament din blocul 7 (Magistrala N. S. 18) pe care n-o folosea. în camera vecină locuia Catinca Tiu,. împreună cu tatăl său. Avea drept de extindere, și acest lucru se putea realiza legal, cu acordul Elisabetei Cîmpeanu. Dar ea a cerut filodor- mă 6 000 lei. Organele de miliție au surprins-o în flagrant delict — atunci cînd încasa banii nemunciți. Acum va mai încasa ceva. în conformitate cu prevederile legale.

I Recent, miliția din Maramureș
l-a arestat pe Alexe Feder, în 

I' virstă de 37 de ani, fără ocupa
ție, căutat de aproape un an. In
dividul se sustrăsese de la exe- 

I cutarea celei de-a opta condam
nări penale pentru furt. Cu ce s-a 
ocupat în acest răstimp ? A fost 

! logodnic de profesie. Se logodea
și după cîteva zile dispărea subit, 
cu lucrurile de valoare din casa 

(logodnicei. Alteori se prezenta 
drept medic veterinar, înșelînd ce
tățeni din satele județului Mara- 

I mureș, de la care
de bani în contul 
mente" la animale, 
recunoscut că de 

I condamnare și pînă
comis.,

încasa sume 
unor „trafa- 

La anchetă a 
la ultima sa

ala arestare
35 de infracțiuni 1

Vîlvătăile
din Tiu

satu-Intr-o noapte, locuitorii 
lui Tiu din comuna Cernătești 
(Dolj) au fost treziți de clopo
tele de alarmă. Ardea sectorul 
zootehnic al cooperativei agri
cole.

Cum s-au petrecut lucrurile 7
Seara, unul din paznici, Marin 

Zăman, a lăsat sectorul in voia 
soartei, plecînd la film, în sat. 
Celălalt — Alexie Dumitru — 
fiind în stare de ebrietate, a uitat felinarul aprins într-unul din 
grajduri și s-a culcat într-o ca
meră din apropiere. Apoi au 
izbucnit vîlvătăile și au ars 
110 vite! Valoarea pierderilor 
materiale se ridică la 333 600 lei. 
Iată la ce pagube considera
bile a dus neglijența celor doi 
paznici.

Nici consiliul de conducere al 
cooperativei agricole nu este ab
solvit de răspundere. Președin
tele său, Gheorghe Trupiță, a 
rămas nepăsător la semnalele de 
pericol. Intr-o perioadă de un 
an și jumătate, el a fost amen
dat de trei ori de organele 
P.C.I. pentru nerespectarea re
gulilor de prevenire a incendii
lor. Și-n plus, paza avutului 
cooperativei a fost încredințată 
unor bețivi.

Epilogul 7 Cei doi paznici, au 
fost deferiți justiției. Coo
perativa agricolă a fost despă
gubită de ADAS. Dar problema pazei avutului obștesc rdtnîne 
deschisă.

Rubrică redactata de :
Ștefan ZIDĂRIȚĂ 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

1

SKESTII PENTRU FORME MÂI

ECHITABILE Șl STIMULATIVE

DE RETRIBUȚIE

CADRELOR MEDICALE
O seamă de deficiențe în ocrotirea sănătății cum ar fi excesul de birocrație, infiltrarea spiritului funcționăresc mergînd pînă la indiferență față de bolnav, uneori cu urmări fatale, și altele, au fost u- neori tratate în presă. In cele ce urmează dorim să supunem discuției o explicație plauzibilă a unor precum și u- după părerea remedia înasemenea deficiențe, nele propuneri care, noastră, le-ar putea timp scurtO primă explicație rea principiului socialist al retribuției muncii. Poate că în nici un alt sector salariul nu exprimă mai multă indiferență față de calitatea și cantitatea muncii prestate; un medic de laborator, de exemplu, care face 40 000 de analize anual, după un repertoriu ținut la curent cu cele mai moderne metode de investigație, primește același salariu ca și colegul său, care face 10 000 de analize anual după un repertoriu perimat.O a doua explicație ar fi desconsiderarea criteriului eficienței. Dacă în economie aprecierea activității se face tot mai mult după acest criteriu, în sectorul medical continuă să domine indicatori cantitativi, formali. De unde marele număr de bolnavi cronici puși în cîrca societății pentru că în faza acută au fost tratați ineficient.O a treia explicație ar fi arbi- trariul controlului. Este îndeobște cunoscut ritualul inspecțiilor forurilor ierarhice (de obicei anunțate telefonic prin bunăvoința unui funcționar): îngrijitoarele lustruind în galop coridoarele, medicii și cadrele medii scoțînd din dulapuri calotele pe care altfel nu le poartă, sistemul de autolaude în prezentarea activității, care face ca tocmai bunul simț și modestia să „iasă prost" în cele 2—3 ore ale unei inspecții nu se percepe de- cît suprafața muncii medicale, suprafață ușor de lustruit și, ca a- tare, „strălucitoare".Dacă în economia productivă s-a stabilit că cel mai sigur controlor al calității producției este beneficiarul, în schimb beneficiarul a- sistenței medicale — bolnavul — nu are control/ asupra asistenței. Cele cîteva reclamații și cele cîteva scrisori de mulțumire ale bolnavilor primite la unitățile sanitare sau publicate în presă nu depășesc o „rîndunică-putere".în propunerile pe care dorim să le supunem discuției ne-am condus după următoarele principii:1. Retribuția personalului niedi- co-sanitar trebuie să se facă în conformitate cu principiul socialist, după cantitatea și calitatea muncii depuse. Un sistem de salarizare indiferent față de acești parametri nu este de natură să-i stimuleze 1 pe oameni.2. Instaurarea dreptului bolnavului de a-și alege medicul și spitalul care-i inspiră încredere — ceea ce ar însemna respectarea u- nui principiu medical și, totodată, metoda însăși de exercitare a controlului asupra calității asistenței acordate.

ar fi încălca-
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Lucrările întreprinse în zona Curții Vechi domnești din București sînt urmărite cu interes și curiozitate de către cetățenii urbei; evenimentul începe să-și găsească reflectarea în presă: arhi- tecți, arheologi, istorici discută cu aprindere soluțiile propuse de către proiectele prezentate la Muzeul de istorie a orașului.Deși, în faza actuală de elaborare, proiectele nu soluționează raporturile estetice (și nici cele funcționale) ale zonei Curții Vechi cu viitorul ansamblu al pieței Unirii, renunțarea la ideea de a masca hanul lui Manuc către strada Halelor printr-un bloc-paravan constituie o premisă pozitivă. Desigur, hanul, cu dimensiunea modestă a fațadelor sale, nu poate participa nici la închiderea frontului pieței Unirii și nici conta ca un capăt de perspectivă. Dimpotrivă, el va reprezenta o pătrundere, o fereastră deschisă către vestigiile reședinței voievodale, anunțată prin verticala turlei bisericii „Curtea Veche". Cu toate că, în condițiile dezvoltării actuale a orașului, curtea domnească nu va avea poziția dominantă de odinioară, ea își va redobîndi accesul către cursul Dîmboviței, in- cluzîndu-se totodată, în felul acesta, în compoziția noului ansamblu al pieței.Degajarea ruinelor palatului domnesc, plină de surprize, scoate la iveală nu numai monumentale pivniți, dar și încăperi situate deasupra nivelului solului, înglobate de construcții mai noi. Ne putem aștepta ca, după încheierea lucrărilor de eliberare, curtea domnească să prezinte un aspect înrudit cu cel al curții de la Tîr- goviște. Desigur că studiile de reconstituire a aspectului ei inițial pot fi foarte interesante ; însă înfăptuirea u- nei reconstrucții ipotetice" ar fi o acțiune antiștiințifică. Includerea funcțională a ansamblului în stare de ruină în circuitul vieții contemporane se poate realiza prin atribuirea unor funcții muzeale (cea de cramă sau de restaurant îmi par cu totul improprii), prin organizarea unor spectacole de teatru sau de „sunet și lumină". Ruinele termelor lui Dioclețian de la Roma, care adăpostesc Muzeul național de antichități, sau termele lui Caracalla, utilizate pentru spectacole de operă, reprezentarea unor piese istorice la cetatea de Scaun a Sucevei ilustrează pe deplin asemenea posibilități.

Rezultatele cercetărilor demonstrează faptul plin de interes că hanul lui Manuc a înglobat clădirea unui corp de gardă al palatului (sec. XVII) și o casă domnească — Mavrogheni — mai nouă (sec. XVIII). Evidențierea lor prin soluția de restaurare, fără stridențe (cu condiția menținerii caracterului de incintă închisă a hanului), chiar prin sacrificarea unor

mele, astăzi consacrat, de 
restaurare urbanistică.Cercetarea, nerealizată încă, a întregului fond construit, cred că va putea conduce către următoarele măsuri privitoare la clădirile e- xistente, diferențiate de la caz la caz : demolare, pentru a scoate la lumină vestigii prețioase ; păstrare și restaurare, ca urmare a valorii istorice sau estetice a unora

cut — pridvorul închis cu geamlîc. Totodată, există preocuparea de a „reconstitui" aspectul unor elemente de dotare edilitară, cum sînt pavajele, felinarele, firmele etc., totul pentru a „reînvia" atmosfera vechiului centru negustoresc al orașului. Ca o consecință, au apărut, pe drept cuvînt, temeri în legătură cu pericolul unei confuzii de valori ce ar putea să se ivească între componentele ansamblului istoric și cele contemporane, produse de restaurator stil „de epocă".Cerința privitoare la racterul contemporan al hitecturii componentelor cluse în cadrul unui ansamblu istoric trebuie privită și prin prisma căutărilor unei expresii proprii, specifice, a arhitecturii românești de astăzi. Este de prevăzut că aceste căutări vor conduce la o gamă largă de formule plastice, variind, în funcție de personalitatea ar- hitecților și de tendințele estetice proprii ale fiecărei etape, de la rezolvări bazate pe o transfigurare accentuat modernă a tradiției pînă la unele preluări și interpretări mai directe, mai apropiate de sursa de inspirație. Totuși, în cazul centrului istoric al orașului București, adoptarea necritică a unui singur element— galeria vitrată, geamlîcul— reluarea sa multiplă cu caracter scenografic, pare a contraveni atît principiilor restaurării de inovație, prin confuzia de valori pe care o poate provoca, cît și tendințelor actuale ale procesului de elaborare a unei arhitecturi contemporane, cu amprentă proprie, care respinge copierea tradiției, pastișa. Poate că același element, prelucrat pe baza u- nei interpretări mai modeme, ar putea să constituie o soluție acceptabilă. Pericolul constă în a te opri la cea dintîi rezolvare, socotită ca fiind definitivă. Zona curții domnești, central istoric al orașului medieval, vechiul cartier negustoresc al orașului București vor cîștiga în interes, în cazul în care acțiunile de sistem’’- tizare și de remodelare v;.. reuși să evidențieze valorile Istorice auțentice printr-un contrast favorabil cu elementele noi, realizate cu sensibilitate și talent, care să contribuie la înfrumusețarea cadrului de viață și activitate umană.
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3. Controlul prin credite al asistenței medicale, în cadrul unui stat Socialist, trebuie și poate fi îndeplinit de sindicate prin intermediu] bolnavilor.Cheia sistemului pe care îl propunem o constituie un carnet de a- sistență medicală, carnet care se eliberează de către responsabilul de asigurări sociale al sindicatului. Carnetul cuprinde un număr de pagini, împărțite într-un talon și un cupon detașabil, cu rubrici identice. Paginile se completează cu întreaga asistență acordată bolnavului și se certifică de acesta prin semnătură. în rubrica „preț" se trece prețul asistenței medicale, al zilelor de spitalizare» etc. Cuponul detașabil este reținut de medic și are valoare de cerere de plată. El se introduce în bancă prin serviciul de contabilitate al spitalului, plata făcîndu-se din contul sindicatului de apartenență al bolnavului. La rîndul său, carnetul cu taloane se restituie de către bolnav sindicatului și are valoare de certificat medical. Controlul financiar al acestei operații se face de către sindicatul de apartenență al bolnavului, de către conducerea spitalului și de către C.F.I. (controlul financiar intern). în cadrul a- cestui sistem, Ministerul Sănătății i-ar reveni doar creditele pentru investiții și acțiuni centralizate. Restul creditelor pentru sănătate ar fi repartizate sindicatelor, în funcție de numărul de membri, conform alocației republicane pentru sănătate, pe cap de locuitor. 'Retribuția personalului medico- sanitar ar consta dintr-un salariu de bază modest, la care s-ar adăuga un procent stabilit din valoarea serviciilor prestate. 'Actualmente, un specialist de policlinică este plătit cu un salariu fix lunar, indiferent de numărul consultațiilor. Conform normelor actuale, durata medie a unei consultații fiind a- preciată la 15 minute, revin cca. 25 consultații pe zi. Conform noului sistem de retribuție, același medic ar primi lin salariu de bază mai mic decît cel actual și o anumită sumă pentru fiecare consultație.Unele din consecințele acestui sitem sînt lesne previzibile. Se realizează, în primul rînd, redistribuirea'spontană, după necesități, a cadrelor medico-sanitare ; aceasta ar substitui actuala tendință de aglomerare în locuri liniștite, de chiul. Conform sistemului propus, chiul înseamnă salariu mic, muncă multă înseamnă salariu mai mare. Aceasta ne-ar scăpa de o mulțime de1 griji legate de mișcarea cadrelor și normarea posturilor, acestea a- daptîndu-se de la sine Solicitării.Pe de altă parte, dreptul bolnavului de a alege între cabinetele de consultație, de circumscripție etc ar impune controlul asupra atitudinii față de bolnav și a calității asistenței acordate; atitudinea indiferentă și nivelul scăzut al asistenței ar îndepărta bolnavii de medicul sau spitalul respectiv, ceea ce ar atrage o penalizare financiară
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fără drept de apel. Medicul buh ar fi bine retribuit, iar cel prost ar fi prost retribuit, ceea ce este cu totul conform concepției socialiste a retribuției. Fiecare medic ar avea grijă de propria reputație profesională, cît și de cea a colectivului în care lucrează.Autogospodărirea spitalelor ar scăpa pe contabilii, lor de pericolul obezității și, totodată, ar reduce aparatul administrativ' al Ministerului Sănătății. Spitalele solicitate intens ar avea beneficii suplimentare și s-ar dezvolta firesc pe seama acestor beneficii, iar un simplu articol de legislație financiară ne-ar pune la adăpost de repartizarea din simpatie a creditelor, aparaturii și posturilor. Ori ce risipă ar atenta la beneficiile spitalului, deci ale tuturor salariaților și a- ceaștă ^tare de fapt ar fi mai e- ficace decît' pledoariile pentru economii.Ar dispare, de asemenea problemele legate de punctualitate, de durata zilei de lucru.Deși structura rețelei sanitare ar rămîne aceeași — spital teritorial unificat cu o policlinică și un număr de circumscripții — vor rezulta economii substanțiale prin dispariția posturilor de specialitate inutile și a supraetajărilor administrative.Economii mult mai mari vor rezulta însă din îmbunătățirea stării de sănătate-morală și profesională 
a cadrelor medico-sanitare și, con- .secutiv, a stării de sănătate a întregii populații a țării.

Marcel CUPERMAN 
medic specialist 
Nicolae BACĂINȚAN 
pedolog 
Brașov

Reînvie
O îF O
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elemente ale etapei de transformare a sa în hotel „Dacia" este în acord cu principiile de restaurare, care admit renunțarea la o componentă de importanță minoră atunci cînd devine în acest fel posibilă valorificarea unor elemente mult mai prețioase.în ceea ce privește sistematizarea întregii zone cuprinse între bulevardul 1848 și străzile Halelor, Smîrdan și Blănari, un anumit atașament, de natură sentimentală, față de tradițiile și a- mintirile orașului din ultimii 150 de ani va face, probabil, să fie aleasă soluția asanării, modernizării și re- modelării parțiale a centrului comercial existent, intervenții definite prin nu-

dintre ele; înlocuire prin clădiri noi; reconsiderare plastică a fațadelor, în scopul înfrumusețării lor. Datorită faptului că se petreo într-un cadru istoric, realizarea de noi construcții și reconsiderarea plastică a celor existente se încadrează în categoria de lucrări denumite restaurare de inova
ție.în baza unui studiu, pe care-1 consider preliminar, colectivul de proiectanți întrevede „posibilitatea realizării unei arhitecturi naționale de epocă la acele imobile care vor necesita lucrări capitale în fațade", re- curgînd la repetarea unui element unic pe care-1 socotește caracteristic arhitecturii urbane din veacul tre- Dr. arh. Gheorghu 

CURINSCHI

(Urmare din pag. I)

Tn plin sezon la Băile Felix Foto : 8. Cristian

AEROPORT NOU 
LA TG. MUREȘ

La Tîrgu Mureș se desfășoară într-un ritm intens construcția noului aeroport. Au și fost date în funcțiune instalațiile pentru asigurarea securității navigației aeriene. Se află într-un stadiu avansat de realizare

pistele de aterizare și decolare, cele de îm- barcare-debarcare, precum și secțiile pentru întreținerea aeronavelor și materialului aeroportuar. La clădirea aerogării au început finisările interioare și exterioare. Aici vor fi

amenajate săli de așteptare, un restaurant, bufete, tonete, precum și un bloc tehnic.Conform proiectului, aeroportul urmează să fie complet terminat în cursul acestei toamne. (Agerpres)
25] DE CÎȘTIGURI IN AUTOTURISNIE-MĂRCILE FIAT 1800,

HAT125, HAT 121, RENAUIT16, M0SKVIC1, RENAULT 10
SI ALTELE ACORDATE DE C. E. C.Casa de Economii șl Con- semnațiuni informează pe titularii libretelor de economii cu dobîndă și cîștigurl în autoturisme că tragerea la sorți pentru al doilea trimestru al anului curent a acestor librete va avea loc la data de 29 Iulie 1968 în Capitală. La a- ceastă tragere vor fi acordate 257 de autoturisme mărcile : Fiat 1 800, Flat 125 și Fiat 124, Renault 16, Moskvicl, Renault 10, Renault Dauphine Gordini, Skoda și Trabant.

