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întreprinderilor Ministerului Construcțiilor pentru Industria Chimică și Rafi
nării le revine în acest an sarcina de a pune în funcțiune 166 capacități de 
producție. Printre acestea se află obiective de o deosebită importanță pentru 
economia noastră națională, cum sînt Combinatul petrochimic și Rafinăria 
de la Pitești, Combinatul chimic de la Rîmnicu Vîlcea, noile instalații de 
îngrășăminte de la combinatele din Turnu Măgurele și Craiova. Construc
torii și montorii de pe șantierele industriei chimice și petroliere s-au angajat 
să predea beneficiarilor cu 30—120 de zile înainte de termen un număr de 
27 de capacități de producție. Tn fotografie : vedere panoramică ă Rafi

năriei din Pitești,

*
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cu privire la îmbunătățirea
asistenței medicale a populației
din Republica Socialistă România

în societatea noastră socialistă grija pentru sănătatea populației constituie o preocupare centrală a partidului și statului o latură importantă a procesului multilateral de dezvoltare și înflorire a întregii națiuni.Organizînd șl conducînd opera complexă de edificare a noii orînduiri, de desăvîrșire a construcției socialismului, partidul șl guvernul asigură condiții pentru afirmarea deplină a capacității de muncă și creație a fiecărui membru al societății, pentru îmbunătățirea continuă a stării de sănătate a populației și creșterea unor generații viguroase, bine dezvoltate din punct de vedere fizic și intelectual.In anii construcției socialiste, România a parcurs o întreagă epocă Istorică în dezvoltarea sa economică șl socială: s-au generalizat tn întreaga economie și s-au consolidat relațiile socialiste de producție, au cunoscut un puternic dinamism forțele de producție ale țării, a sporit continuu avuția noastră națională. Pe baza realizărilor dobîndite în economie și viața socială, s-au asigurat îmbunătățirea sistematică a condițiilor de muncă și de trai ale oamenilor muncii de la orașe și sate, ridicarea nivelului de civilizație materială și spirituală al Întregii populații. în acest cadru se înscrie și preocuparea constantă a partidului și statului pentru dezvoltarea asistenței medicale, pentru perfecționarea activității sanitare. în concordanță deplină cu țelurile și imperativele majore ale societății noastre socialiste, care consacră omul ca supremă valoare socială, Partidul Comunist Român a ridicat problema ocrotirii sănătății publice Ia rangul de politică de stat, situînd-o printre obiectivele de bază ale programului de construire a noii orînduiri.An de an, din bugetul statului s-au alocat sume tnsemnate pentru dezvoltarea rețelei sanitare și îmbunătățirea a- sistenței medicale a populației, cheltuielile bugetare sporind de la 644,5 milioane Iei în 1950 la 6147,6 milioane lei în 1969, adică de aproximativ 9,5 ori. Astăzi, pentru asistența medicală statul cheltuiește In medie, pe un locuitor, peste 300 lei țrnual. Pe seama fondurilor bugetare se asigură populației numeroase servicii și prestații medicale gratuite, curative și profilactice.în perioada construcției socialiste s-a creat un larg sistem de unități sanitare — dispensare, policlinici, spitale — s-a îmbunătățit înzestrarea lor materială, asigurîndu-se condiții tot mal bune pentru deservirea medicală a populației. în prezent există dispensare medicale nu numai la orașe, ci și în toate comunele și chiar în multe sate. Față de 1 239 dispensare medicale de circumscripție și întreprindere existente în anul 1938, astăzi funcționează circa 4 700 asemenea unități, din care circa 3 000 în mediul rural. Pentru asigurarea asistenței medicale la locul de muncă s-a organizat și s-a dezvoltat rețeaua de dispensare șl servicii medicale în întreprinderi și șantiere. Alături de cabinetul de medicină generală, în dispensarele de circumscripție s-au creat, în ultimii ani cabinete de pediatrie, iar la unele circumscripții și cabinete de stomatologie.Asistența medicală ambulatorie de specialitate se asigură în prezent prin 414 policlinici, față de numai 37 în 1938. Numai în perioada 1960—1968 au fost construite 60 policlinici moderne, care dispun de un mare număr de . cabinete și de o bogată aparatură de specialitate.O dezvoltare susținută a cunoscut rețeaua de unități medicale cu paturi. Dispunem în prezent de 158 577 paturi de asistență medicală, de 4,7 ori mai mult decît în 1938 ; cea mai mare parte a acestora sînt concentrate în spitale noi sau modernizate, care oferă condiții pentru tratament de calitate. Perfecționarea rețelei sanitare își găsește expresie și în faptul că în această perioadă a sporit numărul spitalelor și al secțiilor profilate pe specialități medicale.Preocuparea statului nostru pentru o- crotirea mamei și copilului este oglindită de creșterea numărului de paturi pentru asistența medicală a copilului, 

care a ajuns la circa 26 000, față de numai 1 350 în anul 1938 ; numărul paturilor pentru asistența femeilor este în prezent de circa 33 000, în timp ce în 1938 existau doar 2 100. De asemenea, dacă în trecut în comune și la sate nu exista nici o casă de naștere, în prezent dispunem de peste 1800 de astfel de unități.Corespunzător cerințelor medicinel moderne, în care profilaxia reprezintă un principiu de bază al ocrotirii sănătății, s-a creat rețeaua sanitaro-antiepidemică, dotată cu mijloacele necesare de investigații epidemiologice, de igienă și intervenție operativă, pe întregul teritoriu al țării. S-a organizat supravegherea medicală activă și sistematică a unor grupe de populație. Pe lîngă controlul medical obligatoriu la angajare, pentru muncitorii din sectoarele de producție în care pot acționa factori nefavorabili săr nătății se asigură controlul medical periodic. S-au organizat ample acțiuni medico-sanitare în vederea combaterii și prevenirii unor maladii care în trecut făceau ravagii în rîndurile populației, cum sînt malaria, difteria, poliomielita, febra tifoidă, tetanosul.O importantă realizare a regimului socialist este organizarea și dezvoltarea industriei de medicamente, care asigură un nomenclator de produse variat și de calitate tot mai bună.O dată cu dezvoltarea bazei materiale, o deosebită atenție s-a acordat formării și perfecționării cadrelor medico-sani- tare. în acest scop, au fost înființate noi institute de medicină la Timișoara și Tg. Mureș, iar pe lîngă institutele de medicină și farmacie existente au fost create noi facultăți și secții. S-a dezvoltat, de asemenea, rețeaua de școli sanitare, tehnice și profesionale. Față de 1938, numărul medicilor din unitățile sanitare s-a mărit de la 8 234 la 31 000, iar al cadrelor medii și auxiliare sanitare de la 11 360 la circa 90 000. Este semnificativ faptul că numărul de locuitori ce revin la un medic a ajuns în prezent la 636, față de 1 895 în 1938 : din acest punct de vedere tara noastră se situează în rîndul țărilor cu un sistem dezvoltat de ocrotire a sănătății.îmbunătățirea generală a condițiilor de viață ale populației, dezvoltarea sistemului de ocrotire a sănătății au avut ca urmare scăderea accentuată a mortalității generale și infantile. în comparație cu anul 1938, mortalitatea generală s-a redus cu mai mult de jumătate, iar cea infantilă de peste 3 ori; durata medie de viață a crescut de la 42 ani, cît era în 1932, la peste 68 ani în prezent.La realizările în domeniul ocrotirii sănătății publice, o contribuție prețioasă a adus școala românească de medicină, care în condițiile socialismului a dus mai departe valoroasele sale tradiții. Puternicul nostru corp medical a desfășurat o activitate neobosită, pătrunsă de devotament și răspundere profesională pentru apărarea sănătății poporului, pentru înfăptuirea măsurilor inițiate de partid pe tărîm sanitar.Comitetul Central al Partidului Comunist Român acordă o înaltă prețuire activității oamenilor de știință, a medicilor și cadrelor sanitare medii, a tuturor lucrătorilor din domeniul asistentei medicale, contribuției lor la îmbunătățirea stării de sănătate a maselor, la progresul societății noastre socialiste.în aprecierea generală a activității medico-sanitare trebuie să ținem seama de cerințele actualei etape de dezvoltare a țării pe drumul civilizației socialiste, de noile cuceriri ale medicinei mondiale. Examinînd problemele sănătății publice în raport cu aceste cerințe, cu posibilitățile asigurate prin dezvoltarea bazei materiale și creșterea numărului de cadre medicale, plenara Comitetului Central al partidului din octombrie 1968 a relevat o serie de lipsuri și neajunsuri în munca Ministerului Sănătății și a unităților sanitare, în întreaga activitate a rețelei de ocrotire medicală a populației, subliniind necesitatea perfecționării activității în acest domeniu.Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român a arătat că în- tr-un șir de domenii importante pentru sănătatea oamenilor muncii se manifestă o rămînere în urmă față de stadiul dezvoltării pe plan internațional, 

Ministerul Sănătății nu a acordat atenția necesară unor boli cu implicații serioase pentru sănătatea publică, cum sînt bolile cardio-vasculare, cancerul, bolile neuro- psihice, tuberculoza etc., și nu a urmărit cu precădere dezvoltarea acțiunilor de supraveghere a omului sănătos, de prevenire a îmbolnăvirilor.în activitatea rețelei sanitare continuă să predomine latura curativă, de diagnostic și tratament al .bolnavului, deși experiența medicinei din România, ca și din alte țări, demonstrează că intensificarea acțiunilor profilactice este calea sigură a reducerii numărului de îmbolnăviri. Lipsa unei orientări predominant profilactice în activitatea medicală a dus la creșterea volumului de solicitări de asistență medicală, ceea ce impietează a- supra eficienței acesteia.■-Ministerul' Sănătății nu a dovedit fermitate în repartizarea rațională pe teritoriu a mijloacelor materiale, ceea ce a avut consecințe negative asupra gradului de utilizare a acestora. De asemenea, nu s-a asigurat o distribuție corespunzătoare a cadrelor medicale pe întreg cuprinsul țării, aceasta favorizînd concentrarea personalului medical în anumite orașe și unități în detrimentul asistenței medicale din centrele urbane mici și din mediul rural.Ca urmare a utilizării neraționale a bazei materiale și a cadrelor, precum și datorită consumului exagerat și • uneori abuziv de medicamente, costul asistenței medicale este ridicat și prezintă tendință de creștere.La aceste lipsuri mal generale se adaugă și unele manifestări negative în atitudinea etică și profesională a unor cadre medico-sanitare. în cadrul lucrărilor plenarei au fost criticate cu asprime asemenea manifestări incompatibile cu nobila profesiune piedicală, ca indiferența față de bolnavi, atitudinea funcționărească, uneori chiar refuzul de a acorda asistență medicală, condiționîn- du-se îndeplinirea obligațiilor profesionale de plata unor sume de bani sau de alte avantaje materiale, dezinteresul pentru ridicarea nivelului profesional.Carențe importante s-au manifestat și In domeniul organizării și orientării cercetării științifice medicale. Potențialul de cercetare în domeniul medical a fost fă- rîmițat, multe teme de cercetare nu s-au axat pe cerințele îmbunătățirii sănătății populației; au fost frecvente cazurile cînd rezultatele cercetării științifice nu s-au aplicat în practica medicală. O influență deosebit de negativă asupra dezvoltării cercetării originale exercită atitudinea conservatoare a unor cadre față de ipotezele științifice și experiențele noi, lipsa unui climat propice afirmării ideilor novatoare, a capacității de creație a cercetătorilor pasionați și cu inițiativă. Din cauza acestei situații, cercetarea medicală în multe domenii a bătut pasul pe loc, s-a limitat la elaborarea unor lucrări conținînd adevăruri cunoscute în știința medicală contemporană ; și râai grav este faptul că o serie de studii ale unor cercetători români, care s-au impus prin va
I. STAREA DE SĂNĂTATE

A POPULAȚIEI
1Sporul natural al populației»), unul din principalii factori care definesc situația și perspectivele de dezvoltare ale unui popor, a înregistrat, începînd cu anul 1957, cifre din ce în ce mai mici, ajungînd la numai 6,1 la o mie de locuitori în anul 1966, din cauza reducerii pronunțate a natalității. Ca urmare a măsurilor legislative și social-economice adoptate în anul 1966, această situație a fost remediată, sporul natura] al populației situîndu-se în 1967 (18,1 la mie) și 1968 (17,2 la mie), la cele mai ridicate niveluri din perioada de după- 1930.Comitetul Central al Partidului Co-

*) Diferența dintre numărul născu- 
ților vii și al totalului de decese gene
rale la 1000 de locuitori. 

loarea lor pe plan internațional, nu au găsit aprecierea și sprijinul corespunzător din partea forurilor noastre științifice, a Ministerului Sănătății.Plenara Comitetului Central a apreciat că unele neajunsuri din activitatea de ocrotire a sănătății publice se datoresc faptului că Ministerul Sănătății nu a asigurat în permanență îndrumarea teh- nico-profesională necesară și nu a exercitat un control exigent asupra îndeplinirii sarcinilor în toate unitățile din rețeaua sanitară ; ministerul a ajutat în insuficientă măsură aparatul de zeci de mii de cadre medicale pentru a-și realiza în cît mai bune condiții atribuțiile încredințate.Lipsuri serioase s-au manifestat și în activitatea unor organe locale ale administrației de stat, care nu și-au adus . ..contribuția cuvenită la rezolvarea, problemelor de sănătate publică, precum și în munca direcțiilor sanitare județene, care nu întotdeauna au îndrumat și controlat în mod competent și operativ unitățile sanitare, îndeosebi din mediul rural.Organele și organizațiile sindicatelor au acordat o slabă atenție muncii educative în rîndul lucrătorilor sanitari în vederea dezvoltării conștiinței lor profesionale și a creării unei puternice opinii de masă împotriva neajunsurilor manifestate în îngrijirea bolnavilor.Organele și organizațiile de partid s-au preocupat insuficient de întărirea muncii politice în sectorul sanitar, în vederea ' îmbunătățirii sistematice a activității cadrelor medico-sanitare Nu întotdeauna ele au acordat atenția necesară modului în care se asigură asistența medicală a pop.ulației; ele nu au analizat cu regularitate activitatea din domeniul sanitar și nu au urmărit ca lipsurile sesizate să fie cît mai grabnic înlăturate.Analiza critică făcută de plenara Comitetului Central — la care au participat reprezentanții Ministerului Sănătății, ai organelor sanitare de stat locale, conducători de unități medicale, reprezentanți ai corpului sanitar, oameni de știință și cadre didactice din învățămîntul medical și în cadrul căreia și-au spus cuvîntul și un mare număr de specialiști în cercetarea și practica medicală, de lucrători din rețeaua sanitară — a urmărit să evidențieze căile pentru înlăturarea neajunsurilor care s-au manifestat în activitatea de ocrotire a sănătății, pentru eliminarea piedicilor care impietează asupra dezvoltării medicinei românești, pentru asigurarea cadrului necesar progresului continuu al acestui important sector în pas cu cerințele actuale și de perspectivă ale societății noastre socialiste. Comitetul Central al partidului consideră că există toate condițiile — materiale, umane și organizatorice — pentru a determina o îmbunătățire simțitoare a muncii tuturor unităților și cadrelor sanitare, pentru a perfecționa și ridica pe un plan superior întreaga activitate de ocrotire a sănătății publice din țara noastră.

munist Român consideră că pentru asigurarea unui spor natural al populației, corespunzător dezvoltării în perspectivă a poporului român, trebuie luate în continuare măsuri complexe pe linia întăririi familiei, stimulării natalității și reducerii mortalității, în special a celei infantile.Natalitatea ♦), după o scădere netă în perioada 1957—1966. ca urmare a liberalizării totale a întreruperilor de sarcină, înregistrează, începînd din 1967, o creștere accentuată (27,4 născuți la mia de locuitori în 1967, 26,8 în 1968, față de numai 14,3 în 1966).
*) Născuți vii la 1 000 locuitori.

(Continuare în pag. a II-a)

Tovarășul Nicolae Ceausescu a primit 
pe mareșalul Ooiunii Sovietice f 

1.1. lakubovski și pe V. V. Kuzidov, 
prim-locțiitor al ministrului afacerilor 

externe al II. R.S.1Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat, împreună cu tovarășul Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri, au primit miercuri, 19 februarie, pe mareșalul Uniunii Sovietice I. I. Iakubov- ski, comandantul suprem al Forțelor Armate Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia, și pe V. V. Kuznețov, prim-locțiitor al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S.
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htîhiri înfr© candidați 
și alegători ;.

în fiecare zi. mii de cetățeni iau parte la întîlnirile candidațl- 
lor Frontului Unității Socialiste cu alegătorii. Dezbaterile fructuoase 
care au loc cu acest prilej vizează o extremă varietate de probleme — 
de la producția industrială și agricolă Ia învățămînt și cultură, urba
nism și gospodărie comunală — demonstrînd pregnant creșterea 
spiritului cetățenesc al maselor în opera de desăvîrșire a construc
ției socialiste.

Acad. Alexandra Bîrlă- 
deanu. membru al C.C. al 
P.C.R., candidat în circum
scripția electorală nr. 2 
Tomis Nord pentru alege
rile de deputați în Marea 
Adunare Națională. s-a 
întîlnit cu membrii corpu
lui profesoral si reprezen
tanți ai Asociației studen
ților și ai organizației 
U.T.C. de la Institutul pe
dagogic de 3 ani din Con
stanta.

In cadrul discuțiilor au 
fost abordate probleme ac
tuale și de perspectivă ale 
învătămîntului. munca 
corpului profesoral, activi
tatea de educare și for
mare a viitorilor slujitori 
ai școlii. Tovarășul Ale
xandru Bîrlădeanu a mai 
avut întîlniri cu muncitori, 
ingineri și tehnicieni de la 
Trustul de construcții și 
îmbunătățiri funciare și 
Trustul de construcții lo
cale Constanta, cărora Ie-a 
vorbit despre realizările 
obținute în toate domeniile 
de activitate de . către po
porul nostru, sub conduce
rea clarvăzătoare a parti
dului.

■Ar
Primul secretar al Co- . 

mitetului Central al U.T.C., 
ministru pentru proble
mele tineretului, tovarășul 
Ion Iliescu, candidat în 
circumscripția electorală 
nr. 3 Oltenița pentru ale
gerile de deputați în Ma
rea Adunare Națională., 
s-a întîlnit cu locuitorii 
comunei Chirnogi, din ju
dețul Ilfov. Alegătorii au

purtat un fructuos dialog 
cu candidatul. relevînd 
probleme de importantă 
majoră pentru dezvoltarea 
economico-socială a comu
nei. Subliniind faptul că 
fondul de bază al coo
perativei agricole a cres
cut de la an la an. ceea ce 
a dus la creșterea bună
stării cooperatorilor, vor
bitorii și-au exprimat ho- 
tărîrea de a-si spori efor
turile pentru creșterea 
producției agricole și folo
sirea rațională a pămîntu- 
lui prin extinderea iriga
țiilor și a suprafețelor cul
tivate cu orez — cultură 
deosebit de rentabilă pen
tru cooperativă. Referin- 
du-se la numeroasele rea
lizări edilitar-gospodărești 
obținute în cursul anului 
trecut, printre care con
struirea unui mare (maga
zin universal, a 5 000 m. de 
trotuare, racordarea insti
tuțiilor publice din co
mună la rețeaua de încăl
zire centrală. alegătorii 
și-au exprimat convingerea 
că amplul program de dez

La întrevedere au participat tovarășii Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, general colonel Ion lo- niță, ministrul forțelor armate, și general locotenent Vasile Ionel, adjunct al ministrului forțelor armate.Au participat, de asemenea, A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și general colonel G. P. Ro- » manov, reprezentant al Comandamen- 'tului Forțelor Armate Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.

voltare a tării cuprins în 
Manifestul Frontului Uni
tății Socialiste va deter
mina noi schimbări si în 
viata comunei lor. ’

■Ar
Numeroși cetățeni din 

comuna Jilava si din îm
prejurimi au tinut să ia 
parte marți după-amiază 
la întîlnirea cu maistrul 
Gheorghe Stancu, de la 
întreprinderea de construc- 
tii-montaj ..București", can
didat în circumscripția e- 
lectorală nr. 14 — Progre
sul pentru alegerile de de- 
putațl în Marea Adunare 
Națională. în cadrul întâl
nirii. cetățenii. împreună 
cu candidatul, au schi
țat un plan concret de 
muncă privind obiectivele 
ce urmează să fie înfăptui
te în această comună din 
zona Capitalei, plap care 
prevede. printre altele, 
construirea unui complex 
comercial, a unui nou dis
pensar etc.