După cum se știe, depunătorii care economisesc pe a- ceste librete beneficiază, pe lingă cîștlgurile în autoturisme, și de dobînzi anuale. Totodată, ei se bucură și de a- vantajele generale ale păstrării economiilor bănești la C.E.C.: garantarea de către stat a sumelor depuse; păstrarea secretului privind numele depunătorilor și operațiunile efectuate ; scutirea de orice fel de taxe și impozite a depunerilor, cîștigurilor și do- bînzilor etc.

Din sutele de cereri înregistrate nu s-au găsit, spre a le fi date localuri în administrație, oameni mai pricepuți, cu mai multă inițiativă, care să nu compromită prin activitatea lor însăși ideea acestei forme de comerț ? Există, firește, și posibilitatea alegerii greșite. Dar dacă se constată că lucrurile nu merg bine, că unii mandatari nu pot sau nu vor să-și facă meseria, există o altă cale de a îndrepta lucrurile : aceea a rezilierii contractului și predării unității unui alt mandatar.Dacă la un moment dat, la începuturile acțiunii, din dorința de a asigura corectitudinea mandatarilor, organele de resort au întreprins controale excesive, care amenințau să frîneze activitatea, în ultima vreme au apărut unele fenomene care, de astă dată, frizează lipsa de grijă pentru respectarea prevederilor legale. Alături de mandatarii corecți, muncitori, a apărut și categoria acelora puși pe căpătuială, care vor să smulgă cît mai mult de unde pot.Cu toate că și așa cîștigurile lor sînt destul de substanțiale, unii mandatari au tendința să ia în mandat mascat — mai multe localuri în același timp. Astfel, soții Ivan și Niculina Cristache de la I.A.P.L. Arad au, fiecare, în administrare localul lui. Același I.A.P.L. Arad a acordat localuri separate spre administrare și altor soți. E de neînțeles că I.A.P.L.-urile acceptă o atare situație.Goana unora dintre mandatari după cîștiguri mari și rapide, obținute fără prea multă bătaie de cap, îmbracă și alte forme. Bunăoară, multi mandatari folosesc, ca ajutoare, indivizi certați ou legea, oameni cu antecedente penale, unii dintre ei scoși definitiv din comerț pentru delapidare. Cum a fost și cum este posibilă o astfel de situație, cum pot mandatarii să sfideze legile ? Poate că nu le este clar : ei sînt angajații organizațiilor comerciale, iar unitățile pe care le administrează și marfa sînt ale statului. Pe ce temei, atunci, folosesc ei ase

menea elemente ? Pe nici un temei. Legea nu-i îndreptățește decît la angajarea unor ajutoare, oameni muncitori și corecți, pe care și-i pot alege, dar cărora sînt obligați să le creeze statutul de salariat. Or, în cazurile noastre este vorba de folosirea forței de muncă în afara cadrului legal, de o retribuire la „mica înțelegere". La bufetul „Lu- peni" al I.A.P.L.-Vulcan, dintr-o echipă de serviciu alcătuită din 14 oameni, nici unul nu este angajat ; la bufetul „Slănic" — idem, la restaurantul „Cotroceni" din echipa de 36 de oameni, 7 sînt angajați și 29 n-au forme de angajare 'etc., etc.

fiecare responsabil sau bucătar e liber să pregătească toate bucatele care îi trec prin minte. Dar prețul? Poate fi umflat peste orice limită ? Nu. Prețul dat de restaurant — indiferent cărui preparat — trebuie să refleote obligatoriu sumele cheltuite pentru preparatul respectiy, plus manopera, plus adaosul comercial. Acest lucru este valabil, în general, și în comerțul cu mandatari. Avem în vedere produsele din categoria „minimului obligatoriu", adică acele produse pe care mandatarul este o- bligat prin instrucțiuni să le aibă în permanentă în local (cu regim de vînzare unic). Să vedem cum stau

Lucrurile au mers chiar mai departe. S-a ajuns pînă acolo îneît unii mandatari pretind chelnerilor legal angajați sume de bani drept... garanții (vezi localul „Bucegi" 1, la care „taxa" e de 1 000 lei). La alte localuri („Bucegi" II, berăria „Central" etc.), legea este încălcată și mai grosolan : la decontarea zilnică, mandatarii îi obligă pe chelneri să depună un procent de 1 la sută din vînzări în „beneficiul patronului".Mulți dintre cei care vizitează u- nele localuri administrate de mandatari spun cam așa : „Serviciul este ireproșabil, mîncărurile, băuturile bune — nimic de zis. Prețurile însă sînt piperate din cale afară". Așa este. Dar înainte de a merge mai departe, se cer făcute cîteva precizări. Am reușit — nu fără greutate — să ne descotorosim de faimoasele „re- țetare" și „prețetare", proptelele de bază ale șablonului culinar. Acum,

lucrurile practic la acest tip de preparate. „Zorile roșii". Iată cîteva prețuri. Tocana de porc : preț stabilit de întreprindere 3,70 lei, preț de vînzare 6,30 ; porc cu varză : preț stabilit 4,50, preț de vînzare 6,50 lei ; ciorbă țărănească : preț stabilit 4 lei, preț de vînzare, 5,25 lei. Exemplele ar putea continua, vădind lăcomia unor mandatari.Intrăm și într-o bodegă. Roșiile de calitatea I se vînd cu 4 lei kg. : telemeaua cu 25 lei; rinichii cu 24 lei; castraveții murați cu 12 lei kg ; lămîile cu 16 lei kg. Imediat facem comparația cu prețurile dintr-un i local administrat de mandatar (bufetul „Lipova"). Roșiile cal. I costă 10 lei; telemeaua — 30 lei; rinichii — 30 lei; castraveții murați — 15 ; . lămîile 20 lei kg. (Categoria localurilor fiind aceeași).îl întreb pe mandatar : „De unda al cumpărat roșiile ? „De la piață". „Cu cît 7“ „Păi, cu 4—5 lei“„

CONCURS PENTRU 
REALIZAREA MĂRCILOR 
POȘTALEDirecția generală a poștelor din Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor organizează un concurs pentru realizarea machetelor grafice necesare emisiunilor de mărci și efecte poștale pentru anul 1969.în vederea îmbunătățirii concepției și execuției artistice și grafice a machetelor necesare realizării emisiunilor de mărci și efecte poștale pentru 1969, Direcția generală a poștelor inițiază ținerea unui concurs public, cele mai bune lucrări ur- mînd a fi premiate.în acest scop s-au afișat în incinta oficiilor P.T.T.R. și a magazinelor filatelice din Capitală și provincie regulamentul privind organizarea acestui concurs, normele tehnice pentru realizarea emisiunilor de mărci 
și efecte poștale, precum și te- maticile care fac obiectul concursului pentru emisiunile da mărci și efecte poștale pe anul 1969.
Să presupunem că este așa. Cît este adaosul comercial pentru o legumă nepreparată ? 60 la sută. De ce costă roșiile 10 lei ? De ce aproape toate produsele mandatarului sînt cu mult mai soumpe decît în rețeaua comercială 7 Chiar la acele produse unde nu e vorba de nici o prelucrare, de nici o manoperă, ca la roșii, la lămîi, la brînză ?Să fim bine înțeleși: la o anumită categorie de mîncărurl și preparate, provenite din produse cumpărate Ia buna înțelegere dintre mandatar și orice fel de producător, mandatarul poate fixa prețul. Instrucțiunile în acest sens sînt clare. S-a ajuns însă la denaturări, la situații cel puțin ciudate : se cumpără leguma la preț de mercurial, să zicem la 3 lei kg și 1 se oferă clientului cu 8, 9 și chiar 10 lei. Aceste tendințe de umflare a preturilor au început să devină profund supărătoare. Ele nu au nici o justificare.Legea spune așa : cînd cumperi o marfă la un preț, cu intenția de a o vinde cu altul mal mare, și îți faci din aceasta o îndeletnicire, te numești speculant. Iar specula se pedepsește ca atare.Acestea sînt elementele care au a- părut și care, într-o formă sau alta, denaturează sensul măsurilor avute în vedere. De aceea, revenim la ideea controlului. Una era controlul șicanator pe care, la vremea sa, l-am criticat și alta este controlul rațional, sever, menit să urmărească și să asigure aplicarea corectă a dispozițiilor legale. Este de așteptat ca forurile în drept să tragă neîntîrziat cuvenitele concluzii. în interesul consumatorilor și al statului, este realmente nevoie ca această formă de comerț să fie extinsă. în paralel însă, este nevoie să se ia măsuri, nu birocratic restrictive, ci pe linia unei mai serioase selecții a oamenilor, îneît unitățile să fie atribuite numai unor comerciant! de meserie, cinstiți, destoinici, eu inițiativă și spirit gospodăresc Și mal ales este necesar să se frîneze tendința unor mandatari de a se îmbogăți prin speculă, prin jefuirea oamenilor muncii.
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DEMOCRÂ TIEI COOPERA TISTE
Șl CONSECINȚELE
Încălcării sale
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I' Consolidarea economică și organizatorică a cooperativelor agricole, obținerea unor rezultate eficiente în activitatea de producție și financiară presupun ca țăranii cooperatori, în afara muncii depuse efectiv în producție, să contribuie din plin la conducerea generală a treburilor obștești. întreaga activitate trebuie să se desfășoare pe baza participării active a tuturor membrilor cooperativelor agricole la activitatea de conducere, respectîndu-sa principiul democrației cooperatiste. Nu se poate concepe o activitate rodnică în cadrul cooperativei agricole decît prin participarea tuturor membrilor ei la elaborarea planurilor de producție, la adoptarea și aplicarea celor mai potrivite măsuri care să asigure ca planurile respective să fie duse la îndeplinire. In același timp, este o condiție importantă a succesului. activității cooperativei ca cei aleși _ la conducerea treburilor obștești să informeze pe cooperatori cu privire la modul de desfășurare a întregii activități, să dea' socoteală despre tot ce întreprind și să creeze un climat favorabil ca toți cooperatorii să-și spună deschis părerea despre mersul treburilor obștești.Desigur, așa cum arată viața, acolo unde au fost respectate aceste principii rezultatele obținute în activitatea economică și financiară a c,J operativelor agricole sînt dintre c de mai bune. Nu poate fi însă ,4 recut cu vederea faptul că există ‘cazuri de încălcări ale democrației cooperatiste, de desconsiderare a rolului adunării generale și a muncii colective a consiliului de conducere.O asemenea situație poate fi întîl- nită la cooperativa agricolă din Produlești, județul Dîmbovița. Aici producția și veniturile nu au crescut corespunzător cu posibilitățile de care dispune cooperativa, s-au semnalat numeroase cazuri de înstrăinare a avutului obștesc. Faptul nu este deloc întîmplător. Normele democrației cooperatiste au fost încălcate, adunările generale s-au ținut la intervale mari. Dar acesta nu generale nu se creează cadrul propice unor discuții în care să fie aprofundate .principalele probleme economice și organizatorice ale cooperativei, unii membri sînt _ împiedicați să ia cuvîntul și să-și exprime deschis părerile. Este ușor de închipuit unde a dus această situație. Hotărîri ale adunării generale călcate în picioare de către președintele .ilarin Marcu, măsuri luate de zunul singur, de cele mai multe ori în dauna cooperativei și a membrilor ei. După ce, într-o adunare generală, se stabiliseră brigadierii și șefii de echipe, președintele, cu de la sine putere, a înlocuit pe cîțiva din aceștia, punînd în locul lor oameni necorespunzători, numai pentru că îi erau prieteni sau rude. In locul brigadierului Ștefan Albu, absolvent al școlii tehnice agricole, bine pregătit profesional, a fost numit Gheorghe Marin — nașul președintelui — cu antecedente penale pentru furt și înșelătorie. S-a creat astfel teren propice furturilor din avutul obștesc. In primăvara acestui an, dat fiind faptul că animalele nu aveau hrana asigurată, cooperați- vei l-au fost repartizate 100 ha pădure pentru pășunat. Președintele, împreună cu brigadierul (nașul sau) Gheorghe Marin. în loc să trimită animalele la pășunat, a închiriat terenul unor ciobani particulari din comună sau altor cooperative din jur. Și ca totul să fie „legal", președintele a convocat o ședință de consiliu de conducere care să aprobe măsură luată. Dar nimănui din consiliu nu 1 s-a îngăduit să-și spună părerea. Totuși, în procesul verbal s-a con- r semnat că membrii consiliului au aprobat această măsură, deși cei mai multi dintre ei își dăduseră seama că este ilegală și dăunătoare intereselor cooperativei.De ce se întîmplă asemenea lucruri la Produlești? „Președintele nostru susține că ceea ce spune el e sfint și nimeni n-are voie să treaca peste ce hotărăște el" — spun unii cooperatori. Unde este atunci rolul adunării generale, al consiliului de conducere ? Este adevărat că, prin anumite mijloace, președintele a făcut ineficiente aceste organe de conducere. Dar ce a făcut organizația de partid din cooperativă, cum a acționat Uniunea județeană Dîmbovița a cooperativelor agricole pentru ca a- ceastă situație să nu se prelungească și să se agraveze ? Nimic sau a- proape nimic. Organizația de partid nu a analizat niciodată modul în care comuniștii aleși în funcții de conducere își duc la îndeplinire sarcinile încredințate, nu i-a tras la răspundere pe cei ce au avut abateri. Uit privește uniunea județeană, ea nu a întreprins practic nimic pentru a imprima activității consiliului de conducere un stil âe munca corespunzător, pentru a instaura în acti- vitateâ acestuia principiul muncii colective. Aceasta cu atît mai mult cu cît la uniunea cooperativelor a- gricole au sosit s.esizări prin care cooperatorii arătau abuzurile săvn- șite de președintele cooperativei din Produlești. Deci faptele au fost cunoscute, dar măsurile ce trebuiau luate de uniune întîrzie. Nici comitetul județean de partid, deși a fost sesizat în nenumărate rînduri de toate aceste încălcări grave ale democrației cooperatiste, nu a făcut o analiză temeinică pentru a vedea care sînt cauzele care Ie generează și a lua măsuri pentru înlăturarea lor. Este ușor de închipuit unde duce această situație. Rezultatele economico-financiare ale cooperativei sînt din ce în ce mai proaste, iar neajunsurile, mici la început, se agravează de la un an la altul. Dovada cea mai elocventă este faptul că va-

loarea zileî-murică a scăzut de la 24 lei în 1965, la 16,25 lei în 1967.Situația din cooperativa agricolă din Produlești evidențiază una din formele sub care se manifestă încălcarea democrației cooperatiste de către cadrele din conducerea acestei unități, cu urmări negative asupra dezvoltării economice a cooperativei și a veniturilor membrilor ei. Dar dacă o astfel de situație poate fi mai rapid redresată prin măsuri de instaurare a ordinii și legalității în conducerea treburilor obștești, sînt alte forme de încălcare a democrației cooperatiste cu implicații mult mai adînci în viața cooperativelor, cu urmări asupra evoluției lor pe o perioadă mai îndelungată de timp.Sînt cazuri, din păcate, destul ds frecvente în județul Dîmbovița, cînd țăranii cooperatori nu sînt consultați la stabilirea profilului producției, a direcțiilor de dezvoltare a cooperativelor agricole din care fac parte. Din această cauză, de multe ori cele stabilite în planurile de
ÎNSEMNĂRI
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producție nu corespund condițiilor naturale și posibilităților de care dispune cooperativa agricolă, activitatea se soldează cu pagube mari atît pentru unitatea respectivă, cît și pentru economia țării o perioadă îndelungată de timp. Cifrele orientative date de Consiliul Superior al Agriculturii, din comoditatea celor ce lucrează la direcția a- gricolă nu sînt adaptate condițiilor specifice locale, ci transmise direct cooperativelor agricole, trebuind.„în- _ sușite", de cele mai multe ori, fără ar fi singurul neajuns. Iii adunările discuție. Iată ce ne-a spus în legă- tura cu aceasta tov. Marin Marghi- dan, președintele cooperativei agricole din Mătăsaru : „Nu se ține cont de propunerile noastre pe care le stabilim în adunarea generală cu privire la întocmirea planului de producție. Ni se cere să prevedem în planul de producție cu totul altceva, care ne dă peste cap întreaga activitate. Nu mai putem realiza planul de venituri stabilit și, deci, nici valoarea stabilită la ziua-muncă". Despre ce este vorba. De exemplu, la cultura cartofilor se înregistrează an de an pagube prin faptul că sămînta se procură din județul Brașov cu 2 lei kg, iar producția, fiind mică, abia asigură recuperarea banilor cheltuiți pe sămînță. Cu toate acestea, suprafețele indicate a se cultiva cu' cartofi sporesc an de an. S-a făcut propunerea că ar fi mai avantajos să se cultive suprafețe mai mari cu grîu, porumb etc., care asigură producții mari, într-o mare zonă a județului, dar nimeni n-a luat-o în seamă. Se repartizează în continuare unele culturi fără a se ține cont de posibilitățile existente ale cooperativelor, de priceperea oamenilor. Fără ca să se facă o consultare a cooperatorilor, pentru acest an direcția agricolă a repartizat cooperativei agricole din Tîrgoviște să cultive 7 ha cu bame din cele 14 ha stabilite pentru întregul județ. Nu s-a ținut cont că această unitate, fiind în apropierea orașului Tîrgoviște, duce lipsă de brațe de muncă, iar la cultura bârnelor trebuie mulți oameni. Tov. Nicolae Tone, președinte, și Gheorghe Mosor, inginer agronom, au arătat că pentru cele 7 ha cu bame nu le ajung toți oamenii care participă la lucru în cooperativă. Argumentele președintelui și ale inginerului agronom nu au fost însă luate în considerație. „E

sarcină — s-a spus — și ca atare trebuie cultivate bame". In fața a- cestui argument conducerea cooperativei a inclus în plan 7 ha cu bame, dar numai formal. In realitate, cooperativa a cultivat doar un hectar cu bame. Este o practică deosebit de dăunătoare, deoarece din formalismul practicat de organdie agricole pierde, in ultimă Instanță, economia țării, care nu poate dispune de unele produse ce-i sînt necesare. Așa s-a procedat și în alte cazuri. Astfel, ivindu-se necesitatea creșterii producției de legume, s-a stabilit să fie sporite suprafețele cultivate. Dar extinderea suprafețelor făcîndu-se mecanic, fără cunoașterea condițiilor și posibilităților din fiecare cooperativă, nu s-a asigurat și creșterea producției la hectar.Sînt și alte cazuri care atestă că organele locale nu se consultă cu țăranii cooperatori cînd stabilesc profilarea producției în cooperative, hotărînd „pe răspunderea lor", pe cheltuiala cooperatorilor, indicațiile organelor agricole la fostul raion Răcari, din nul de producție pe anul al cooperativei agricole Lungulețu au fost scoși porcii. Nu s-a ținut cont că acest sector de producție are aici condiții bune de dezvoltare și aducea însemnate venituri. Cooperativa Lungulețu cultivă anual o mare suprafață cu cartofi, iar de la sortare rezultă circa 200—250 t cartofi care înainte erau folosiți cu rezultate bune în hrana porcilor iar acum se risipesc. Anul acesta, consta- tindu-se că s-a făcut o greșeală, s-a hotărît reînființarea acestui sector de producție. Se fac acum alte cheltuieli cu reamenajarea construcțiilor, cu procurarea animalelor de prăsilă.Atragerea maselor de țărani cooperatori la' rezolvarea numeroaselor probleme pe care le ridică activitatea în cooperativa agricolă constituie chezășia dezvoltării acestor unități, a sporirii producției și a veniturilor. Această cerință este obligatorie atît în ce privește relațiile din cadrul cooperativei agricole, cît și relațiile cu organele județene — uniunea cooperatistă și direcția agricolă. Or, s-a constatat că în această direcție se fac prea puține eforturi, activitatea Uniunii județene Dîmbovița a cooperativelor agricole fiind axată pe chestiuni mărunte, de tehnică agricolă, care au importanta lor. dai- nu trebuie ca ele să fie rezolvate neglijîndu-se problemele care se referă la relațiile interne din cooperativele agricole, ca și la relațiile cooperativelor cu diferite organizații și organe economice și obștești.Este cît se poate de limpede un lucru : nu se pot întreprinde măsuri în vederea dezvoltării diferitelor ramuri de producție din cooperativele agricole prin decizii de la reședința județului, fără o consultare largă a țăranilor cooperatori. II subliniem din nou, întrucît neînțelegerea lui, care a caracterizat vechile, organe raionale, nu e străină nici activității actualului organ agricol județean. Acum se lucrează la întocmirea proiectelor planurilor de producție pe 1969. Pentru a nu se repeta greșelile din trecut trebuie să se studieze temeinic condițiile locale, să fie consultați cooperatorii cu privire la direcțiile de dezvoltare a producției în fiecare cooperativă și a agriculturii județului în ansamblu. Ia măsurile ce trebuie luate în vederea sporirii producției și creșterii veniturilor. A dezvolta democrația cooperatistă atît pe plan intern, în fiecare cooperativă agricolă, cît și pe planul întregului județ este o condiție obligatorie a progresului continuu cooperatiste.

darLa de pla- 1967

De un an, la Combinatul chimic din Făgăraș se experimentează o serie de măsuri menite să stimuleze creșterea eficienței economice, prin simplificarea indicatorilor de plan, lărgirea atribuțiilor conducerii întreprinderii și întărirea cointeresării și răspunderii materiale.' Măsurile supuse experimentării au dinamizat întreaga activitate economică a combinatului, au dat un puternic impuls inițiativei și răspunderii colectivului pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan, pentru folosirea mai eficientă a potențialului tehnic și uman. Afirmația are la bază rezultatele net superioare obținute atît în semestrul II al anului trecut, cît și în primul semestru din acest an. Este suficient să a- rătăm că planul producției marfă vîndută și încasată a fost depășit anul trecut cu 30 milioane lei, iar planul de beneficii cu peste 40 milioane lei, din care aproape 30 milioane lei în semestrul II. în primul semestru din acest an s-a realizat o producție marfă vîndută și încasată suplimentară de 16,7 milioane lei, planul la export a fost depășit cu peste 7 milioane lei. iar beneficiile date peste plan pe 5 luni se ridică lioane lei.— Rezultatele obținute vul nostru — ne-a spus Poghirc, inginer șef al combinatului — au fost influențate de mobilitatea sporită și autonomia funcțională lărgită de care a beneficiat conducerea combinatului în cele mai importante probleme legate de îndeplinirea sarcinilor de plan. Cu alte cuvinte, n-ăm mai fost „dădăciți" de la centru, n-am m-ai fost încorsetați și obligați să ne încadrăm în instrucțiuni rigide, atribuții mai largi amplificat nebănuit tiva si răspunderea tru în domenii esențiale ale activității economice, cum ar fi dezvol • tarea capacităților de producție, asimilarea unor noi produse și tehnologii, îndeplinirea sarcinilor de export, aprovizionarea tehnico-mate- rială, utilizarea fondului de salarii.Din cele relatate de .inginerul șef, obiectivul major care a călăuzit activitatea colectivului în acest interval de timp a fost gospodărirea cu grijă și simț de răspundere a fondurilor bănești și materiale încredințate, în scopul realizării unui volum sporit de produse cu cheltuieli minime. Pentru realizarea acestui deziderat, întreaga activitate economică și financiară a combinatului a fost supusă unei analize critice a- mănunțite ; s-au întocmit studii, s-au aplicat măsuri șl soluții zat valorificarea unor rezerve interne.Eforturile colectivului dreptate cu precădere sporirii capacităților existente și creării altora noi. Dar nu oricum, ’ ci numai la produsele solicitate de economie sau la export, cum sînt rășinile P.F.L., fenolul, fenoplastul. azotatul de amoniu, bachelitele etc. Cîteva exemple sînt concludente în acest sens. Un colectiv condus de ing. Mihai Gheorghean a conceput și realizat o instalație care permite recuperarea amoniacului din apele reziduale. Numai pe această cale se obțin în plus 586 tone amoniac și 3 100 tone azotat de amoniu. O acțiune similară este cea inițiată de ing. Iosif Vlad, care prin realizarea unei instalații a reușit să asigure recuperarea fenolatului de

sodiu, realizîndu-se peste prevederi 349 tone fenol. Lucrări importante de sporire a capacității de producție s-au executat în ultima vreme și la alte instalații. Demn de subliniat este faptul că, în general, toate aceste lucrări s-au efectuat cu ajutorul creditelor de mică mecanizare.în mod susținut s-a ocupat colectivul combinatului de reducerea cheltuielilor de fabricație la 1 000 lei producție marfă vîndută și încasată și de rentabilizarea acelor produse

Toate cadrele cu studii superioare din secțiile productive au fost trecute în serviciile de concepție, locul lor fiind luat de maiștrii principali. In unele servicii, ca investiții, organizarea muncii, export, funcțiile de șef de birou ocupate de ingineri au fost încredințate unor cadre cu studii medii și cu experiență îndelungată în funcții tehnice și economice. Prin orearea de noi funcții de maiștri și maiștri principali în sectoarele de

la 12,7 mi-de co’ecti- tov Eugen

niște norme și Acordarea unor întreprinderii a de mult iniția- colectivului nos-

care au vi-importanteau fost în- în direcția de producție

care se realizau cu pierderi. Numai în 10 luni de experimentare, ca rezultat al măsurilor luate, cheltuielile la 1 000 lei producție marfă vîndută și încasată au fost reduse cu 83 lei. După îndelungate cercetări și eforturi, în combinat s-a pus la punct o nouă tehnologie de producere a nitrocalcarului, pe baza căreia și a- cest ultim produs a fost rentabilizat, asigurind' combinatului un beneficiu suplimentar de 2 milioane lei anual.Și-a dovedit efectul pțozitiv și o altă măsură supusă experimentării — și anume, acordarea unor drepturi mal largi conducerii întreprinderii în ce privește utilizarea fondului de salarii, în raport ou necesitățile reale impuse de realizarea sarcinilor de plan. Se știe care era, din acest punct de vedere, situația în trecut. Deși în activitatea întreprinderii au intervenit în decursul anilor unele schimbări care reclamau mici „corecturi" în structura salariaților, a- cest lucru nu se putea efectua.— Cu totul alta este în prezent situația — ne spune ing. Iosif Molnar, șeful serviciului organizarea muncii. Stabilindu-se un fond total de salarii, fără alte detalii, noi am putut folosi mai judicios potențialul uman al combinatului, în raport cu necesitățile fabricației, desfilnțînd sau creînd .țipi- ppsțuri, servicii și funcții, încă în trimestrul IV 1967 am trecut la înființarea unor noi servicii, cum sînt serviciul termo-energetic, serviciul electro-energetic și serviciul hidrotehnic. Concomitent, s-au creat funcții noi : inginer specializat, tehnician specializat, programator etc.

producție, numărul maiștrilor a crescut cu 40.Efectul acestor măsuri este vizibil, în sectoarele productive se asigură într-o măsură mult mai mare asistența tehnică la locurile de muncă în toate schimburile, problemele care se ridică sînt rezolvate cu mai multă operativitate și competență. Ca urmare, au crescut indicii de utilizare a instalațiilor și a timpului da muncă. Pe de altă parte, Întărirea serviciilor de concepție cu noi cadre a permis combinatului să-și asigure, cu forte proprii și intr-un timp scurt, documentația necesară lucrărilor de investiții prevăzute pentru acest ain. Este de relevat că toate aceste schimbări s-au făcut în cadrul fondului de salarii stabilit.Posibilitățile mai elastice create prin trecerea la folosirea mijloacelor circulante alocate global de la buget — și nu pe în parte — au dat o li ta te întreprinderii acestora, ceea ce a creșterea eficienței
fiecare element mai mare mobi- în gospodărirea contribuit la economice. „O confirmare a justeței acestei măsuri — a precizat tov. Dan Foghel, directorul comercial al combinatului —■ este că atît în semestrul II din anul trecut, cît și în primele 5 luni din acest an, combinatul s-a încadrat în mijloacele circulante normate, în a- ceastă perioadă neînregistrînd nici stocuri supranormative și nici credite r.estante. Buna gospodărire a mijloacelor circulante s-a reflectat în accelerarea vitezei lor de rotație, eliberîndu-se în felul acesta 3.4 milioane în semestrul II 1967 șl 5,4 milioane lei în acest an.

Explicarea rezultatelor superioare obținute în ridicarea eficienței activității economice nu ar fi completă dacă nu am aminti și de posibilitățile lărgite de care a dispus conducerea combinatului pentru stimularea materială a acelora care au adus o contribuție însemnată la îndeplinirea planului și, în special, la sporirea beneficiilor și depășirea sarcinilor de export. Un puternic efect stimulativ a avut premierea excepțională din fondul de 1 la sută din totalul fondului de salarii. • Lucrătorii cărora li s-au încredințat anumite lucrări importante care influențau în mod ho» tărîtor asupra îndeplinirii sarciniloi de plan — cum ar fi scurtarea duratei de reparații și revizii, perfecționarea tehnologiei de fabricație și altele — și-au îndeplinit în mod excepțional sarcinile, fiind premiați. Bunăoară, colectivul care a executat I reparațiile la instalația de fenol a 1 redus durata acestor lucrări de Ia 30 la 20 de zile. In cele 10 zile Cîș- tigate, la această instalație s-a rea- l lizat . o producție de fenol în valoare de 2 milioane lei. Tot din fondul de 1 la sută au fost stimulate operativ și cadrele care, prin măsurile luate, au dezvoltat capacitățile de producție, au creat altele noi sau au îmbunătățit tehnologia de fabricație. Numai în semestrul II din anul trecut s-au plătit ca premii din acest fond aproape o jumătate de1 milion de lei. La aceasta trebuie adăugate premiile acordate din fondul de pînă la 50 la sută din volumul economiilor realizate peste plan, ca urmare a efortului propriu al întreprinderii pentru reducerea cheltuielilor maxime planificate la 1009 1 de lei producție marfă vîndută și încasată, ca si premiile aferente depășirii sarcinilor de export; în total, au fost premiați peste 4 500 de salariat!.— Consider însă — ne-a declarat tov. loan Crișan, contabilul șef al ’ combinatului — că instrucțiunile privind stabilirea efortului propriu al întreprinderii nu sînt îndeajuns de bine precizate, fapt care dă loc la interpretarea lor în mod diferit de către organele ce efeotuează verificarea. Pentru a se evita discuțiile interminabile, cred că sînt neapărat necesare precizări mai clare, menite să faciliteze cu mai multă ușurință delimitarea efortului propriu la aprecierea economiilor și beneficiilor realizate peste plan.Exprimînd punctul de vedere al conducerii întreprinderii, tov. Vasllo Herișanu, șeful serviciului plan, consideră oportun că, pentru a avea un caracter și mal stimulativ, premierea din fondul ce se constituie în proporție de pînă la 50 la sută din economiile realizate peste plan din efortul propriu să fie efectuată imediat după expirarea perioadei de plan — lună, trimestru. El a arătat, totodată, că ar fi bine ca în timpul anului întreprinderea să aibă posibilitatea de a achita — din fondul de premiere — 50 la Bută șl nu 20 la sută ca pînă acum.Incontestabil, rezultatele superioare obținute de chimiștii combinatului din Făgăraș atestă viabilitatea practică a. măsurilor supuse experimen-i tării și aprofundarea aplicării lor va permite colectivului de aici să ridice în continuare, pe noi trepte, eficiența întregii activități economice.
Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteil

al agriculturii
Florea 
Vasile
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Uzinele „Grivifa roșie" din Capitală : noua secție de cazangerie, dată de 
curînd în funcțiune

LA ALEXANDRIA

Fabrică de prefabricate 
accesorii și aparataje 

pentru instalații 
in construcții

••

A fost aprobată investiția pentru o nouă unitate industrială care urmează să fie con- , struită la Alexandria —. județul ' Teleorman : Fabrica de prefabricate, accesorii șl aparataje pentru instalații în construcții. Fabrica va avea o capacitate finală de 13100 tone produse pe an. După calculele proiec- tanților și economiștilor, investițiile vor putea fi recuperate, din beneficiu, în circa trei ani și jumătate. O primă capacitate — 10 500 tone pe an — este prevăzută să intre în producție în semestrul II anul viitor. Restul capacităților vor da primele produse în semestrul 1/1970. (Agerpres)

noastră, act ce este conducerea Direcției transporturi auto Argeș, director ing. Popa C., și contabil șef Băleanu A.Din păcate, unele tendințe de a farda realitatea se constată și în domeniul respectării cu rigurozitate a tuturor clauzelor și obligațiilor a- sumate prin contracte, o altă condiție principală de acordare a premiilor. Concludent este următorul caz. Uzina de motoare electrice Pitești nu a livrat conform contractului încheiat cu întreprinderea „Electromotor''* Timișoara, pînă la 30 noiembrie 1967, decît 60 motoare din cele 4 500 prevăzute. Cu toate acestea, în declarația depusă la bancă prin care solicită premii a precizat că a fost îndeplinită această condiție. Direcția generală de resort, din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, în loc să ia măsuri împotriva celor care au deformat realitatea, a luat apărarea întreprinderii și argumentează, printr-o scrisoare semnată de tovarășul ing. R, Vlă- doianu, director general, că acest contract este... îndeplinit.Insistăm mai mult asupra acestui caz, pentru că lucrurile trebuie puse la punct și nu am dori să se creadă că organele bancare ar căuta... nod în papură. Pentru a acoperi adevărata situație, s-a justificat că, la sesizarea Arbitrajului departamental, forul tutelar a indicat în luna decembrie 1967 — deci după datacînd toate cele 4 500 motoare trebuiau livrate — celor două întreprinderi să cadă de acord asupra termenelor și „să concilieze". Abia la 27 decembrie cele două unități au fixat termenul de 31 decembrie, cînd

trebuia să se livreze în loc de 12 000 motoare (4 500 la 30 noiembrie și 7 500 la 31 decembrie 1967) numai... 9 000. Deci, la data de 30 noiembrie 1967, cînd a expirat termenul de livrare a 4 500 motoare, contractul era încă valabil, înțelegerile ulterioare neputînd fi luate în considerare pentru a se plăti premiile. Chiar .
bată pe cei care sînt tentați să comită ilegalități pe banii statului. De altfel, pînă acum au fost puține cazurile cînd organele tutelare au manifestat exigență la aprobarea plății premiilor solicitate de întreprinderi, pentru personalul tehnic administrativ, chiar în situații cînd nu s-au îndeplinit toate criteriile și condi-

economice de valoare
făcînd abstracție de această situație, contractul cu completarea ulterioară asupra termenului și cantităților de livrat tot nu s-a realizat, întrucît din cele 9 000 motoare expediate pînă la sfîrșitul anului 1967, 1 297 au fost refuzate, fiind necorespunzătoare calitativ, fapt însușit și de Uzina de motoare electrice Pitești, de care însă, direcția generală tutelară nu a ținut cont la aprobarea premiilor și nici nu a pomenit nimic în scrisoarea de care aminteam.O asemenea poziție de acoperire a lipsurilor, promovată de un for de resort, nu este de natură să com-

țiile ; în schimb, mai întotdeauna au găsit justificări pentru unele neajunsuri. Un caz de ultimă oră este cel constatat la întreprinderea forestieră Pitești, în legătură cu înde- - plinirea în trimestrul IV și în tot anul 1967 a condiției privitoare la livrarea produselor conform stipulațiilor contractuale. Practic, regulamentul de premiere cere ca fiecare contract să fie realizat în mod independent de celelalte. Conducerea întreprinderii, însă, în documentația de premiere a arătat cum s-a realizat planul de livrări pe produse, ca și cum materialul lemnos livrat în piu»