(Continuare în pag. a V-a)

Telegramă
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a adresat lui Pierre Werner, în numele guvernului român și al său personal, o telegramă de felicitare cu ocazia numirii acestuia în funcția de președinte al guvernului Marelui Ducat de Luxemburg.
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(tlrmaro din pag. I)Menținerea natalității Ia nivelul necesar asigurării unui excedent natural satisfăcător al populației este o problemă de importanță majoră, spre care trebuie să șe îndrepte atenția factorilor de răspundere din toate domeniile vieții economice și sociale.De aceea, se impune să se ia în continuare măsuri pentru sprijinirea constituirii și consolidării familiei, crearea unei opinii de masă favorabile promovării natalității, creșterii în familie a unui număr mai mare de copii, pentru asigurarea condițiilor de ocrotire și apărare a sănătății femeii gravide și a mamei, precum și pentru menținerea sănătății copiilor, pentru dezvoltarea și educarea lor.în acest scop, Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Sănătății, Ministerul Invățămîntului și consiliile populare vor asigura realizarea, prin construcții noi, pînă în 1970, a unui număr de 9 000 locuri în creșe, 4 000 locuri în grădinițele din mediul urban și vor urmări ca planul de dezvoltare pentru perioada pînă în anul 1980 să prevadă o creștere substanțială a numărului de locuri în creșe, grădinițe și case ale copilului.în cadrul cooperativelor agricole de producție va trebui dezvoltată rețeaua de creșe și grădinițe sezoniere ; consiliile populare au datoria să sprijine cooperativele agricole de producție în acțiunea de asigurare a localurilor necesare, spre a se realiza, în perioada muncilor agricole, circa 150 000 locuri. în asemenea unități.Ministerul Sănătății trebuie să ia măsuri pentru îmbunătățirea asistenței mamei și copilului, prin dezvoltarea unităților medicale de specialitate și creșterea numărului de cadre medicale și medii sanitare de pediatrie și obstetrică.împreună cu celelalte organe și instituții centrale interesate, Ministerul Sănătății și organele sanitare teritoriale vor trebui să ia măsuri hotărîte și să propună noi reglementări pentru înlăturarea cauzelor care generează încă un . număr mare de pierderi (le sarcină sau de nașteri premature. In acest sens, Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății, în colaborare cu Uniunea Generală a Sindicatelor, vor prezenta, în cel mai scurt timp, propuneri pentru îmbunătățirea legislației actuale privind acordarea concediului pre și post natal.Comitetul Central al Partidului Comunist Român consideră că mortalitatea infantilă8) nu a fost redusă pe măsura condițiilor materiale asigurate de către stat pentru apărarea sănătății copilului mic. Este necesar ca Ministerul Sănătății și comitetele executive ale consiliilor populare, prin direcțiile sanitare teritoriale, să ia măsuri pentru îmbunătățirea substanțială a ocrotirii sănătății copiilor mici, prin asigurarea promptă a tratamentului de specialitate a celor bolnavi și, mai cu seamă, prin dezvoltarea activității de supraveghere și îngrijire permanentă, Ia domiciliu, a copiilor sănătoși (puericultură activă). Consiliile populare trebuie să asigure, cu prioritate, sprijinul material necesar bunei organizări a acestor acțiuni. Este o îndatorire de înaltă răspundere patriotică și profesională a personalului medico-sani- tar, a cadrelor de specialitate din institutele de cercetări și din învățămînt să-și aducă întreaga contribuție la îmbunătățirea ocrotirii sănătății mamei și copilului, la reducerea mortalității infantile.Desfășurînd o activitate susținută pentru transpunerea în viață a tuturor măsurilor pe care statul nostru le ia în vederea sporirii natalității, sprijinirii, familiilor cu copii și îmbunătățirii în continuare a ocrotirii mamei și copilului, Ministerul Sănătății, Ministerul învăță- mîntului, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, presa și radio-televiziunea, consiliile populare, precum și organizațiile obștești sînt chemate să inițieze largi acțiuni educativ-sanitare în rîndul populației, pentru promovarea cunoștințelor și normelor de îngrijire a sănătății femeilor, copiilor și adolescenților.Pentru studierea fenomenelor demografice și a consecințelor social-econo- mice ale acestora, precum și pentru elaborarea de măsuri legislative, economice și social-culturale în vederea menținerii unei natalități corespunzătoare, Comitetul Central al Partidului Comunist Român hotărăște să ia ființă Comisia națională de demografie, care urmează să funcționeze sub îndrumarea directă a Consiliului de Miniștri.Morbiditatea *♦) a înregistrat scăderi importante în domeniul bolilor transmisibile și al afecțiunilor acute.- Concomi- . tent, în structura morbidității, bolile cronice și degenerative (cardio-vasculare, neuropsihice, cancerul, bolile de nutriție etc.) prezintă o pondere mai mare și devin tot mai frecvente, ele fiind favorizate de acțiunea îndelungată a unor factori negativi de mediu și de viață.Comitetul Central al Partidului Comunist Român consideră că prevenirea și tratarea corespunzătoare a acestor boli, care afectează un număr din ce în ce mai mare de cetățeni, trebuie să constituie una din preocupările centrale ale activității de ocrotire a sănătății publice.în acest scop, Ministerul Sănătății și întreaga rețea medico-sanitară trebuie să organizeze și să dezvolte acțiuni largi de profilaxie activă în colectivități, familii și la acele locuri de muncă unde există risc mărit de îmbolnăvire. De asemenea, se impune să se întreprindă studii
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sistematice în rîndurile populației, în vederea unei cît mai bune cunoașteri a factorilor nefavorabili de mediu și a stabilirii căilor de neutralizare a acestora. Este necesar ca Ministerul Sănătății să ia măsuri pentru organizarea depistării îmbolnăvirilor în faze cît mai precoce și tratarea lor corespunzătoare și la timp, creîndu-se posibilitatea opririi evoluției bolii și recuperării funcționale cît mai complete a bolnavului.Creșterea frecvenței bolilor neuropsihice în condițiile vieții moderne impune ca Ministerul Sănătății să-și îndrepte activitatea spre prevenirea și combaterea acestor boli, prin măsuri eficiente de igienă mintală, mai ales în rîndul copiilor și tinerilor. De asemenea, se impune o preocupare mai intensă pe plan social general pentru organizarea rațională a muncii și educarea populației în sensul respectării unui regim echilibrat de viață, pentru organizarea odihnei active, pentru stimularea practicării sportului de masă. în același timp, Ministerul învă- țămîntului, Uniunea Tineretului Comunist. consiliile populare trebuie să ia măsurile necesare desfășurării în bune condiții a procesului instructiv-educativ al elevilor și studenților.In scopul reintegrării bolnavilor psihici în mediul social și familial, este necesar ca Ministerul Sănătății să-și orienteze activitatea spre dezvoltarea tratamentului ambulator și ocupațional, prin muncă, al acestor bolnavi.Avînd în vedere eficiența slabă a activității de pînă acum în lupta împotriva bolii canceroase, Ministerul Sănătății trebuie să efectueze, în cel mai scurt timp, o analiză aprofundată a situației acestei maladii în țara noastră și să elaboreze un program de largă perspectivă pentru prevenirea și combaterea cancerului, orientat spre identificarea și neutralizarea factorilor cancerigeni de mediu, spre depistarea și tratarea adecvată a bolii în faze cît mal precoce.Ținînd seama de frecvența mare a bolilor de dinți, care interesează majoritatea populației, Ministerul Sănătății trebuie să dezvolte acțiunile de prevenire a acestora, de depistare sistematică și tratare din timp a cariei dentare, cu deosebire în colectivitățile de copii și tineret. De asemenea, este necesar să se ia măsuri pentru lărgirea capacității de cuprindere în asistența stomatologică a adulților, în special pentru efectuarea de lucrări protetice.Cu toate rezultatele importante obținute în reducerea bolilor transmisibile, persistența unora din aceste boli (tuberculoza, dizenteria, toxiinfecțiile alimentare, hepatita epidemică etc.) constituie un permanent pericol pentru sănătatea publică și face ca prevenirea și combaterea lor să reprezinte în continuare o problemă majoră a ocrotirii sănătății. De aceea, Ministerul Sănătății și întreaga rețea medico-sanitară trebuie să întărească măsurile de profilaxie a bolilor transmisibile, prin supravegherea epide- miologică a teritoriului și asigurarea unui nivel ridicat de imunitate antiinfecțioasă a populației. în lupta antituberculoasă este necesară extinderea tratamentului ambulator al cazurilor necontagioase, a- cordîndu-se o atenție specială copiilor și tineretului.Asigurarea condițiilor igienice de viață și de muncă are o importanță deosebită în apărarea și promovarea sănătății publice. Comitetul Central al partidului consideră că organele centrale și locale ale administrației de stat, întreprinderile, instituțiile și celelalte organizații socialiste au datoria să ia, în domeniile lor de activitate, toate măsurile necesare pentru realizarea condițiilor de igienă individuală și colectivă pentru protecția sanitară a aerului, solului și a apei potabile, precum și pentru protecția sanitară a alimentelor destinate consumului public.Comitetul pentru Problemele Administrației Locale, împreună cu consiliile populare județene, trebuie să efectueze un studiu privind necesitățile reale ale alimentării cu apă potabilă a populației și ale salubrizării comunelor și orașelor, în funcție de dezvoltarea a- cestora, stabilind pe această bază un plan eșalonat de măsuri, pentru satisfacerea acestor cerințe.Consiliile populare comunale și cooperativele agricole de producție trebuie să ia măsuri pentru realizarea și asigurarea bunei funcționări a băilor comunale, precum și pentru dezvoltarea progresivă a alimentării cu apă potabilă în mediul rural, prin microcen- traie.în acțiunea de protejare a sănătății muncitorului la locul de muncă și combaterea bolilor profesionale s-au obținut realizări importante, reflectate în reducerea incidenței multora din aceste boli. Cu toate acestea, existența la u- nele locuri de muncă a noxelor profesionale. ca și posibilitatea apariției altor factori nocivi, fac ca bolile profesionale să reprezinte o permanentă și actuală problemă de sănătate.Ministerul Sănătății, în colaborare cu toate ministerele și conducerile întreprinderilor, are datoria să acorde o a- tenție deosebită eliminării sau neutralizării factorilor nocivi de la locurile de muncă, prevenirii și combaterii bolilor profesionale. în acest scop, este necesar să se intensifice acțiunile de investigare clinică și de laborator, pentru descoperirea noxelor profesionale și a îmbolnăvirilor. De asemenea, trebuie să se ia măsuri pentru generalizarea și îmbunătățirea examenului medical la angajare, 

pentru evitarea încadrării în anumite locuri de muncă a muncitorilor ce prezintă un risc mărit de îmbolnăvire. In același timp, este nevoie' să se extindă controlul medical periodic, în vederea depistării și tratării bolii în faze incipiente, acordîndu-se o atenție deosebită recuperării funcționale a bolnavilor.Pentru eliminarea și reducerea unor cauze care generează boli profesionale, ministerele și celelalte organe centrale și locale, ca și întreprinderile și organizațiile economice de orice fel, trebuie să aplice cu strictețe normele de protecție a muncii la proiectarea și con- stiuirea noilor obiective și să ia măsuri hotărîte pentru înlăturarea și împiedicarea apariției noxelor în procesul de producție.Inspectoratele sanitare și cele de protecție a muncii trebuie să-și exercite, cu maximă exigență, atribuțiile ce le au în urmărirea asigurării de către conducerile întreprinderilor a măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor profesionale și a accidentelor de muncă.Institutele "de igienă și Institutul de protecție a muncii trebuie să dezvolte activitatea de cercetare, pentru stabilirea influenței imediate si în timp a diverselor noxe de la locul de muncă asupra sănătății muncitorilor. De asemenea, este necesar ca ele să extindă studiile pentru precizarea limitelor maxime admisibile ale noxelor industriale, propunînd soluții eficiente pentru a- părarea sănătății muncitorilor, fără însă
II. CERCETAREA ȘTIINȚIFICA

MEDICALĂ
In ridicarea nivelului asistenței medicale a populației un rol de seamă revine cercetării științifice medicale. Apreciind contribuția cercetării medicale la progresul medicinei, precum și Ia înfăptuirea ocrotirii sănătății populației, statul nostru a acordat, an de an, fonduri sporite pentru dezvoltarea științei, a sprijinit extinderea rețelei de cercetare. Unele cercetări medicale au contribuit la îmbogățirea metodelor de investigare, la îmbunătățirea diagnosticului, a tratamentului și profilaxiei multor boli.Deși cercetarea științifică medicală a înregistrat o serie de rezultate pozitive, totuși ea nu a reușit să îndeplinească un rol de prim ordin în dezvoltarea ocrotirii sănătății, pe măsura condițiilor materiale favorabile ce i s-au creat. Cercetările în unele domenii de mare importanță pentru sănătatea populației — bolile cardiovasculare, neuropsihice, cancerul, bolile de nutriție — precum și în domeniul medicamentelor și al tehnicii medicale sînt rămase în' urmă față de stadiul actual al dezvoltării științelor medicale pe plan mondial. fComitetul Central al Partidului Comunist Român consideră că cercetarea științifică medicală trebuie orientată, înainte de toate, spre rezolvarea problemelor esențiale ale ocrotirii sănătății, să fie legată de om, de nevoile sănătății poporului, să ducă la obținerea de rezultate cu aplicabilitate în practica medicală, în acest scop, Ministerul Sănătății trebuie să stabilească în cel mai scurt timp principalele domenii ale cercetării științifice medicale, să planifice și să elaboreze problematica de cercetare impusă de stadiul actual al morbidității și de cerințele asistentei medicale din țara noastră. El trebuie să ia, neîntîrziat, măsuri care să ducă la creșterea randamentului și eficientei cercetărilor, să asigure valorificarea în practică a rezultatelor obținute.în scopul îmbunătățirii organizării activității de cercetare științifică medicală, Comitetul Central al Partidului Comunist Român hotărăște înființarea Academiei de Științe Medicale, care va
III. ASISTENȚA MEDICALĂ

A POPULAȚIEI
1Asistența medicală în țara noastră este asigurată de o largă rețea de unități sanitare în continuă dezvoltare; față de necesitățile mereu crescînde ale populației în domeniul asistenței medicale continuă să se mențină totuși un decalaj între solicitări și posibilitățile de satisfacere. Pentru soluționarea acestei probleme este necesar ca, pe lîngă dezvoltarea bazei materiale, să se ia măsuri în vederea unei mai bune organizări a ocrotirii sănătății, a adaptării acesteia Ia condițiile și cerințele actuale.în acest scop, Ministerul Sănătății trebuie să dezvolte asistența medicală ambulatorie menită să asigure tratamentul bolnavilor și mai ales să desfășoare .acțiuni diferențiate de prevenire a îmbolnăvirilor.Pentru asigurarea asistenței medicale a populației din mediul rural este necesar să fie îmbunătățită organizarea sanitară la nivelul comunelor. Comitetul Central al Partidului Comunist Român hotărăște,să fie create și dezvoltate în perspectivă, Ia nivelul fiecărei comune, 

a greva inutil fondurile de producție.îmbolnăvirile profesionale, ca și accidentele de muncă și de7 circulație, dau un număr însemnat de invalidități, care pot fi în mare măsură recuperate prin tratament adecvat și proteze corespunzătoare. In vederea asigurării unei capacități funcționale cît’mai bune a bolnavilor sau accidentaților cu invalidități parțiale definitive, este necesar ca, pe lîngă tratamentul recuperator în u- nitățile sanitare, Ministerul Sănătății împreună cu Ministerul Muncii să ia măsuri pentru dezvoltarea și diversificarea producției de proteze. De asemenea, se impune ca Ministerul Sănătății, împreună cu Ministerul Muncii, Ministerul Invățămîntului, ministerele economice, Uniunea Centrală a Cooperației Meșteșugărești și Uniunea Generală a Sindicatelor, să elaboreze un studiu privind recuperarea social-profesională a invalizilor și un program cupripzînd- sarcini concrete pentru fiecare organ interesat, în scopul asigurării bazei materiale necesare, al formării și specializării de cadre.Dată fiind complexitatea și durata acțiunilor de prevenire și reducere a morbidității actuale, Comitetul Central al Partidului Comunist Român consideră necesară elaborarea, în scurt timp, de către Ministerul Sănătății a unor programe tehnice prioritare pentru bolile care prezintă cel mai mare interes pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației.

concentra toate forțele științei medicale din țara noastră, va cuprinde sub o conducere unică toate institutele de cercetare medicală, va organiza, îndruma și controla întreaga - activitate științifică medicală. Academia de Științe Medicale urmează să funcționeze pe lîngă Ministerul Sănătății, față de care va răspunde pentru desfășurarea și valorificarea cercetării științifice medicale.Ministerul Sănătății, prin Academia de Științe Medicale, va trebui să asigure profilarea judicioasă a unităților de cercetare existente, comasarea și concentrarea colectivelor de cercetători și a bazei materiale, organizarea unor laboratoare centrale, care să deservească cercetarea științifică din acele domenii în care se cere o pregătire și dotare tehnică specială (microscopia electronică, izotopi radioactivi, genetică etc.).Ministerul Sănătății, Academia de Științe Medicale, conducerile institutelor trebuie să creeze un climat prielnic afirmării cadrelor valoroase, să asigure cointeresarea cercetătorilor în funcție de calitatea lucrărilor și de contribuția lor efectivă la știința și practica medicală. Este necesar să se stimuleze larg dezbaterile științifice și schimbul de păreri, să se încurajeze spiritul creator în gîn- direa teoretică și poziția critică față de manifestările de conservatorism și dogmatism în știință, care frînează promovarea ideilor valoroase, novatoare.în organizarea cercetării medicale. Ministerul Sănătății trebuie să se preocupe de legarea mai strînsă a activității institutelor de cercetare de problemele concrete din unitățile de asistență medicală, realizînd prin aceasta îndrumarea și sprijinul tehnic al muncii pe teren, yalorifi- carea rapidă în practică a rezultatelor cercetării științifice.Ministerul Sănătății, Academia de Științe Medicale și Uniunea Societăților de Științe Medicale sînt chemate să a- corde o atenție sporită perfecționării cadrelor, modernizării și lărgirii posibilităților de informare științifică a acestora, fructificării mai largi a schimburilor de experiență în domeniul cercetării și practicii medicale.

dispensare medicale, puternice centre medicale, care să concentreze și să asigure asistența de medicină generală și stomatologică. La aceste dispensare medicale, alături de cabinetele de medicină generală, vor funcționa cabinete stomatologice și de pediatrie, puncte farmaceutice și de laborator. Pentru creșterea calității asistenței medicale, aceste unități vor fi dotate cu mijloace corespunzătoare de diagnostic și tratament, precum și cu mijloace auto, destinate rezolvării prompte a cazurilor de urgență. într-o primă etapă, asemenea unități vor fi organizate în comunele, mai mari, unde există bază materială și spre care gravitează în mod natural populația a două-trei comune limitrofe. Concomitent, în satele mai îndepărtate de centrul comunei vor funcționa cabinete medicale sau vor fi înființate puncte de sănătate încadrate cu personal mediu sanitar. Pentru o mai bună asistență medicală la naștere, este necesar să se ia măsuri de comasare a actualelor case 

de naștere din mediul rural, care, dotate și încadrate în mod corespunzător, vor putea asigura asistență pentru mai multe comune limitrofe.Ministerul Sănătății și consiliile populare județene au datoria să ia măsuri hotărîte pentru asigurarea numărului necesar de cadre medico-sanitare, care să permită acestor dispensare să-și îndeplinească rolul pe care-1 au în sistemul de asistență medicală. în același timp, consiliile populare trebuie să se preocupe de crearea unor condiții corespunzătoare de muncă și de viață personalului medico- sanitar, să intensifice construcția de dispensare prin contribuție voluntară, ur- mînd ca statul să sprijine cu fonduri de investiții și materiale de construcții acele comune care nu dispun de mijloacele necesare pe plan local.în mediul urban este necesară perfecționarea organizării și funcționalității unităților de asistență medicală, pentru a se asigura folosirea mai rațională a bazei materiale de care acestea dispun și ridicarea calității asistenței medicale, Ținînd seama de dezvoltarea în perspectivă a orașelor, caracterizată prin creșterea densității populației pe teritoriu, Ministerul Sănătății trebuie să ia măsuri pentru concentrarea asistenței -de medicină generală, grupînd mai multe dispensare medicale în'același local sau âmplasînd unele dintre acestea în incinta policlinicilor.Ridicarea nivelului ocrotirii sănătății presupune perfecționarea continuă a asistenței medicale de specialitate acordată prin policlinici și spitale. Ministerul Sănătății trebuie să întărească și să dezvolte policlinicile ca formă de asistență specializată ambulatorie, să asigure orientarea activității acestora către cercetarea și înlăturarea factorilor ce contribuie la producerea îmbolnăvirilor, către depistarea activă și tratarea din timp a bolii.în vederea creșterii eficienței spitalelor. care după cum este știut reprezintă forma cea mai costisitoare de asistență medicală de specialitate, Ministerul Sănătății trebuie să analizeze cauzele aglomerării spitalelor și durata medie de spitalizare, să ia măsuri pentru îmbunătățirea organizării și funcționalității lor, în vederea utilizării optime a paturilor de spital.Pentru o cît mai bună folosire a bazei materiale și *a cadrelor existente, este necesară ierarhizarea spitalelor și policlinicilor, stabilindu-le un conținut de activitate diferențiat, în raport cu natura și volumul solicitărilor, cu nivelul de dotare tehnică și încadrare cu personal.In scopul asigurării conducerii unitare și coordonării activității de supraveghere a stării de sănătate din teritoriu, a acțiunilor de prevenire și combatere a bolilor, de acordare a asistenței de medicină generală și de specialitate, Ministerul Sănătății și consiliile populare trebuie să ia măsuri pentru realizarea unei funcționalități corespunzătoare a spitalului, policlinicii și dispensarelor de circumscripție și de întreprindere din teritoriul respectiv, în cadrul unității organizatorice — spitalul unificat.Comitetul Central al Partidului Comunist Român consideră că pentru apărarea sănătății muncitorilor la locul de muncă Ministerul Sănătății are îndatorirea să se preocupe în permanență de ridicarea calității asistenței de medicină generală și de specialitate, de organizarea acesteia în cît mai bune condiții. In acest scop, în funcție de specificul activității întreprinderilor, de nivelul și structura morbidității, Ministerul Sănătății va trebui să întărească și să dezvolte dispensarele de întreprindere și punctele de sănătate, menite să contribuie la prevenirea și înlăturarea noxelor de la locu] de muncă, să acorde muncitorilor primul ajutor și asistența de medicină generală.Pentru ca medicul de întreprindere să-și îndeplinească în mod corespunzător rolul său este necesar ca el să se integreze organic în viața întreprinderii. Pentru aceasta se cere ca Ministerul Sănătății să reglementeze îndatoririle medicului de întreprindere privind informarea sistematică a conducerii unității respective asupra stării de sănătate a muncitorilor, a situației, dinamicii și aspectelor particulare ale incapacității temporare de muncă, a noxelor ce există sau pot să apară la diferite locuri de producție, precum și asupra măsurilor medico-sanitare care ar fi necesare pentru prevenirea îmbolnăvirilor. în același timp, întreprinderile sînt obligate să acorde personalului de asistență medicală tot sprijinul pentru buna desfășurare a activității acestuia.Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii, împreună cu Uniunea Generală a Sindicatelor și conducerile ministerelor economice, trebuie să analizeze periodic cauzele de îmbolnăvire pe ramuri de producție și să stabilească măsurile ce se impun. Pentru a asigura muncitorilor o asistență medicală de specialitate de cît mai bună calitate, este necesar ca Ministerul Sănătății să analizeze activitatea policlinicilor, spitalelor și staționarelor de întreprindere, luînd măsuri pentru întărirea și dezvoltarea celor cu o solicitare mai mare, precum și pentru mai buna utilizare a celor cu volum mai re- strîns de activitate, prin efectuarea de prestații medicale necesitate de populația din teritoriul aferent.Avînd în vedere că în cazurile de îmbolnăvire sau de accidente de muncă și circulație, viața bolnavului sau accidentatului depinde adeseori de promptitudinea intervențiilor medicale, Ministerul 