AU TERMINAT

Țăranii cooperatori, mecanizatorii și lucrătorii din întreprinderile agricole de stat continuă cu intensitate recoltările de vară. Ultimele date centralizate de Consiliul Superior al Agriculturii arată că pînă la 9 iulie, griul a fost strîns de pe 65 la sută din suprafața cultivată. în întreprinderile agricole de stat această lucrare este mai avansată — 84 la sută, în- «oară pregătiri pentru

treprinderile de stat din 20 de județe ter- minînd ' recoltarea griului. De asemenea, încă din trecută agricole Ialomița, leorman lucrările a griului,țele Galați, Buzău și altele se recoltează de pe ultime- lalte Ie suprafețe.In prezent se desfă-

săptămîna cooperativele din județele Ilfov șl Te- au încheiat de recoltare iar în jude- Brăila,

producția anului tor. In acest scop, turl de celelalte crări agricole de vară,efectuarea arăturilor și pregătirea semințelor sînt preocupări principale ale unităților agricole. Totodată, continuă să se însă- mînțeze plante de nutreț și legume în culturi duble, ca și cele- muncl agricole de sezon. (Agerpres)
unui beneficiar ar folosi altuia, care nu a primit cantitățile contractate.Cum a procedat direcția generală pentru exploatarea, transportul și industrializarea lemnului din Ministerul Economiei Forestiere ? A luat de bună documentația întreprinderii, în care s-au dat numai cîteva exemple de contracte neîndepli-

nite și, totuși, a 'aprobat plata integrală a premiilor ; mai mult, așa cum rezultă clar dintr-o scrisoare, a dat derogare pentru nerealizarea planului de livrări la sortimente, neres- pectîndu-se reglementările în vigoare. Este evident că direcția generală respectivă a tratat aprobarea premiilor pentru personalul tehnic-ad- ministrativ ca pe o simplă formalitate, neglijînd — cu acest prilej — efectuarea unei analize temeinice q activității întreprinderii, deși ea se impunea. Atît întreprinderea cîț și' direcția generală nu au făcut calculele pentru a vedea cum s-au înde-

plinit contractele, fapt ce rezultă din scrisoarea amintită, ca și din răspunsul organului tutelar dat printr-o altă scrisoare semnată de tovarășul director general Gheorghe Pribeanu, care încurcă reglementările unor hotărîri de stat. Numai în urma verificării făcute de organele bancare s-au calculat și stabilit nerealizările, care fiind comunicate direcției generale respective — aceasta prin scrisoarea nr. 36 654 din 23 aprilie 1968 a revenit asupra aprobării precedente, dispunînd reducerea fondului de premiere cu 20 748 lei.Organele bancare, prin atribuțiile pe care le au, trebuie să vegheze Ia respectarea cu rigurozitate a re- glementărilor în vigoare cînd e . vorba de eliberarea de fonduri des- I tinate premierii. Ne declarăm tot- I deauna de acord cu stimularea I rezultatelor de valoare în activitatea întreprinderilor, dar nu putem mușamaliza atitudinea unor direcții generale de a dovedi clemență, chiar „înțelegere" față de comiterea unor abateri de la legile economico-financiare. Prin aprobări de premii pentru personalul teh- nico-administrativ, fără o analiză temeinică, se creează unor conduceri de întreprinderi posibilitatea să susțină că sînt în drept să fie stimulate din moment ce actele au fost... semnate de minister șl să considere, chipurile, că organele de control bancar nu fac altceva decît „să prejudicieze interesele salariaților". Departe do noi un asemenea scop. Ceea ce solicităm este ca toți cei chemați a aviza și aproba plata premiilor să dovedea®» că un înalt simț de răspundere.
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După concursul de admitere în licee (Urmare din pag. I) sau
și examenul de bacalaureat, o întreb are cinema

4

de maximă actualitate:

V

PASIUNEA CUNOAȘTERII?
'Admiterea absolvenților școlii generale într-o etapă superioară de studii — fie că aceasta se numește liceu teoretic, de specialitate sau școală profesională — și, respectiv, susținerea bacalaureatului de către absolvenții cursului mediu sînt neîndoielnic două dintre principalele „probe de încercare" care scot cel mai clar în evidență profilul tinerilor, orizontul a demonstrat, dere, recenta de admitere bacalaureat ?Mai întîi faptul că nivelul general de cunoștințe cu care se înfățișează absolvenții este în creștere în raport c.u ultimii 2—3 ani. Nu numai ca arie de cuprindere, dar și ca structură, ca putere de pătrundere noțiunile șl ideile însușite de elevi se dovedesc a fi superioare nivelului anterior. îmbucurător este și faptul că pe măsură ce înaintăm în timp se observă în rîndurile tineretului un interes în continuă creștere față de însușirea temeinică a științelor exacte (a se reține marele aflux de candidați la admiterea în liceele de specialitate), dorința de a fi la curent cu noutățile apărute în cele mai diverse domenii de activitate, înclinația spre aplicabilitatea practică a cunoștințelor teoretice învățate. /Paralel însă cu aceste aprecieri de ansamblu, pozitive, în rapoartele comisiilor de examinare au fost consemnate și unele goluri — cu evidente și firești variații de la o situație la alta — existente în formația tinerilor. „Am reținut îndeosebi capacitatea redusă de a expune ideile folosind un vocabular adecvat, un spirit deficitar în sintetizarea cunoștințelor însușite, între altele și datorită faptului că în ultima clasă a școlii generale elevii învață în asalt și îndeosebi la materiile introduse ca probe în examenul de admitere" (prof. Marin Gaspar, președintele comisiei de admitere nr. 2 de la Liceul nr. 2 din Ploiești), „în peste 80 la sută dintre lucrările scrise la română ale celor 483 de candidați recunoști cu ușurință expresii ale profesorilor. Elevii redau aproape identic noțiunile care le-au fost predate, minus pe cele de gramatică, în domeniul cărora au mari goluri; din 96 de candidați verificați de o comisie,' 84 au obținut la teza de matematică note slabe. Elevii au memorat formule, dar au știut mai puțin să le deducă și cu atît mai puțin să le aplice în desfășurarea unui raționament logic" 

(prof. Ion Mihăescu (română), prof. 
Tănase Nica (matematică) de la Liceul industrial de petrol din Ploiești). „Un aspect ne-a atras îndeosebi atenția. Fie că alcătuiesc o lucrare de română sau de matematică, elevii scriu foarte urît. Peste 85 la sută dintre candidații prezentați la noi au scris literele ilizibil, ca urmare a unei poziții incorecte în bancă, și nu au manifestat nici o preocupare pentru structura esteti- co-grafică a paragrafului, a paginii 
sau a lucrării" (ing. Constantin Ignat, directorul Liceului agricol din Valea Călugărească). „Mulți absol- ......................................sec- 

săre- în- de stau

lor de cunoștințe. Ce din acest punct de ve- sesiune a concursului și a examenului de

învățătura ca pe o mecanică de acțiuni succesive, efectuate în virtutea unei obligații neînțelese. în cazul de față, cam 55 ■ la sută dintre cei anchetați fac, din această cauză, o risipă impresionantă de timp și o irosire inutilă de energie care nu au nimic comun cu romantismul adolescenței. „Eu învăț , la română, istorie, limbi străine, geografie astfel : citesc o dată lecția și o copiez, după aceea citesc de trei ori de pe caiet și o dată după carte. Cînd citesc o dată lecția din carte la matematică, fizică, chimie și igienă nu prea pricep. De aceea la fizică citesc de 4—5 ori de pe carte, mai mă uit și peste caiet șl încep să mai știu ceva" — mărturisește elevul V. I. I. din clasa a Vil-a A . „învățătura este baza elevului — începe sentențios un altul — de aceea eu întîi scriu ce am de scris și apoi citesc lecția așa : îm- părțesc lecția în fragmente și citesc fiecare fragment pînă îl povestesc. Apoi pentru a verifica cunoștințele din lecțiile învățate, eu închid cartea și povestesc lecția toată și o
«» sa

anchetă 
pedagogică
știu să povestesc". La întrebarea : „După ce apreciezi dacă știi sau nu o lecție", elevul D.A.C. din aceeași clasă răspunde : „Dacă știu s-o zic tare știu nați pâri 
mai 
proape nici unul nu-și mai aruncă 
ochii asupra lecțiilor anterioare.Se observă, de asemenea, cum irosirea timpului ilustrată mai sus are drept urmare o diminuare a spiritului de observație și a receptivității în general, vizibilă foarte pregnant îndeosebi în perioada de vîrf a examenelor. Multi elevi menționează tocmai de aceea ca impediment în activitatea lor o senzație dominantă de oboseală, rezultată nu atît din numărul mare al cunoștințelor de însușit, cît din lip
sa unei capacități de selecție. O asemenea consecință n-ar fi încă prea gravă dacă s-ar răsfrînge doar asupra stării de spirit părintești, dar ea se propagă din nou în sfera metodologiei învățăturii și le cultivă elevilor implicit dorința de a munci mai puțin. Așa se face că o mare 
parte dintre elevi se rezumă la a-și 
pregăti temele exclusiv după notițe. „Niște notițe de multe ori incomplete, elaborate după urechea nu întotdeauna atentă a elevilor, lipsite de corelația cu un punct de vedere personal asupra celor studiate, care de multe ori îi lipsește elevului — ne spunea prof. Doina Constantin, di

din gură, atunci consider că lecția așa cum trebuie". Domi- de imperativul acestor preocu- imediate, puțini dintre elevi se 
uită la lecția precedentă și a-

I

rectoarea Liceului industrial de petrol din Ploiești. Nu e de mirare deci că la nivelul ultimelor clase, pentru mulți elevi noțiunea de A ÎNVĂȚA este sinonimă cu A CITI și, aderînd la această identitate, destul de puțini simt nevoia să-și fixeze în scris u- nele impresii de lectură, sau să-și sistematizeze etapele unor dedueții logice. De altfel, majoritatea membrilor comisiilor de admitere și de bacalaureat cu care am discutat, și acum și în anii precedenți, pot demonstra cu lux de amănunte că cei mai mulți dintre elevi și absolvenți, chiar cînd la probele orale se prezintă bine, la cele scrise vădesc lacune serioase, ceea ce face ca diferența de notare între probele susținute la aceeași disciplină să fie de 2—3—4 puncte. Și, ca o altă consecință a alterării conceptului de a învăța, pe măsură ce evoluează în timp, elevii sînt tentați șă recurgă, pentru informația lor, mai degrabă la surse rezumative decît la lucrările fundamentale prezente în programul de studiu.S-a obșervat, de asemenea, că absolvenții școlilor generale nu dețin reprezentarea clară a unora dintre cunoștințele însușite la diferite materii. Așa se explică în parte slaba lor capacitate de a opera suficiente conexiuni între elementele însușite, tentativa timidă de a adopta up punct de vedere cît de cît personal. Predarea limbilor străine, redusă de multe ori la elementele strict teoretice, i-a determinat pe unii dintre absolvenții secțiilof umaniste să vadă în lecțiile studiate îndeosebi un conglomerat de reguli, mai mult sau mai puțin greu de însușit. „Despre orele de laborator se afirmă, în genere, că e nevoie să se desfășoare pe baza unui material didactic corespunzător ca dotație tehnico-științifică, cu ajutorul căruia profesorul, după ce el însuși și-a „experimentat" de cîteva ori lecția înainte, să poată demonstra foarte exact adevăruri cu privire la ' procesul de determinări specific naturii biologice, fizice și chimice înconjurătoare. Cerințe firești, dar insuficiente — ne spunea în urmă cu citva timp prof. Constanța Busuio- ceanu de la Liceul nr. 3 din Craiova. Pentru că și aici, ca și în alte compartimente ale procesului de învăță- mînt, simpla expunere, oricît de precisă, a educatorului a devenit insuficientă ; relevarea unor adevăruri e nevoie să decurgă dintr-un continuu dialog cu elevul, care trebuie făcut părtaș la tentativa de cunoaștere, dacă vrem ca fascinația lui în fața vieții să se transforme în curiozitate, curiozitatea în muncă, iar munca într-un continuu exercițiu de a învăța".Sînt tdt atîtea concluzii, consemnate cu grijă și minuțiozitate în rapoartele comisiilor de examinare, care merită să fie studiate și aplicate în așa fel încît concursurile de admitere și bacalaureatul să constituie nu numai o verificare a pregătirii elevilor, dar implicit noi posibilități de perfecționare a activității pedagogice.
Mihai IORDĂNESCU•-------------c--------- .venți de liceu, îndeosebi de la ția fără frecvență, solicitați dezvolte o idee, recurg la producerea mecanică a celor vățate. înainte de a se apuca scris sau de vorbit îi vezi cum să-și amintească la ce pagină e cutare sau cutare lecție. Unii dintre ei citesc foarte puțină • literatură, beletristică sau de specialitate, și de aceea se rezumă la ceea ce a spu3 profesorul sau scrie în manual. Din aceste cauze, subiectele care au caracter de sinteză le sînt de multe ori inaccesibile (lector univ. dr. Valeria Barbu, președinta comisiei nr. 8 a examenului de bacalaureat din județul Prahova).îrt explicarea acestor deficiențe, Interlocutorii au adus, firește, în discuție conținutul și structura programelor și manualelor școlare — în unele privințe încă insuficient cristalizate și adaptate cerințelor în- vățămîntului nostru — unele dintre metodele pedagogice folosite adeseori cu prea puțin discernămînt. Dar cei mai mulți dintre ei au ținut să sublinieze un fapt menționat frecvent și cu ocazia recentelor discuții publice consacrate perfecționării învățămîntulul, . anume că elevii îșl însușesc multe lu

cruri, dar mai puțin deprinderea de 
* sistematiza și re-crea cele însu
șite ; că învață un volum apreciabil 
de cunoștințe de matematică, chi
mie, biologie etc„ mai puțin insă 
deprinderea de a învăța, cu toate consecințele hotărîtoare pe care a- ceasta le implică. Din r acest punct degivă și spiritul de sinteză insuficient dezvoltat, orientarea greoaie în peisajul complex a) disciplinelor contemporane, orizontul de cunoștințe prea puțin structurat pe liniile sale fundamentale, ca și imprecizia în actul comunicării.Am reținut această concluzie numai pentru perspectiva amplă care poate fi fructificată, dar pentru actualitatea el imediată,

/

nu 
în 
și resimțită în același cadru și cu aceeași acuitate de elevii înșiși, cum atestă o interesantă anchetă întreprinsă de prof. Akexandru Steriade de la Liceul din Comarnic. Iată, de pildă, 

60 de elevi din clasele a Vil-a A. a IX-a si a Xl-a au fost solicitați să răspundă în scris mai multor întrebări referitoare la modul șl timpul în care ei îșl pregătesc de regulă lecțiile. Reține mal întîi atenția nu- 
Snărul mare de tineri care concep

1

Parafrazînd un vechi dicton, nu greșim deloc afirmînd pe marginea ultimelor concerte ale ansamblurilor de cameră „Musica Nova" și „Philharmonia" că marile pasiuni se întîlnesc pe drumul comun al autodefinirii.Pasiunea cunoașterii, pasiunea exprimării creatoare, pasiunea susținerii elocvente a actului interpretativ sînt ipostaze a ceea ce am putea numi atitudine creatoare față de muzică. Compozitori și interpret! — și. nu vor fi niciodată îndeajuns estimate roadele acestei colaborări — aparținînd unor generații diferite, unor formații și temperamente diferite, și-au reunit astfel creator, în remarcabile stagiuni deConstituit 
a Supune atenției generale atît valorile consacrate ale muzicii cortțempo- < rane, cît și. creațiile camerale ale compozitorilor noștri, ansamblul Musica Nova — pianista Hilda Jerea, violonistul Mircea Oprea- nu, violistul Valeriu Pitulac, violoncelistul Cătălin Ilea și clarinetistul Aurelian Octav Popa — prezintă o sensibilă si lucidă permeabilitate în contactul cu fenomenul complex al creației muzicale a secolului nostru.Bine proporționată în evoluții, pre- zentînd culminații sonore conduse metodic, lucrarea Interferențe, apar- ținînd compozitorului Eugen Wendel, prezintă, în special sub aspect into- național, o avansată concepție modală, amplu susținută de principiul colorării timbrale a celulelor melodice. Logica construcției muzicale, caracterul obiectiv, uscat al expresiei relevă explicit acea reală tendință a omului modern de a-și orienta existența cotidiană potrivit unui sens pozitiv, rațional.Deși a pășit în al optulea deceniu de viață, compozitorul Ludovic Feldman prezintă și astăzi o vigoare creatoare rar întîlnită chiar la colegii mai tineri de breaslă ; ne referim în special la acea prețioasă capacitate a creatorului autentic de a se înnoi permanent în atitudinile interioare, de a-și îmbogăți continuu expresia pe baza unei treptate și sigure acumulări a unor inedite procedee de sintaxă muzicală. Cele 
Cinci poeme pe versuri de Mariana Dumitrescu aduc în acest sens o subtilă juxtapunere a unor suprafețe

efortul cadrul laborios a două concerte ale actualei muzică de cameră.în scopul exclusiv de

e Aventurierii : PATRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19;. 21,30, 
BUCUREȘTI — 14; 16,30; 19; 21,15, CAPITOL — 8,30; 10,45; 
13, CIRCUL DE STAT — 10; 13; 18; 20,30, GRADINA DOINA
— 20,30.
o Duelul lung : SALA PALATULUI (seria de bilete 2475 
orele 17,15, șl seria 2477 — orele 20), REPUBLICA 
11,30; 14; 16,15; 18,45 " "
FESTIVAL — 8,30; '
0 Alegere de asasini : — LUCEAFĂRUL — 9; li.xo, 
16,15; 18,30; 20,45, FEROVIAR — 8,30—15,15 în continuare 
17,45; 20, EXCELSIOR — 9,45; 12; 14,15; 16,30; " " ”
DERN - 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21,15,
BERTAȚII — 20,30.
0 Studiu despre femei ; CAPITOL — 16,15; 19; la grădină
— 20,30.
0 Jenla, Jeniclka și Katlușa : VICTORIA — 8,45; 11; 13,15; 
15,45; 18,15; 20,45.
0 Pentru cîțlva dolari în plus : LUMINA — 8,15—15,43 în 
continuare — 18,30; 21.
0 Hiroșima, dragostea mea : CENTRAL — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; la 20,45 Climate.
0 Tom și Jery — Vizita — Cîlne rău — Orice naș îșl are 
nașul : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
0 Blestemul rubinului negru : UNION — 15,30; 18; 20,30.
0 Inimă nebună... nebună de legat : DOINA — 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30, RAHCTVA — 15,30; 18, la grădină — 20,30.
0 Program pentru copil: DOINA — 9; 10.
O Domnișoarele din Rochefort : GRIVIȚA — 9,30; 12; 15; 17,45; 
20,30, MIORIȚA - 9; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30.
0 Zoltan Karpathy : ÎNFRĂȚIREA — 10; 15,30; 17,45: 20. 
DRUMUL SĂRII - 16; 18; 20. V. ’
0 Obsesia : BUZEȘTI — 15,30; 18; la grădină 20,30.
0 Oscar : DACIA — 8,15—16,30 în continuare.
0 Un dolar găurit; BUCEGI — 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 
21, la grădină — 20,30, ARTA — 9,15—16 în continuare ; 
18,15, la grădină 20,30, GRADINA EXPOZIȚIA — 20,30.
0 Ce noapte, băieți 1 : UNIREA — 15,30; 18; la grădină — 20,30. 
0 Sfîrșltul agentului W 4 C : LIRA — 15,30; 18, la grădină
— 20,30. ,
20 30d<ile Chapman' agent secret : FERENTARI — 15; 17,45; 