Sănătății trebuie să ia măsuri pentru perfecționarea asistenței medicale de urgență, prin acordarea primului ajutor medical în toate unitățile sanitare, îmbunătățirea activității serviciilor de gardă, întărirea și dezvoltarea serviciilor de reanimare, terapie intensivă, * stațiilor și serviciilor de salvare.Deși statul asigură, prin unitățile sanitare teritoriale, asistența medicală specializată și de calitate pentru întreaga populație, spre-a veni în întîmpinarea dorinței unor bolnavi de a-și alege medicul preferat, Ministerul Sănătății și consiliile populare vor lărgi asistența și prestațiile medicale cu plată, ce se vor acorda în unități sanitare sau la domiciliul bolnavilor.Ținînd seama de marile posibilități ca le oferă pentru asistența medicală bal- neo-climatică bogăția și varietatea factorilor naturali din stațiunile noastre balneo-climatice, cu eficacitate recunoscută pe plan internațional, este necesar să se ia neîntîrziat măsuri pentru o mai bună valorificare a acestora. Comitetul de Stat al Planificării, Uniunea Generală a Sindicatelor din România, Ministerul Sănătății, Ministerul Comerțului Interior, Oficiul Național de Turism, Comitetul de Stat al Geologiei și consiliile populare județene trebuie să studieze și să prezinte propuneri pentru dezvoltarea și modernizarea stațiunilor balneo-climatice și a bazelor de tratament medical din aceste stațiuni, în funcție de specificul factorilor naturali. Totodată, Ministerul Sănătății și consiliile populare județene au datoria să îmbunătățească organizarea tratamentului balneo-climatic, prin Crearea în stațiuni a serviciilor medicale unice, care să dispună de cadrele medico-sanitare necesare și de o dotare tehnică corespunzătoare și care să-și desfășoare activitatea sub îndrumarea și controlul direcției sanitare județene. în același timp, o atenție deosebită trebuie acordată tratamentului de recuperare, prin organizarea unor unități spitalicești, îndeosebi pentru bolnavii deficienți mo- tori, netransportabili.Ministerul Sănătății trebuie să ia măsuri hotărîte pentru ridicarea nivelului calității asistenței medicale balneo-fizio- terapice, prin organizarea de cursuri post-universitare pe problemele balneare pentru cadrele medicale, precum și prin'- .. antrenarea cadrelor medicale cu înaltă’ calificare din institute de cercetări și' clinici universitare la îndrumarea și controlul tehnic aJ acestei asistențe.Ultima perioadă s-a caracterizat prln- tr-o creștere continuă a cererii și consumului de medicamente, Valoarea medicamentelor puse la dispoziția populației a sporit de Ia 996 milioane lei în 1960, la 1 900 milioane lei în 1967 ; numai valoarea medicamentelor acordate gratuit s-a mărit în acest interval cu peste 630 milioana lei. Creșterea consumului de medicamente este determinată, pe de o parte, de considerabilul progres terapeutic în medicina modernă iar pe de altă parte de folosirea nerațională și uneori abuzivă a acestora, ca și de ușurința cu care unii medici le prescriu. Ministerul Sănătății trebuie să ia măsuri pentru evitarea risipei și a exagerărilor în prescrierea și folosirea medicamentelor. Ținînd seama de caracterul dăunător al abuzului de medicamente, relevat de studiile științifice și de întreaga experiență medicală, trebuie intensificată educația sanitară prin materiale tipărite, prin radio și televiziune, în vederea combaterii acestui fenomen, a automedicației nejustificate practicate adesea de către populație.Industria de medicamente din țara noastră, deși și-a sporit simțitor volumul producției și gama sortimentelor, nu satisface încă pe deplin cerințele asistenței medicale. Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român a apreciat că dispunem de largi posibilități pentru dezvoltarea producției autohtone de medicamente. în acest scop, Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Industriei Chimice, Ministerul Sănătății, Ministerul Industriei Alimentare, Consiliul Superior al Agriculturii au sarcina ca. în cel mai scurt timp, să prezinte un studiu privind creșterea și diversificarea producției de medicamente.în scopul coordonării șl îmbunătățirii producției de medicamente, se va înființa Centrala industrială a medicamentului.Prin profilul de specialitate și natura preocupărilor sale, Ministerul Sănătății, ca organ cu deplină răspundere în fața partidului și statului pentru starea do sănătate a populației, trebuie să se ocupe în mod direct și de problema producerii și folosirii medicamentelor. în acest domeniu Ministerului Sănătății îi revine sarcina de a organiza cercetarea științifică în vederea realizării de noi medicamente, de a asigura o producție de medicamente variată și de înaltă calitate, de a urmări buna folosire a acestora în practica medicală. Este necesar, totodată, ca Ministerul Sănătății să stabilească nomenclatorul de medicamente din producția internă și import, ce pot fi folosite în unitățile sanitare și pe care au dreptul să le prescrie medicii spre folosință ; în acest fel se va asigura un control mai riguros în utilizarea medicamentelor.în vederea satisfacerii mai bune a cerințelor populației și ale industriei, Consiliul Superior al Agriculturii și Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție trebuie să ia măsuri pentru
(Continuare in pag. a Ill-a)



PAGINA 3SC1NTEIA~]qI 20 februarie 1969

$Comitetului Centrai al Partidului Comunist Român
cu privire la îmbunătățirea asistenței medicale 
a populației din Republica Socialistă România

(Urmare din pag. a II-a) extinderea culturilor de plante medicinale, îmbunătățirea sorturilor și valorificarea corespunzătoare a acestora.Ministerul Industriei 
buia sa asigure, prin Alimentare tre- dezvoltarea pro-

IV. FORMAREA SI
UTILIZAREA PERSONALULUI

MEDICO-SANITARîn anii construcției socialiste au crescut continuu numărul și nivelul de pregătire a cadrelor care lucrează în domeniul ocrotirii sănătății. în asistența medicală . se înregistrează însă neajunsuri serioase determinate de repartizarea nejudicioasă pe teritoriu a cadrelor medico-sanitare, de concentrarea lor în diferite centre și unități, în detrimentul unităților din localitățile mici și din mediul rural, precum și de utilizarea uneori nerațională a specialiștilor existenți.Comitetul Central al Partidului Comunist Român consideră că, pentru a asigura întregii populații o asistență medicală la un nivel corespunzător, unul din principalele obiective ale ocrotirii sănătății publice trebuie să fie utilizarea cît mai rațională a cadrelor medico-sanitare. In acest scop, Ministerul Sănătății și consiliile populare județene sînt chemate să ia măsuri hotărîte pentru îmbunătățirea repartizării cadrelor medicale pe întreg teritoriul țării. Ministerul Sănătății va elabora în cel mal scurt timp un nou normativ de personal pentru unitățile sanitare, menit să asigure distribuirea - triaj , bună a cadrelor medicale pe județe și încadrarea judicioasă a unităților sanitare, în funcție de rolul ce le revine în asistența medicală.Pentru o utilizare cît mai eficientă a specialiștilor, Ministerul Sănătății, Ministerul învățămîntului și consiliile populare au datoria să ia neîntîrziat măsuri în ve- vderea eliminării paralelismului creat prin existența în aceeași unitate sanitară a schemelor de personal separate pentru rețeaua . sanitară de bază, învățămîntul superior medical și cercetarea științifică medicală. în același timp, Ministerul Sănătății, ministerele cu rețea sanitară proprie și consiliile populare trebuie să se preocupe de înlăturarea funcționării paralele, în același teritoriu, a unor unități de aceeași specialitate, cu o slabă eficiență.Ministerul Sănătății și consiliile populare județene trebuie să ia măsuri hotărîte pentru asigurarea cu cadre medicale a unităților din mediul rural în așa fel încît să nu mai existe circumscripții sanitare fără medic. Totodată, consiliile populare au sarcina să se preocupe de asigurarea unor condiții corespunzătoare de viață și de muncă personalului medico-sanitar în vederea stabilirii acestuia în mediul rural și orașele mici.îmbunătățirea asistenței medicale a populației este strîns legată de perfecționarea continuă a pregătirii cadrelor medicale. în acest scop. Ministerul învățămîntului și Ministerul Sănătății sînt chemate să asigure elaborarea de noi programe analitice, care să răspundă cerințelor actuale și de perspectivă ale ocrotirii sănătății publice în țara noastră, nevoilor reale ale practicii medicale care urmează să o desfășoare noii solvenți.In vederea creșterii nivelului de gătire practică, precum și pentru cunoașterea particularităților morbidității din teritoriu, Ministerul Sănătății și consiliile populare județene vor lua măsuri ca absolvenții facultăților de medicină să efectueze, stagii practice în spitalul unificat de care aparține circumscripția unde sînt încadrați. De asemenea, pentru asigurarea unei pregătiri cît mai bune a viitorilor specialiști, corespunzător progreselor medicinei contemporane, Ministerul Sănătății și Ministerul învățămîntului trebuie să ia măsuri pentru perfecționarea sistemului de specializare prin secundariat și dezvoltarea învățămîntu- lui medical postuniversitar. în acest sens, sînt necesare: diversificarea învățămîntului postuniversitar și îmbunătățirea conținutului acestuia, reducerea duratei unor cursuri, precum și extinderea lor la pivelul unor centre metodologice județene, încît fiecare medic și farmacist să poată fi încadrat cel puțin o dată Ia 5 ani într-o formă organizată a învățămîntului de reîmprospătare și perfecționare a cunoștințelor de specialitate.Comitetul Central al Partidului Comunist Român consideră că trebuie să sporească răspunderea cadrelor didactice din învățămîntul superior de medicină și farmacie pentru formarea, specializarea și perfecționarea personalului medico-sanitar. în acest scop, Ministerul învățămîntului, împreună cu Ministerul Sănătății, au sarcina să reglementeze obligațiile ce 
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ducției, cantitatea necesară de lapte praf, să diversifice și să lărgească producția de preparate dietetice pentru copii șl adulți.Pentru a ușura aprovizionarea populației cu medicamente, Ministerul Sănătății, trebuie să dezvolte, potrivit necesităților, rețeaua de unități farmaceutice.
I

in-

de re

revin -corpului didactic în urmărirea, îndrumarea și sprijinirea în activitatea pe teren a cadrelor pe care le-au pregătit.Pentru a informa și ține permanent la curent corpul medical și în special cadrele medicale din mediul rural cu cuceririle științei medicale și cu literatura nouă de specialitate, Ministerul Sănătății și consiliile populare județene trebuie să organizeze în fiecare județ centre de formare și documentare medicală.în buna desfășurare a activității asistență medicală un Important, rol vine personalului sanitar mediu și auxiliar, care completează munca medicului și asigură îngrijirea nemijlocită a bolnavului. Pentru a asigura satisfacerea cerințelor de cadre medii și auxiliare sanitare corespunzător necesităților actuale și de viitor ale asistenței medicale, Ministerul Sănătății, împreună cu Ministerul Învățămîntului și Comitetul de Stat al Planificării vor trebui să ia măsuri pentru pregătirea anuală a unui număr sporit de asemenea cadre, introducîndu-se și în sectorul sanitar sistemul de formare și calificare profesională la locul de muncă. Totodată, Ministerul Sănătății, conlucrînd strîns cu Ministerul învăță- mîntului, trebuie să asigure îmbunătățirea pregătirii practice a cadrelor medii și auxiliare sanitare, prin adaptarea programelor analitice și a planurilor de în- vățămînt la specificul muncii pe care acestea urmează să o desfășoare. îmbunătățirea activității de pregătire a acestor cadre, precum și introducerea unor forme de specializare și perfecționare ulterioară trebuie să dea posibilitate cadrelor medii de a prelua o parte din sarcinile pe care în prezent le îndeplinește numai personalul cu pregătire superioară.Pentru satisfacerea cerințelor crescînde ale populației în domeniul asistenței stomatologice, Ministerul Sănătății va trebui să asigure cadrul necesar formării asistenților de stomatologie (dentiști).în scopul creșterii în viitorii ani a numărului de cadre medii sanitare, Ministerul Sănătății și consiliile populare județene au datoria să ia măsuri pentru consolidarea și lărgirea bazei materiale a învățămîntului mediu sanitar atît în ce privește spațiul de învățămînt, cît și cel de cazare.Statul socialist apreciază rolul social important pe care îl are corpul medico- sanitar și se îngrijește ca, pe măsura sporirii posibilităților economice ale țării, și o dată cu creșterea generală a nivelului de trai al poporului, cadrele medico-sani- tare să beneficieze de condiții de viață și de muncă tot mai bune In vederea unei cît mai corespunzătoare remunerări
. BAZA MATERIALA A
OCROTIRII

lei în mili-unor

Fondurile alocate pentru dezvoltarea și consolidarea bazei materiale a ocrotirii sănătății au permis construirea unor importante obiective sanitare și dotarea a numeroase unități cu mijloace corespunzătoare de diagnostic și tratament. Dinamica investițiilor în ramura ocrotirii sănătății prezintă un ritm continuu ascendent. Media anuală a investițiilor arată o creștere de la circa 220 milioane perioada 1951—1955 la circa 535 oane lei în perioada 1966—1970.Trebuie arătat că construcțiile spitale au fost realizate la un preț de cost foarte ridicat, iar utilizarea spațiilor nu a fost în toate cazurile cea mai judicioasă. Repartizarea pe teritoriu a investițiilor sanitare nu s-a făcut totdeauna pe baza unei ordini de prioritate determinată de necesitățile reale ale asistenței medicale a populației ; aceasta a făcut ca unele zone teritoriale să aibă o foarte slabă dotare cu paturi de spital, ca populația să nu beneficieze în egală măsură de dezvoltarea mijloacelor pentru ocrotirea sănătății.întărirea bazei tehnice a ocrotirii sănătății va fi asigurată prin înfăptuirea prevederilor actualului cincinal în acest domeniu, precum și prin continuarea în 

a muncii, în cadrul noului sistem de salarizare, ce urmează să fie aplicat în cursul acestui an, se va asigura o corelare mai bună a salariilor personalului medico-sanitar cu cele ale altor categorii de personal cu pregătire similară ; în același timp, se va introduce o diferențiere mai marcată în favoarea personalului ce lucrează în locuri de muncă șl specialități pentru care există dificultăți de recrutare și de asigurare a stabilității cadrelor, precum și în raport cu nivelul pregătirii profesionale. De asemenea, se vor studia și experimenta noi forme de cointeresare materială ' a personalului medico-sanitar, în funcție de>cantitatea și calitatea muncii efectiv prestate în cadrul programului de lucru și în afara lui, de. eficiența activității de ocrotire a sănătății desfășurată de fiecare, precum șl de modul în care personalul asigură utilizarea judicioasă a fondurilor și mijloacelor materiale puse la dispoziție.Pentru stimularea ridicării nivelului profesional al cadrelor medicale, Ministerul Sănătății va lua măsuri ca, o dată cu introducerea noului sistem de salarizare, medicii specialiști să poată obține gradul de medic primar, prin examen, fără schimbarea locului de muncă.în activitatea cadrelor noastre medico- sanitare, în atitudinea lor față de muncă se afirmă tot mai pregnant conștiința și etica medicală socialistă, caracterizată prin creșterea simțului de răspundere în muncă, prin spirit de abnegație și solicitudine față de om, prin preocuparea pentru îmbogățirea orizontului de cunoștințe profesionale. în același timp, însă, trebuie spus că unele cadre medico-sani- tare manifestă atitudini care vin în contradicție cu etica medicală. Este necesară o preocupare sporită pentru educarea și formarea unor cadre medicale temeinic pregătite din punct de vedere profesional, cu dragoste aleasă, cinstite, capabile sine, de sacrificii pentru atitudine înaintată, cu o nouă, socialistă.Pentru eliminarea cazurilor de încălcare a normelor de conduită profesională și cetățenească, Ministerul Sănătății și direcțiile sanitare vor trebui să intensifice activitatea educativă în rîndul personalului medico-sanitar. La rîndul lor, Uniunea Generală a Sindicatelor din România, celelalte organizații de masă și obștești, presa și radioul, precum și televiziunea trebuie să acorde un sprijin susținut a- cestei activități.în scopul păstrării și întăririi prestigiului corpului medical, al promovării u- nor principii de înaltă etică profesională și al asigurării unui control calificat cît mai larg al practicii medicale. Ministerul Sănătății, împreună cu Uniunea Societăților de Științe Medicale, continuînd o bună tradiție a corpului medical din țara noastră, vor înființa colegii ale medicilor și farmaciștilor, alese în adunări generale, din rîndul cadrelor cu o înaltă ținută morală. Ca organe de disciplină profesională, colegiile vor analiza orice fel de abateri de la practica și normele eticii medicale, în conformitate cu normele înscrise în codul deontologic al medicilor și farmaciștilor, propunînd sancțiuni care pot merge pînă la ridicarea dreptului de exercitare a profesiunii.în vederea recunoașterii meritelor acelor cadre medico-sanitare care dau dovadă de înaltă ținută și conștiință profesională, contribuind prin munca lor la întărirea asistenței medicale, se instituie Ordinul și Medalia „Meritul Sanitar" ; de asemenea, în fiecare an, la 7 aprilie, se va sărbători „Ziua Sănătății".

pentru profesia de dăruire de om, cadre cu o morală și etică

SĂNĂTĂȚII
perioada 1971—1975 a construcției de spitale, policlinici și alte unități sanitare.In vederea creșterii eficienței economice a investițiilor, Ministerul Sănătății, împreună cu Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare, este chemat să ia măsuri pentru realizarea unor construcții de spitale generale diferențiate, cu capacități de 300, 500—600 și 900—1 000 paturi cuplate cu policlinici, al căror cost mediu pe pat efectiv, exclusiv policlinica, să fie de circa 70 000 lei, cu asigurarea funcționalității adecvate. De asemenea, Ministerul Sănătății, împreună cu Comitetul de Stat al Planificării și Comitetul pentru Problemele Administrației Locale, va trebui să vegheze ca, prin- tr-o mai rațională repartizare pe teritoriu a noilor obiective, să se diminueze treptat diferențele care există în dotarea tehnico- materială a județelor țării.Pentru ridicarea nivelului tehnic accelerarea ritmului de proiectare noilor construcții sanitare, Comitetul Stat pentru Construcții, ArhitecturăSistematizare trebuie să studieze posibilitatea profilării pe probleme de construcții sanitare a unor secții din institutele proiectări. De asemenea, se impune Ministerul Industriei Construcțiilor 
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organizeze, în unele din întreprinderile sale, sectoare specializate pentru probleme de construcții și instalații specifice sectorului sanitar.Deși s-au făcut eforturi importante pentru înzestrarea unităților sanitare cu aparatură de investigații și tratament, există încă serioase neajunsuri în ce privește buna utilizare a acestei aparaturi. în planificarea dotării unităților sanitare nu s-a ținut totdeauna seama de rezolvarea celor mai importante probleme ale asistenței medicale; s-a importat, uneori fără discemămînt, o mare diversitate de tipuri de aparate, neasigurîndu-se în același timp punerea lor în funcțiune șl aprovizionarea cu piese de schimb. Repartizarea aparaturii fără a se ține seama de necesitățile reale și de posibilitățile de utilizare integrală a acesteia a făcut ca unele unități să fie supradotate, în timp ce altele să nu dispună nici de strictul necesar.Pentru înzestrarea cît mai rațională a unităților și utilizarea intensivă a aparaturii existente, Ministerul Sănătății și consiliile populare au datoria să verifice situația dotării și modul de utilizare a uitlajelor și aparaturii medicale în toate unitățile sanitare, luînd măsuri imediate de redistribuire a celor neutilizate sau care nu-și află justificarea în dotarea unităților respective.Totodată, Ministerul Sănătății și consiliile populare județene trebuie să elaboreze planuri de durată privind dotarea unităților sanitare, pe tipuri de aparate și utilaje, ținînd seama de ierarhizarea, sarcinile și volumul de muncă al acestor unități și de necesitatea concentrării aparaturii în laboratoare Sau servicii de investigații comune pentru una sau mai multe unități sanitare. O atenție deosebită trebuie acordată înzestrării unor unități medicale și clinici universitare, încît acestea să aibă posibilitatea de a rezolva cele mai dificile cazuri din întreaga țară.O atenție sporită va trebui să acorde Ministerul Sănătății lărgirii și îmbunătățirii serviciilor de instalare, întreținere șl reparații a aparaturii medicale.Ținînd seama de cerințele tehnice și calitative tot mai ridicate ale ocrotirii sănătății, trebuie urgentată dezvoltarea în țara noastră a producției de utilaje, aparate, instrumente și materiale sanitare. în acest scop. Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerul Industriei
VI. ÎMBUNĂTĂȚIREA

CONDUCERII OCROTIRII 
SĂNĂTĂȚII

Un rol important în rezolvarea problemelor ce se ridică în domeniul ocrotirii sănătății populației revine perfecționării modului de organizare și îmbunătățirii muncii organelor de conducere. în activitatea lor, atît Ministerul Sănătății, cît și organele locale, nu au asigurat întotdeauna îndrumarea și controlul necesar în organizarea și desfășurarea acțiunilor de ocrotire a sănătății, ceea ce a avut consecințe negative asupra, asistenței medicale a populației.Ministerul Sănătății trebuie să-și perfecționeze structura organizatorică și metodele de muncă pentru a putea e- xercita în cît mai bune condiții — potrivit cerințelor etapei actuale — funcția de organ coordonator, de concepție, conducere, îndrumare și control al tuturor activităților interesînd ocrotirea sănătății.în scopul aprofundării problemelor de conținut, al atragerii specialiștilor cu experiență și înaltă calificare la examinarea direcțiilor de perspectivă ale activității în domeniul ocrotirii sănătății, Comitetul Central al Partidului Comunist Român hotărăște înființarea Consiliului sanitar superior alcătuit din cele mai valoroase cadre medicale din țară ; acest consiliu urmează să analizeze, cel puțin o dată pe an, aspectele generale ale ocrotirii sănătății și să elaboreze măsuri în principalele probleme ale activității medicale.Ca urmare a reorganizării adminis- trativ-teritoriale a țării au fost create direcțiile sanitare județene, organe de specialitate ale administrației locale de stat, care realizează conducerea unică, tehnică și operativă, a întregii activități de ocrotire a sănătății din teritoriul respectiv. Pe baza studierii particularităților stării de sănătate a populației din teritoriu, aceste organe au datoria să stabilească cele mai adecva- . te măsuri și acțiuni medico-sanitare, a- daptînd obiectivele și prevederile planului general de ocrotire a sănătății la condițiile specifice locale. Pentru a a- sigura conducerea și controlul necesar în problemele de sănătate din teritoriu, direcțiile sanitare trebuie să-și e- xercite atribuțiile cu răspundere și exi

Ușoare, Ministerul Industriei Chimice și Ministerul Sănătății vor prezenta Consiliului de Miniștri, în termen de 6 luni de zile, un program unic de dezvoltare a producției de aparataj și instrumentar medical, prevăzînd măsuri concrete pentru fiecare minister.Statul nostru socialist acordă an de an fonduri importante pentru îmbunătățirea asistenței medico-sanitare a populației. Trebuie spus însă că eficiența- folosirii acestor fonduri este uneori diminuată de faptul că în acordarea asistenței medicale apar unele cheltuieli exagerate și nejustificate, manifestări de risipă și uneori chiar abuzuri. Reducerea costului asistenței medicale și a cheltuielilor determinate, de solicitări abuzive, de internări insuficient motivate, de consumul nerațional de medicamente etc. constituie o sursă importantă de creștere a eficienței mijloacelor financiare afectate de statul nostru socialist pentru dezvoltarea sectorului sanitar. Pentru realizarea a- cestor sarcini, Ministerul Sănătății și întreaga rețea medico-sanitară trebuie să asigure în permanență gospodărirea cu maximum de eficiență a mijloacelor materiale și financiare puse la dispoziție de către stat. 8O atenție deosebită va trebui să se acorde perfecționării sistemului actual de funcționalitate a diverselor unități sanitare. în acest scop, Ministerul Sănătății are datoria să studieze și să introducă măsuri corespunzătoare pentru reducerea timpului de spitalizare, înlăturarea paralelismelor în investigarea bolnavilor, eliminarea abuzurilor în solicitarea prestațiilor medicale și în consumul de medicamente ; este necesar, de asemenea, să fie promovate mai susținut procedee moderne și economice de administrare și gospodărire a unităților sanitare.în vederea unei mai bune urmăriri a dinamicii stării de sănătate și a unei mai judicioase evidențieri a prestațiilor medicale gratuite, pentru anumite categorii de populație este necesar să se introducă carnetul de sănătate la purtător.Ministerul Sănătății și consiliile populare trebuie să urmărească cu deosebită atenție repartizarea și utilizarea judicioasă a fondurilor și a bazei materiale, să ia măsuri organizatorice eficiente ca, în următorii doi ani și mai cu seamă în următorul cincinal, să se realizeze o repartizare justă a bazei materiale și a cadrelor medico-sanitare.

gență sporită, să-și perfecționeze neîncetat metodele și stilul de muncă.Avînd în vedere că alături de rețeaua sanitară a Ministerului Sănătății și a consiliilor populare județene funcționează și unități sanitare subordonate altor ministere, pentru a asigura o concepție unitară în activitatea de asistență medicală, Ministerul Sănătății trebuie să îndrume din punct de vedere tehnic și să controleze toate aceste unități, care sînt obligate să aplice în practică normele și reglementările tehnice stabilite de Ministerul Sănătății.Nivelul atins în activitatea de ocrotire a sănătății, experiența acumulată și condițiile actualei etape de dezvoltare a țării impun revizuirea și unificarea multiplelor acte normative existente, dintre care unele nu mai corespund îece- sităților de astăzi. în acest scop, Comitetul Central al Partidului Comunist Român consideră necesar ca Ministerul Sănătății, antrenînd un larg colectiv de specialiști, să elaboreze și să prezinte proiectul unei legi privind ocrotirea sănătății în Republica Socialistă România, care va fi supus dezbaterii publice.Ocrotirea sănătății populației constituie una din preocupările importante ale partidului nostru, parte componentă a politicii sale, de creștere continuă a bunăstării materiale și culturale a poporului, de dezvoltare a națiunii noastre socialiste.Plenara Comitetului Central al Partidului a subliniat necesitatea creșterii rolului și răspunderii organelor și organizațiilor de partid în conducerea ocrotirii sănătății populației. înfăptuirea cu succes a măsurilor preconizate în aceste Directive impun îmbunătățirea întregii activități politico-organizatorice, a stilului și metodelor' de muncă ale organelor și organizațiilor de-partid din domeniul sanitar.Organele și organizațiile de partid din unitățile sanitare trebuie să pună în centrul activității lor întărirea muncii politice, în scopul perfecționării și ridicării calității asistenței medico-sanitare a populației. Ele au îndatorirea de a se preocupa în mod susținut de mobilizarea cadrelor medico-sanitare la îndeplinirea exemplară a sarcinilor de răspun

dere ce le revin, acordînd totodată cea mai mare atenție prevenirii îmbolnăvirilor.Organele și organizațiile de partid trebuie să analizeze periodic munca desfășurată în unitățile sanitare, să militeze pentru organizarea rațională a muncii, în condiții de optimă economicitate, utilizarea cu randament sporit a bazei materiale și mai buna folosire a cadrelor existente. Ele trebuie să sprijine eforturile conducerilor unităților sanitare pentru perfecționarea organizării asistenței medicale, să creeze în fiecare colectiv un climat de exigență și de înaltă responsabilitate față de îndeplinirea sarcinilor, să promoveze spiritul novator în întreaga activitate pe care o desfășoară. Folosind exemplele pozitive ale cadrelor medico-sanitare care dovedesc abnegație și devotament în nobila lor activitate dedicată salvării vieților omenești, organizațiile de partid trebuie să ducă o muncă educativă sistematică pentru creșterea simțului de răspundere al tuturor lucrătorilor din domeniul ocrotirii sănătății publice față de sarcinile încredințate, pentru ridicarea neîncetată a nivelului pregătirii lor profesionale, pentru combaterea fermă a oricăror încălcări ale eticii medicale.O atenție deosebită va trebui acordată creșterii continue a rîndurilor organizațiilor de partid din unitățile sanitare, prin primirea în partid a celor mai bune cadre medico-sanitare, care prin activitatea profesională și comportamentul lor constituie un model pentru masa de lucrători sanitari.Comitetele județene, municipale și orășenești de partid au datoria să se preocupe permanent de buna desfășurare a activității de asistență medicală a populației, de îndrumarea și mobilizarea la acțiunile de ocrotire a sănătății poporului a tuturor organizațiilor de masă și obștești.întreaga activitate desfășurată de organele și organizațiile sindicale din unitățile sanitare trebuie să aibă ca obiectiv central mobilizarea lucrătorilor sanitari la îndeplinirea sarcinilor ce revin ocrotirii sănătății, întărirea continuă a disciplinei în muncă, dezvoltarea opiniei de masă împotriva neajunsurilor manifestate în acordarea asistenței medicale.Consiliile populare județene trebuie să acorde o mai mare atenție organizării, îndrumării și controlului întregii activități de sănătate publică din teritoriu, inițiind și desfășurînd acțiuni corespunzătoare necesităților specifice județelor și comunelor ; ele au datoria să se preocupe în mai mare măsură de buna funcționare a unităților sanitare, precum și de îmbunătățirea condițiilor de viață ale personalului medico-sanitar.
★Comitetul Central al Partidului Comunist Român consideră că există toate y-condițiile pentru a asigura ridicarea sub- / stanțială a calității deservirii medicale, perfecționarea întregii activități de ocrotire a sănătății populației. Directivele Comitetului Central al partidului — rod al unor îndelungate studii și analize întreprinse cu ajutorul unui mare număr de cadre medicale, activiști de partid și de stat — cuprind un larg program de măsuri în vederea înfăptuirii acestor obiective. Hotărîtoare este, în continuare, activitatea organizatorică concretă pentru eliminarea neajunsurilor care mai există în domeniul sanitar, pentru utilizarea mai rațională a bazei materiale și a cadrelor medicale, pentru fructificarea la nivel superior a importantelor eforturi pe care le depune societatea noastră socialistă în scopul, dezvoltării sistemului de ocrotire a sănătății publice. Ministerul Sănătății are datoria să acționeze cu hotărîre și consecvență pentru realizarea în cele mai bune condiții a Directivelor Comitetului Central al Partidului Comunist Român, să-și îmbunătățească necontenit stilul de muncă, să exercite o conducere efectivă și un control riguros asupra tuturor sectoarelor deservirii medicale. Pentru a-și putea îndeplini importantele sarcini ce-i revin în organizarea și desfășurarea activității de ocrotire a sănătății, pentru a stabili soluții și măsuri eficiente în vederea perfecționării acestei activități, Ministerul Sănătății trebuie să organizeze consultarea permanentă a specialiștilor din domeniul sanitar, să manifeste mai multă receptivitate față de sugestiile cadrelor medicale și ale maselor largi de cetățeni. Ministerul Sănătății trebuie să urmărească îndeaproape modul cum se îndeplinesc hotărîrile partidului și guvernului, să asigure îndrumarea și sprijinul necesar unităților sanitare, direcțiilor județene, pentru a determina în cel mai scurt timp îmbunătățirea multilaterală a activității de ocrotire a sănătății.Comitetul Central al Partidului Comunist Român își exprimă convingerea că valorosul nostru corp sanitar, unitățile și organele sanitare vor acționa neîntîrziat, cu energie și consecvență, pentru transpunerea în viață a prevederilor Directivelor Comitetului Central, pentru perfecționarea asistenței medicale a populației și continua înflorire a medicinei românești — obiectiv important al politicii partidului de ridicare a nivelului de trai al poporului, de dezvoltare a țării noastre pe drumul civilizației socialiste.
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upranorntâtive
De cîte ori aducem În discuție pro

blema stocurilor supranormative, 
factori de răspundere din întreprin
deri din direcții generale și din u- 
nitățl ale Băncii Naționale aprecia
ză invariabil : ele sînt un „balast" 
economic, provoacă pierderi prin de
gradări și prin plata de dobînzi pe
nalizatoare —- deci au o influentă 
nefavorabilă asupra vitezei de ro
tație a mijloacelor circulante, asupra 
costurilor și asupra acumulărilor sta
tului. Prin urmare, consecințele eco
nomice și financiare ale acestor ano
malii economice sînt bine cunoscute. 
Cu toate acestea, într-.o serie de 
întreprinderi industriale volumul, a- 
cestor stocuri se menține la. un nivel 
destul de ridicat. Ce împrejurări și 
ce practici mai frînează înlăturarea 
fenomenelor de imobilizare de fon
duri materiale și bănești ale statului 
în stocuri supranormative. aducerea 
lor în circuitul economic normal ? 
Am urmărit un răspuns la această 
întrebare în investigațiile pe care 
le-am făcut'în cîteva unități Indus
triale din județul Iași.

Se cuvine să arătăm, mai întîi, că 
stocurile supranormative, fără miș
care și cu mișcare lentă, „înghețate" 
Ia începutul acestui an în unitățile 
productive din județul Iași se ridi
cau la 47 milioane lei. Aceste zeci 
de milioane Iei scoși din circuitul 
productiv — surprinși statistic în- 
tr-un anumit moment — urmează, de 
fapt, altor și altor zeci de milioane 
lei imobilizați de-a lungul anului tre
cut în întreprinderile industriale ale 
județului. Din analizele întreprin
se în ultima vreme de organele ban
care din județ se desprinde în mod 
cert concluzia : în timp ce supra- 
stocurile de materii prime, materiale 
sau produse finite existente la un 
moment dat se lichidează extrem de 
lent, îșl fac apariția altele, generate 
de practici sau cauze care, la un ni
vel sau altul, deși cunoscute dar ne
înlăturate, sînt de ordin subiectiv.

Printre acești factori amintim în 
primul rînd practica aprovizionări
lor peste necesar, a comenzilor ne
justificate de nevoile reale ale pro
ducției. Concludent este următorul 
caz. La Uzina metalurgică Iași, în 
cursul anului 1968, întregul consum 
de cărămizi refractare a fost de 10 
tone ; totuși, întreprinderea s-a mai 
aprovizionat cu 31 tone, care acum ‘ 
stau nefolosite. La această uzină ie
șeană, la fel. de nefolositoare pentru 
producție s-au dovedit și unele ,can
tități de feroanodin și de tablă, inoxi
dabilă, aduse din Import, sau de sîr- 
mă neagră. In total, aici, la începu
tul anului zăceau imobilizate în de
pozite materiale însumînd 1,5 milioa
ne lei. Din același motiv, în mod ne
justificat au fost stocate importante 
valori materiale și la Uzina mecanică 
„Nicolina", întreprinderea „Țesătura" 
si întreprinderea forestieră Iași. Sînt 
și întreprinderi care, uneori, tind să 
mușamalizeze adevărata stare de lu
cruri. Bunăoară, la începutul acestui 
an, Uzina mecanică din Pașcani a ra
portat ; „nu avem stocuri supranor
mative". O Verificare a organelor 
bancare a dovedit contrariul. Apro
vizionările peste necesar au creat 
stocuri fără mișcare în valoafe de 
circa 1,2 milioane lei. O atare defor
mare a realității nu folosește nici în
treprinderii și cu atît mai puțin eco
nomiei naționale.

Să vedem ce anume determină 
unitățile economice, amintite să re
curgă la asemenea procedee negos
podărești. ca aprovizionările peste 
necesar. O primă explicație n.e-a 
furnizat tov. Petre Mocanu, directo
rul Sucursalei județene Iași a Băn
cii Naționale : „Cred că o cauză 
constă în modul necorespunzător în 
care unii furnizori înțeleg să se 
achite de obligațiile contractuale. 
Lipsa de ritmicitate. încălcarea sis
tematică a termenelor de livrare 
prevăzute constituie. însoțitori aproa
pe permanent! ai activității unor în
treprinderi. Neprimind la timp ma
teriile prime, materialele si semifa
bricatele necesare producției, unită
țile beneficiare apelează la alte în
treprinderi — de fapt, le diminuează 
supranormativele acestora. Ce se 
întîmplă cînd — în sfîrșit — sosesc 
cantitățile inițial contractate ? Spo
resc supradepozitele. cresc stocurile 
fără mișcare".

Dar stocurile supranormative per
sistă și datorită necorelării planului 
de producție al întreprinderilor cu 
cel de aprovizionare. Mai precis, 
este vorba de modul arbitrar în care 
acționează unele foruri de resort a- 
tunci cînd intervin frecvent în ci
frele și In structura sortimentală a 
planului de producție initial stabilit 
pentru, unitățile din Subordine. In
discutabil. cerințele mereu în evolu
ție impun in unele cazuri aceste mo
dificări. Dar de ce nu se fac ele în 
timp util, cu o marjă de siguranță 
reclamată de necesitatea unei orga
nizări (sau. mai bine zis. a unei re
organizări) corespunzătoare a proce
sului de producție ? Și., mai ales, de 
ce nu intervine cu operativitate și 
corelarea noului plan de producție 
cu cel de aprovizionare și de desfa
cere 1

Ne vom opri, în acest sens, asupra 
situației întîlnite la „Țesătura“-Iași. 
Trecem peste faptul că planul de 
producție al fabricii pe trimestrul 
I 1969 a fost definitivat abia în ziua 
de 10 februarie. în varianta 
inițială de plan, printre alte sorti
mente era prevăzut să se fabrice 
„șifon 0.10 m" alb și colorat pentru 
care s-au încheiat contracte, s-au 
emis repartiții, au fost aduși colo- 
rantii necesari, s-au fabricat firele. 
Dar surpriză 1 în urmă cu cîteva zile, 
fabrica ieșeană a fost înștiințată de 
către forul de resort din Ministerul 
Industriei Ușoare că în locul ..sifo
nului" programat va produce alt sor
timent : „mahon". Ce va urma ? A- 
nulări de repartiții, emiterea altora 
pentru noua țesătură. Pînă una-alta. 
sigure sint inutilitatea pregătirilor 
pentru fabricația sifonului, stocarea 
coioranților aprovizionați de acum, 
goana după procurarea de spete" 
reclamate de țeserea .mahonului" 
Deci, nenumărate dificultăți provo
cate printr-o singură mișcare de 
condei și, poate, in atîtea cazuri din 
iresponsabilitate.

' Stocurile , supranormative, fără 
mișcare și cu mișcare lentă, cuprind 
în componența lor și produse finite. 
La Uzina metalurgică, la „Țesătură", 
la întreprinderea forestieră si la 
„IPROFIL-Mobila" din Iași, produse 
finite în valoare de sute de mii și 
milioane de lei blochează în mod 
inutil magaziile. Ele s-au fabricat, 
nu se știe de ce. și nu se știe pentru 
cine. în orice caz, pentru cea mai 
mare parte din aceste produse fi
nite. beneficiarii de abia de acum 
înainte trebuie depistați. Totuși, de 
ce au apărut ele ?

La Uzina metalurgică ni se spune 
că. la multe comenzi de teavă. se 
produc o tonă-două. chiar cincispre
zece în plus. Or, o asemenea cotă de

ancheta economică

siguranță rămîne în uzină, in- 
groșînd stocurile de produse fi
nite fără desfacere. Alta este 
explicația pe care am primit-o la 
„Țesătura". „în principal — ne-a 
spus contabilul șef H. Sielberman — 
ar fi vorba - de neacoperirea inte
grală a producției cu contracte. De 
aici, producția ..pe stoc", adică fără 
desfacere asigurată". La același re
zultat — stocuri de produse finite și 
de cupoane — se ajunge și datorită 
dificultăților provocate de cererile 
unor beneficiari externi privind li
vrarea de țesături în lungimi fixe" 
— continuă justificările.

Am retinut și părerea tovarășului 
Remus Focșa, inspector bancar : „La 
„Țesătura", apariția stocurilor de 
produse finite nesolicitate de bene
ficiari. deci fără mișcare, are ca pri
mă cauză calitatea necorespunzătoare 
a unor cantități de pînzeturl 
slaba atenție ce se acordă valorifi
cării superioare a materiilor prime. 
Atunci cînd recepția materialelor e 
îngăduitoare, cînd țesăturile au pete 
de ulei, cînd vopsirea si finisajul 
lasă de dorit, nu te poți aștepta ca 
beneficiarii să-ți ..ia din mină" pro
dusele. așa cum se spune. Si stocu
rile imobilizate cresc..." într-adevăr. 
cresc. Din cele circa 10 milioane lei 
imobilizări existente în această fa
brică, Ia data de 8 februarie, aproa
pe jumătate o dețineau stocurile de 
produse finite.

în toate întreprinderile unde am 
făcut investigații am pus întrebarea: 
formarea și perpetuarea stocurilor 
supranormative constituie un feno
men de neînlăturat ? Peste tot răs
punsul a fost același : NU. Ni s-a 
vorbit pe larg și despre căile prin 
care această stare de lucruri anor-

mală, neeconomică, poate fi . evitată. 
Cum se prefigurează, concret, reac
tivarea imobilizărilor create ?

La Uzina metalurgică-Iași; analiza 
bilunară a stadiului aprovizionări
lor. depistarea tuturor stocurilor 
supranormative. difuzarea în. tară a 
listelor de materiale disponibile, ur
mărirea riguroasă a lichidării lor 
prin grafic și sancționarea promptă 
a celor ce se fac vinovati .de înceti
nirea ritmului de diminuare a imo
bilizărilor (recent, opt șefi de servi
cii și secții au suferit rigorile aces
tei exigente, diminuîndu-li-se în 
mod substantial, premiile) creionează 
un cadru ce poate garanta reușita 
acestei acțiuni. Si la ..Țesătura" se 
profilează încercări menite să co
boare nivelul stocurilor imobilizate.

In discuția pe care am avut-o. tov. 
Gheorghe Popa, șeful serviciului 
desfacere al fabricii „Țesătura", a 
tinut să precizeze : „Cum-necum, o 
parte din stocurile de produse finite 
va fi lichidată. Dar dacă în această 
acțiune nu vom primi un sprij‘1 mai 
susținut din partea direcției gene
rale din minister — prin asigurarea 
unei stabilități mai mari a planurilor 
de producție, aprovizionare, desface
re —. alte produse finite, fără desfa
cere asigurată, le vor lua locul. Nu 
aș vrea să se înțeleagă prin aceasta 
că noi nu mai avem încă multe de 
făcut pentru îmbunătățirea activită
ții propriu-zise a fabricii".

De . altfel, sprijinul mai activ al 
forurilor de resort din minister e 
stringent necesar și în alte unităti în 
care stocurile fără mișcare se ridică 
la nivele mai mult sau mai puțin 
ridicate. Ca, de pildă, la uzina meca
nică „Nicolina“-Iași. Aici, după cum 
ne spunea tov. Gheorghe Balaure, 
contabilul șef -al dnității, începînd 
din iulie 1968 nu se mai fac reparații 
de locomotive. însă piesele de schimb 
aprovizionate, valorînd 460 000 lei, 
au rămas în uzină — stocuri inutile. 
Acesta nu este singurul exemplu.