O Prin Kurdlstanul sălbatic : GIULEȘTI — 10; 15,30; 18; 
20,30, MELODIA — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, TOMIS — 
9—15,45 în continuare ; 18,15, la grădină — 20,30.
0 Răzbunarea haiducilor : COTROCENI — 15,30; 18; 20,30. 
0 Cei șapte samurai ; COSMOS — 16; 19,30.
0 Zile de vară : CRINGAȘI — 15,30; 18; 20,30.
0 Dirijabilul furat: PACEA — 15,45; 18; 20,15.
0 Vicontele plătește polița : FLOREASCA — 9,30; 12; 15; 
13; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLA
MURA — 9—16 în continuare ; 18.15; 20,30.
0 Nebunul din laboratorul nr. 4 : VOLGA — 9—13 în con
tinuare ; 16,15; 18,30; 20,45, AURORA — 9; 11; 13; 15,15;
17,30; 20, la grădină 20,30.
0
O
0

s;
21,15, STADIONUL DINAMO — 20,30, 

li; 13,30; 16: 18,30; 21, la grădină — 20,30.
11,15; 13,30;

18,45; 21, MO- 
ARENELE LI-

Ea va rîde : VIITORUL — 15,30; 18; 20,30.
Nuntă la Malinovka : MOȘILOR — 15; 17,30; 20.
Marele —'------- ' — --------------
Singur
Bomba
Sînt și

_ Freddy, lovește tu întîi ! : VITAN
grădină — 20,30.
e El Dorado : PROGRESUL — 11,30; 15,30; 18, GRADINA 
PROGRESUL PARC — 20,30.
O K. O. : PROGRESUL — 20,30.
• Cînd tu nu ești : PARCUL HERĂSTRĂU — 20,30.

restaurant : GRADINA MOȘILOR — 20,30.
pe lume : POPULAR — 15,30; 18: 20,30.
de la ora 10,10 : MUNCA — 16; 18; 20.
eu numai o femele : FLACĂRA — 15,30; 18; 20,30.

15,30; 18; 20,15, la

tv
Programul I

10,00 — Curs de limba germană (lecțiile 19 șl 20). 
11,00 — Curs de limba spaniolă (lecțiile 19 și 20). 12,00
— Telecronica economică. Valoarea unei secunde. 12,30
— închiderea emisiunii de dimineață. 17,30 — T. V. 
pentru elevi. Consultații la fizică. Forța electromag
netică — aplicații. Aparate de măsură în electricitate. 
18,00 — T.V. pentru specialiști. Ciclul „Medicină". 
Tulburări digestive acute, subacute și cronice la bu- 
gari. Prezintă prof. dr. L. Turcanu. 18,30 — Curs de 
limba rusă (lecția a 23-a). 19,00 — Studioul pionierilor. 
Serbare pescărească. 19,30 — Telejurnalul de seară. 
19,50 — Buletinul meteorologic. — Publicitate. 20,00 — 
Film serial : „Vikingii". 20,26 — „Ceteră din lemn de 
munte". Program de muzică populară cu Emil Ga- 
vrlș, Marla Pietraru șl Ion Văduva. 20,45 — 
Artă plastică 0 Romantism (I). Prezintă Dan 
Grlgorescu. 21,10 — Teleglob — emisiune de călătorii 
geografice. „Irak". 21,30 — Document : Judecată pripi
tă (II). 22,30 — Parada vedetelor : Bobby Solo. 22,47 — 
Telejurnalul de noapte. 23,00 — închiderea emisiunii 
programului I.

Programul II

20,00 — Film documentar : Brazilia, pămînt al con
trastelor. 20,20 — Retrospectivă Ion Popescu-Gopo. 
20,45 — Telejurnal. 21,00 — „O samă de cuvinte". Din 
primele cărți de călătorie. 21,30 — Vitrina discului. 
22,00 — Concert simfonic. Orchestra simfonică a Ra- 
dioteleviziunii. Dirijor : Emanuel Elenescu. In pro
gram „Simfonietta" de Ion Dumitrescu. 22,30 — în
chiderea emisiunii.

de muzică și declamație ce se întregesc reciproc într-un climat poetic discret, dar continuu iluminat de nostalgia existenței eliberate de spaimele unei iminente aneantizări.
Muzică pentru cinci, de Alexandru Hrisanide, poate constitui, cred, exemplul elocvent al unei maxime plasticizări a materiei sonore. Evenimentele muzicale sînt literalmente turnate în consistența a două blocuri strîns unite, creînd cînd impresia

mico-melodice angoasante; sentimentul uimirii în fața iubirii pure, neîntinate, transpare în cîntul 'inițial al sopranei — realizare interpretativă de o impecabilă muzicalitate a Emiliei Petrescu, secțiunea a doua a lucrării constituindu-se într-un mare epilog, executat de cvintetul instrumental.Ultima piesă a concertului — Sur- 
sum corda I și II de Costin Mie- reanu, prezintă, în mod cert, nostal-

Prime audiții românești
5» ?

in compania formațiilor
57Musica Nova“ si
„Philharmonia

SEconcretă a unei materii sonore sclipitoare și casante, cind imaginea unei plasme fluide ■ ce înaintează în timp. Muzica se vrea concertantă, de o expresie directă, nemijlocită, deși perceperea acesteia este în parte îngreunată prin supradimensionarea unor suprafețe sonore omogene.Schiță pentru voce, clarinet, vioară, violă, violoncel și pian, de Cornel Țăranu, conturează în schimb zone poetice elevate prin meditație, profund sensibilizate de sugestia textului lui Camil Petrescu. Deși partea vocală reeditează cu bun gust și discreție procedee ale declamației melodice de tip expresionist, țesătura muzicală rămîne limpede, camerală, net detașată de contorsiuni rit-

gia unui nou sincretism prin reunirea elementelor auditive — partea instrumentală propriu-zisă, agrementată în parte de banda magnetică — cu cele vizuale, de plastică și mișcare scenică, coordonate de regizorul Iulian Negulescu, în spiritul u- niversului poetic al lui F- Garcia Lorca.Celălalt concert de muzică de cameră, susținut de cvartetul Philharmonia, a adus mult așteptata primă audiție bucuresteană a lucrării lui Anatol Vieru Trepte ale tăcerii. Compusă la comanda fundației Kous- sevitzky, care a organizat în ianuarie anul mondială la Washington, lucrarea se structurează potrivit sugestiei din titlu pe două mari praguri de jnten-acesta și prima audiție

unei societăți, afirmă neagă o idee, un mod de a gîndi, un mod de a considera viața, relațiile dintre oameni, raporturile dintre individ și societate. în ca privește „Scurtă istorie", mă mîndresc cu faptul că succesul acestui film desenat a demonstrat diența largă de care bucură, pe toate meridianele, ideologia noastră socialistă, care se identifică cu năzuințele mari ale umanității, cu idealul optimist al omului contemno- ran. Succesul acestui film se datorează — dincolo de diferitele aspecte de „meserie" — faptului că mesajul lui, de nemijlocită actualitate, a venit în întîm- pinarea preocupărilor unor cercuri largi ale marelui public, dobîndindu-și astfel o universalitate pe care mărturisesc că n-am sperat-o cînd am conceput Omulețul. Am realizat, a- șadar, acest film animat de un imbold interior, același imbold care i-a făcut pe spectatori să-l aplaude pe eroul „Scurtei istorii" ca simbol al unei idei. Desigur, realizarea unul film cu actori implică centrare mult mai forțe și rezolvarea

au-se

o con- mare de unui în-

sînt condiții esențiale ale reușitei. Ele constituie insă 
abia punctul de pornire în 
creație...— Evident. Cuvîntul decisiv îl are regizorul, talentul acestuia, soliditatea concepțiilor artistice și i- deologice ale realizatorului, capacitatea sa de a transpune pe ecran vibrant și a- tractiv mesajul, de a recrea autentic viața. Pe de altă parte, se poate întîmpla ca un realizator sau altul să aibă revelația unei teme generoase, actuale — fără a reuși s-o dezvolte însă cu comunicabilitatea dorită, într-un astfel de caz, sentimentul răspunderii ideologice ar trebui să învingă orgoliul personal, îmbră- cînd forma receptivității față de sugestiile exterioare, față de avantajele muncii colective. Este o constatare cu substrat autocritic, izvorîtă din convingerea că mesajul unora dintre filmele mele ar fi putut, poate, ajunge mai plin și mai direct la marele public dacă aș fi fost mai viu preocupat de aceste probleme în faza de elaborare a scenariilor. Este un aspect al creației pe care îmi propun să-l rezolv mai bine în filmele mele viitoare, căutînd colaboratori pentru scenarii, oameni cu

za

Ră s pu n
derea
ideologică 
în creația 
de film

treg complex de probleme specifice. Din punct de vedere al poziției autorilor însă, lucrurile sînt în esență identice. Revenind la claritatea intențiilor și, în genere, la claritatea conținutului de idei, a direcției și a mobilurllor artei, cred că această claritate este strict necesară pentru a evita pe viitor orice alunecări ‘ spre zonele periferice ale realității, flictele mărunte pseudoconflicte. creator, aceasta cunoașterea mai ______a vieții, identificarea aspectelor noi și semnifica- « tive ale realității, comuniunea spirituală șl afectivă cu poporul în mijlocul căruia trăiește, în așa fel încît ideile să izbucnească irezistibil, să-1 solicite, să-i pretindă să le tălmăcească în limbaj artistic. „Căutarea" superficială a unor subiecte care „să meargă", ca și tendința de a epata prin „curajul" de a scormoni în zonele morbidității sau încercarea de a compensa subțirimea conflictelor prin soluții artificiale, de ordin formal, au fost, de cele mai multe ori, consecința și expresia abordării meșteșugărești, fără răspundere ideologică, a problemelor creației,cauza unor mult șl pe drept cuvînt discutate eșecuri artistice.— „Miza" filmelor, densi
tatea și originalitatea idei
lor actuale, bogăția de sem
nificații a scenariilor

spre con- sau sprePentru înseamnă temeinică

unor

sități — forte și piano ; este o alternanță continuă de goluri și plinuri, o consecventă întrepătrundere a sunetului cu tăcerea, aidoma interferențelor firești, fluctuante ale ființei și neființei, ce se realizează pe diferitele trepte ale existenței noastre cotidiene.Membrii formației, George Nico- lescu — vioara I, Teodor Tincu — vioara a Il-a, Alexandru Todicescu— violă. Cornel Metz — violoncel, cărora li s-a alăturat Ștefan Husz la percuție, au abordat dificultățile impuse de noutatea limbajului într-un spirit de autentică probitate artistică.Ieșind din cadrul considerațiilor generale asupra oportunității organizării unor concerte de asemenea ținută, trebuie afirmat din capul locului Că atari manifestări — vom aminti aci și audițiile „Tribunei tinerilor compozitori", prezentate, e drept cam rar, la Radioteleviziune— pot oferi compozitorilor noștri, dat fiind cadrul de lucru al acestora, condiții de veritabil laborator pentru definirea mai eficace a unor orientări, pentru verificarea procedee de creație.Rămîne desigur dificil de surprins din contextul a numai două concerte întreaga problematică, complexă și ea, a creației noastre actuale. Marea lecție enesciană, pe care maestrul ne-o dă în Oedip sau 
Simfonia de cameră, se împlinește, firesc,, prin semnificațiile ei, în datele contemporane ale spiritualității românești. Unul dintre principiile fundamentale ale creației lui Enescu, modalismul — acea sistematizare a materialului sonor pe care îl oferă melosul popular — pare condus spre ultimele consecințe ale valorificării acestuia în creația recentă a lui Ludovic Feldman sau Eugen Wendel, în timp ce Cornel Țăranu reeditează parțial, în forme noi, lirismul discret, nuanțele transparente ale muzicii de cameră a maestrului.în alt sens, lucrările actuale ale lui Anatol Vieru, Costin Miereanu și Alexandru Hrisanide, vizînd obținerea unor valori de largă accepțiune, prezintă tendința treptatei universalizări a limbajului muzical. Experiența pe care o realizează unele pagini ale acestora, în domeniul prospectării unor noi orizonturi sonore, se înscrie aci în sfera experimentului constructiv.

Dumitru AVAKIAN

care să pot avea schimburi de idei fructuoase, clarificatoare, pe baza unor afinități și înclinații comune. Analizîndu-se producția ultimilor ani, s-ar greși dacă s-ar omite faptul că deficiențele filmelor exprimă, în același timp, neajunsurile unui întreg sistem de lucru, viciile de orientare a creației și — în genere — modul In care s-a manifestat răspunderea ideologică pe diferitele trepte ale procesului de elaborare a filmelor, de la proiect pînă la intrarea în producție și aprobarea copiei standard. Uneori, în cinematografie, sub denumirea de „răspundere ide- ologică'-1 s-a ascuns tocmai fuga de răspundere, s-a căutat justificarea unor poziții înguste, nestimulative ; după părerea mea, spiritul de responsabilitate ideologică se măsoară nu t prin șovăieli șl teama obsedantă de a nu greși, ci printr-o atitudine activă, dinamică, de promovare a ideilor înaintate. îndrăznețe. care vin în sprijinul politicii partidului nostru.
— De ce anume depinde 

asigurarea unui climat crea
tor, de stimulare a iniția
tivei, a îndrăznelii artis
tice, a Spiritului de răs
pundere al cineaștilor ?— Noua organizare a cinematografiei creează premisele revirimentului pe care-1 dorim cu toții și pe care publicul îl așteaptă de atîta vreme. Pentru aceasta e necesar ca îmbunătățirii cadrului organizatoric să-i corespundă o politică artistică orientată consecvent spre obiectivele majore ale creației cinematografice. Ascultînd — cu prilejul ședinței comisiei ideologice a C.C. al P.C.R. — concluziile trase de tovarășul Nicolae Ceaușescu, aceste obiective mi-au a- părut cu o deosebită claritate, ele decurgînd din funcția socială a cinematografului, din necesitatea ca. filmele noastre să reflecte și să slujească transformările adînci care se petrec în societatea noastră, formarea și educarea patriotică, etică și estetică a marelui public. Secretarul general al Comitetului Central a atras atenția că orientarea creației nu are nimic comun cu imixtiunea administrativă, cu tutela măruntă. Este o precizare menită să asigure eficienta activității noilor organe de conducere ale cinematografiei, concepute astfel încît să se poată ocupa tocmai de transpunerea în viață a unei politici artistice clare, corespunzătoare politicii șl nos-con- problemelor mari, sti—

. r------------ aideilor îndrăznețe, a talentelor, fără a se pierde în chestiuni de detaliu care nu pot decît limita perspectiva de ansamblu. O urmare a unor practici anacronice din trecut — care nu mi se pare deloc neglijabilă — este reticența

ideologiei partidului tru, să se poată sacra 1 ‘'de orientare, de mulare _ și promovare

unora dintre noi de a defrișa zone nedesțelenite ale realității,. timiditatea cu care ne apropiem de unele probleme sau conflicte semnificative, dar aparent mai dificile ale raporturilor dintre oameni. Timiditatea artistului cînd este vorba de a reflecta adevăruri vibrante, actuale, cînd este vorba de a milita cu talentul său pentru perfecționarea oamenilor, pentru triumful adevărului, al idealurilor societății sale, este, după părerea mea, un obstacol în calea dezvoltării unei cinematografii naționale. Cum am mai spus într-un articol publicat în „Scînteia" — a crea înseamnă a îndrăzni, iar a- ceastă îndrăzneală dublată de responsabilitate nu este o calitate strict individuală, ci trebuie să caracterizeze activitatea întregului colectiv. Ea trebuie să se manifeste în toate sectoarele, începînd cu poziția fermă în aprobarea sau respingerea unei lucrări, renunțîn- du-se la practica aprobărilor „sub rezerva îmbunătățirilor ulterioare".Cred că manlfestîndu-șl exigenta principială față de lipsurile serioase ale pro- ■ ducției critica ar tendințele releve, în ...tențialul artistic existent și în anumite filme chiar imperfecte, faptul că cinematografia românească dispune de talente reale, cărora merită să li se acorde încredere ideologică șl artistică. Este o precizare care mi se pare necesară tocmai gîndindu-mă la climatul creator, de emulație, pe care trebuie să-I promovăm în momentul de față în cinematografie. Sînt convins că asumîndu-și rolul de producător. Centrul Național al Cinematografiei are toate posibili- . tățile de a răspunde — evi- tînd greșelile din trecut — mandatului cu care l-au învestit poporul, partidul. Pentru aceasta, este imperios necesar ca fiecare dintre noi să ne punem la treabă cu maximă răspundere ideologică. ~ buie să clădim cu riozitate. cărămidă cărămidă, fără a că fiecare film — dependent de gen sau tură — face politică, cu mijloacele artei. Este esențial, așadar, să ne întrebăm ce 
fel de politică facem prin fiecare film pe care-l< Pregătim, și cum facem -y- tă politică, cu ce inves, lie de idei și de talent, cît le mare este miza fiecărei realizări. Aceasta va fi, desigur, una din principalele probleme pe care le va dezbate și conferința pe țară 
a Asociației cineaștilor.Aș mal vrea să remarc 
că e necesară mai multă consecvență, de pildă, șl în direcția armonizării preocupărilor noastre de creație cu profilul repertoriului cinematografic curent; nu pot exista criterii diferite de apreciere a valorii șl a forței educative a filmelor. Dacă privești acum programele cinematografelor noastre, te izbește abundența filmelor ușoare, cu o slabă încărcătură de idei actuale...Repertoriul este copleșit de filme de aventuri nu întotdeauna bun ', filme care proclamă deseori brutalitatea, violența gratuită, legea celui mai tare. Evident, pe căldura asta mulți spectatori preferă acest gen de „divertisment" cinematografic filmelor cu probleme... Ar trebui, totuși, asigurată o mai mare varietate de genuri, dilatarea mercurului în termometre , nu justifică scăderea exigenței.