La plenara C.C. al P.C.R. din de
cembrie 1968 s-a subliniat cu de
osebită pregnantă necesitatea, folo
sirii judicioase a fondurilor mate- 

■ riale și financiare,, accelerării in
cluderii tuturor mijloacelor în circui
tul economic și strîns legat de a- 
ceasta, lichidării stocurilor supranor
mative de materii prime, materiale 
și produse finite. O asemenea cerință, 
impusă de interesele majore ale în
tregii economii, se ridică cu stringen- ■ 
tă și în fata comitetelor de direcție 
din unitățile industriale din județul 
Iași și a forurilor lor de resort, care 
trebuie să inițieze acțiuni mai fer
me, mai eficiente pentru lichidarea 
stocurilor, supranormative.
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cinema
• Rlo Bravo : PATRIA — 9,30 ; 

. 13 ; 16,30 ; 20, BUCUREȘTI — 9 ;
12.15 ; 16,30 ; 20, MODERN — 8,30 1
11.15 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30.
• Bună ziua, contesă : REPUBLI
CA - 9 ; 11,35 ; 13,45 ;. 16,15 ; 18,45 ; 
21,15, FESTIVAL — 8,15 ; 10,45 ;
13.15 ; 15,45 ; 18,30 ; 21, FEROVIAR
— 8,30—16 în continuare ; 18.30 ;
21,. EXCELSIOR — 9.45 ; 12.15 ;
14.45 ; 17,15 ; 19,45.
• Planele mecanice : LUCEAFĂ
RUL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, SALA PALATULUI — 17,15
(seria de bilete — 2 751) ; 20.15 
(seria de bilete — 2 752).
« Pensiune pentru liolței: VICTO
RIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45, GRIVIȚA — 9 ; 11.15 ; 13.30 : 
16 ; 18,15 : 20,30.
• Un om pentru eternitate : CEN
TRAL - 9,15 ; 11,45 ; 14,15, MELO
DIA — 8.30 ; 11 ; 13,30 ; 18 : 18,30 ; 
21.
• Cuțitul în apă î CENTRAL —
16.45 ; 19 ; 21.
• Winnetou (seria a Ill-a) : LU
MINA — 9—16,15 în continuare ;
18.45 ; 20,45.
• Becket: DOINA — 11 ; 14 ; 17 ; 
20, ARTA — 8,30—14 în continu
are ; 17 ; 20.
• Program pentru copil : DOINA
— 9 ; 10.
• Strigătul : UNION — 15.15 : 18 ;
20.30.
• Marianna, agentul 0 555 : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE —
15.15 ; 17,45 ; 20.
• Cînd tu nu ești ! BUZEȘTI — 
18 ; 20,30.
• Clovni pe pereți : BUZEȘTI —
15.30.
• Astă seară mă distrez : DACIA
— 8,30—20,45 in continuare.
• Feldmareșaia : FLOREASCA — 
9 ; 11,15 ; 13.45 ; 16 ; 18.15 ; 20,30, 
BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Mirceștii în pastel ; Nicolae La- 
biș ; George Coșbuc; Pași spre 
Brâncușl ; Un mare program de 
propășire economică : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
« Necunoscuta din taxi : CINE
MATECA — 10 ; 12,30 ; 14,30.
• Aventurile lui Tom Sawyer; 
Moartea lui Joe indianul : RAHO
VA — 15,30 ; 19.
• Columna : UNIREA — 15.30 ; 191 
PACEA — 16 ; 19.
4 Un delict aproape perfect : 
LIRA - 15.30 ; 18 : 20,30, PROGRE
SUL — 18 ; 20,30. .
• Acuzatul : PROGRESUL — 15,30.
• Pantoful cenușăresei : DRUMUL 
SĂRII — 16 ; 18 ; 20, MIORIȚA —
9.15 : 11,30 ; 13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20.30.
• Căderea Imperiului Roman : 

f FERENTARI — 15.30 ; 19.
• Profesioniștii : GIULEȘTI —
15.30 ; 18 20,30.
0 Expresul colonelului Von Ryan : 
VOLGA - 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 15.45 : 
18 ; 20,30.
• Tarzan, omul-maimuță ; Fiul iul 
Tarzan : COTROCENT — 18.
• Balul de sîmbătă seara : CO-
TROCENI - 15,30. .
• Viva Maria : CRINGAȘI -
15.30 ;,18 ; 20,15.
• Hombre : VIITORUL — 18 ;
20.30.
e Nikolai Bauman J VIITORUL —
15.30.
• Marele șarpe : GLORIA — 9 ;
11.15 ; 13,30 : 16 ; 18,15 ; 20,30> FLA
MURA — 9: 11.15: 13.30 : 16 :
18.15 ; 20.30.
• Mica romanță de vară : MOȘI
LOR — 15,30.
• Capcana : MOȘILOR — 18 ;
20.30.
• împușcături sub spînzurătoare : 
POPULAR — 18 ; 20,30.
• Eu te-am iubit: POPULAR -
15.30.
• Haiducii ; Răzbunarea haiduci
lor : MUNCA — 15.30 ; 19.
• Judoka, agent secret : COSMOS 

. —15.3Q,; 18 ; 20,15.
• Acest pămînt este ai meii ■: TO
MIS — 9 ;-,11.15 : 13.30 ; 15.45 ; 18:15 : 
20.20.
• Primăvara pe Oder : FLACĂRA
— 15,30.
a Aventurierii : FLACĂRA

i
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Conferind premisa unei 
substanțiale îmbunătățiri a 
pregătirii -multilaterale 
pentru muncă și viată a 
tineretului, Directivele C.C. 
al P.C.R. adoptate de Ple
nara din aprilie 1968, Le
gea învățămintului, precum 
și. recenta cuvîntare rostită 
de tovarășul Nicolae 
Ceausescu la Conferința 
națională . a . cadrelor di
dactice. au definit cu ri
goare științifică, clar, ca
drul- dezvoltării și moder
nizării. învățămintului de 
toate gradele, corespunză- 
tor cerințelor actuale șl

) de perspectivă, ale ; socie- 
1 tătii noastre socialiste. 
' După cum se știe. începînd i cu actualul an de învă- 
, tămînt dura,ta studiului li- 1 ceai s-a prelungit la pa- 
1 tru ani și, concomitent, 
) s-au introdus in progra- 

mul de învățămînt o serie 
de discipline noi, capitole 
moderne ale unor științe.

dltatori sau posibilitatea să . sențiale care, 
învețe mai mult decît im
punea programa școlară. 
Poate că se exagerează. 
Dar colectivele cărora li 
s-a încredințat sarcina e- 
Iaborării noilor programe 
nu pot omite nici . analiza 

. atentă a unor . asemenea 
opinii. în tot cazul, o re
trospectivă asupra modu
lui cum s-au desfășurat'în 
ultimii ani concursurile de 
admitere în licee 'și facul-

în treacăt 
studiază un 

învătămîntul 
de dorit 
nereușite 

gîndit

fie spus, se 
semestru în 
superior. Este 
ca și asemenea 
să dea de gîndit ce
lor cărora le incumbă răs
punderea elaborării noilor 
programe si manuale pen
tru întregul ciclu liceal.

Desigur, nu este .deloc 
ușor să concepi procesul 
de predare în noua per
spectivă a dezvoltării ra-

CONC
I Dar trecerea la școala ge- 
' herulă de 10 ani — prac-

drept tel formarea de „spe
cialiști"’ in matematică, 
fizică, chimie, 
ră, istorie, 
ș.a.m.d. ; că este 
ca fiecare lecție 
programă — si 
în ansamblul ei — să fie 
judecată temeinic, cel pu
țin din două puncte de ve
dere : a) dacă contribuie la 
formarea unui bagaj . do 
Cunoștințe util societății; 
b) dacă consumul de ener
gie pa care-1 cere asimi
larea cunoștințelor pre
scrise nu Impietează asu
pra efortului pe care ele
vul e dator să-l facă pen
tru pregătirea sa de an
samblu. Firește,, pot exista 
si alte , puncte de vedere, 
în tot cazul, orice pledoa
rii peptru ca noile pro
grame să prevadă doar ce
rințele minimale, urmînd 
că profesorul să aibă căde
rea de a dezvolta capito
le și lecții în funcție de 
condițiile concrete din cla
să. merită atenție. în a- 
nrecierea lor nu nutem să 
nu coroborăm faptul că di
versificarea studiilor liceala 
prin profilarea mai distinc
tă a secțiilor, extinderea 
claselor speciale de mate
matică, fizică, limbi moder
ne etc., a cercurilor pe spe
cialități. vor asigura cul
tivarea elevilor dotați nen
tru studiul anumitor disci
pline.

Si încă un fapt. De cu- 
rind a fost publicat pro
iectul planului de învătă
mînt pentru școala obliga
torie de 10 ani, urmînd 
ca peste cîtva tinw să fie 
supus dezbaterii co-mului 
profesoral și planul de 
învătămînt al liceelor de 
cultură generală. Este, bine
înțeles, o măsură judicioasă, 
menită să asigure, cu larauî 
concurs al slujitorilor 
scolii, elaborarea bine chib
zuită a noilor documente 
școlare. Dar poate că a- 
cestor măsuri ar trebui 
li se adauge și o amplă 
cercetare sociologică cu 
privire la timpul de stu
diu necesar elevilor din di
ferite clase în prezent si 
în perspectiva viitoarei 
organizări a Procesului in- 
structiv-educativ. Realiza
tă de învățători si profe
sori. medici școlari, stur,, 
denti. o asemenea investi
gație ar constitui un in£ 
strument de lucru nretios 
pentru autorii de progra
me si manuale, ar sluji 
intențiilor de a lichida ho- 
iărît supraîncărcarea aces
tora si. implicit, supraso- 
lic-’+'srAq elevilor.

Firesc, grija constantă 
a partidului și statului 
pentru dezvoltarea între- 
g'i noastre rețele de în- 
v"v'mînt, se conjugă cu 
stabilirea coordonatelor 
moderne ale ore^'tirii ce
lor aproape 4 milioane si 
iumătate de tineri aflati pe 
băncile școlilor și facultăți
lor. Alcătuire temeinică in
tr-un ritm mai operativ a 
întregului „pachet" de noi 
programe și manuale pen
tru învătămîntul liceal tre
buie să se înscrie în acest 
context major.

literatu- 
geografi» 

necesar 
inclusă în 
programa

I tic din . toamna viitoare 
■ — presupune, logic, elabo

rarea unor noi planuri și 
programe de învătămînt. a 
unor noi manuale pentru 
întregul ciclu liceal, co
relate judicios cu tbate cu
noștințele predate anterior. 
Sarcina aceasta este de o, 
anvergură si responsabili
tate deosebită, ceea ce 
însă, evident., nu justifică 
modul încă 
operativ în 
'creară la 
programelor 
școlare.

Există un .punct de ve
dere larg acceptat de ca
drele didactice, a cărui' a- 
naliză. credem, are o în
semnătate de principiu 
pentru definirea corespun
zătoare ' a coordonatelor 
studiului liceal intr-un 
ritm mai accelerat. Este 
vorba de Dărerea că re
structurarea planurilor de 
învătămînt trebuie, să por
nească de la definirea e- 
xactă a scopului învăță- 
mîntului liceal, prin con
jugarea necesității de. a. 
ridica ștacheta pretențiilor 

, fată de pregătirea elevi
lor cu un realism izvorît 
din cunoașterea capacită
ților obiective de asimila
re ale acestora. Opinia e 
fundamentată pe analiza 
unor realități ale procesu
lui nostru instructiv-eduea- 
tiv căci, după cite se pare, 
în ultimii ani. potrivit ex
presiei. unui cunoscut pro
fesor. s-a ajuns, deseori, 
Ia un multiplu al inten
țiilor inițiale, datorită fap
tului că autorii unor ma-, 
nuăle — furați de abun
denta datelor 
noi șî ignorînd principiile 
nedaaogice — au suprali
citat nrograma. iar la. rîn- 
dul lor anumiti profesori 
au supralicitat și. progra
mă și cărțile școlare. A- 
ceastă practică, a creat, o 
situație paradoxală : deși 
aparent Școlarii în cauză 
învățau mai mult sî des
pre mai multe. în fond ei 
știau mai puțin, nentru că 
nici cei niai sîrgpincioși 
dintre ei nu aveau timpul 
obiectiv necesar să stu- mediile. sociale, din mari- 
dieze aprofundat, să-și fi- le centre urbane și așe-
xeze .. legtiile «rin exerciții1 ■ zările: .rurale cărora li 
și repetiții — îndeobște re
cunoscut :— obligatorii. 
Partizanii unui asemenea 
mod de a concepe proce
sul de- învătămînt. nu, sînt 
lipsiți, desigur, de argu
mente. Ei .invocă, de . re-, 
gulă,- reușitele unor foști 
e’eVj ăi , ipr Ta concursu
rile de. admitere în liceu 
sau în învătămîntul supe
rior.. -Aii,i profesori? afirmă 
însă că reușitele amintite 
se .datoresc. în bună har
țe. mi., unui' studiu apro
fundat. ci fie sistemului de 
„doping" utilizat de . anu
miti. meditatori versati în

■ â; cunoaște . îce se cere Ia 
exarnenl*.. fie.. nepregȘtirii 
mai mult sau mai puțin 
sistematice la un sir îh- 
treg de materii înscrise în 
programele de învătămînt; 
că. în .consecință. este 
vorba de succese efeme- 

. re. Mai mult.. în cercurile 
nedagogice. se emite si pă
rerea că în liceele de re
nume si în majoritatea fa
cultăților au fost .admiri, 
nu o dată. îndeosebi ■ can
didați! care au avut ,’me-
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puncte de vedere

Dan MATEESCU

11,00 — Limba germană. Lecția 43 (reluare). 11,30 — TV pen-

I
> PROGRAMUL I
) i;,;; _ l;_ _. „ „......................... ......
I tru specialiștii din agricultură. Legumicultura : Cultura. pro-

■ tejată a legumelor în solarii și tunele (reluare). 12,00 — în«
1 chiderea emisiunii de dimineață. 17,30 — Telex TV. 17.35 r- 
i Pentru elevi : Consultații la fizică (clasa

Pi'ezinta : conf. dr. M. Bulgaro și conf. dr. Marin popescu. 
20,00 — Filme documentare : „In țara •cerbului'1 — ,,Pe urmele 
unui film dispărut11 — 20,25 -- Steaua fără nume — emisiune 
concurs de muzdcă ușoară. Prezintă: Dan Deșliu. 21.20 — 
Itinerar european (II) la Tuillerles Maillol. Emisiune de .Dan
Hăullcă. Imaginea : Dan Er. Grigorescu. 21,35 — Seară de tea
tru TV : „Jocul dragostei și al intimplăril11 <5e Marivaux. în 
distribuție: Rodica Tapalagă, Dorina Lazăr, Marian Hudac, 
George Popovici-Poenaru, Alexandru Repan, Dumitru FurdUi. 
Regia : Lidia Ionescu. 22,45 — Telejurnalul de noapte. 23.00 
—. închiderea emisiunii.

-Telex TV. 17.35 —
I pentru elevi : Consultații la fizică (clasa a VIII-a). Tema : 
\ Curentul alternativ. Prezintă: prof. Vaslle Fălle. Transmis!- 
} J xir.. — IO AC ... T IroXn ț-nco T Optic Z'JI une de la Muzeul tehnic. 18,05 — Limba rusă. Lecția 42. 
) 18,30 — Studioul pionierilor : „Olimpici de la... 18 ani". Par- 
l ticipă cîștigători ai olimpiadelor de matematici, flzitî și 
) chimie pe anul 1968 și ai concursului de literatură IȚ,"
I — Telejurnalul de seară. 12." 7' —7——
1 pania electorală. 19,40 — La zi... Imaginea agriculturii noastre.

, fizică și 
literatură 1968. 19,00 

.. 19.30 — Știri și reportaje din cam- 
La zi... Imaginea agriculturii noastre.

Volumul crescînd al investițiilor în 
construcții, realizarea a tot mai nu
meroase obiective industriale și de 
locuințe, de lucrări social-culturale si 
tehnico-edilitare, repartizate pe în
treg teritoriul1 tării, contribuie la 
schimbarea treptată a calității struc
turii și la transformarea înfățișării 
întregii noastre rețele de așe.- 
zări. Desfășurarea cu succes a actua
lului plan cincinal și pregătirea pla
nului pentru ' 
vor 
tare 
rea complexă 
vor beneficia 
transformare 
orașele, toate 
triei noastre.

1 etapele următoare 
aduce contribuții suplimen- 
în. construcția $i amenaja- 

a teritoriului, de care
— în procesul lor . de
— toate municipiile și 
comunele și satele pa- 
concretizîndu-se și. în

acest fel politica partidului de dez
voltare echilibrată, armonioasă a tu
turor regiunilor țării.

în vederea stăpînirii acestei trans-, 
formări și ca o expresie pe plan te- - 
ritorial a planificării economice, a 
fost promovată și îmbunătățită în 
ultimii ani activitatea de sistemati
zare a localităților. Astăzi, toate mu- 
nicipiilo. și orașele dispun de schite 
de sistematizare, în diferite faze de 
elaborare, constituind, pentru orga
nele puterii locale, instrumente vala
bile de cunoaștere și de îndrumare 
în realizarea investițiilor. De aseme
nea se desfășoară în toată țara o tot 
mai intensă activitate de sistemati
zare a localităților rurale. Pînă în 
prezent au fost elaborate, cu carac
ter experimental, schițele de sistema
tizare pentru circa 300 de comune 
și sate. în acest an, majoritatea ju
dețelor s-ah organizat pentru o ac
tivitate mai intensă în domeniul sis
tematizării localităților rurale.

în condițiile dezvoltării complexe 
a așezărilor, un factor de importanță 
covîrșitoare, ce acționează asupra 
profilului social-economic, asupra 
direcției și ritmului de dezvoltare. J1 
constituie apropierea geografică. 
Intervin tot mai activ raporturi 
de interconditionare atît între așeză
rile învecinate, între care se justi
fică promovarea unui proces multi
lateral de cooperare, cît și între fie
care așezare și teritoriul înconjură
tor, organizat pentru a cuprinde o 
serie de funcții ale așezării propriu- 
zise.

în acest fel se fundamentează, atît 
pe Plan teoretic cît și pe plan prac
tic. oportunitatea asocierii mai mul-

FROGRAMUL II

20,80 — Telex TV. 20,03 — Concert simfonic. Orchestra sim
fonică a Radlotelevlziunii. Dirijor : Constantin Bugeanu. So
list: Sebastian Benda — Elveția. în program : „Meditații»1 de 
Wilhelm Berger' (primă audiție). Concertul pentru plan și 
orchestră de Edvard Grieg. 20,50 — Desene animate. „Băie
țelul de turtă dulce-. 21,00 — Film artistic : „Acțiunea se
cretă Spree11 (I). Film realizat de Studioul de Televiziune din 
Republica Democrată Germană. 22.25 — închiderea emisiunii. I

tor localități învecinate în formații 
de cooperare, tinzînd către mărimi 
și profile optime, urmărindu-se ca 
prin eforturi corelate să poată fi re
zolvate în mod cît mai eficient sar
cini sporite și de interes comun, în
deosebi a acelor ce se manifestă pe 
planul organizării și construcției 
complexe teritoriale. Comunele noi 
ce au fost înființate prin îmbunătă
țirea organizării adminiștratîv-teri-: 
toriale a tării, grupînd. în cadrul -lor 
.un număr sporit de sate si o forța e-

tăti ar puncta, între al
tele, un fapt cert: nu 
s-a stabilit încă un a- 
semenea mod de desfășu
rare a concursurilor- de 
admitere care să excludă 
eventualitatea ca examina
torul să pretindă cunoș
tințe ce depășesc cerințe
le programelor școlii ge
nerale. respectiv. . ale ce
lei de bacalaureat. Or, a- 
tita timp cit amintita e- 
venttialitate există, există 
și premisa ca anumiti ti- 

:oti anii de 
te

nerî care in . 
școală și-au însușit 
meinic un bogat bagaj de 
cunoștințe să fie eclinsați 
la concursurile de admi
tere in liceu sau facultate 
de cei. care și-au propus 
drept tel șă sclipească 
pentru, o Clipă tocind cu
noștințe neoredate la scoa
lă și pe care, de multe ori, 
nici nu le înțeleg. O aseme
nea selectie-este. de altmin
teri,. contrară cerinței parti
dului nostru de a promova 
pe treptele școlarității ti
nerii ce provin din toate

pide a volumului de cu
noștințe din zilele noastre, 
restructurării sistemelor de 
idei în diversele domenii 
ale științei, creșterii ro
lului cunoștințelor de ma- 
tematică, fizică și chimie 
pentru- studiul altor disci
pline etc., care definesc azi 
conceptul de cultură gene
rală. Dar sarcina va deveni 
și mai dificilă dacă auto
rii unor țD.rograme si ma
nuale vor omite din cal
culele lor că elevii mai au 
de învățat și la alte ma
terii — așa cum au pro
cedat deseori în trecut — 
sau vor avea în continua
re pretenția ca o dată cu 
terminarea liceului baca- 
laureatii să devină .specia
lizați într-o anume disci
plină. Pentru a nu dena
tura însuși conceptul liceu
lui de cultură generală, 
pare esențial ca în elabo
rarea noilor programe și 
manuale Să se pornească 
de la considerentul că toa
te obiectele care se pre
dau în școală au rolul de 
a contribui, la formarea 
culturii ■; generale si nu au.

, . _____ ____-I se
asigură deopotrivă dreptul 
neîngrădit la învățătură.

Iată și un alt motiv de 
reflecție programele și 
manualele elaborate pen
tru ' elevii. aflati azi în ul
tima clasă dă liceu. Ele au 
fost în mod întemeiat cri
ticate: de numeroși profe
sori, inclusiv în . coloanele 
„Scîriteii", încă din .momen
tul difuzării ]or. Acum, după 
un trimestru șl jumătate 
de la experimentarea lor, a 
devenit limpede că nu ca
pitolele moderne incluse în 
manualele . amintite sînt 
inaccesibile elevilor. ci 
este greșit modul în care 
au. fost prezentate. Privi- 

-tor Ia manualele de mate
matică. bunăoară, am reti
nut ideea unor cadre de 
specialitate, care afirmă 
că ele sînt inatacabile din 
punct de vedere, științific, 
dar sînt foarte greu acce
sibile datorită caracterului 
Idr prea „telegrafic", res
pectiv., a ..parasutârii" u- 
nor definiții, a condensării ț 
excesive a ..unor idei e-

V
V
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AL. POPESCU

Opera Română : Boema — 19,30. • Teatrul deo Opera Română.: Boema — 19,30. « Teatrul de 
l Operetă : Contesa Maritza — 19,30. • Teatrul Național 
.' „I.L. Caragiale" (sala Comedia) : Becket — 19,30 ; (sala

Studio) : Părinții teribili — 19,30. a Teatrul „Lucia 
1 Sturdza Bulandra" (sala din bd. Schitu Magureanu) : ț Meteorul _ — ■ -............................ _ . . . _ . .
1 și abjecție — 20. * Teat 
1 fu) : O casă onorabilă

I
4 Teatrul 
’ — 20. • icau'ui »,±<Ju kzieaxiga" ; xiegeie verp —
i • Teatrul evreiesc de stat : înțelepții din Heîem — 20.

i 
V- 
V 
A
4

ma- isaia am oa. ssenuu Magureanu) : ,
20 ; (sala din str. Alex. Sahia) : Tandrețe 1 

20. * Teatrul „C.I. Nottara" (sala Maghe- 
.... '’"“i — 19,30; (sala Studio) : Cînd

luna e albastră — 20. • Teatrul Mic : Iertarea — 20. 
• Teatrul Giuleștl : Ulise și coincidențele — 19,30. • 

~atîul „Barbu Delavrancea" : Doamna de la Maxim
20.. • Teatrul „Ion Creangă" : Regele Cerb __ 15,30.

• Teatrul „Țăndărică- (sala din Calea Victoriei) : 
Aventurile lui Plum-Plum — 17 ; Nocturn II — pre
mieră — (spectacol pentru adulți) — 21,30 ; (sala din 
str. Academiei) : A fugit un tren — 17. e Teatrul sati
ric muzical „C. Tănase' (sala Savoy) : Cafeaua cu lapte 
de adio — 19,30 ; (sala din Calea Victoriei nr. 174) : 
Varietăți pe portativ — 19,30. 0 Ansamblul artistic al 
Uniunii Generale a Sindicatelor : Cu picioarele pe pă- 
mînt — 20. • Circul de stat : Circul are cuvîntul (pre
mieră) — 19,30.

\
\
\
\ 
\
\

/

tiilor de epurare, a bazelor gospo- Ultimul sistem citat, format din a- 
dărești. a amenajărilor de recreere sezările gravitînd în jurul munici-
și pînă la stăpînirea si raționalizarea piului-'Petroșeni este constituit din
complexului proces de utilizare a ------------------------
forței de muncă și de deplasare a 
populației în. teritoriul sistemului.

Elocventele argumente practice 
generate de aceste situații au impus 
ca o cerință obiectivă urgentarea 
studiilor privind sistematizarea teri
torială a unor astfel de sisteme, fie 
că ele corespund limitelor unor 

. unităti administrațiv-teritoriale. fie

elementele componente ale unității 
administrativ-teritoriale propriu- 
zise. Cele 5 localități urbana (1 imu- 
riicipiu- Si 4 orașe), cele1 12 localități 
rurale și cele 2 comune suburbane 
însumează o populație de circa 
131 000 locuitori (recensămîntul din 
1966. pe un teritoriu de circa 981 km2, 
cu o densitate de populație urbană în 
teritoriu atingînd 130 ■lpcuitori/km2.

SISTEMA TIZARE
conomică superioară formațiilor ante
rioare comunale, reprezintă o con
firmare a acestei teze și o aplicare 
practică a principiului sistemelor de 
așezări, organizate pe baza unor for
me superioare de cooperare.

O confirmare suplimentară a aso
cierii în sisteme de așezări, de data 
aceasta mixte — urbane si rurale -ț 
o constituie formațiile municipiilor 
și orașelor, ce includ în teritoriul 
lor administrativ sau cărora le apar
țin grupări de localități învecinate, 
orașe, comune sau sate. Aici rela
țiile de interconditionare acționează 
tot mai profund și diversificat, de la 
repartiția în teritoriu a unităților de 
producție, a locurilor de domiciliu 
a principalelor înzestrări, social-cul- 
turale. a magistralelor de echipare 
și transport, a surselor de apă. a sta-

prof. arh. G. GUȘTI
vicepreședinte ol C.S.C.A.S.

l

că erau determinate de rezolvarea 
în teritoriu a unor probleme de pro
ducție. de deplasare, de profil ex
tractiv. turistic, balneo-climatic etc. 
în acest fel au fost elaborate studii 
privind teritoriu] preorășenesc al 
municipiului București, gruparea de 
așezări polarizate în jurul Brașovu
lui, relațiile de cooperare între mu
nicipiile Galați și Brăila. între Hu
nedoara și Deva, litoralul marin 
avînd ca pivot central municipiul 
Constanta teritoriul Deltei Dunării, 
gruparea de așezări din Valea Jiu
lui și multe altele.

față de media pe țară de circa 31 
locuitori/km2). O astfel de formație, 
echivalentă ca dimensiune cu ora
șele mari din tara noastră, dispune 
de toate posibilitățile pentru o ra
pidă și eficientă echipare complexă 
a întregului' teritoriu, de care să 
poată beneficia proporțional fiecare 
localitate componentă în parte, în 
funcție de rolul ce îl deține în sis
temul municipal. Studiu] de sistema
tizare a scoș în evidentă direcțiile 
în care pot fi asigurate în mod op
tim mijloacele dg comunicație, lu
crările tehnico-edilitare. repartiția 
judicioasă a locuințelor în raport cu 
locurilh- de .niuncă.' amplasarea ra
țională -.ft' rețelei de dotări social- 
culturale. baza comună de construc
ție. amenajările de odihnă- recreere. 
sport și turism. Astfel de studii s«

impune a' fi extinse, avînd în vedere 
faptul că în tot mai multe teritorii 
încep să se suprapună interesele a 
numeroși titulari de investiții,

Marile complexe și platforme in
dustriale-ce iau astăzi ființă vor avea 
puternice ramificații și consecințe în 
teritoriu, folosind forța de muncă din 
numeroase așezări, cărora le pot a- 
sigura — pe bază de cooperare — 
deserviri.. edilitare. Uriașele ■. lucrări 
hidro-energetice, importantele ame
liorări funciare în curs de deșfășu-- 
rare, rețelele de căi de comunicație 
în continuă modernizare — ca să nu 
cităm decît operații majore — vor 
avea puternice implicații in structura 
așezărilor. Sînt de studiat con
secințele ce decurg din prezenta 
unor noduri industriale impor
tante, cum sînt cele de la Galați, 
Constanta, Pitești, ale unor complexe 
hidroenergetice, precum cele de la 
Porțile de Fier, din lunca.Argeșului și 
cea a Oltului, ale dezvoltării puter
nice , a unor orașe , ale 'căror teri
torii'preorășenești se interferează si 
care sint obligate să își. rezolve în 
comun unele probleme, ca de exem- 
piu Galati-Brăila, Arad-Timișoara, 
Hunedoara-Deva. Toate aceste pro
bleme,.pentru a putea fi soluționate 
în. mod optim, implică cu obligativi
tate efectuarea unor studii de siste
matizare teritorială.

Cerința, pentru o abordare pe plan 
științific a modului de organizare a 
teritoriului, necesitatea de a asigura 
o deplină cunoaștere a potențialului 
natural, economic și social-demogra- 
fic' al fiecărei upităti administrativ- 
teritoriale, au' impus trecerea 

■ rapidă de Ia treapta sistematizării 
zonelor sau grupărilor de așezări, la 
aceea a sistematizării unor teritorii 
mai ample, pînă la eșalon județean si 
chiar interjudetean. Acest nivel ca
litativ superior. în considerarea pro
blemei de planificare complexă în 
profil teritorial se reflectă în faptul 
că, pînă în prezent, 23 din cele 39 
județe ale tării șl-au programat stu
dii de sistematizare teritorială cu 
predarea încă în anul 1969 șl în pri
mul semestru al anului 1970 și că a- 
proape jumătate din institutele jude
țene de specialitate, ne lingă insti
tutul central. I.S.C.A.S., sînt angre
nate în aceste lucrări. în susținerea 
acestor străduințe, C.S.C.A.S.. pe lin
gă difuzarea instrucțiunilor și me-. 
todologiilor necesare, organizează

ăchimburi de experiență și consulta
ții cu institutele și colectivele spe
cializate.

Apreciem că asemenea studii, ge
neralizate, vor ajuta la definitivarea 
profilelor social-economice ale tutu
ror unităților administrativ-terito- 
riale, ceea ce va permite reactuali
zarea, încheierea pentru această 
etapă și aprobarea schitelor de sis
tematizare ale tuturor municipiilor 
și orașelor, în cadrul teritorial afe
rent și incluzînd toate așezările, co
munele și satele componente și apar
tenențe. Cu ajutorul acestor stu
dii se va putea asigura orga
nizarea construcției teritoriale în zo
nele interjudetene și determinarea 
chiar a unoi1 profilări specifice, res
pectiv a unei relative specializări a. 
fiecărui județ.

Preliminarea consecințelor teri
toriale ale unor importante pro
cese social-economice ale pers
pectivei mai apropiate sau mai 
îndepărtate în țara noastră, privind 
creșterea ponderii forței de muncă 
din ramurile de producție nea
gricolă și amplificarea procen
tuală a populației ocupate din 
sfera neproductivă, corelate cu cu
prinderea în procesul de activitate a 
întregului potențial de muncă, cu 
ridicarea generală a standardului de 
viață, amplificarea nivelului cultu
ral-economic, creșterea timpului li
ber vor constitui datele programatice 
noi la a căror rezolvare sistematiza
rea teritorială va putea și va tre
bui să îșl aducă aportul.

în felul acesta se deschide călea 
spre abordarea studiilor de sistema
tizare de mare sinteză și complexi
tate, la nivelul teritoriului întregii 
țări. O astfel de politică de valori
ficare optimă și integrală a terito
riului, în cadrul unuj unic program 
național de ansamblu, va corespunde 
și cu principiul fundamental al con
siderării dezvoltării întregii economii 
naționale ca un complex unitar.

Noile forme de amplasare a for
țelor de producție și de așezare a 
populației in teritoriu, remodelarea și 
modernizarea planificată a întregii 
noastre rețeie de localități urbane și 
rurale pe o bază științifică vor pu
tea asigura un mediu adecvat, ca
pabil să cuprindă și să satisfacă ce
rințele de viată — în continuă am
plificare — ale societății noastre.
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PE ÎNTREG
CUPRINSUL PATRIEI 

VIE ACTIVITATE ELECTORALĂ

Semnarea Protocolului comercial 
româno-austriac privind schimburile 

de mărfuri pe anul 1969

(Wrmare din pag. I) ’’©fet-

intre candidați
:■

alegători»*

®

5

La 19 februarie s-a semnat, la Ministerul Comerțului Exterior, Protocolul comercial româno-aus- triac privind schimburile de mărfuri pe anul 1969, în baza Acordului comercial pe termen lung încheiat între Republica Socialistă România și Austria pe perioada 1966—1970.România va exporta produse chimice, petroliere, ale industriei textile, siderurgice, agro-alimen- tate, produse lemnoase și altele, iar Austria va livra instalații, mașini și utilaje, produse chimice șl

farmaceutice, produse siderurgice etc.Protocolul a fost semnat din partea română de Marin Trăista- ru, director în Ministerul Comerțului Exterior, iar din partea austriacă de Maximilian Fălbl, consilier în Ministerul Comerțului și Industriei.La semnare au fost de față Dumitru Bejan, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior, precum și Eduard Tschop, ambasadorul Austriei la București.(Agerpres)
Cronica zilei

Mareșalul Uniunii Sovietice 1.1. Iakubovski și V. V. Kuznețov, prim-locțiitor al ministrului afacerilor externe al U. R. S. S., au sositin CapitalăMiercuri au sosit Ia București mareșalul Uniunii Sovietice I. I. Iakubovski, comandantul suprem al Forțelor Armate Unite ale statelor participante la Tratatul de Ia Varșovia, și V. V. Kuznețov, prim- locțiitor al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S.La sosire, pe aeroportul Băneasa, erau prezenți Corneliu Mă- nescu, ministrul afacerilor externe, general-colonel Ion Ioniță, ministrul forțelor armate, și alte persoane oficiale.A fost de față A. V. Basov, am-

basadorul Uniunii Sovietice la București.
★Mănescu, al ministrul Republicii primit laCorneliuafacerilor externeSocialiste România, a .19 februarie pe V. V. Kuznețov, prim-locțiitor al ministrului afa- ceriloi- externe al U.R.S.S.Cu acest prilej, a avut loc o convorbire caldă, prietenească.La convorbire au mai participat Vasile Șandru, adjunct al ministrului afacerilor externe, și A. V. Basov, ambasadorul U.R.S.S. la București.

(Agerpres)

Cetățenii comunei Butimanu, din 
Județul Ilfov, s-au întîlnit cu can
didatul lor pentru alegerile de depu- 
tați în Marea Adunare Națională, 
tov. Hie Rădulescu, memjoru su
pleant al C.C. al P.C.R.,' șef de 
secție la C.C. al P.C.R. Luînd cuvîn- 
tul in cadrul adunării, numeroși ce
tățeni s-au referit la activitatea 
cooperativei agricole, făcînd pro
puneri pentru o mai bună or
ganizare a muncii. Cooperatorii 
s-au angajat să-și sporească efortu
rile pentru continua întărire eco
nomică a cooperativei agricole de 
producție. In ultimii ani, a fost ex
tins iluminatul în comună, s-a asfal
tat șoseaua spre Periș și au fost 
executate alte lucrări de interes co
munal în valoare de 350 000 lei. 
Vorbitorii au evidențiat realiză
rile obținute de poporul nostru în 
anii socialismului, realizări care au 
determinat continua prosperitate a 
poporului și, implicit, și a locuitorilor 
din comună. Ei au exprimat hotă- 
rîrea unanimă a cetățenilor din Bu
timanu de a da votul candidaților 
Frontului Unității Socialiste în ale
gerile de la 2 martie.

Pînă acum, In județul Brașov au 
avut Ioc peste 1 800 de întîlniri ale 
candidaților Frontului Unității So
cialiste cu alegătorii. La aceste în
tîlniri, care au constituit jaloanele 
viitoarei activități a deputaților, au 
participat mai bine de 100 000 de 
cetățeni — români, germani, ma
ghiari și de alte naționalități. Par- 
ticipanții au făcut aproape 5 000 de 
propuneri, vizînd soluționarea u- 
nor importante probleme de inte- 
res general.

★
Atmosfera de lucru în care a avut 

Ioc înțîlnirea locuitorilor din comuna 
Oltina, județul Constanta, cu tehni
cianul Nicolae Coman, șef de lot la 
Trustul de construcții locale Con
stanta, candidat în circumscripția 
electorală nr. 8 Băneasa pentru ale- 
gerileț de deputati în Marea Adunare 
Națională, a prilejuit un rodnic bi
lanț al activității cooperatorilor în 
ridicarea fertilității ogoarelor, în 
dezvoltarea socîal-gospocjărească a 
comunei. Printre propunerile de in
teres obștesc formulate de alegători 
se află extinderea rețelei de apă în 
întreaga comună.

★
înțîlnirea alegătorilor din circum

scripția electorală nr. 7 cu Gbeorghe 
Rizescu, prim-secretar al Comitetu
lui municipal Rîmnicu-Vîlcea al 
P.C.R.. președintele Consiliului popu
lar municipal, candidat în alegerile 
pentru consiliul popular județean, a 
prilejuit o competentă analiză a 
perspectivelor de dezvoltare multi
laterală a orașului. Asce’nsiunea ce 
o cunoaște municipiul, aflat la cea 
de-a 580-a aniversare, impune — așa 
cum au subliniat vorbitorii — rezol
varea în continuare a unor proble
me. printre care o mai judicioasă 
repartizare a rețelei comerciale, mo
dernizarea arterelor secundare. în
frumusețarea noilor cartiere, acțiuni 
la al căror succes alegătorii s-au 
angajat să-șl dea deplina lor con
tribuție.

☆
Un fructuos dialog asupra proble

melor gospodărești ale municipiului 
Constanța a avut Ioc între alegăto
rii din circumscripția electorală nr. 
13 Constanța ,și inginerul Petre C. 
Ion, secretar al Comitetului jude
țean de partid, candidat în alegeri 
pentru Consiliul popular județean, 
în cadrul întîlnirii s-au făcut pro
puneri referitoare la rezolvarea unor 
probleme de sistematizare, salubrita
te, aprovizionarea magazinelor și 
altele. .

★
Alegătorii din. comuna Budila, Ju

dețul Brașov; s-au întîlnit cu mais
trul Kelemen Koloman, candidat în 
alegerile pentru Marea Adunare Na
țională. Vorbitorii au relevat reali
zările înfăptuite în această comună 
în anii care s-au scurs de la ulti
mele alegeri : extinderea electrifi
cării, lucrările de aducțiune a apei, 
construirea unui cămin cultural și 
altele. Referindu-se la unele proble
me edilitar-gospodărești, alegătorii 
au subliniat necesitatea construirii 
unui nou complex comercial, în co
mună și a creării unui punct stoma
tologic în cadrul dispensarului. Toți 
alegătorii și-au exprimat hotărîrea 
de a sprijini prin efortul lor colectiv 
acțiunile pe care deputatul le va 
iniția în viitor pe tărîmul muncii 
obștești.

★
La. sediul cooperativei agricole de 

producție din Sînmartinul Sîrbesc a 
avut loc înțîlnirea alegătorilor cu 
tovarășul Milan Iovanovici, redac
tor șef al ziarului „Pravda", preșe
dinte al consiliului oamenilor mun
cii de naționalitate sîrbă din jude
țul Timiș, candidat în circumscrip
ția electorală județeană nr. 142.

Manifestînd o largă preocupare 
pentru dezvoltarea agriculturii, coo
peratorii au sugerat numeroase solu
ții pentru sporirea producției și în
tărirea cooperativei agricole. Tot
odată, alegătorii au ridicat numeroa
se probleme de ordin edilitar-gospo- 
dăresc, angajîndu-se să depună mun
că patriotică pentru dezvoltarea 
social-obștească a comunei.

*
Cetățenii din circumscripția elec

torală nr. 33 din orașul Năsăud o 
cunosc bine pe gospodina Maria Ani, 
deoarece e deputată în consiliul 
popular orășenesc de mai bine de 
12 ani, îndeplinindu-și cu hărnicie și 
pricepere îndatoririle obștești. La în- 
tîlnirea cu candidata lor au relevat 
cîteva din înfăptuirile ultimilor ani 
în cadrul orașului : policlinica, casa 
de cultură, complexele comerciale 
etc. „Strada noastră a devenit 
prea strimtă pentru circulație 
— a arătat alegătoarea Raveca 
Badiu. Noi am vrea să o lărgim prin 
muncă patriotică. Nu cerem altceva 
consiliului popular decît să ne .pună , 
la dispoziție piatra necesară și asis
tența tehnică".

★
în județul Ilfov au avut loo 

pînă Ia 19 februarie* 5 139 întîlniri 
între candidați! Frontului Unității 
Socialiste și alegători la care au 
luat parte 287 340 de cetățeni. Cei 
16173 de participanțl la discuții 
și-au exprimat întreaga adeziune 
la politica internă și externă a 
partidului, făcînd numeroase pro
puneri pentru continua prosperi
tate a localităților din județ.

★
Numeroși oameni ai muncii ro

mâni și maghiari din localitatea Der- 
na, județul Bihor, printre care și 
minerii ieșiti din șut, s-au întîlnit 
într-o rodnică dezbatere cetățeneas
că cu tovarășul Nicolae Pantea, 
prim-vicepreședinte al consiliului 
popular județean Bihor, candidat în 
circumscripția electorală județeană 
nr. 124.

„Derna are azi o școală nouă, este 
legată de centrele mari din județ 
printr-o șosea asfaltată, a fost îm
bogățită cu o unitate spitalicească 
și cu multe alte obiective edilitar- 
gospodărești — a subliniat minerul 
Carol Ferche. Dar mersul înainte al 
vieții aduce eu sine noi cerințe, so
licită noi eforturi comune".

★
în aceeași atmosferă de lucru s-a 

desfășurat înțîlnirea dintre alegători 
și tovarășul Nicolae Murguleț, pre
ședintele Consiliului Național al Cer
cetării Științifice, candidat în cir
cumscripția electorală 22 Giuleșțl 
pentru Marea Adunare Națională. 
Cu îndreptățită mîndrie. vorbitorii au 
trecut în revistă importantele trans- '

formări petrecute în viata locuito
rilor Capitalei si și-au exprimat 
profundul atașament fată de politica 
internă' si externă a partidului și 
statului nostru.’

★
Deplina satisfacție pentru realizăm 

rile dobîndite pînă în prezent, pen
tru mărețele perspective înscrise în 
Manifestul Frontului Unității Socia
liste și-a găsit un ecou pregnant și 
în înțîlnirea alegătorilor din cir
cumscripția electorală nr. 89 a mu
nicipiului Oradea cu candidata lor 
Viorica Mihoc, funcționară la fabri
ca „Viitorul".

Maistrul Viorel Togor. Ladlslau 
Naghy. Eugen Grosu și alti vorbi
tori au analizat și unele probleme 
ale activității edilitar-gospodărești 
din oraș, propunînd măsuri pentru 
solutionarea lor, Candidata și-a a- 
firmat convingerea că cetățenii car
tierului vor participa tot mâi activ 
în viitor la solutionarea tuturor pro
blemelor gospodărești din circum
scripție.

★
în județul Vaslui au avut Ioc 

pînă în prezent 2 680 de întîlniri 
între alegători și candidați ai Fron
tului Unității Socialiste, la care au 
participat 152 009 de cetățeni. La 
dezbateri au luat cuvîntul 8 300 
persoane, care au abordat o arie 
largă de probleme din toate sec
toarele de activitate. Participanții 
la adunări s-au angajat să sprijine 
transpunerea în viață a propriilor 
lor sugestii privind buna gospodă
rire și înfrumusețare a localităților.

★
în ultimii ani. în. comuna Teaca 

din județul Bistrița-Năsăud s-au con
struit numeroase străzi și trotuare, 
s-au amenajat 1 800 mp zone verzi, 
s-au plantat 5 000 puieți ornamentali 
etc. Comuna are de pe acum aspectul 
unei localități urbane. Despre toa
te acestea s-a discutat la înțîlnirea 
alegătorilor din comună cu loan Gra
ma, primarul lor, candidat în ale
gerile pentru consiliul popular lo
cal. loan Sălăjan, loan Săbău și alti 
cetățeni care au luat cuvîntul au 
propus ca. în primăvara aceasta, cu 
contribuția cetățenilor, să se treacă 
la ■ întreținerea și repararea unor 
drumuri secundare, la construcția 
unor podețe, amenajarea unei băi’ 
comunale etc.

★
înțîlnirea care a avut loc la clu

bul ceferiștilor din Simeria, județul 
Hunedoara, între alegători și tova
rășa Otilia Teodorescu, brigadieră 
de cîmp la cooperativa agricolă de 
producție din localitate, candidată a 
Frontului Unității Socialiste în cir
cumscripția electorală nr. 9 pentru 
alegerile de deputati în Marea Adu
nare Națională, a constituit un rod
nic sfat cetățenesc pe cele mai 
diverse teme de interes gospodăresc. 
Manifestîndu-și totala lor adeziune 
fată de mărețul program de dezvol
tare multilaterală, economică și so
cială a patriei, consemnat în Mani
festul Frontului Unității Socialiste, 
participantii la întîlnire și-au expri
mat hotărîrea unanimă de a-și aduce 
în continuare contribuția la îmbună
tățirea muncii în toate domeniile de 
activitate. '

SOSIREA ÎN CAPITALA 
A MINISTRULUI MINELOR, 

METALURGIEI 
ȘI POTASIULUI 

DIN R. D. GERMANĂ
Miercuri la amiază a Sosit în Capi

tală Kurt Singhuber, ministrul mi
nelor, metalurgiei și potasiului din 
R. D. Germană, care, la invitația 
ministrului industriei metalurgice. 
Ion Marinescu, va face o vizită în 
tara noastră. La sosire, pe aeropor
tul Băneasa. oaspetele a fost întîm- 
pinat de ministrul Ion Marinescu, 
de alti membri ai conducerii Minis
terului Industriei Metalurgice, func
ționari superiori, din acest minister. 
Au fost de fată Ewald Moldt, amba
sadorul R. D. Germane la București, 
și membri ai ambasadei.

★
Miercuri la amiază. Ta Universita

tea din București a fost semnată o 
înțelegere între Universitatea bucu- 
reșteană și Universitatea din Amster
dam. înțelegerea prevede, printre 
altele, schimburi reciproce de profe
sori pentru documentare, conferințe 
și specializare în domeniul științelor 
naturale, sociale șt. umaniste, de pro
fesori care să predea limba și li
teratura română și, respectiv, limba 
și literatura olandeză, donații de 
cărți și publicații, participarea unor 
profesori de limbi romanice, de la 
Universitatea din Amsterdam la 
cursurile cje vară de la Sinaia, orga
nizate în fiecare an de Universita
tea din București, organizarea de 
lectorate de limbă și literatură ro
mână în Olanda etc. înțelegerea a 
fost semnată din partea română de 
prof. dr. docent Jean Livescu, mem
bru corespondent al Academiei, rec
torul Universității, iar din partea o- 
landeză de prof. dr. A. V. S. Kdbben, 
decanul Facultății de științe sociale 
a Universității din Amsterdam.

★
Miercuri după-amiază s-a înapoiat 

în Capitală venind de la Ankara de
legația economică română condusă 
de Vasile Răută. adjunct al ministru
lui comerțului exterior.

La magazinul „Muzica" din Capi
tală a avut loc miercuri după-amiază 
vernisajul expoziției „Muzica în Ma
rea Britanie".

Prin intermediul unui bogat mate
rial documentar — cărți, fotografii, 
discuri,’ afișe — sînt ilustrate aspecte 
ale vieții muzicale din Marea Bri
tanie. La manifestare au luat cuvîn
tul Zeno Vancea, vicepreședinte al 
Uniunii Compozitorilor, Denis Se
ward Laskey, ambasadorul Marii 
Britanii la București, și muzicologul 
George Sbârcea.