— Cum ar putea fi soluționată, în genere, atît de 
mult discutata problemă a 
repertoriului cinematogra
fic ?— Este, în ultimă Instanță, tot un aspect al' răspunderii ideologice în achiziționarea și programarea filmelor, ca și — ceea ce este deosebit de important — în organizarea și coordonarea diferitelor măsuri menite să contribuie la răs- pîndirea culturii cinematografice, la formarea gustului public, la dezvoltarea în rîndurile spectatorilor, a celor tineri mai ales, a exigenței și a receptivității față de filmele cu un conținut și cu un nivel artistic înalt. Subscriu la propunerea Ecaterinei Oproiu privind tratarea cu mai multă seriozitate a problemei cinematografelor de artă. O mare parte a publicului dorește să vadă realizări reprezentative ale diferitelor cinematografii ; filmele cu un bogat conținut de idei actuale, cu un mesaj uman și social transmis cu măiestrie artistică s-au bucurat întotdeauna, la noi, de un succes de prestigiu. Cu astfel de filme trebuie stimulat procesul de evoluție a gusturilor, și nu prin concesii făcute unor categorii de public încă neformate. Deficiențele repertoriului se cer privite nu numai prin prisma efectelor imediate, ci, mai ales, în perspectivă, gîndindu-ne cu răspundere și la felul cum îi educăm pe spectatorii viitoarelor filme ale școlii noastre cinematografice, ai viitoarelor filme de artă românești, consacrate actualității socialiste.

teatre

cinematografice, trebui să evite negativiste, să același timp, po-

Tre- se- cu uita ln- fac-

O Teatrul de Comedie (Ia Teatrul de vară „N. BS1- 
cescu") : Opinia publică — 20.
• ?xatIul Nottara" (la Teatrul de vară „He
răstrău") : Călătorie cu scandal — 20.
0 Teatrul „Ion Creangă" (la Teatrul de vară „2S 
August") : Nota zero la purtare — 20.
0 Teatrul „C. Tănase" (la grădina Boema) ; Comici 
vestiți al revistei — 20.
0 Ansamblul „Perinița" (în sala Savoy a Teatrului 
„C. Tănase") : Varietăți folclorice — 19.
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A 47-A ANIVERSARE A VICTORIEIREVOLUȚIEI POPULARE MONGOLE

Tn centrul Buzăului

SPORT

IJI „C.C.E.” și „cupa cupelor- LA FOTBAL:(■■■namnBaBBțnMnaMBMaaaaBnaMMrammaaaBmKwaamMBBaBaMMnaBBMMMaMMNMMMMa 
Steaua - Akademik Boldklub Copenhaga 
și Dinamo București - F. C. Kbln

leii la Geneva a avut loc tragerea la sorți a meciurilor din primul tur contînd pentru competițiile continentale de fotbal „Cupa campionilor europe.ni’ și „Cupa cupelor”.Campioana României, STEAUA BUCUREȘTI, va întîlni în C.C.E. echipa AKADEMIK BOLDKLUB din COPENHAGA, urmînd ca primul joc să-l susțină pe teren propriu. In „Cupa I cupelor", DINAMO BUCUREȘTI va disputa de asemenea, pe i teren propriu, prima partidă cu3 F.C. KOLN (R.F.G.). Conform

regulamentului, primul Joc va fi disputat la 18 septembrie, iar cel de al doilea la 2 octombrie.Iată și alte tntîlniri mai importante din cele două competiții: C.C.E.: Ferencvaros Buda- pesta-Celtic Glasgow ; Levskl Sofia-A.C. Milan ; F. C. Nflrn- beig-Ajax Amsterdam ; F. C. Zfîrich-Dinamo Kiev; Manchester City-Fenerbahce Istanbul; Cupa cupelor: Bordeaux- Spartak Sofia ; F. C. Lugano- F. C. Barcelona; F. C. Bruges- W.B. Albion.

Dinu Pistolii si Serban
» I •

Ciochină invitați la campio
natele internaționaleI 
ale AnglieiIn zilele de 12 și 13 iulie, pe stadionul „White City” din Londra se vor desfășura tradiționalele campionate internaționale de atletism ale Angliei. La startul diferitelor probe se vor alinia atleți și atlete din 15 țări, printre care Japonia, S.U.A., Ungaria, Mexic, Cuba, Italia, Belgia etc. Atletismul românesc va fi reprezentat de către DINU PIȘTALU, la săritura cu prăjina, și ȘERBAN CIOCHINA, la triplu salt, care au fost invitați de către organizatori.In cadrul întrecerilor, de un interes special se bucură proba de 5 000 m, unde s-au înscris printre alții australianul RON CLARKE și belgianul GASTON ROELANTS.

IERI, ÎN „CUPA CAMPIONATUL EUROPEAN FEMININ DE BASCHET

Corneliu Mănescu, ministrul a- facerilor externe al Republicii Socialiste România, l-a primit pe Iakșa Petrici, ambasadorul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia la București.în cadrul convorbirii au fost a- bordate probleme de interes reciproc privind promovarea continuă a relațiilor bilaterale dintre cele două țări.
★Ministrul economiei forestiere, Mihai Suder, a oferit miercuri seara o recepție în * onoarea delegației de specialiști iranieni, condusă de ministrul resurselor naturale, Nasser Golesorkhi, care face o vizită în țara noastră.Au participat Bucur Șchiopu. ministrul industriei alimentare, Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai conducerii altor ministere.A luat parte Soltan H. V. Sa- nandaji, ambasadorul Iranului la București.S ★La 10 Iulie a avut loc Plenara Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă. La lucrări au participat, ca invitați, reprezentanți ai uniunilor de creație, președinți ai comitetelor județene pentru cultură și' artă, conducătorii unor instituții culturale, ziariști.In cadrul plenarei au fost analizate unele preocupări actuale ale Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă și măsurile preconizate în vederea îmbunătățirii activității cultural-educative la sate.Au luat cuvîntul tovarășii Nico- lae Boboc, Letay Lajos, Sigismund Toduță, Petru Comarnescu, Ion Boca, Octavian Neamțu, Virgil Radulian, Alexandru Ciucurencu, Gh. Bunghez, Maria Fanache, I Vida Geza și Gh. Focșa.în încheierea discuțiilor a vorbit tovarășul Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă.

Plenara a adoptat un program de măsuri menite să ducă la dezvoltarea activității cultural-educative și artistice la sate, în condițiile create prin noua împărțire administrativ-teritorială a țării.

Mărturii ale progresului
Țară a cerului albastru, cu soare generos și aer tonifiant. Mongolia își etalează cu dărnicie peisajele de o nebănuită frumusețe, specifice centrului podișului asiatic. Privim crestele veșnic înzăpezite ale munților din nord, care lasă apoi loc dealurilor și colinelor acoperite de pajiști nesfîrși- te, aproape neîntrerupte, pînă spre dunele de nisip din Gobi. Sîntem la fi circa 8 500 km depărtare de patrie, într-o tară prietenă, aflată în plin progres, cu harnici constructori al socialismului, care ne întîmplnă cu tradiționala ospitalitate mongoleză.în cursul unei scurte vizite la re- Bdacția ziarului „Uhen", organ al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, ne sînt înfățișate succint realizările dobîndite în dezvoltarea industriei, agriculturii, științei și culturii naționale.O mare atracție o reprezintă, fără îndoială, Darhanul, oraș complet nou, cu o industrie înfloritoare, situat în nordul tării, în plină stepă, I acolo unde cu puțini ani în urmă nu se afla decît o îngrămădire de iurte. După ce geologii au descoperit mari rezerve de cărbune brun, care numai la minele de la suprafață din Șarîngol Bînt apreciate la 100 milioane de tone, în 1961 s-a pus piatra de temelie a unor importante uzine, a unei termocentrale și altor obiective industriale : concomitent, s-au construit numeroase blocuri moderne de locuințe. Da

aici, pe magistralele de înaltă, tensiune energia electrică este trimisă spre Ulan Bator, Suhe Bator, ca șl spre așezările rurale electrificate. în prezent, Darhanul este al doilea centru industrial al tării. Aici, vecinătatea fabricilor aflate în funcțiune cu cea a șantierelor marilor obiective constituie o caracteristică dominantă. Pentru' fundațiile noilor obiective industriale șl ale blocurilor de locuințe au fost excavați zeci de milioane de metri cubi de pămînt. Numeroși constructori sînt provenițl din rîndurile arațllor — crescători de animale, care au frecventat școlile de calificare, învățînd zeci de meserii, inexistente în trecut pe a- ceste meleaguri. Vestiți călăreți, care colindau imensitatea stepelor mongole, mutîndu-se cu Iurtele din loc în loc în urma turmelor de ol. au urcat pe schele, mînuiesc cu pricepere brațele macaralelor care domină în înălțime întregul oraș.Asemenea Darhanulul sl alte orașe ale țării, ca Suhe Bator, Cioibalsan șl altele, cresc pe verticală și orizontală, în ritmul rapid al Industrializării socialiste.Dezvoltarea șl diversificarea Industriei, procesul rapid de urbanizare sînt strîns legate de eforturile pentru valorificarea unor însemnate bogății ale subsolului șl solului. în ultimii ani, geologii au descoperit mari zăcăminte de minereuri utile : fier, wolfram, cupru, molibden, man-
Telegramă

Cu prilejul celei de-a 47-a a- niversări a victoriei revoluției populare mongole, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu,
a trimis o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Republicii Populare Mongole, Man- galîn1 Dughersuren.

Spectacol de gală

VOINȚA" România-R. F. a Germaniei 55-43
(Agerpres)

0 ETAPĂ DE
CKLOOOS

în campionatul european feminin de baschet, echipa României a învins cu scorul de 55—43 (28—26) echipa R.F. a Germaniei. Meciul s-a disputat în orașul Ra- gusa. Cele mai bune jucătoare românce au fost Vogel șl Racoviță.
Alte rezultate : Cehoslovacia-Franța 54—49 (20—19) ; Italia-Belgia 61—36 (26—21) ; Ungaria-Olanda 49—42 (22-rl9) ; Iugoslavia-Polonia 59—47 (33—25) ; U.R.S.S.-Bulgaria' 81—37 (40—17). vremea

1 . . : ■■ > H

Cu prilejul celei de-a 47-a aniversări a revoluției populare mongole, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă a organizat, miercuri seara, la cinematograful „Republica" din Capitală, un spectacol de gală cu filmul „Sfîrșitul", producție a studiourilor din R.P. Mongolă.La spectacol au participat Ion Brad, vicepreședinte al C.S.C.A., * Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe, Octav Li- vezeanu, vicepreședinte al Institu

tului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost de față Togoociin Ghen- den, ambasadorul R.P. Mongole la București, și alți șefi de misiuni diplomatice acreditați la București.înainte de prezentarea filmului, cineastul Ion Popescu-Gopo a vorbit despre realizările cinematografiei mongole. (Agerpres)

Tg. Mureș (prin telefon). Pentru orice ciclist care se respectă, viteza medie de 35 km la oră într-o etapă de numai 104 km înseamnă o notă destul de proastă. Aceasta mal ales cînd traseul — așa cum a fost ieri între Odorhei și Tg. Mureș — nu pune probleme cu totul speciale, iar vremea este favorabilă. Pentru cei 65 a- lergători rămași în „Cupa Voința” (numărul celor abandonați sau e- liminați în doar două etape este suficient de edificator : 20 1), etapa de ieri putea să însemne un prilej fericit de a dovedi inițiativă și curaj,, bună pregătire și ambiție personală. N-a fost, însă, așa. Plutonul s-a menținut în general compact; doar cei rămași pe primii kilometri, la urcarea spre Gorund au pierdut contactul cu restul' caravanei. Șoseaua ca în palmă, adierea răcoroasă a vîn- tului, umbra copacilor ce străjuiesc în bună parte drumul prin aceste locuri i-au predispus pe concurenți la un adevărat ciclo- cros pentru admirarea frumuseți
lor naturii. Cele cîteva încercări de desprindere din pluton ale unor „îndrăzneți* au fost doar focuri de artificii. Șl astfel, kilometru de kilometru, etapa se apropia de sfîrșit fără ca nimic să fie demn de semnal&t. Apatia alergătorilor noștri s-a manifestat la limita maximă. In timp ce, de bine de rău, unii dintre cicliștii francezi (Duteil, Eyquard) au căutat să întindă plutonul, fruntașii cursei pedalau agale în urmă. Poate că din punct de vedere tactic, fruntașii clasamentului procedează corespunzător. „De ce să riscăm? Să ne atace cel din urma noastră 1" — parcă auzim în cor răspunsul lor. Totuși, cicliști de talia lui Emil Rusu (căruia de pe acum 1 se anticipează victoria finală 1) au datoria să nu aștepte invitația outsiderilor pentru a arăta că pot mal mult. Indiscutabil, ritmul de pînă acum al cursei reflectă modul conservatorist, de drămuire excesivă a forțelor, în care sînt crescuți cicliștii noștri. La urma urmei, de ce e nevoie să se parcurgă peste 100 km, dacă cicliștii înțeleg să-și dispute doar... sprintul final, cum s-a în- tîmplat și în etapa de ieri ? Poate pentru astfel de alergători, „tacticieni* prin excelență, etapele ar trebui să aibă doar vreo 10—15

In cîteva rînduriMeciurile disputate aseară în TUR
NEUL INTERNAȚIONAL DE FOT
BAL DE LA CONSTANȚA s-au încheiat cu următoarele rezultate : selecționata divizionară de tineret — Farul 2—2 (0—1) ; Dukla Praga — F. C. Duisburg 1—1 (1—1).

ECHIPA VEST-GERMANĂ DE 
FOTBAL AACHEN și-a continuat turneul în Argentina jucînd la Mar del Plata pu echipa Boca Juniors. Gazdele au repurtat victoria cu scp- rul de 2—1. Jocul a fost urmărit de peste 25 000 de spectatori.

Timpul probabil pentru 12, 13 și 14 iulie. în țară: Vreme în general frumoasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. Vor cădea averse izolate de ploaie. Vînt slab, pînă la potrivit. Minimele vor fi cuprinse între 10 și 20 grade, iar maximele între 24 și 34 grade, în București: Vremea se menține frumoasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. Vînt slab, pînă la potrivit. Temperatura ușor variabilă.

-------------------———————— ,

EXPOZIȚIE: „REPUBLICA POPULARĂ MONGOEĂ IN IMAGINI"Cu prilejul cele de-a 47-a aniversări a revoluției populare mongole, sub auspiciile Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea a avut loc, miercuri la amiază, la Casa de cultură a I.R.R.C.S., vernisajul expoziției de fotografii „Republica Populară Mongolă în imagini".In fața unei numeroase asistențe,

Costică Alecu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., a rostit cuvîntul de dei- chidere, după care a vorbit Togoociin Ghenden, ambasadorul R.P. Mongole la\ București.Au fost de față membrii Ambasadei R.P. Mongole și alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

km : cu ștartul la marginea ora- ,șuiul și sosirea în centru...Ieri, etapa a revenit budapesta- nului Ferenc Iszag, pe ultimii zeci de metri, la mare luptă cu Tudor Vasile și Nicolae Ciumeti, aceștia doi clasați în urma învingătorului la cîțiva centimetri In clasamentul general, aceeași ordine, în ce privește primii patru: Emil Rusu, Tudor Vasile (la 1,56"), N. Ciumeti și francezul Fr. Duteil (ambii la 2’56”). Astăzi vor avea ’ loc două etape. Dimineața, contratimp individual (20 km, Tg. Mureș, Acățarl și retur), iar după-amiaza, plecare în bloc de la Tg. Mureș la Cluj (107 km).
Ion DUMITRII!

AU ÎNCEPUT CAMPIONATELE 
INTERNAȚIONALE DE TENIS ALE 
SUEDIEI programate la Baastad. ION 
ȚIRIAC (România) l-a învins cu 8—6, 6—2, 6—0 pe suedezul Palm. La dublu masculin, perechea Țiriac (România), Dell (S.U.A.) a întrecut cu 3—6, 6—1, 6—1 pe Carlstein, Zahr (Suedia). La aceste campionate participă 557 jucători și jucătoare repre- zentînd 17 țări. Turneul va dura două săptămîni.

LA SZARVAS a continuat TUR
NEUL INTERNAȚIONAL FEMININ de șah. Jianu (România) a remizat cu Karakas (Ungaria). Polihroniade (România) a obținut același rezultat în fața maghiarei Veroczy.în clasament conduce Szady cu 2,5 puncte, urmată de Polihroniade cu 2 puncte. Jianu totalizează 1,5 puncte.

CUNOSCUTUL PUGILIST FIN
LANDEZ OLLI MAEKI a fost desemnat șalanger oficial la titlul european deținut de spaniolul Carrasco (ușoară). Maekl a deținut centura europeană în anii 1964 șl 1965. în anul 1957 el a cucerit medalia de aur la campionatele europene pentru amatori de la Praga, unde a evoluat la cat. semiușoară.

CAMPIONATELE MONDIALE U- 
NIVERSITARE DE LUPTE LIBERE vor avea loc în zilele de 12 și 13Iulie la Istanbul. La campionate și-au anunțat participarea sțudenți sportivi din 5 țări.Etapa a 12-a a TURULUI CICLIST 
AL FRANȚEI, Pau-St. Gaudens (226,500 km) a revenit belgianului Georges Pintens în 7h33’34”. Lider al clasamentului este Van den Berghe (Belgia), urmat de italianul Schaivon la 1’34”. Francezul Poulldor, principalul favorit al cursei, a urcat de pe locul 23 pe locul 5, la 4’13” față de purtătorul tricoului galben.în prezent se desfășoară la Sopot întrecerile competiției internaționale de tenis pe echipe pentru „CUPA 
MĂRII BALTICE". Echipa Româ
niei a învins cu 2—1 selecționata 
R. D. Germane. Alte rezultate : R.S.S'. Estonă—Suedia 2—1; Ungaria—Polonia 2—1.

Ștrandul Tineretului din Capitală : Primele noțiuni de înotFoto : M. Cioc

Manifestările de la Ulan-BatorULAN-BATOR 10 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 47-a aniversări a revoluției populare, care se sărbătorește în R. P. Mongolă la 11 iulie, la Ulan-Bator a avut loc miercuri o adunare solemnă la care au participat reprezentanți ai organelor de partid, de stat, ai oa

menilor muncii din capitala R. P. Mongole. Raportul cu privire la a 47-a aniversare a revoluției populare a fost prezentat de D. Maidar, membru al Biroului Politic al C.C. al P.P.R.M.„ vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.P. Mongole.

gan, sare etc. La Zumbalan, în Gobi, sondorii scot din adîncuri Importante cantități de țițeLRitmul de industrializare este deosebit de pregnant în Ulan Bator, unde se realizează aproximativ jumătate din întreaga producție industrială a țării. Aici, fondurile alocate industriei reprezintă circa 60 la sută din totalul investițiilor centralizate ale statului. în vechiul oraș. In care nu existau nici măcar simple ateliere meșteșugărești, s-au creat zone Industriale puternice, care cuprind, între altele, o centrală de termofi- care. un combinat de prelucrare a pieilor, un altul de Industrializare a cărndl. un combinat textil, o uzină de reparații auto etc. Orașul îșl etalează noile construcții pe valea rîu- lul Tola, unde ansamblurile noi de locuințe sînt înzestrate cu tot ce e necesar traiului modern.Ulan Batorul, -cu cel peste '250 000 de locuitori, este nu numai centrul industrial al țării, ci și un puternic centru politic, cultural, științific. Prima cunoștință cu viata culturală a orașului o datorez amabilității compozitorului șl dirijorului Nams- raihzo, cu ocazia unul concert sim- fonic-școală. Mongolii au inima sensibilă, sînt Iubitori de frumos, de muzică bună, izvorîtă din tradițiile miler are ale rapsozilor populari, po care sînt în stare să o asculte ore întregi fără să clintească.Concertele-spectacol sînt desigur numai o parte din vasta activitate cultural-educativă desfășurată cu intensitate crescîndă. în ultimii ani s-au depus eforturi susținute pentru crearea bazei materiale necesare unei bogate activități cultural-ștlln- țifice. La Ulan Bator, peste 9 000 de sțudenți frecventează cursurile facultăților de filologie, istorie, chimie, fizico-matematică. biologie, științe juridice etc., din cadrul Universității, Institutului politehnic. Institutului de medicină sau Institutului agronomic.Contrastele între trecut și prezent 
se întîlnesc în toate domeniile. Fosta „Urga", oraș cu o vechime de peste 600 de ani, era denumită „capitala de pîslă", datorită aglomerării de iurte în care locuia marea majoritate a populației. Singurele excepții le constituiau reședința vechilor hani mongoli, cîteva temple budiste șl locuințele negustorilor bogati, în majoritate străini. Ascultînd cu o firească curiozitate relatările prietenilor mongoli despre trecutul capitalei țării, am în fată Imaginea unul oraș complet nou, ale cărui linii dominante se înscriu In coordonatele urbanismului modern. Exceptînd u- nele elemente tradiționale, care dau notă specifică acestui oraș, noile clădiri de 4—6 sau 9—11 etaje, din cărămidă sau prefabricate, reflectă e- fortul pentru rezolvarea problemei dotărilor edilitare la nivelul cerințelor crescînde ale populației.Ca mal toate orașele țării. Ulan Batorul înfățișează . rezultatele vizibile ale eforturilor de sistematizare si înfrumusețare nu numai ale ar- hltecților, prolectanților și constructorilor, ci și ale maselor largi de oameni ai muncii. Cu sprijinul populației, străzile și bulevardele aii fost străjuite de peluze cu arbori șl flori. Edili pricepuți se îngrijesc să rezolve nu numai problemele mari referitoare la conturarea zonelor Industriale pentru a evita poluarea aerului, la amplasarea judicioasă a uzinelor și fabricilor, a Instituțiilor so- cial-culturale, de învățămînt, sănătate sau a rețelei de magazine, cl si detaliile de urbanistică, ce adaugă orașului un spor de frumusețe. Deasupra peluzelor cu Iarbă și flori s-au așezat tevl de irigat, care mențin prospețimea vegetației și în perioadele de secetă. în plin centrul Ulan Batorului, de la hotelul cu a- celașl nume și pînă spre Operă a fost amenajat un frumos parc, cu esență de arbuști și flori specifice Mongoliei, care pot trezi nu numai interesul trecătorilor, cl șl al bota- nistilor.Toate aceste realități noi ale Mongoliei populare constituie elemente Inseparabile ale mersului ascendent pe magistralele progresului și civilizației.

G BORDEIANU

TELEGRAME EXTERNE
R. S. CEHOSLOVACĂ

SESIUNEA ■ CONFERINȚA ACRICU1TDRI- 
ADU NĂRII COOPERATIȘTI

21 iulie CONCURS EXCEPIIONAL „PRONOEXPRES"
La Concursul excepțional „Prono-, expres" din 21 iulie 1968 se atribuie autoturisme „Fiat 1 800", „Warszawa”, „Renault“-10 Major, „Skoda“- 

1 000 MB în număr nelimitat.10 autoturisme se atribuie prin tragere Ia sorți. Din acestea : 2 sînt autoturisme „Volga", 2 „Moskvici"- 408, cu patru faruri si radio, 6 „Skoda“-1 000 MB; de asemenea, vor fi și 50 excursii în Ungaria și Ce- » hoslovacia de circa 15 zile (cu autocarul), precum și un mare număr de premii de valoare variabilă și fixă în bani. Cu 30 lei puteți participa

la toate cele 10 extrageri. în toatal se extrag 90 de numere.Sîmbătă 20 iulie este ultima zi pentru procurarea biletelor.
PRONOEXPRESNumerele extrase la concursul nr. 28 din 10 iulie 1968EXTRAGEREA I r 1 22 21 38 9

10 — 47 20.Fond de premii: 396 953 lei.EXTRAGEREA A Il-a : 2 5 42 7 
6 24 — 45 31.Fond de premii: 336 592 lei, din care 37 750 lei report categoria I.

NAȚIONALE
PRAGA 10 (Agerpres). — După cum anunță agenția C.T.K., la Praga s-a deschis miercuri a 25-a sesiune a Adunării Naționale a R.S Cehoslovace Programul sesiunii prevede alegerea Consiliului Național Ceh, care se înfăptuiește pe baza legii constituționale de pregătire a organizării federative a R.S Cehoslovace, aprobată de Adunarea Națională la 24 iunie.La lucrările sesiunii ia parte Alexander Dubcek, prim-secretar al C.C. al P.C.C.

PRAGA 10 (Agerpres). — în localitatea Nitra au început lucrările Conferinței agricultorilor cooperatiști din Cehoslovacia. Conferința are drept scop crearea unei organizații proprii — Uniunea agricultorilor cooperatiști — care să se ocupe de problemele specifice ale cooperatorilor. Luînd cuvîntul, Ludvik Svoboda, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace, a arătat că procesul revoluționar al formării de cooperative a determinat un progres’ considerabil în dezvoltarea producției agricole, o sporire a veniturilor agricultorilor cooperatiști și a asigurat aprovizionarea cu alimente a populației. El a subliniat apoi importanța actualei conferințe în viața agriculturii cooperatiste cehoslovace.

Recrudescență 
a manifestațiilor 
populare 
la Montevideo

Aniversarea ArmateiTIRANA 10 (AgeYpres). — Cu o- cazia celei de-a 25-a aniversări a Armatei Populare Albaneze, pe stadionul „Gemal Stafa" din Tirana a avut loc un miting la care au luat parte circa 20 000 persoane. La tribuna centrală se aflau Enver Hodja,

Populare Albanezeprim-secretar al C.C. al Partidului Muncii din Albania, Mehmet Shehu, președintele Consiliului de Miniștri, precum și alți conducători de partid și de stat albanezi, ofițeri superiori. Beqir Balluku, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul apărării populare, a rostit o cuvîntare.

RIO DE JANEIRO 10. — Corespondentul Agerpres, V. Oros, transmite: Capitala Uruguayului a cunoscut în cursul zilei de miercuri o nouă recrudescență a manifestațiilor populare. în centrul orașului, o demonstrație studențească, ai cărei participanțl cereau suspendarea stării excepționale, a fost atacată de poliție. Ca răspuns, ma- nifestanții au incendiat trei mașini oficiale. La rîndul lor, funcționarii bancari au participat la mitinguri tn diferite puncte ale orașului, ce- rînd abrogarea decretului privitor la mobilizarea militară la locul de muncă și desființarea sancțiunilor prevăzute pentru particlpanțli la greva generală organizată săptă- mîna trecută de Confederația Națională a oamenilor muncii.Surse ale poliției informează că în cursul zilei au fost arestate încă 450 de persoane, predate în grupuri autorităților militare pentru a fl transferate la garnizoane din provincie, unde urmează să fie sancționate conform regulamentelo» militare.



viața internațională
9

Maurice Couve de Murville
Însărcinat cu formarea
noului guvern francez

PARIS 10 (Agerpres). — Georges Pompidou l-a vizitat miercuri după-amiază pe președintele de Gaulle căruia i-a. remis demisia guvernului pe care l-a condus. După primirea demisiei, generalul de Gaulle a adresat fostului premier o scrisoare în care aduce e- logii activității sale în cei șase ani și trei luni cit s-a aflat în fruntea guvernului.în aceeași după-amiază, președintele de Gaulle l-a numit pe Maurice Couve de Murville în funcția de prim-ministru. Noul premier și-a început consultările în vederea formării guvernului, a

cărui componență va fi cunoscută vineri după-amiază. Maurice Couve de Murville a îndeplinit timp de zece ani funcția de ministru al a- facerilor externe al Franței, fiind numit recent ministru al economiei și finanțelor în precedentul guvern.Anterior, în cursul dimineții, guvernul prezidat de Pompidpu a ținut ultima sa ședință, în cursul căreia președintele de Gaulle a exprimat mulțumiri miniștrilor pentru contribuția adusă la conducerea statului. Consiliul de Miniștri a acest lege, de zi tare.Agenda politică franceză prevede pentru joi întrunirea în prima sa ședință a noii Adunări Naționale. Guvernul pe care îl va forma Maurice Couve de Murville urmează să se întrunească sîm- bătă.

examinat și aprobat cu prilej cîteva proiecte de care se vor afla pe ordinea a viitoarei sesiuni parlamen-

ROMA BRUXELLES

Ambasadorul

Corespondența din Paris de la GEORGES DASCAL

TURCIA

Bel- avut

„Săptămîna a
ailturii românești"dezbaterea parlamentului

Declarația - program 
a cabinetului în

LA AIX-LES-BAINS I

de la Paris dintre

ROMA 10. — CorespondentulAgerpres, N. Puicea, transmite : In Camera Deputaților a Italiei s-au încheiat miercuri seara dezbaterile asupra declarației-program a guvernului prezidat de Giovanni Leone. Din discuții s-a conturat șl mai clar faptul că guvernul — pe lingă voturile de sprijin ale deputaților democrat-creștini — se va bucura de „atitudinea binevoitoare" a reprezentanților parlamentari ai Partidului socialist unificat și ai Partidului republican, care se vor abține cu prilejul exprimării votului de încredere. în acest fel, șl dacă nimic neprevăzut nu va interveni, guvernul Leone va primi învestitura cu o majoritate modestă de 6—7 voturi. Deputății comuniști, cei al Partidului Socialist Italian al Unității Proletare (P.S.I.U.P.), precum și cei aparținînd grupului parlamentar al socialiștilor autonomi și independenților de stînga și-au anunțat opoziția față de guvern. împotriva învestiturii, dar din considerente cu totul deosebite, s-au pronunțat și reprezentanții partidelor de dreapta.

Analiza discursurilor rostite de deputății democrat-creștini relevă eforturile lor de a sublinia — pe de o parte — că actualul „guvern de așteptare" nu înțelege să fie inactiv, ci îșl propune să adopte măsuri în unele probleme ca, de pildă, învățămîntul și tratatul de neproliferare a armelor nucleare, iar, pe de altă parte, să creeze atmosfera propice și condițiile restabilirii coaliției guvernamentale de' centru-stînga cu partidele socialist unificat și republican.în cadrul dezbaterilor miercuri au luat cuvlntul De ■tino, co-secrer.ar al P.SU.,Basso, președintele P.S.I.U.P., Pietro Ingrao, liderul grupului parlamentar comunist, Donat Cattin (P.D.C.) care au reafirmat, în numele partidelor pe care le reprezintă, punctele de vedere cunoscute.Joi după amiază va lua din nou cuvîntul primul ministru, Giovanni Leone. Votul de învestitură va interveni, după toate probabilitățile, înainte de sfîrșitul săptămînii.

roman primit 
în audiență 
de regele BelgieiBRUXELLES 10 (Agerpres). — Cu ocazia plecării sale definitive din Belgia, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România Ia Bruxelles, Ion Oancea, a fost primit la 10 iulie în audiență de regele Beigiei, Baudouin.Cu acest prilej, între regele giei și ambasadorul român a loc o convorbire cordială.

de Mar- Lelio
DECLARAȚIA
PARTIDULUI
REPUBLICAN
AL POPORULUI

Conferința de presă
PARIS 10 (Agerpres). — Miercuri a avut loc cea de-a 12-a ședință a convorbirilor oficiale de la Paris dintre reprezentanții guvernelor R.D. Vietnam și S.U.A. Averell Harriman, reprezentantul guvernului S.U.A., s-a referit în intervenția sa la diverse probleme generale ale Asiei de sud-est, prezentînd unele considerații ale Washingtonului privind viitorul acestei regiuni.Reprezentantul guvernului R.D. Vietnam, ministrul Xuan Thuy, a reafirmat că Statele Unite trebuie să înceteze fără întîrziere șL necondiționat bombardamentele și toate actele de război împotriva Vietnamului de nord. Dacă partea americană nu se hotărăște în această privință — a declarat Xuan Thuy — celelalte probleme interesînd cele două părți nu vor putea fi discutate și convorbirile nu vor putea ajunge la rezultate. Răspunderea, a adăugat el, va reveni în întregime părții a- mericane.Făcînd o trecere în revistă a discuțiilor de pînă acum, ministrul Xuan Thuy a constatat că reprezentantul american a ridicat obstacole încă de la începutul convorbirilor pentru a împiedica atingerea scopului acestora. El a vorbit despre „procedeele nesincere" ale părții a- mericane de a avansa „vagi promisiuni de pace", de a ridica o serie de probleme fără nici o legătură cu încetarea bombardamentelor, de a cere „reciprocitate" pentru încetarea bombardamentelor, de a falsifica conținutul fundamental al acordurilor de la Geneva și de a intensifica în același timp războiul de a- gresiune în ambele zone ale Viet- . namului. Ministrul Xuan Thuy a denunțat, de asemenea, încercarea propagandei americane de a avansa ideea că ar exista „puncte asemănătoare" în pozițiile celor două părți, „semne de progres" etc. Vorbitorul a arătat că asemenea afirmații sînt destinate doar să liniștească opinia publică americană care cere guvernului S.U.A. să-și revizuiască politica în Vietnam.Ședința de miercuri a durat trei ore. După ședință, ministrul Thuy a declarat că nu s-a. nici un pas înainte.

a lui U Thant
COMUNICAT DUPĂ

ÎNCHEIEREA VIZITEI

Xuan făcut

GENEVA 10 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., U Thant, a examinat în cadrul unei conferințe de presă ținută miercuri la Palatul Națiunilor Unite din Geneva o serie de probleme internaționale actuale. El a apreciat că convorbirile oficiale în problema vietnameză de la Paris „nu au făcut nici un progres asupra fondu- ' lui". El a remarcat totuși că este „un semn încurajator" faptul câ convorbirile continuă, deși „procesul va fi îndelungat și foarte delicat". U Thant a făcut cunoscut că va primi un raport din partea reprezentantului său în Orientul

Mijlociu, Gunnar Jarring, după care se va putea pronunța asupra șanselor unei reglementări în a- ceastă regiune. Secretarul general s-a referit la diverse aspecte ale problemei dezarmării, oprindu-se asupra sarcinilor viitoare ale Comitetului celor 18 state pentru dezarmare. După părerea sa, acest organism ar trebui să acorde un loc important interzicerii experiențelor subterane nucleare și reducerilor ce ar trebui să fie efectuate în stocurile ‘de mijloace de transportare la țintă a armelor nucleare. Ar fi, de asemenea, de dorit să se abordeze problema armelor chimice și bacteriologice.
Mișcarea grevistă din

se amplifică
ROMA 10 (Agerpres). — Mișcarea grevistă din Italia continuă, cuprinzînd ansamblul activității e- conomice, atît în sectorul public, cit și în cel particular. Azi, ca urmare a grevei tipografilor, la Roma și Milano nu a apărut nici un ziar. A fost, de asemenea, anunțată o grevă generală în triunghiul industrial Milano-Turin-Genova, precum și ia șantierele navale de la Ancone și Palermo. O altă grevă generală a fost hotărîtă de muncitorii din industrie și agricultură din regiunile Triest, Pisa, Palermo și