Cu acest prilej, ambasadorul Marii 
Britanii a oferit o recepție.

★
Miercuri seara a plecat spre Varna 

delegația Uniunii Asociațiilor Studen
ților din România, formată din Mi
hail Stoica, vicepreședinte al U.A.S.R., 
și Aurel Ghibuțiu, membru al Comite
tului Executiv al U.A.S.R., reprezen
tant permanent al U.A.S.R. Ia Uni
unea Internațională a Studenților, 
pentru a participa la ședința Comite
tului executiv al U.I.S.

(Agerpres)

PRONOEXPRES
Numerele extrase la concursul nr. 8 

din 19 februarie 1969.
EXTRAGEREA I : 24 45 28 38 44 9. 

FOND DE PREMII: -445 015 lei. 
EXTRAGEREA a Il-a : 9 24 4 35 10 
2 11. FOND DE PREMII : 366 454 lei.

O H H E9 0 E

întoarcerea de la Copenhaga a delegatului P. C. R. 
la Congresul Partidului Comunist din Danemarca

Miercuri s-a înapoiat în Capitală, 
- venind de la Copenhaga, tov. Ghi- 
zela Vass, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la Comitetul Central al 
P.C.R., care a luat parte la lucrările 
celui de-al XXIII-lea Congres al 
Partidului Comunist din Danemarca.

La sosire, pe aeroportul Băneasa» 
erau prezenți tovarășii Dumitru Iva- 
novici și Vasile Vlad, șefi de secție 
la C.C. al P.C.R., Constantin Vasi- 
liu, adjunct de șef de secție Ia C.C. 
al P.C.R., activiști de partid.

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a încălzit 

în vestul țării și s-a menținut rece 
în rest. Cerul a fost variabil, mai 
mult acoperit în sud, unde pe alocuri 
ceața a persistat. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit din sud-est. 
în Moldova și nordul Dobrogei s-a 
semnalat transport de praf. Tempe
ratura aerului la ora 14 oscila între 
minus 8 grade la Suceava și Cotnari 
și plus 7 grade la Oravița. în Bucu
rești : Vremea a fost rece,’ cu cerul 
variabil. Vîntul a suflat în general

slab. Temperatura maximă a fost de 
minus 2 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
21, 22 șl 23 februarie. în tară : Vre
mea continuă să se încălzească în 
toate regiunile țării, dar va fi în ge
neral umedă. Cerul va fi mai mult 
noros. Vor cădea precipitații tempo
rare, mai ales sub formă de ploaie 
și burniță. Vînt potrivit cu intensi
ficări trecătoare. Temperaturile mi
nime v<jr fi cuprinse între minus 
8 și plus 2 grade, iar maximele în
tre minus 2 și plus 8 grade, local 
mai ridicate. Dimineața și seara 
ceață. în București: Vreme în încăl
zire. Cerul vă fi mai mult noros. Vor 
cădea ploi slabe. Vînt potrivit. Ceată.

ȘTIRI SPORT

ADAS... PLĂTEȘTE
9Foarte mulți dintre cetățenii care au încheiat asigurări la ADAS au putut constata promptitudinea cu care se achită sumele asigurate sau despăgubirile cuvenite.Intr-un singur an — 1968 — Administrația Asigurărilor de Stat a plătit peste 820 de mii de pagube și circa 80 de mii de sume asigurate. Aceasta este o dovadă că atunci cînd trebuie, ADAS... plătește !

In interesul membrilor cooperativelor 
agricole de producțieEste cunoscut faptul că asigurarea culturilor agricole și a rodului viilor, încheiată la ADAS, garantează cooperativelor agricole de producție obținerea de despăgubiri, alături de cele cuvenite din asigurarea prin efectul legii, care permit reluarea procesului de producție și plata zilelor- muncă la nivelul planificat.Asemenea măsură de prevedere a fost luată în anul 1968 de aproape toate unitățile cooperatiste. Ca urmare a pagubelor suferite, acestea au primit despăgubiri de peste 64 milioane de lei la partea facultativă și ds peste 45 milioane lei la asigurarea prin efectul legii.Pentru anul agricol în curs, cooperativele agricole de producție au posibilitatea să încheie asigurarea de abonament a culturilor agricole și

a rodului viilor, fie pentru una, fie pentru mai multe sau pentru toate felurile de culturi asigurabile, de pe întreaga suprafață cultivată, a fiecărei culturi în parte. La această asigurare nu se prevede un termen de expirare, fiind valabilă an de an agricol, dacă nu se denunță de unitatea asigurată; primele de asigurare se achită în 4 rate, beneficiindu-se de o reducere de 5’/» în situația cînd contractul a fost încheiat pentru toate culturile agricole asigurabile, iar despăgubirile se primesc la plafonul maxim prevăzut la asigurarea obișnuită de culturi agricole.Pentru cooperativele agricole de producție, asigurarea de abonament a culturilor agricole și a rodului viilor constituie un act' de înțeleaptă prevedere.

Vreme de sase săptămtnl, în „e- 
chipă" cu Nicolae Dumitrescu de Ia 
U.T. Arad, am studiat activitatea 
unor mări cluburi din „patria fot
balului". Dorim, pe această cale, să 
împărtășim colegilor noștri, antre
norii de la cluburi și asociații, ca și 
amatorilor de fotbal, cîteva dintre 
punctele de vedere rezultate din 
cercetarea întreprinsă, observații cu 
precădere referitoare la domeniul 
tehnic al antrenamentelor și al jocu
rilor. Desigur, problemele tehnice 
nu pot fi desprinse din contextul 
general al soccerului englez, ele su- 
portînd o influentă cu caracter de
cisiv din partea factorilor de na
tură organizatorică și economică. Și 
tradiția joacă un rol deloc neglija
bil. Fotbalul insular, o mașinărie so
lidă, complicată, s-a dezvoltat, ca să 
zicem așa, prin el însuși, arătîndu-se 
mai degrabă refractar la înnoirile 
din alte părți ale globului. Chiar pe 
tărîm tehnic — deși în ultimii ani 
s-au audiat, la Londra, cursuri sus
ținute de specialiști străini reputati 
ca, de pildă, Sepp Herberger ori 
Helenio Herrera — metodele de an
trenament urmează. în esență, ca
lea bătătorită a practicilor tradi
ționale.

Specificul englez pune la grea în
cercare pe acei care vor să extragă 
din vastul complex de relații și si
tuații elementele folositoare. Ne a- 
mintim că anul trecut, un- ziar do 
sport din Milano se opunea plecării 
unui’ grup de tineri antrenori în An
glia, pe motiv că între „calcio" și 
„soccer" sînt diferențe prea mari și, 
în schimb, doar o singură asemă
nare... mingea de fotbal I Această 
exagerare, în mod voit împinsă pînă 
Ia extrem, ne face totuși să ne gîn- 
dim la un adevăr : cele cîteva centre 
fotbalistice renumite din lume s-au 
constituit pe baza diversității con
dițiilor dintr-o țară sau alta, cu 
timpul fiecare centru devenind ori
ginal și, prin urmare. într-un anumit 
sens, inimitabil. De aceea, mai ales 
după vizita în Anglia, ne-am întărit 
părerea că nu se poate „importa", 
pur și simplu, o formă de organi
zare sau un grup de relații izvorîte 
din alte particularități, corespunză
toare altor particularități. Toate 
observațiile, toate constatările tre
buie deci trecute prin filtrul criticii, 
chiar și atunci cînd se referă strict 
la domeniul tehnic în care activăm 
noi, antrenorii. Si cu atît mai mult 
se face simțită necesitatea discernă- 
mîntului șl a prudentei a ceea . ce 
este adaptabil și adontabil la noi. cu 
cît prestigiosul fotbal englez se pre
zintă ispititor sub toate - asDectele 
sale.

Tocmai prin prisma punctului de 
vedere expus mai sus ne propunem

Premieră la Savoy
Teatrul satiric muzical „C. 

Tănase" prezintă în premieră, 
la 20 februarie, în sala Savoy, 
spectacolul „Cafeaua cu lapte 
de adio" de Aurel Storin, mu
zica de Radu Șerban. Inter
pret : Radu Zaharescu, Horia 
Căciulescu, Nicu Constantin, 
Didi lonescu, Lucia Rîpeanu, 
Adina Popescu. Iși dau con
cursul corpul de balet (core
grafia — Adrian Dumitrescu), 
orchestra Teatrului „C. Tă
nase", condusă de Gelu Solo- 
monescu, și grupul coral „Pe- 
rinița". Regia artistică a spec
tacolului : Nicolae Dinescu. 
Scenografia: Doina Levința.

ECHIPELE A.C. MILANO ȘI CEL
TIC GLASGOW au terminat la ega
litate : 0—0 primul lor meci pentru 
sferturile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" la fotbal, dispu
tat aseară pe stadionul San Siro.

IN MECI TUR PENTRU CUPA 
CAMPIONILOR EUROPENI LA 
BASCHET FEMININ, Sparta Praga 
a întrecut ,cu scorul de 72—58 forma
ția Politehnica București.

SELECȚIONATA DE HOCHEI PE 
GHEAȚĂ A IUGOSLAVIEI și-a con
tinuat pregătirile la Liubliana, în 
vederea ^campionatelor mondiale 
(grupa B). întîlnind echipa Banik, 
care activează în campionatul se
cund al Cehoslovaciei. Hocheiștii ce
hoslovaci au obținut victoria cu sco
rul de 6—2 (3—0, 1—1, 2—1).

ÎNTR-UN MECI INTERNAȚIONAL 
AMICAL DE HOCHEI PE GHEAȚĂ, 
desfășurat la Zug (Elveția), echipa El
veției a întrecut cu scorul de 2—0 
(1—0, 1—0, 0—0) selecționata Austriei. 
Golurile învingătorilor au fost înscri
se de Giroud (min. 11) și Turler 
(min. 33).

PE STADIONUL DIN MONTEVI
DEO s-a disputat meciul internațio
nal de fotbal dintre echipa locală 
„Nacional" ’ și formația cehoslovacă 
Sparta Praga. înțîlnirea s-a încheiat

cu un rezultat de egalitate : 1—1 
(0—1). Oaspeții au deschis scorul în 
minutul 4 prin golul marcat de Ma- 
șek. Gazdele au egalat în minutul 
65 prin Garcia.

SELECȚIONATA DE HOCHEI PE 
GHEAȚA A JAPONIEI, care se află 
în prezent în Polonia, a susținut la 
Varșovia un nou meci în compania 
reprezentativei țării gazdă. Sportivii 
polonezi au obținut victoria cu sco
rul de ■ 7-—.4 (2—1, 3—2, 2—1).

PESTE 12 000 DE SPECTATORI 
au urmărit pe stadionul „Bislet" din 
Oslo întrecerile unui concurs inter
național de patinaj viteză. Proba de 
500 m a fost cîștigată de suedezul 
Hasse Boerjes cronometrat cu timpul 
de 40”l/10. La 1 000 m victoria a re
venit recordmanului mondial al pro
bei, norvegianul Ivar Eriksen, care 
a realizat un nou record al pistei 
cu timpul de l’22”6/10. în proba de 
5000 m pe primul loc s-a clasat pa
tinatorul norvegian Willy Guttorm- 
sen cu 7’31”2/10.

Campionul mondial, norvegianul 
Dag Fornaes, a avut în acest con
curs o comportare modestă. El s-a 
clasat pe locul 10 (41”8/10) la 500 m 
și a ocupat locul 5 (7’39”2/10) în 
proba de 5000 m. Fără succes a evo
luat și olandezul Kees Verkerk (lo
cul 14 cu 42”3/10 la 500 m și locul 8 
cu 7’41”7/10 la 5000 m).

IVE
LA TEL AVIV s-a disputat întâl

nirea internațională amicală de 
fotbal dintre selecționatele Israelu
lui și Suediei. La capătul unui joc 
echilibrat, fotbaliștii suedezi au ob
ținut victoria cu scorul de 3—2 (2—2).

REPREZENTATIVA DE FOTBAL 
A BULGARIEI a susținut la Sofia 
un meci de verificare în compania 
echipei sovietice Torpedo Moscova. 
Fotbaliștii bulgari au terminat în
vingători cu scorul ’ *d'e, 3—0 (2—0)’ 
prin golurile marcate de Kotkov, 
Asparuhov și Jekov.

LA VARȘOVIA s-a disputat retu
rul meciului dintre echipele A.Z.S. 
Varșovia și V.Z.K.G. Ostrava, con
tend pentru „Cupa campionilor euro
peni" la volei masculin. Victoria a 
revenit gazdelor cu scorul de 3—0 
(15—4, 15—9, 15—9).

învingători și în primul joc (scor 
3—1), voleibaliștii polonezi s-au ca
lificat pentru turul următor al com
petiției.

ÎN PRIMA ZI A CONCURSULUI 
INTERNAȚIONAL DE TENIS de la 
Macon, campionul României, Ilie 
Năstase, l-a învins cu 6—8, 6—4, 
6—4, pe'danezul Torben Ulrich. Alte 
rezultate : McManus (S.U.A.) — Fra- 
nulovici (Iugoslavia) 5—7, 6—4, 6—4 ; 
Wilson (Anglia) — Ingo Buding 
(R. F. a Germaniei) 8—6, 7—5.

să judecăm unele chestiuni ale an
trenamentului la echipele engleze 
din prima ligă. Ne-a frapat, de Ia 
bun început, la toate cluburile vizi
tate — Arsenal și Chelsea din Lon
dra, Manchester City și Manchester 
United, West Bromwich Albion și 
F. C. Liverpool — preocuparea pen
tru tactică, mai exaot pentru tactica 
concretă destinată jocului imediat 
următor. Arsenal, de exemplu, s-a 
pregătit la toate antrenamentele u- 
nei săptămîni întregi cum să con
tracareze apărarea lui W.B.A. Por
nind de Ia informații scrise ale unor 
observatori speciali, de care se fo
losesc curent cluburile engleze, teh
nicienii Arsenalului au presupus că 
W.B.A. va practica o defensivă ex-

Sîntem tributari slabei pregătiri a- 
tletice și fotbalistice la vîrsta junio
ratului. Drept consecință, noi cău
tăm să obținem la antrenamente a- 
cumulărl fizice și tehnice, în dauna 
tacticii. Și trebuie să continuăm o 
asemenea activitate datorită faptu
lui că tinerii vin la echipele primei 
categorii insuficient dezvoltați fizic 
și slab înzestrați tehnic. Concluzia 
firească : e necesar să mărim numă
rul orelor de pregătire a juniorilor 
la toate eșaloanele cu aproximativ 
50 la sută, dacă vrem ca după un 
anume interval de timp, la echipe 
să se prezinte adolescenți bine alcă
tuit! fizic și cu procedeele tehnice 
perfect fixate. Atunci vom putea da 
tacticii jocului ponderea principală

g g g o ei o
namente mai multe și mal „grele" 
decît pentru seniori.

Mai departe. O dată atins stadiul 
de jucător într-una dintre ligi, cu 
obligații noi ce decurg din această 
situație — meciuri de campionat, 
de cupe si din alte întreceri — an
trenamentele scad pînă la nouă ore 
pe .săptămînă I Mulți au rămas sur
prinși povestindu-le despre aceste 
realități, știut fiind faptul că -la noi, 
Pe baza instrucțiunilor metodice ale 
F.R.F., căutăm să obținem 14—16 ore 
de pregătire Pe săptămînă sau chiar 
mai mult.

Sperăm că explicațiile date mat 
Înainte asupra diferentelor de condi
ții au fost suficiente spre a demons-

Spectator la antrenamentele 
fotbaliștilor

tremă și obstrucționistă, avînd drept 
rezultat fractionarea continuă a jo
cului. Ca urmare, ei au exersat în 
majoritatea timpului antrenamente
lor, numai rezolvarea fazelor fixe 
(previzibil numeroase I) și a paselor 
„înapoi" în zona careului advers 
(surprinzătoare, fiindcă sînt rar 
practicate în, campionatul englez). 
Meciul Arsenâl-W.B.A. (2—0) ne-a 
confirmat că informațiile scrise fu
seseră juste, iar pregătirea tactică 
la obiect (ambele goluri s-au marcat 
ca urmare a unor surprinzătoare 
pase date „înapoi"). Acest meci, ca’ 
și partidele altor echipe cărora le-am 
urmărit antrenamentele, ne-au con
dus la o concluzie însemnată : în 
ce-î privește, englezii au dreptate 
Cînd acordă exercițiilor tactice con
crete ponderea principală în cadrul 
antrenamentelor.

Spunem „în ce-i privește", fiind
că la noi, măcar deocamdată, nu pu
tem structura astfel ședințele de 
pregătire. În cel mai bun caz, de la 
echipă Ia echipă, în funcție de com
ponența lotului, e posibil și necesar 
să mărim timpul afectat preparati- 
velor de ordin tactic. Dar nu sî’n- 
tem încă în stare să le acordăm 
ponderea principală. Explicația 7

în pregătiri, așa cum de altfel se și 
cuvine la echipele ce reprezintă e- 
lita fotbalului și țintesc spre marea 
performantă.

In legătură cu cele de mai sus, 
ne-ar putea Întreba cineva cum am 
ajuns la concluzia că e necesar un 
spor de aproape 50 la sută al orelor 
de pregătire la juniori. Credem ’ că 
toți colegii antrenori au resimțit, 
într-un fel sau altul, necesitatea mă
ririi numărului de antrenamente cu 
adolescenții. în plus, iată cîteva date 
din fotbalul englez, pe care vrem 
să le punem față în față cu situația 
de la noi. Fiecare club dispune de 
un lot de 40 de tineri între 15 ani si 
jumătate șl 18 ani, recrutați, e drept, 
și nu e un secret pentru nimeni, din- 
tr-un număr uriaș de echipe școlare. 
Dar, o dată ajunși Ia club, adoles
cenții șînt supuși unui regim de an
trenament sever, atingînd pînă la 14 
ore săptămînal ! Adică aproape tot 
atît cît lucrăm noi cu „seniorii", din 
divizia A ! Prin urmare, experiența 
engleză ne spune — și sîntem de 
părere s-o considerăm valabilă ca 
bază de discuție — că fotbaliștii se 
formează atletic și tehnic între a-, 
prbximativ 15 șl 18 ani. prin antre-

tra că e nevoie într-adevăr ca echi
pele noastre să se antreneze mai 
multe ore decît cele engleze. Totuși, 
noi greșim pe undeva ; greșim, de 
exemplu. în privința asa-numitei 
curbe de efort. în procesul de an
trenament săptămînal se urmărește 
obținerea unui efort ascendent, ast
fel ca jucătorii, zicem noi, să atingă 
duminică forma fizică maximă. An
trenorii englezi, mai practici și mai 
experimentați, au un alt mod de a 
privi lucrurile. Cum am spus, antre
namentele lor se axează pe exersa
rea tacticilor concrete pentru meciul 
imediat următor, iar din punct de 
vedere fizic vizează recuperarea și 
menținerea formei. în scopul ca ju
cătorii să-și rezerve capacitatea de 
efort pentru partidele oficiale. N-ar 
fi deloc rău dacă specialiștii români 
s-ar întruni în viitorul’ apropiat, 
spre a discuta și elucida asemenea 
chestiuni aparent de ordin practic, 
în fond, însă, de principiu.

Firește, în șase săptămîni acumu
lezi o sumedenie de observații, care 
nu pot fi totalmente împărtășite 
printr-un articol. Nu ne putem însă 
opri să nu facem cunoscută o consta
tare interesînd. credem, pe antreno
rii și instructorii de fotbal din tară.

g g g g g g o
Ea se referă la metodica antrena
mentelor. dar și la o anumită menta
litate de a concepe antrenamentele. 
La noi s-a cam încetățenit părerea 
că antrenamentele trebuie să fie „va
riate" ca exerciții, ușor acceptate de 
jucători, plăcute pentru ei, ba chiar 
și pentru privitori. Nu o dată am 
auzit și laude la adresa unor ase
menea antrenamente „frumoase". Ii 
vom deziluziona crunt pe purtătorii 
unor astfel de- concepții asupra pre
gătirii fotbaliștilor. In Anglia, toate 
antrenamentele la care am asistat, 
fără excepție de club, au fost cît se 
poate de „plictisitoare". Numai 3—4 
exerciții tactice în funcție de adver
sarul imediat următor, exerciții re
petate o jumătate de oră, trei sferturi 
de oră. chiar și mai mult, pînă la 
„Plictiseală", dar și pînă la deplina 
lor însușire de către echipă ! Foarte 
mult se exersează rezolvarea „fazelor 
fixe", lovituri libere, cornere. auturi 
(exersare, trebuie să spunem, descon
siderată Ia antrenamentele noastre) 
fiindcă antrenorii englezi, practici, 
pornesc de la realitatea că aceste 
faze au o pondere medie de 30 la 
sută din timpul unui meci. Dacă la 
constatările de mai sus adăugăm 
faptul că echipele engleze refuză 
metoda partidelor amicale la mijloo 
de săptămînă cu adversari mal slabi, 
rezultă absenta oricărei concesii în 
pregătirea fotbaliștilor, rezultă doar 
munca aspră, repetată, ca în orice 
proces de muncă, în scopul funcțio
nării acelui angrenaj care se nu
mește echipă...

Nu putem să încheiem aceste nota
ții scurte asupra antrenamentului Ia 
englezi, fără a sublinia totala adezi
une a fotbaliștilor la pregătirea lor 
profesională, mai cu seamă în ale
gerea mijloacelor de recuperare șl 
de petrecere a timpului liber. Amă
nuntul semnării condicii de prezentă 
la antrenamente, să zicem că poate 
fi trecut cu vederea. Să trecem si 
peste amănuntul amenzilor severe 
.pentru nerespectarea în joc a sche- 
Vnelor tactice exersate la antrena
mente. Dincolo de „amănunte" ră- 
mîne seriozitatea englezului la an
trenamente, la meciuri și, mal ales, 
atunci cînd se găsește în afara con
trolului. adică în timpul liber. Fără 
să ne eschivăm de la îndatoririle e- 
ducative proprii antrenorilor, solici
tăm atenția jucătorilor noștri tocmai 
asupra acestui moment din viata 
fotbalistului, pe care ei, în primul 
rînd, îl pot rezolva favorabil dacă 
vor să urce scara performantei.