Roma. Muncitorii nunțat, la rîndul lucrului în întreaga țară între 21 și 24 iulie. Sînt, de asemenea, afectate de mișcarea grevistă industriile zahărului, cimentului, textilelor și confecțiilor, precum și industria chimică. Mai multe categorii de salariați din aparatul de stat urmează să intre în grevă începînd din 12 iulie, pe timp de cinci zile. Greviștii cer îmbunătățirea oondi- țiilor de trai și a salariilor, o mal bună folosire a forței de muncă, reducerea orelor de muncă, suspendarea concedierilor.

feroviari au a- lor, încetarea

La Khe Sanh flutură drapelul F.K.E.
Ultimele explozii la Khe Sanh. Ultimele bunkere au sărit în aer. Faimoasa bază militară de la Khe Sanh, avanpostul strategic american de lingă zona demilitarizată, nu mai există. Convoaiele de infanteriști marini se retrag în grabă pe șoseaua nr. 9, hărțuiți în cîmp deschis de forțele patriotice, începînd de la 9 iulie, la Khe Sanh, pe locul fostei baze americane, flutură drapelul Frontului Național de Eliberare. Reprezentantul la Hanoi al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud a anunțat această victorie a patrioților sud-vietnamezi în cadrul unei conferințe de presă la care au participat sute de ziariști vietnamezi și străini. Reprezentantul F.N.E. a citit apoi un comunicat al Comandamentului armatei de eliberare de pe frontul de la Khe Sanh care subliniază în primul rînd că „retragerea' corpului expediționar format din 6 000 infanteriști marini americahi de la Khe Sanh reprezintă „o mare în- frîngere politică și militară a S.U.A.'. Trimițînd trupe la Khe Sanh, americanii au făcut o mare eroare : cu cît mai mult căutau să întărească apărarea, cu atît mal mult trebuiau să găsească o mare forță care să asigure securitatea ; cu cît mai mult sufereau mari pierderi, cu atît mai mult contradicțiile între concentrarea și răs- pîndirea forțelor lor armate bo agravau. O dovadă a eșecului lor este și faptul că trupele americane s-au găsit într-o situație și mal critică cînd au pus In aplicare

planul do evacuare a bazei de la Khe Sanh : peste 1 500 de soldați americani au lost scoși din luptă, iar întreaga șosea nr. 9, calea de acces de la bază spre regiunile de coastă, a devenit un imens teren al ambuscadelor de hărțuire și decimare în rîndul agresorilor.Comunicatul arată că pe plan politic acest eveniment a lovit și mai mult în prestigiul puterii militare americane, exercitînd tot-
CORESPONDENTA

DIN HANOI
DE LA ADRIAN IONESCU

iFrnnînMWiînMMB—wmhmmmbmwmodată un efect nefast asupra moralului trupelor S.U.A., ale marionetelor saigoneze șl sateliților lor. Consecințele imediate ale cuceririi Khe Sanh-ului de patrioți sînt, arată comunicatul, „pierderile importante în rîndul forțelor militare inamice' ; „eliberarea întregului district Huong Hua, unde mai mult de 10 000 persoane au înlăturat administrația marionetă, s-au reîntors în satele lor și au instalat puterea populară' ; „împingerea liniei de apărare americană pe șoseaua nr. 9' ; creșterea forțelor armatei de eliberare.Victoria cucerită la Khe Sanh de forțele patriotice, se arată în comunicat, este rezultatul acțiunilor militare desfășurate în patru etape de forțele patriotice din această zonă. Cea dintîi a început la 21 ianuarie prin cucerirea subsecto-

rului de la Huong Hua și a continuat cu distrugerea avanpostului de la Lan'g Vei. In cea de-a doua etapă, care a durat de la 8 februarie pînă la 31 martie, forțele patriotice au încercuit sistemul defensiv imobllizînd 10 000 de infanteriști marini americani. In cea de-a treia etapă, operațiunea „Pegasus’, declanșată de comandamentul S.U.A. cu scopul de a degaja cercuite la Khe Sanh, a suferit eșec. Ultima etapă a început luna mal cînd unltăfile F.N.E. supus baza de la Khe Sanh unor atacuri din ce în ce mai puternice pînă cînd comandamentul american a fost silit să ordone evacuarea bazei, devenită total ineficientă.Știrile sosite aici, la Hanoi, din Vietnamul de sud atestă victoriile înregistrate de F.N.E. și în alte bătălii purtate în ultima vreme.Agenția „Eliberarea' anunță că în cursul lunii Iunie forțele patriotice ale Frontului Național de Eliberare au scos din luptă 55 750 de soldați Inamici. Forțele patriotice au distrus în acest răstimp 13 batalioane, un escadron de blindate și 33 de companii. Pierderile materiale inamice se ridică la 275 de avioane, peste 750 de vehicule militare, 61 de vase de război, 30 de depozite de carburanți sau muniții, 80 de tunuri de diferite calibre, 50 de posturi întărite, precum și 20 de poduri rutiere sau feroviare.După Khe . Sanh, alte noi puncte strategice inamice sînt asaltate de forțele patriotice sud-vietnameze.

trupele americane în- un în au

PREȘEDINTELUI
—-3 ___ _____ ~

R.A.U. IN U.R.S.S.MOSCOVA 10 (Agerpres). — în cursul convorbirilor pe care le-,a avut președintele Nasser cu Leonid Brejnev, Nikolai Podgomîi și Alexei Kosîghin a avut loc un schimb de păreri Intr-un cerc larg de probleme ale dezvoltării în continuare a colaborării multilaterale dintre U.R.S.S. și R.A.U., situației din Orientul Apropiat și cu privire la alte probleme internaționale de interes reciproc, se spune în comunicatul dat publicității la Moscova după încheierea vizitei oficiale a președintelui R.A.U.O atenție deosebită s-a acordat în cursul convorbirilor situației din Orientul Apropiat, se spune în comunicat. Părțile au ajuns la un acord privitor la pașii care vor fi făcuți în comun în scopul restabilirii păcii și securității în această regiune. U.R.S.S. și R.A.U. au reafirmat necesitatea reglementării problemei Orientului Apropiat pe baza rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiembrie. In comunicat se exprimă sprijin față de eforturile reprezentantului special al secretarului general al O.N.U. în Orientul Apropiat, Gunnar Jarring.Comunicatul relevă că relațiile de prietenie dintre U.R.S.S. și R.A.U. se bazează pe temelia sigură a încrederii reciproce, precum și pe coincidența părerilor U.R.S.S. și R.A.U. în problemele internaționale cele mai importante. U.R.S.S. și R.A.U. condamnă cu hotărîre agresiunea armată a S.U.A. în Vietnam și cer ca S.U.A. să înceteze fără întîrziere și necondiționat. bombardamentele și alte acte agresive împotriva R. D. Vietnam.
★Președintele Republicii Arabe Unite, Gamal Abdel Nasser, a sosit miercuri la Brioni, într-o vizită de prietenie în Iugoslavia. După cum anunță agenția Taniug, la sosire el a fost întîmpinat de Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, precum și de alți înalți conducători de stat ai Iugoslaviei.

ANKARA 10 (Agerpres). — Principala grupare politică de opoziție din Turcia, Partidul Republican al Poporului, a dat publicității o declarație de politică externă, în care cere denuclearizarea Turciei și desființarea unor baze americane staționate pe teritoriul turc. Prezența acestor baze, se subliniază în declarație, poate atrage Turcia în- tr-un conflict, împotriva voinței sale. Declarația preconizează, totodată, încheierea neîntîrziată a actualelor negocieri asupra acordurilor bilaterale cu privire la statutul șl caracterul forțelor și instalațiilor americane din Turcia. Acest partid se pronunță în favoarea îmbunătățirii relațiilor cu țările vecine. In legătură cu aceasta, declarația consideră necesară o revizuire a statutului Turciei în cadrul N.A.T.O., dar insistă asupra menținerii ei în această organizație.

La Aix-les-Bains, 
Departamentul Sa
voie, se desfășoară o 
„Săptămîna a culturii 
românești", organi
zată de municipali
tatea orașului, cu 
sprijinul asociației 
„Franța — România". 
Orașul e împodobit 
cu numeroase drapele 
ale României și Fran
ței. La vernisajul ma
nifestărilor, care a 
avut loc in saloanele 
palatului „Sayoie", au 
luat parte J. P. Ha
denque, prefectul de
partamentului, E. 
Dorges, primarul o- 
rașului, alte persona
lități ale vieții pu
blice și culturale lo
cale, precum și Con
stantin Flitan, amba
sadorul României la 
Paris.

Cu acest 
prefectul 
a relevat
tradițional al relații
lor de prietenie ro- 
mâno-franceze, simi
litudinea culturii și 
civilizației celor două 
popoare, exprimîn- 
du-și convingerea că 
aceste relații se vor 
dezvolta și consolida. 
Franța și România — 
a spus prefectul — 
sint animate de
ceeași dorință de a-și 
aduce contribuția la 
dezvoltarea colabo
rării europene și e-

prilej, 
Hadenque 
caracterul

a-

' dificarea păcii. Re- 
ferindu-se, de aseme
nea, la evoluția pozi
tivă a relațiilor din
tre Franța și Româ
nia, ambasadorul C. 
Flitan a arătat că in 
prezent „toate con
dițiile sînt reunite 
pentru ca cooperarea 
multilaterală 
no-franceză 
lărgească și să se 
dezvolte și mai mult, 
in interesul celor 
două țări și al păcii".

Săptămîna româ
nească de la Aix-les- 
Bains este marcată 
de numeroase mani
festări cultural-artis
tice. In saloanele pa
latului „Savoie" a 
fost inaugurată o ex
poziție de artă plas
tică, de artizanat, de 
fotografii. In același 
timp este prezentată 
o expoziție de produ
se de artizanat.

Zilele trecute a a- 
vut loc prezentarea 
filmului „Răpirea fe
cioarelor", la care au 
participat realizatorul 
Dinu Cocea și actrița 
Marga Barbu. Tot
odată, au fost vizio
nate citeva docu
mentare românești. 
In cadrul manifestă
rilor, publicul are 
prilejul să vizioneze 
piesele lui Caragiale 
,,O noapte furtunoa
să" și „Conu Leonida

româ- 
ră se

față cu reacțtunea" S 
in interpretarea tru- Z 
pei „Grecault". O < 
seară dintre cele mai > 
reușite a avut loc la 
„Thâatre Verdure" < 
din Aix-les-Bains, > 
unde ansamblul de 
cîntece și dansuri al < 
studenților din Bucu- £ 
rești, „Doina", a pre- A 
tentat în fața a trei > 
mii de persoane un < 
program aplaudat la < 
scenă deschisă. >

Presa locală acor- \ 
dă mult spațiu mani- > 
festărilor românești. 
Astfel, ziarul „Le 
Dauphine Liberă" re- ■ > 
latează zilnic, în ter- > meni călduroși, des- < pre manifestările din > 
cadrul „Săptămînii > 
culturii românești". < 
Numeroase alte ziare > 
locale au publicat ar- < 
ticole elogioase la a- A 
dresa tinerilor inter- > 
preți din ansamblul < 
„Doina", relevînd fru- A 
musețea dansurilor șl > 
bogăția costumelor < 
populare. Postul de y 
televiziune din Lyon > 
a transmis emisiuni < 
consacrate culturii ro- i 
mânești.

Manifestările chttu- s. rale românești de la > 
Aix-les-Bains sînt < 
primite cu deosebită A 
căldură de populație, > 
fiind apreciate ca o < 
expresie a prieteniei A 
dintre popoarele fran- > cez ji român. Z
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agențiile de presa transmit
Demonstrații țărănești in 

Ecuador. In capitala Ecuadorului, Quito, au avut loc ieri manifestații ale țăranilor în semn de protest față de incidentele petrecute săptămîna treoută în provincia Loja. Țăranii din regiunea Loja, cel mai greu lovită de seceta din acest sezon, au ocupat o serie de pămînturi părăsite, de la ferma „Santa Ana". Poliția a intervenit făcînd uz de arme, omorînd 10 țărani și rănind alți 20. O manifestație asemănătoare a avut loc la Guayaquil, unde țăranii au cerut realizarea reformei agrare.
să R. D. Vietnam șl 

Republicii Irak stabilească relații di- rangul de ambasadă.
Guvernul 

guvernul au hotărît plomatice laComunicatul dat publicității arată că această hotărîre a fost luată în dorința de a întări relațiile do prietenie dintre cele două țări.

Algeria r— Efec
tuarea controlului 
oftalmoloaic

Reuniunea miniștrilor de externe al celor șapte țări 
membre ale Uniunii Europei Occidentale s-a încheiat la Bonn. I.a o conferință de presă, ministrul de externe vest-german, Willy Brandt, 
a făcut cunoscut că în cadrul reuniunii s-a dezbătut din nou problema aderării Angliei la Piața comună, față de care poziția Franței rămîne neschimbată. El a afirmat că guvernul francez acceptă în principiu ideea participării Angliei la C.E.E., dar nu consideră că a venit timpul să se înceapă tratative în vederea unei asemenea eventualități.

Guvernul Coreei de sud ar ÎI de acord cu transîerarea 
bazelor americane din Okinawa și amplasarea unei puternice baze aeriene a S.U.A. pe teritoriul sud-coreean, afirmă surse sud-corecne. Deși nu 
s-a luat o hotărîre definitivă în acest sens, S.U.A. au făcut unele studii în Coreea de sud pentru amplasarea de noi1 baze sau pentru îmbunătățirea celor existente.

t

După cum Informează e- 
genția Taniug, în dimineața zilei de 10 iulie, în imediata apropiere a misiunii permanente iugoslave la Națiunile Unite a explodat o bombă cu efect întîrziat. In vecinătatea locului unde a explodat bomba se află și' reprezentanța permanentă a Cubei la O.N.U. Puternica explozie 
a produs avarii sediului misiunii și olădirilor Învecinate. Nu s-au înregistrat victime. Poliția întreprinde. în prezent cercetări pentîu a descoperi pe autorii acestei diversiuni. Misiunea permanentă iugoslavă de pe lîngă Națiunile Unite a dat publicității un comunicat în care condamnă acest atentat și cere guvernului S.U.A. să-și respecte obligațiile de protejare a reprezentanței iugoslave împotriva unor astfel de acțiuni. Explozia de la reprezentanța iugoslavă, subliniază a- genția Taniug, este cea de-a șasea diversiune ce a avut loc în ultimele trei luni împotriva reprezentanțelor străine din New York.

Președlntele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., Alexei Kosîghin, a primit la Kremlin pe ministrul afacerilor externe al Turciei, Ihsan Sabri Caglayangil, care se Intr-o vizită oficială în Uniunea vietică, la invitația guvernului vietic.

află So- 
so-

dePreședintele Consiliului 
Stat al R. P. Polone, Marian Spychalski, a primit miercuri delegația Armatei Populare Iugoslave, condusă de secretarul de stat pentru apărarea națională, Nikola Liubicici, care se află într-o vizită în Polonia. In aceeași zi, delegația militară iugoslavă a fost primită și de președintele Consiliului de Miniștri, Jozef Cyrankiewicz.

După lungi dezbateri, miercuri dimineața Camera Comunelor a adoptat, în cea de-a treia lectură, proiectul de lege guvernamental cu privire la discriminarea rasială, cu 182 voturi contra 44. Legea urmează să înlăture numeroasele discriminări împotriva populației de culoare în ce privește folosirea forței de muncă, locuințele și imigrările.
Elena Horvatova, primul pacient din Cehoslovacia asupra 

căruia s-a efectuat o operație 
de transplantare a inimii, a 
încetat din viată ieri, în jurul orei 5,00, a anunțat radio Brati
slava. Cauzele morții vor fi 
constatata după ce se va face 
autopsia.

Cu prilejul vizite! președin
telui Uruguayului, Pacheco 
Areco, în Argentina, între ceh două țări a fost semnat un acord de cooperare în domeniul nuclear, care prevede „acordarea de asistență mutuală în toate domeniile aplicării e- nergiei nucleare în scopuri pașnice".

Ministrul afacerilor externe 
al Cehoslovaciei, Jiri Hajek, care a făcut o vizită oficială in Bulgaria, la invitația ministrului afa-f cerilor externe al acestei țări, a părăsit Sofia plecînd spre patrie.
PLENARA C.C
AL P.M.U.P■VARȘOVIA 10 (Agerpres). — La Varșovia s-au încheiat lucrările plenarei C.C. al P.M.U.P. Plenara a hotărît convocarea celui de-al V-lea congres pentru data de 11 noiembrie 1968 și a adoptat în unanimitate tezele C.C. pentru Congresul al V-lea al P.M.U.P. Pe ordinea de zi a lucrărilor congresului vor figura raportul C.C. șl sarcinile în vederea întăririi șl dezvoltării continue a R. P. Polone, precum șl alegerea noului Comitet Central. Potrivit normelor stabilite de C.C. în vederea alegerii delegațiilor, se va alege un delegat la membri prin vot secret.Comitetul Central al 
a aprobat cererea lui

1 250 daP.M.U.P.Edward Ochab de a fi eliberat din motive de sănătate din funcția de membru al Biroului Politic al C.C. De asemenea, a fost aprobată cererea Iui Wladyslaw Wicha de a fi eliberat din funcția de secretar al C.C. în legătură cu pensionarea sa.Comitetul Central a ales pe Bo- leslaw Jaszczuk, secretar al C.C., în funcția de membru al Biroului Politic, iar Mieczyslaw Moczar a fost ales membru supleant al Biroului Politic și secretar al C.C.In încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvîntul Wladyslaw Gomulka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.
Plenara C.C.
al P.C. FrancezPARIS 10 (Agerpres). — Miercuri s-a încheiat în suburbia pariziană Nanterre plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Francez. In cadrul plenarei, Waldeck Rochet, secretar general al P.C. Francez, a prezentat un raport cu privire la situația din țară și sarcinile partidului. După o amplă dezbatere, Comitetul Central a aprobat în unanimitate raportul prezentat de secretarul general în numele Biroului Politic al P.O. Francez.
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