Cornel DRAGUȘIN 
antrenor
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© ATENTAT LA ZURICH ÎM 
POTRIVA UNUI AVION IS 
RAELIAN

pînă fron- tra-
ZORICH — Un avion „Boeing- 720’, aparținînd companiei israe- liene „El Al', a fost obiectul unui atentat în momentul în care se angajase pa pista de decolară a aeroportului internațional din Ziirich, în drum spre Tel Aviv. După cum au menționat surse oficiale elvețiene, atentatorii înarmați cu automate, grenade și explozive au deschis focul asupra aparatului, rănind șase membri ai echipajului. Unul din cei 17 pasageri care se aflau la bordul avionului a ripostat Smpușcînd un atentator.Forțele de poliție elvețiene, sosite la fața locului, i-au arestat pe ceilalți trei autori ai atentatului ca și jie pasagerul care a ripostat. Identitatea acestuia nu a fost dezvăluită. ■
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armate.
cu prilejul Anului Nou vietnamez

de-

ca problema ln- sau a oricărei alte comună să fie so-
© U THANT CONDAMNĂ 
ORICE ACTE DE VIOLENTĂ

© REGELE HUSSEIN DES
PRE EFORTURILE IORDANIEI 
PENTRU ÎNTĂRIREA FORȚE
LOR ARMATE

CUVÎNTARE A LUI 
EBAN la șe- E. Er-Fron- Ceho-IERUSALIM — Tntr-o cuvîntare pronunțată în parlament, ministrul afacerilor externe, Abba E- ban, a declarat că Israelul a ho- tărît să se mențină în continuare la
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BEIRUT — Frontul Popular pentru eliberarea Palestinei a dat publicității un comunicat în care își asumă întreaga responsabilitate pentru atentatul comis marți după- amiază împotriva unui avion is- raelian pe aeroportul internațional din Zurich.
NEW YORK. — Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, U Thant, a dat publicității o declarație în care condamnă asemenea acțiuni, care pun în pericol viața unor'oameni nevinovați. El și-a exprimat totodată speranța că atentatul de la Ziirich nu va provoca represalii din partea Israelului, ci va „stimula o acțiune internațională menită să pună capăt actelor de violență întreprinse împotriva aviației civile".

AMMAN — într-o conferință ținută miercuri dimineața la Universitatea din Amman, regele Hussein al Iordaniei a arătat că toate pierderile în arme și echipa- menț militar ale forțelor armate ior- daniâjie, suferite în evenimentele din iunie 1967, au fost înlocuite și că în prezent se depun eforturi în vederea întăririi în continuare a forțelor

Declarațiile făcute în urmă cu 
cîteva zile de vicepreședintele 
partidului liberal-democrat, de 
guvernămînt, Shojiro Kawashi
ma, prin care acesta a anunțat 
că „a venit timpul pentru .gu
vern să dizolve Camera Repre
zentanților", au declanșat o vie 
agitație pe scena politică japo
neză. Nici chiar dezmințirile ce 
au survenit ulterior din partea 
primului ministru, Sato, și a se
cretarului general al P.L.D., 
Tanaka, în sensul că „dizolvarea 
parlamentului nu va avea loc 
în cursul actualei sesiuni", nu 
au fost de natură să tempereze 
spiritele. Așa încît, în prezent 
toate partidele politice se află 
sub stare de tensiune.

Majoritatea observatorilor po
litici din Tokio se întreabă, 
după cum este și firesc, ce se 
ascunde în spatele acestui „ba
lon de încercare" lansat de 
Kawashima, cunoscut, așa cum 
scrie presa japoneză, pentru 
deosebita abilitate în sondarea 
„tendințelor politice ale mo
mentului". Sînt sau nu interesați 
liberal-democrații să organizeze 
o nouă confruntare electorală 
anticipată 7 Cea mai mare parte 
a comentatorilor sînt de părere 
că această acțiune are în pri
mul rînd drept scop să distragă 
atenția opoziției de la dezba
terile din parlament, cu scopul 
de a obține mai ușor trecerea 
unor proiecte de legi privind 
apărarea. Pe de altă parte, 
în încercările de a descifra 
semnificațiile' declarațiilor vice
președintelui P.L.D. se ține sea
ma și de părerile strategilor a- 
cestui partid că organizarea ale
gerilor înainte de termen ar fi 
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liniile de încetare a focului ce ele vor ii înlocuite cu noi tiere definite în cadrul unor tate de pace. Eban a declarat că Israelul nu se va întoarce la situația dinaintea războiului din iunie 1967, dar nici nu va bloca calea spre pace. Pronunțîndu-se din nou în sprijinul necesității unei soluționări prin tratative a crizei din Orientul Apropiat, el a respins totodată părerea că marile puteri au responsabilități speciale și drepturi extraordinare în această regiune.

PARIS 19 (Agerpres). — Miercuri s-a desfășurat la Paris ședința săptămînală a Consiliului de Miniștri al Franței. La sfîrși- tul ședinței, purtătorul de cuvînt oficial, Joel Le Theule, secretar de stat pentru informații, a declarat că guvernul francez a hotărît să nu reia participarea sa la activitățile U.E.O. dacă nu 1 se va da asigurarea că se va reveni, fără nici o contestare ulterioară, Ia aplicarea regulii în vigoare a unanimității în adoptarea hotărârilor. Potrivit concepției guvfernului francez, a- plicarea acestei reguli, prevăzută în Tratatul U.E.O., este necesară ca o condiție a respectării intereselor naționale ale fiecărui stat membru, cît și pentru a se evita alterarea, printr-o acțiune exterioară, a funcționării normale a Comunității Economice Europene.

PRAGA 19 (Agerpres).Praga a avut loc ședință de constituire a Comitetului Central al Frontului Național al Republicii Socialiste Cehe. Raportul dință a fost prezentat de ban, președintele C.C. al tului Național al R. S.slovace. în funcția de președinte al C.C. al Frontului Național al Republicii Socialiste Cehe a fost ales Josef Korceak.

de natură să salvgardeze pozi
țiile P.L.D. în perspectiva ex
pirării tratatului de securitate 
japono-american. Cum opoziția 
și-a făcut cunoscută public in
tenția de a organiza o campanie 
pe scară națională împotriva pre
lungirii tratatului, liberal-demo- 
crații, favorabili unei asemenea 
prelungiri, sînt interesați să-sl 
consolideze capitalul politic, 
prin reînnoirea mandatelor și 
eventual chiar prin sporirea 
numărului lor. Intrucît partidul 
liberal-democrat se află la pu
tere de mai bine de 20 de ani, 
fără întrerupere, este avanta
jos, — afirmă strategii săi — să 
se organizeze alegeri la inter
vale mai scurte pentru a se 
crea în public impresia unor 
schimbări pe care se presupune 
că le aduc alegerile generale, 
deși la putere rămîne același 
partid.

Nu este lipsită de interes nici 
atitudinea adoptată de partidele 
de opoziție. Căutînd să nu fie 
luate prin surprindere, aceste 
partide au și început să-și de
finească strategia .electorală, a- 
nunțînd chiar și listele viitori
lor candidați. Președintele par
tidului socialist, Narita. a 
lansat un apel către toate 
forțele de opoziție propunind 
o ofensivă concertată împotri
va guvernului. _

Oricum, chiar și fără a face 
vreun pronostic în ce privește 
șansele unei apropiate materia
lizări a ideii alegerilor antici
pate, este clar că declarațiile lui 
Kawashima prevestesc noi în
fruntări pe scena politică ja
poneză.
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în întreaga Anglie se desfășoară greve și demonstrații ale corpului didac
tic care protestează împotrfva închiderii unor școli (la Londra, Liverpool, 
Plymouth) și revendică mărirea salariilor In fotografie : aspect de la o 

demonstrație care a avut loc zilele trecute la Londra

Noi nu dorim trării Angliei țări în Piața luționată în afara organismelor comunitare, de pildă, în U.E.O., a declarat purtătorul de cuyînt. în 1963, a precizat Le Theule, între țările membre ale C.E.E. și Marea Britanie s-a stabilit un acord pre- văzînd consultări cu caracter politic și economic sub forma unor reuniuni periodice ale Consiliului Ministerial al U.E.O. Problemele abordate în cursul acestor reuniuni consultative trebuie să fie, potrivit textelor constitutive ale U.E.O., stabilite de comun acord.în altă ordine de idei, purtătorul de cuvînt a precizat că, în primele zile ale lunii martie, președintele de Gaulle se va adresa națiunii franceze în problema referendumului. Consultarea populară cu privire la reforma regională și transformarea Senatului francez va avea loc la 27 aprilie.

Comitetul Central al F.N.E. 
totodată, forțelor armate pa
și populației din Vietnamul 
noi victorii în lupta lor e-

SAIGON 19 (Agerpres). — Cu pri
lejul Anului Nou vietnamez. Comi
tetul Central al Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de 
sud a adresat forțelor armate pa
triotice și populației sud-vietnameze 
un mesai de felicitare centru suc
cesele obținute în lupta împotriva 
trupelor S.U.A. și ale regimului sai- 
gonez. - - -
urează, 
triotice 
de sud 
roică.

Mesajul aduce mulțumiri tuturor 
popoarelor iubitoare de pace care 
sprijină cauza justă a populației 
sud-vietnameze.

Președintele Nixon a primit o scrisoare de la preșe
dintele Frântei, Charles de Gaulle, anuntă re*eaua de radi0 tele- 
viziune americană „Columbia Broadcasting Corporation". Postul de radio a 
precizat că scrisoarea este în legătură cu viitoarea vizită în Franța a președintelui 
american.

Autoritățile spaniole au 
arestat săptămîna trecută 
un număr de 216 metalur- 
(jîști din ora?ul Bilbao, unde con
tinuă greva declarată de 20 000 de 
muncitori. Greva din acest' important 
centru industrial al Spaniei a început 
la 31 ianuarie în semn de protest îm
potriva stării excepționale declarate de 
guvern.

Ministral
R. P. Polone, 
a sosit miercuri 
face o vizită la
afacerilor externe al Cehoslovaciei, Jan 
Marko.

de externe al 
Ștefan Jedrychowski, 
la Praga, unde va 
invitația ministrului 

650 de tineri din provin
cia sud-coreetsnă Djeulto 
de Slid 5>*au distrus ordinele de 
încorporare, refuzînd să se prezinte 
pentru a fi înrolați în armata sud-co- 
reeană, anunță agenția A.C.T.C., citind 
informații date publicității la Seul.

NEGOCIERILE DINTRE GUVERN 
Șl REPREZENTANȚII OPOZIȚIEI 

AU FOST AMÎNATE PENTRU ASTAZI
O LIDERI INFLUENTI III OPOZIȚIEI, PRINTRE 
CĂBE FOSTUL MINISTRU DE EXTERNE BHUTTO, 
REFUZĂ SĂ PHRTICIPE LĂ CONVORBIRI © NOI 
TULBURĂRI LĂ DĂCCĂRAWALPINDI 19 (Agerpres). — Așteptate cu viu interes de observatorii politici, negocierile dintre oficialitățile pakistaneze și reprezentanții opoziției, care urmau să înceapă miercuri, au fost amînate cu o zi. Pentru moment, perspectivele acestor convorbiri, propuse de președintele Pakistanului, Ayub Khan, în vederea destinderii situației politice în țară, rămîn sub semnul incertitudinilor. „Comitetul de acțiune democratică", ce grupează opt partide ale opoziției, a acceptat oferta lui Ayub Khan, dar nu și-a putut definitiva încă o poziție, fapt pentru care a cerut amînarea tratativelor.Pe de altă parte, s-a anunțat că lideri influenți ai opoziției, între care fostul ministru de externe, Zuifikar Aii Bhutto, au refuzat să

HANOI 19 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt al Ministerului A- 
facerilor Externe al R. D. Vietnam 
a condamnat cu hotărîre Statele U- 
nite care continuă să trimită zil
nic avioane în spațiul aerian al 
R. D. i Vietnam. Purtătorul de cu
vînt a arătat, totodată, că artile
ria americană din partea de sud a 
zonei demilitarizate și de pe nave 
de război a deschis focul asupra u- 
nor sate din provincia Vinh Linh. 
Purtătorul de cuvînt al M.A.E. al 
R. D. Vietnam a cerut ca Statele 
Unite să pună capăt definitiv orică
ror acte de încălcare a suveranității 
și securității Republicii Democrate 
Vietnam.

Reprezentantul U.R.S.S.
la O.N.U., i A. Malik, s-a referit,. 
în cursul unei conferințe de presă, la 
problema constituirii Comitetului de 
pregătire a celui de-al doilea deceniu 
al dezvoltării, subliniind propunerile 
privind includerea în acest comitet a 
ambelor state germane. Reprezentan
tul U.R.S.S. a declarat că în cazul în 
care, în pofida statutului și practicii 
O.N.U., vor fi exercitate presiuni asu
pra președintelui Adunării Generale a 
O.N.U. și va fi hotărită includerea uni
laterală și arbitrară a R. F. a Germa
niei în Comitetul de pregătire, Uniu
nea Sovietică nu va participa la acti
vitatea acestuia.

Schimburile comerciale 
de Statelor Unite cu țările 
socialiste din Europa au înre
gistrat, în trimestrul al treilea al anului 
trecut, o anumită creștere, a anunțat 
Ministerul Comerțului al S.U.A. în do
meniul exporturilor americane, princi
palii parteneri comerciali ai S.U.A. 
dintre țările socialiste europene au 
fost Polonia, Uniunea Sovietică și 
R. D. Germană, se arată în comuni
catul dat publicității la Washington.

ROMA. — Corespondentul Agerpres, N. Puicea, transmite: Miercuri a părăsit Roma, plecînd spre patrie, delegația Partidului Comunist Român, alcătuită din tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Dumitru Petrescu, membru supleant al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, prim-adjunct de 

participe la convorbirile cn reprezentanții guvernului.între timp, în orașul Dacca au fost semnalate miercuri noi tulburări. Ciocnirile dintre forțele polițienești mobilizate pentru a restabili ordinea și participantii la demonstrația antiguvernamentală organizată de opoziție s-au soldat cu moartea a patru persoane și rănirea altor 30. Incidentele ce au avut loc chiar în ajunul convorbirilor dintre reprezentanții guvernului și ai opoziției — subliniază observatorii politici — dovedesc că destinderea intervenită în ultimele zile ca urmare a ridicării stării de urgență este destul de precară, iar urgentarea tratativelor este considerată deosebit de importantă pentru normalizarea vieții politice pakistaneze.

SOFIA 19 (Agerpres). — Intr-o de
clarație a agenției B.T.A. în legătură 
cu hotărîrea organelor federale vest- 
germane de a convoca Adunarea Fe
derală a R. F. G. în Berlinul occi
dental în vederea alegerii noului 
președinte se arată că această Inten
ție a provocat o neliniște serioasă 
în rîndurile poporului bulgar.

R. P. Bulgaria, se spune 
clarație, se pronunță pentru 
nerea și dezvoltarea unor 
normale și constructive și 
coexistenta pașnică dintre 
europene, pentru îmbunătățirea at
mosferei pe continentul nostru. 
Cercurile oficiale bulgare își expri
mă speranța că guvernele S.U.A., 
Angliei și Franței, care împreună cu 
Uniunea Sovietică poartă răspunde
rea pentru respectarea acordurilor 
cvadripartite ale aliaților cu privire 
la Berlinul occidental, vor face tot 
ceea ce 
permite 
ției în

depinde de ele pentru a nu 
o nouă complicare a situa- 
Europa.

La Varșovia au fost or
ganizate Zilele tehnicii en
gleze, cadnd cărora specialiștii 
polonezi vor avea posibilitatea să cu
noască realizările tehnice ale Marii 
Britanii. 

0 conferință de două zile a 
primilor miniștri .ai Suediei, Dane
marcei, Norvegiei și Finlandei a avut Oi

armelor nucleare, 
la propunerile făcu- 
cu privire la limi- 
strategice. William

A fost făcut un important pas înainte în domeniul conservării organelor 
prelevate de la om. Un grup de specialiști din Grenoble (Franța) au rea
lizat acest aparat care poate să mențină în perfectă stare o inimă timp 

de 24 de ore

șef de secție la C.C. al P.C.R., care a participat la lucrările Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Italian.La plecare, pe peronul gării Termini, delegația a fost salutată cu căldură de Umberto Terracini, membru al Direcțiunii P.C.I., șeful grupului senatorial al P.C.I., Guido Cappelloni, membru al C.C. al P.C.I., și Carlo Cavalli, membru al Comisiei centrale de revizie a C.C. al P.C.I. Au fost prezenți, de asemenea, ambasadorul Republicii Socialiste România la Roma, Cornel Burtică, și membrii ambasadei.

Tn întreaga Africă 
se află 800 000 de re- 
fugiați. Mai bine de 
jumătate din ei pro
vin din Republica 
Sud-Africană, de unde 
au fugit nemainutînd 
suporta crunta discri
minare rasială. In pa
tria apartheidului, o 
minoritate de 3,5 mi
lioane albi . reduce o 
populație de 12,5 mi
lioane de negri si a- 
siatici la condiții de 
viață sclavagiste.

Discriminarea rasia
lă este fundamentată 
pe un text de lege din 
anul 1948 care n-a 
fost încă abrogat, în 
Ciuda condamnării la 
O.N.U. și în toate or
ganizațiile internațio
nale a legiferării 
sclavajului. Mai mult, 
în 1967 guvernul din 
Pretoria a promulgat 
o asa-zisă „lege îm
potriva terorismului". 
care prevede pedeap
sa cu moartea pentru 
orice acțiune sindica
lă a negrilor, asimi- 
lînd-o cu sabotajul. A- 
restările se operează 
pe baza unei legi ca
re prevede că ..adver
sarii politici 
oartheidului 
deținuți l 
justificare 
proces".

Acestea 
schematic, 
blemei care este exa
minată de participan
ta la cea de-a XXV-a 
sesiune a Comisiei 
O.N.U. pentru drep
turile omului, care se 
desfășoară la Gene
va. Ele ilustrează o 
realitate crudă ale că
rei aspecte 'sînt o- 
glindite de altfel pe 
larg în raportul ex- 
pertilor însărcinați de

Comisie cu efectuarea 
unei anchete între
prinse din 1967, la ce
rerea .Consiliului Eco
nomic si Social. An
cheta a constatat că 
in R.S.A. este vorba 
de o ..flagrantă vio
lare a drepturilor' o- 
mului si a libertăți
lor fundamentale", că 
politica de apartheid

constituie „o amenin
țare împotriva păcii 
si securității" tn o- 
ceastă regiune a lu
mii. Discriminarea ra
sială. sub forma prac
ticată de Pretoria, a 
devenit o ideologie ca
re a început să ope
reze si dincolo de 
frontierele Africii de 
Sud : 
zează 
legală 
frica 
prin prezenta trupelor 
..de securitate" sud-a- 
fricane în Rhodesia de 

. sud. prin hotărîrea 
lui Ian Smith de a 
introduce o legislație a 
apartheidului si prin 
intensificarea colabo
rării cu colonialiștii 
portughezi. Teoriile 
rasiste sînt eșafodajul 
ideologic pe care 
sprijină acțiunile de 
genocid ale trupelor 
portugheze în Guineea 
așa-zisă portugheză. 
Mozambic și Angola.

Raportul grupului

loc la Helsinki. Șefii de guverne au 
luat din nou în discuție problemele 
în suspensie privind intensificarea co
laborării economice între cele patru 
țări scandinave. După cum relevă a- 
genția vest-germană de presă, premie
rul finlandez, Mauno Kdivisto, a ce
rut colegilor săi ca, pentru moment, 
să nu se continue eforturile în vede
rea realizării Uniunii vamale scandi
nave, preconizată de planul „Nordek". 

ANKARA 19 (Agerpres). în urma 
tratativelor purtate la Ankara, la 
18 februarie a fost încheiat un proto
col comercial privind stabilirea liste
lor de mărfuri care vor face obiectul 
schimburilor comerciale între Româ
nia și Turcia pe perioada 1 aprilie 
1969—31 martie 1970. Protocolul 

'prevede o creștere în continuare a 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țări.

România va exporta mașini și uti
laje, instalații de foraj, motoare elec
trice, produse petroliere, fire și fibre 
sintetice, mase plastice, materiale de 
construcție, hîrtie și altele, iar Turcia 
va livra, printre altele, citrice, 
măsline, bumbac, tananți, diverse țe
sături etc.

Din partea română documentul a 
fost semnat de către Vasile Răuță, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior, și din partea turcă do Celil 
Vayisoglu. președintele Departamen
tului Comerțului Exterior din Minis
terul Comerțului.

special de experțl 
sizează de asemenea 
Comisia asupra trata
mentului inuman apli
cat detinutilor poli
tici si persoanelor a- 
restate în mod arbi
trar de forțele poli
țienești din Africa de 
Sud. Rhodesia de sud 
ca . si din Mozambic, 
Angola si alte terito
rii ocupate de colo
nialiștii portughezi.

Agenda sesiunii Co
misiei pentru dreptu
rile omului cuprinde 
și alte aspecte, urmînd 
a fi analizate proble
ma sancționării crimi
nalilor de război, a in
tolerantei rasiale, ches
tiuni relativ la drep
turile economice sj 
sociale. îndeosebi în 
țările în curs de dez
voltare. asigurarea 
drepturilor minorități
lor etc. Printre pro
blemele majore figu- 

ț

î

i

fi 
rează educația tineri- f-i 
lor din întreaga lume, J

*

astfel încît să se asi
gure dezvoltarea per
sonalității lor și pro
movarea în rindurile 
lor a idealurilor de 
pace, resvect reciproc 
si înțelegere între po
poare. Documentul su
pus sesiunii insistă a- 
supra . necesității de a 
se pune în acțiune 
toate mijloacele nece
sare educării tinere
tului. principii funda
mentale fiind conside
rate ..respectul pen
tru demnitatea zma- 
nă. egalitatea în drep
turi între toți oame
nii si toate popoare
le".

După cum se vede, 
o agendă menită să 
stimuleze dezbateri 
creatoare.

Guvernul vesî-geman 8 
hotărît miercuri ca alegerile legisla
tive pentru reînnoirea Bundestagului 
să aibă loc la 28 septembrie 1969. A- 
ceastă dată va trebui să fie confirmată 
de președintele R. F. a Germaniei și 
de președintele Bundestagului.

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
Comisia senatorială pentru nroble- 
mele externe a 'audiat marți ne se
cretarul Denartamentului de Stat, 
William Rogers, și pe Glenn Sea- 
borg. președintele Comisiei nentru 
energia atomică a S.U.A. Ambele 
oficialități americane au cerut Co
misiei senatoriale pentru probleme
le externe să recomande ratifica
rea de către Senat a tratatului de 
nenroliferare a

Referindu-se 
te de U.R.S.S. 
tarea armelor ...
Rogers a declarat cu acest prilej 
că . S.U.A. ar putea începe convor
birile în acest sens ..într-o pe
rioadă de cel mult sase luni". „Cu 
cît mai repede vom iniția nego
cieri cu privire la reducerea ar
mamentelor. cu atît mai bine ■ va fi 
pentru pacea în lume si pentru po
litica externă a S.U.A. în general", 
a spus el.
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